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ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ Bob 
Ferguson የተላከ ደብዳቤ
ውድ የዋሽንግተን ግዛት ነዋሪዎች፦

ከድባቴ፣ ከጭንቀት፣ ከአመጋገብ መዛባት እና ራስን ከመጉዳት ባህሪያት ጋር በሚታገሉ 
ታዳጊዎች እና ወጣቶች ላይ አሳሳቢ ጭማሪ እያየን ነው። በተጨማሪም ራስን የመግደል 
ሐሳብ እና የተጠረጠረ ራስን የማጥፋት ሙከራዎችን አድርገዉ በግዛት አቀፍ ወደ 
ድንገተኛ ክፍል የሚመጡ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ነዉ።1 እነዚህ የዋሽንግተን 
ነዋሪዎች ለሆኑ ወጣቶች አሳሳቢ ስጋቶች ናቸውና ወደፊት ልንነጋገርባቸው ይገባል። 
ይህ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ባሉ ወጣቶች ላይ የሚደርሱ 
ከባድ እና ቀጣይነት ያላቸዉ የአእምሮ ጤና ችግሮችን አባብሷል። 

ቡድኔ እየጨመረ እና እርምጃ እየወሰደ ነው። የ Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline (የዋሽንግተን ወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት የጥቆማ መስመር) 
ን ለማስጀመር በዝግጅት ላይ ነን።2 ይህ እቅድ ግልፍተኝነትን፣ ራስን ማጥፋትን፣ የሀይል 
ማስፈራሪያዎችን እና ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ ከወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት ጋር በተያያዙ 
ሰፊ ምክሮች ምላሽ ይሰጣል። 

ባለፈው ዓመት ቡድናችን፦ 
• በግዛቱ ውስጥ ያሉ ድርጅቶችን የሚወክል ምክሮችን ተቀብሎ ምላሽ የሚሰጥ 

ሁለገብ አማካሪ ኮሚቴ አቋቁሟል፤ 
• 600 ከሚጠጉ የወጣቶች ቦርድ እና ወጣቶችን የሚያገለግሉ ድርጅቶች ጋር ሰርቷል፤ 
• እስከ 25 ዓመት ዕድሜ ላይ ያሉ ወደ 1,000 የሚጠጉ የዋሽንግተን ወጣቶች ላይ 

የዳሰሳ ጥናት አካሂዷል፤ እና 
• መስፈርት አውጥቶ ለጥቆማ መስመር አቅራቢ የፕሮፖዛል ጥያቄን (RFP) 

አሰራጭቷል። 

ከዘረኝነት የጸዳ፣ ስለ አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ ያላቸዉ እና ወጣቶችን ያማከለ አሰራር 
ለመጠቀም ቃል እንገባለን። የወጣቶች እና ወጣቶችን የሚያገለግሉ ድርጅቶች የዚህ 
ስራ ዋና ማዕከል ናቸው እና ይህን እቅድ በምንፈጥርበት ወቅት ብቃታቸው፣ ፍላጎታቸው 
እና ልምዳቸው ጽሕፈት ቤቴን እየረዳ ነው። 

ይህ የመጀመሪያ ዓመታዊ ሪፖርታችን ነው። በዚህ ወሳኝ የጥቆማ መስመር ሂደት ላይ 
የዋሽንግተን ነዋሪዎችን ወቅታዊ ማድረጋችንን እንቀጥላለን።

ከሰላምታ ጋር፣

Bob Ferguson
የዋሸንግተን ግዛት ጠቅላይ አቃቤ ህግ
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ክፍል 1፦ 

ዳራ
ሀገሪቱ ላይ ለወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት አስጊ የሆኑ አጠራጣሪ 
እንቅስቃሴ እና ስጋቶች ስም-አልባ ወይም ሚስጥራዊ ሪፖርቶችን 
የሚቀበሉ ወደ 18 የሚጠጉ የመንግስት የጥቆማ መስመርዎች አሉ። 
እነዚህ የጥቆማ መስመርዎች በእነሱ እና በእኩዮቻቸው ላይ ሊደርሱ 
ስለሚችሉ አደጋዎች ወጣቶችን የመረጃ ምንጭ ማዕከል በማድረግ 
አሰቃቂ ሁኔታዎችን ለመከላከል እንደ ቅድመ ጣልቃ ገብነት መሳሪያ 
ሆነው ያገለግላሉ።3 እንደዚ ዐይነት እቅድ የፈጠረች የመጀመሪያዋ 
ግዛት በ2004 ኮሎራዶ ነበረች፤ ይሄም የትምህርት ቤት ግድያን 
ጨምሮ አሰቃቂ ሁኔታዎችን ለመከላከል እና ትምህርት ቤቶችን እና 
ተማሪዎችን ከአመጽ ድርጊቶች ለመጠበቅ ነዉ። 

በ2021 የዋሽንግተን ግዛት ህግ አውጭ አካል4 ለ Washington 
State Attorney General’s Office (AGO፣ የዋሽንግተን 
ግዛት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት) ወጣቶችን ለመደገፍ እና 
የ Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
አማካሪ ኮሚቴን በመሰብሰብ ፕሮግራሙን ስለጀመረ ኤጀንሲውን 
እንዲያማክር በግዛት ደረጃ የጥቆማ መስመር ፕሮግራም ተግባራዊ 
ለማድረግ ገንዘቡን እንደቅድመ ሁኔታ ሰጥቷል። በቅድመ ሁኔታዉ 
መሰረት ይህ ፕሮግራም ለየጥቆማ መስመርዎች 24/7/365 ምላሽ 
መስጠት፣ መተግበሪያ፣ ፅሁፍ፣ ቻት እና የስልክ መስመር ማቅረብ 
እና እስከ 25 ዓመት ያሉ ወጣቶችን ማገልገል አለበት። እንዲሁም 
በፕሮግራሙ አጀማመር፣ ትግበራ እና የግብይት ዘመቻ ላይ የወጣት 
አመለካከቶችን እንዲያካትት ከ AGO ይጠበቃል። በተጨማሪ አንድ 
አቅራቢ ፕሮግራሙን እንዲመራ AGO ጠንካራ ዉል ማሰር አለበት።
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የ Washington  
Youth Safety and  
Well-being Tipline 
ራዕይ 
የፕሮግራሙ የወጣቶች እይታ
በጁላይ እና ኦክቶበር 2022 መካከል AGO የወጣቶች ፕሮግራም 
ቡድን በ Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline (Washington Tipline) ላይ የወጣቶችን የፕሮግራሙ 
ራዕይ፣ የምርት ስም እና ግብይትን ጨምሮ ከወጣቶች አስተያየት 
ለማግኘት ሁለት የመስመር ላይ የዳሰሳ ጥናቶችን ለመጀመር ከ 
Vida Agency (Vida) ጋር ውል ገብቶ ነበር። የመጀመሪያው 
የዳሰሳ ጥናት 722 ምላሽ ሰጪዎች ነበሩት እና እንደ የወጣቶች 
የጉዞ ካርታ፣5 የተጠቃሚ በይነገጽ ንድፍ መሰረታዊ ነገር፣ የጥበቃ 
እና ደህንነት ግንዛቤ፣6 የፕሮግራም ስም እንዲሁም የተሳትፎ ዘዴዎች 
እና የምርት ስያሜ በመሳሰሉ ርእሶች ላይ መረጃ ሰጥተዋል። 
ሁለተኛዉ የዳሰሳ ጥናት 480 ምላሽ ሰጪዎች ነበሩት እና ትኩረቱ 
አማራጮችን ለማጥበብ እና ስጋቶቻቸው መረዳታቸውን ለማረጋገጥ 
ከመጀመሪያው የዳሰሳ ጥናት የወጣቶችን የመጀመሪያ አስተያየት 
በጥልቀት በመመርመር ላይ ነበር። ተሳትፎን ለማበረታታት የመገኛ 
መረጃቸዉን ያጋሩወጣቶች የ $15 የስጦታ ካርድ ተስጥቷቸዋል። 

የወጣቶች የዳሰሳ 
ጥናቶች በአጠቃላይ 
1,202 ግብረ መልሶችን 
አግኝተዋል።



የወጣቶች የስነ-ህዝብ መረጃ
ጥናቱ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ከሚኖሩ ከ25 ዓመት እና ከዚያ በታች በሆኑ 
ወጣቶች ላይ ተሰርቷል። ከሁሉም የጥናት ተሳታፊዎች 58% የሚሆኑት ከ18 ዓመት 
በላይ ሲሆኑ 42% የሚሆኑት ደግሞ ከ18 ዓመት በታች ነበሩ። ጥናቱ ከፍተኛ Black, 
Indigenous, and People of Color (BIPOC፣ የጥቁር፣ የአገር ተወላጆች እና 
ነጭ ያልሆኑ ህዝቦች) ባሉባቸው በዋሽንግተን ውስጥ በሚገኙ የከተማ እና የገጠር 
አውራጃዎች ላይ ዒላማ በማድረግ ብዙ አይነት የወጣቶችን ናሙና ለመዉሰድ ያለመ 
ነው። በዚህ መሰረትም 44% የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጭ ዘራቸውን እና ጎሳቸውን 
የገለፁት የ BIPOC ወጣቶች ሲሆኑ 56% የሚሆኑት ነጭ ብቻ እንደሆኑ ያሳያል። 
ከግዛቱ የህዝብ ብዛት መረጃ ጋር ሲነጻጸር የ የBIPOC ወጣቶች ጥናት ምላሽ ሰጪዎች 
ከመጠን በላይ ውክልና አለ። በ BIPOC ወጣቶች ላይ ትኩረት የተደረገው ከነጭ 
እኩዮቻቸው ጋር ሲነፃፀር በዚህ ቡድን መካከል ባለው ከፍተኛ የባህሪ ጤና ፍላጎቶች7 
እና መጥፎ የልጅነት አጋጣሚዎች (ACEs) ስላሉ ነዉ። ለምሳሌ በዋሸንግተን ግዛት 
ውስጥ ከፍተኛውን ራስን የማጥፋት መጠን የአሜሪካ ሕንዳውያን ወይም የአላስካ 
ተወላጆች ይዘዋል፣8 በሀገር ደረጃ አፍሪካ አሜሪካዊያን እና ላቲኖች ከነጮች ያነሰ 
የባህሪ ጤና አገልግሎቶች ተደራሽነት አላቸዉ፣9 እና የ ACE ዎች ስርጭት በ BIPOC 
ልጆች መካከል ከፍ ያለ ነው።10 

 
ማሳያ 1፦ ጠቅላላ የተሳታፊዎች ዘር/ጎሳ እና የዋሸንግተን ዘር/ጎሳ

5
የዳሰሳ ጥናታችን የዋሽንግተን የቆጠራ መረጃ

55%
67%

13%

10%

13%
10%

4%
2%

2%

3%
7%

1%

20%

4%

አሜሪካ ህንዳዊያን ወይም 
የአላስካ ተወላጆች

የሀዋይ ወይም የፓሲፊክ ደሴት 
ተወላጆች

እስያዊ

ሂስፓኒክ ወይም ላቲና/ኦ

አፍሪካ አሜሪካዊ ወይም ጥቁር

ነጭ ወይም ኮኬዥያን

ሌላ
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ከጂኦግራፊያዊ ተደራሽነት አንፃር አብዛኞቹ ምላሽ ሰጪዎች (71%) ከ King፣ 
Pierce፣ Snohomish፣ Thurston፣ Spokane እና Clark አዉራጃዎች 
ነበሩ። በአንፃራዊነት እነዚህ አውራጃዎች በግምት 70% የሚሆነውን 
የዋሽንግተን ህዝብ ይሸፍናሉ። ይሁን እንጂ ዳሰሳዉ ብዙ ሕዝብ በማይኖርበት 
እንደ Okanogan፣ Ferry፣ Lincoln፣ Skamania፣ Wahkiakum፣ 
Columbia፣ Garfield እና Asotin አውራጃዎች (አባሪ ሀ ይመልከቱ) ባሉ 
ከሚኖሩ ወጣቶች ምላሽ አላገኘም። ይህንን ክፍተት ለመሙላት የ AGO Youth 
Outreach & Engagement Team (የወጣቶች ተደራሽነት እና ተሳትፎ 
ቡድን) ጥናቱ ሊደረስበት በማይችልባቸው አውራጃዎች ውስጥ ከሚኖሩ ወጣቶች 
ጋር ለመገናኘት እና መረጃ ለመቀበል ስልቶችን እየፈጠረ ነው። 

ከሁሉም የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች የግብረ-ሥጋዊ ዝንባሌ መረጃቸውን 
ካካፈሉ 66% የሚሆኑት ተቃራኒ ጾታ የሚፈልጉ ወይም ቀጥተኛ፣ 34% የሚሆኑት 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, 
Intersex, Asexual, and Two-spirit (LGBTQIA2S+፣ ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ 
ከወንድም ከሴትም ኝኙነት የሚፈጽሙ፣ ግልጽ ያልሆነ ጾታ ያላቸዉ፣ ጥያቄ ላይ 
ያሉ፣ የወንድ እና የሴት መራቢያ አካል ያላቸዉ፣ ብዙም ጾታዊ ፍላጎት የሌላቸዉ 
እና ባለሁለት ጾታዊ ዝንባሌ) እንደሆኑ ተለይተዋል።11 ከ LGBTQIA2S+ 
ወጣቶች መረጃ መሰብሰብ ለ Washington Tipline ወሳኝ ነው ምክንያቱም 
ይህ ቡድን በጾታዊ ዝንባሌያቸው እና በፆታዊ መግለጫቸዉ ምክንያት ከፍተኛ 
የሆነ ደካማ የአእምሮ ጤና፣ ጉልበተኝነት፣ ደህንነት ስለማይሰማቸዉ እና ራስን 
የማጥፋት ሙከራዎች ስለሚያጋጥማቸው ነው። በ2021 Healthy Youth 
Survey (የጤናማ ወጣቶች ጥናት) መሠረት፦12 የ LGBTQIA2S+ ተማሪዎች 
በትምህርት ቤት ደህንነት እንደማይሰማቸዉ የመግለጽ እድላቸው ከሌሎች 
እኩዮቻቸው ከሁለት እጥፍ በላይ ነው። ጌይ፣ ሌዝቢያን ወይም ከወንድም ከሴትም 
ጋር ጾታዊ ግንኙነት ይፈጽማሉ ተብለዉ ከተለዩት በግምት 39% የሚሆኑት የ8ኛ 
ክፍል ተማሪዎች ከ17.5% ሌሎች እኩዮቻቸዉ ተማሪዎች አንጻር ባለፉት 30 ቀናት 
ጥቃት እንደደረሰባቸው ሪፖርት አድርገዋል፣ ። እነዚህ ምክንያቶች ዝቅተኛ በራስ 
የመተማመን እና ከፍተኛ የመንፈስ ጭንቀት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ለምሳሌ 65.9% 
የሚሆኑ LGBTQIA2S+ ተብለዉ ከተለዩ የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ባለፈው ዓመት 
በየቀኑ ማለት ይቻላል ሀዘን እና ተስፋ መቁረጥ እንደሚሰማቸው እና 20.9% 
የሚሆኑት እራሳቸውን ለማጥፋት ሞክረዉ እንደነበር ሪፖርት ተደርጓል።

የወጣቶች ጥናቱ በተጨማሪ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው፣ በአሁኑ ወቅት ወይም ከዚ 
በፊት ቤት እጦት ካለባቸዉ፣ አካል ጉዳተኞች፣ በአሳዳጊ ሥርዓት ውስጥ ከነበሩ፣ 
ከፍትህ ስርዓቱ ጋር ግንኙነት ካደረጉ እና ራሳቸው ወይም ቤተሰባቸዉ በውትድርና 
ውስጥ ከሆኑ ወጣቶች መረጃዎችን ሰብስቧል። በ AGO Youth Outreach 
& Engagement Team በተገኘው 
ምላሽ መሰረት ወደ ማደጎ ስርዓት የገቡ፣ 
ከፍትህ ስርዓቱ ጋር ግንኙነት የፈጠሩ 
እና ወጣት ወታደሮችን በተመለከተ 
በግዛቱ የሀብት ልዩነት እንዳለ ወጣቶች 
ይናገራሉ። እነዚህ ወጣቶች ብዙ ጊዜ 
ጊዜያዊ ናቸው እና ዘዴዎቹን ለማሰስ 
እርዳታ ይፈልጋሉ። 

“ወደ ማሳደጊያ ሥርዓቱ የገቡት፣ ከፍትህ 
ሥርዓቱ ጋር ግንኙነት ያደረጉ እና ወታደር 
የሆኑ ወጣቶችን በተመለከተ በግዛቱ 
የመርጃዎች ልዩነት መኖሩን የወጣቶች 
ሪፖርት አመልክቷል።”



ዋና ዋና ግኝቶች

1. Washington Tipline እና 911
ወጣቶች አስቸኳይ ያልሆነ እርዳታን በሚፈልጉበት ጊዜ 
Washington Tipline ን የመጠቀም እድላቸው ሰፊ እንደሆነ 
ዘግቧል። ወጣቶች እነርሱ ወይም የሚያውቁት ሰው እርዳታ 
ሲፈልጉ፣ ምክር ሲፈልጉ፣ ሊያምኑት ከሚችሉት ሰው ጋር መነጋገር 
ሲፈልጉ እና ስለራሳቸው ወይም ስለ ሌላ ሰው ሲጨነቁ ቅድሚያ 
በሚሰጡት ቅደም ተከተሎች Washington Tipline ን 
ያነጋግራሉ። ችግር ወይም የደህንነት ስጋት ካለ ወጣቶች ወደ 
911 የመደወል እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ሪፖርት ተደርጓል።

እኔ ወይም 
የማውቀው 
ሰው ችግር 

እየገጠመው 
ነው።

56% 55% 54%

40%

23% 23%

29%

34%

41%

51%

62% 63%

እኔ ወይም ሌላ 
የማዉቀዉ 
ሰዉ እርዳታ 
እንፈልጋለን

ራሴን ወይም 
ሌላ የማዉቀዉን 
ሰዉ ለመከላከል 
እየሞከርኩ ነው

የማምነውን 
ሰው ማነጋገር 

አለብኝ

እኔ ወይም ሌላ 
እኔ የማዉቀዉ 

ምክር 
እንፈልጋለን

ስለ ራሴ 
ወይም ስለ 

ሌላ የማዉቀዉ 
እሰጋለሁ

የጥቆማ መስመር 911

ማሳያ 2፦ ወጣቶች ወደ የጥቆማ መስመር እና 911 ሲደዉሉ
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2. በሌሎች ምንጮች መፍትሔ ያላገኙ ፍላጎቶች 
የወጣቶች የዳሰሳ ጥናቶች አንዱ ዓላማ በሌሎች ምንጮች በቂ ምላሽ ያልተገኘላቸው 
ፍላጎቶችን መለየት ነበር። በወጣቶች ምላሽመሰረት አምስቱ ዋና አስፈላጊ ፍላጎቶች 
የአእምሮ ደህንነት፣ ማህበራዊ ጫናዎች፣ ጾታዊ ጥቃት እና አካላዊ እና በኤለክትሮኒካዊ 
መንገድ ማስፈራራት ናቸው። በተጨማሪ ክፍት በሆነው ክፍል ወጣቶች ዘረኝነትን እና 
የጥላቻ ወንጀሎችን፣ የ LGBTQIA2S+ ጉዳዮችን፣ ስድብ እና ቸልተኝነትን፣ የመኖሪያ 
ቤት፣ የፍጆታ ሂሳቦችን ወይም የምግብ እርዳታን፣ የአካል ጉዳተኞች ትምህርት እጥረት 
እና ወንጀል ነክ ያልሆኑ ተግባራትን ሌሎች ምንጮች የማይመለከቷቸው አግባብነት 
ያላቸው ጉዳዮች መሆናቸውን አንስቷል።

 
ማሳያ 3፦ በሌሎች ምንጮች በበቂ ሁኔታ ያልተዳሰሱ በጣም አስፈላጊ ጉዳዮች 

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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የአእምሮ ጤንነት (ድባቴ፣ 
ጭንቀት፣ ራስን የማጥፋት 

ሐሳብ ወዘተ)

ማህበራዊ ጫናዎች 
(ከትምህርት ቤት ወይም 

ከእኩዮች)

ፆታዊ ትንኮሳ ወይም ፆታዊ 
ጥቃት

አካላዊ እና የሳይበር ጥቃት

የግል ደህንነት

ሊሆኑ የሚችሉ የብዙሃን 
ረብሻ ማስፈራራቶች

ዕፅ ወይም አልኮል 
መጠቀም

የህክምና ድንገተኛ 
አጋጣሚዎች



3. ወጣቶች Washington Tipline ን ሲያናግሩ 
ከሰለጠነ ባለሙያ ጋር መነጋገር እና ስጋቶችን በመተግበሪያ፣ በጽሁፍ ወይም በድህረ 
ገጽ መነጋገር መቻል ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች Washington Tipline ን 
የሚያገኙበት ዋና ምክንያቶች ናቸው። ትላልቅ ወጣቶች ግን ስለ ቤተሰብ እና ጓደኞች 
ስጋት ሲኖርባቸዉ እና በትምህርት ቤት ከሚታመን ጎልማሳ ጋር መገናኘት በማይችሉበት 
ጊዜ ወደ ፕሮግራሙ የመምጣት እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ሪፖርት ተደርጓል። 

የሚያሳስቡኝ ሰዎች ጓደኞቼ ወይም 
ቤተሰቤ ሲሆኑ።

40%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

39%

38%

38%

35%

33%

47%

44%

45%

43%በትምህርት ቤት የሚታመን ጎልማሳ 
ማግኘት በማልችልበት ጊዜ።

የሰለጠነ ባለሙያ ማናገር ስፈልግ።

ጉዳይ ሲኖረኝ ግን በመተግበሪያ፣ በጽሁፍ 
ወይም በድህረ ገጽ መገናኘት ስፈልግ 

(ከስልክ ጥሪ ይልቅ)።

ሌሎች ሰዎች ስጋቶቼን በማይረዱበት ጊዜ።

ጓደኞቼ ወይም ቤተሰቤ በማይኖሩበት ጊዜ።

ችግሬን የግሌ ሚስጥር ማድረግ ስፈልግ።

የመጨረሻው አማራጭ ሲሆን።

ማሳያ 4፦ ወጣቶች ወደ የጥቆማ መስመርዉ የመደወል እድላቸው ከፍተኛ 
በሚሆንበት ጊዜ 

ከ 18 ዓመት በታች ከ 18 ዓመት በላይ

9
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ክፍት በነበረዉ የክፍል ግዜ ወጣቶች ቤተሰብን እና ጓደኞችን በተመለከተ ስጋቶችን 
ሪፖርት ለማድረግ እንደ Washington Tipline ያሉ ምንጮችን መቼ ማናገር 
እንደሚችሉ ምሳሌዎችን ሰጥተዋል። 

"ወደ የእርዳታ ስልክ መስመር መደወል የቻልኩበት ጊዜ አንድ የማውቀው 
ሰው የማጠቃለያ ፈተና ሳምንት በምንወስድበት ግዜ በትምህርት ቤት 
ውጥረት ውስጥ ስለነበረ እራሱን ለማጥፋት በሞከረበት ወቅት ነበር።"

“እናቴ የሚጥል በሽታ አለባት ስለዚህ ሲያዞራት በጣም አስፈሪ ነበር። 
የአንድ ወላጆች የጤና እክል ካለባቸው ወደ እርዳታ መስመር ለመደወል 
ጥሩ ጊዜ ይሆናል።”

“ከተንከባካቢዋ ጋር ቤት ውስጥ ደህንነት የማይሰማት ጓደኛ አለችኝ። 
ከታላላቆች እርዳታ ሳያገኙ ወደ ዉጪ ለመውጣት እና እራሳቸውን 
ለማቋቋም ተቸግረዋል።”

ወጣቶች Washington Tipline ሊያብራራ የሚችለውን ስለ ጥበቃ እና 
ደህንነታቸው የሚያሳስቡ ምሳሌዎችንም ሰጥቷል። 

"2 AM ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ ወይም ድብርት እያጋጠመኝ ከሆነ።"

"ህይወቴ ወደየትኛው አቅጣጫ እየሄደ እንደሆነ ካላወቅኩ ወደ እርዳታ 
መስመሩ ልደዉል እችላለሁ።"

"በ17 ዓመቴ በጣም ትልቅ ከሆነ ሰው ጋር አስከፊ ግንኙነት ውስጥ 
በነበርኩበት ጊዜ።" 

ወጣቶች በጊዜው የነበሩት መርጃዎች በቂ ባልነበሩበት ጊዜ እና Washington 
Tipline ሊጠቅማቸው ይችል የነበረበት ያለፉ ሁኔታዎችንም አጋርተዋል። 

"ህክምና ማግኘት ባልቻልኩበት ጊዜ።"

"በመለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ አንዳንድ ልጆች ሊደበድቡኝ 
ዝተዉብኝ ነበር እና ትምህርት ቤቱ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም ነበር 
እናቴንም ችላ ብሏታል።"

"የፆታ ጥቃት ሲደርስብኝ በእርግጠኝነት ጠቃሚ ሊሆን ይችል ነበር እናጾታዬ 
ግልጽ ያልሆነ13 POC ግለሰብ ስለሆንኩ ወደ 911 ለመደወል እፈራ ነበር።"

"አንድ የቤተሰብ አባል የአእምሮ ችግር ነበረበት እና እሱን ከመርዳት 
ይልቅ ለእሱ የሚሆኑ ሌሎች መገልገያዎች ስላልነበሩ ወደ ታዳጊዎች 
እስር ቤት ተላከ።"
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4. እምነት መገንባት
መተማመን ለ Washington Tipline ውጤታማነት ወሳኝ ስለሆነ ጥናቱ 
ወጣቶችን እንዲያምኑ እና ፕሮግራሙን እንዲጠቀሙ የሚያደርጋቸው ምን 
እንደሆነ ጠይቋል። ወጣቶች የግል መረጃቸው በሚስጥር ከተያዘ፣ የሚያናግሩት 
ሰው ችግራቸውን የሚፈታ ከሆነ እና ንግግራቸው ለሶስተኛ ወገኖች ካልተጋራ በ 
Washington Tipline ላይ እምነት እንደሚያሳድሩ ተናግረዋል። ወጣቶች 
በተለይም ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑት መተማመን ለመፍጠር በእነሱ እና በፕሮግራሙ 
መካከልፖሊስን አለማሳተፍ እንደ ምክንያት ገልጿል። 

ወጣቶች ግለኝነት ለእነሱ ምን ማለት እንደሆነ ሲጠየቁ የሚያጋሩትን መረጃ ማን 
ማግኘት እንደሚችል መቆጣጠር፣ መረጃቸውን ለሶስተኛ ወገኖች እና ለህግ 
አስከባሪዎች አለማጋራት እና የንግግሩን ዝርዝር ከሚያውቋቸው ሰዎች ጋር 
አለማጋራት አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። በተለይ አብዛኛዎቹ ምላሽ ሰጪዎች 
መረጃቸውን ከትምህርት ቤት፣ ከሚያውቋቸው ሰዎች (ቤተሰቦች እና ጓደኞችን 
ጨምሮ) እና ከህግ አስከባሪዎች ጋር እንዳይጋሩ ይፈልጋሉ። 

LGBTQIA2S+ እና BIPOC ወጣቶች ታች ባሉ አስተያየቶች ላይ እንደሚታየዉ 
በጣም የሚያሳስባቸዉ ስለ ግለኝነታቸዉ ነዉ። 

“እባክዎ። እባክዎ ፖሊስ አይኑር። ፖሊስ መኖሩ LGBTQ+፣14 BIPOC እና 
ሌሎች የተገለሉ ማህበረሰቦችእነዚህን መርጃዎች በደንብ እንዳይጠቀሙ 
ያደርጋል እና ለነሱ በጣም የሚያስፈልጋቸው ሊሆኑ ይችላሉ።"

“የ LGBTQIA2S+ ማህበረሰብ ሰለባነትን ለመከላከል ግላዊነትን 
ይፈልጋሉ/ይጠይቃሉ።”

ወጣቶቹ በአንዳንድ ሁኔታዎች አደጋን ለመከላከል መረጃቸውን ማካፈል እና የህግ 
አስከባሪ አካላትን ማነጋገር አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝበዋል። 

"ሪፖርት የተደረገ ሌሎች ላይ የደረሰ አደጋ ከሌለ በስተቀር የማይገኝ ቢሆን 
እመርጣለሁ።"

"ራሴን የማጥፋት ሀሳብ ከሌለኝ ወይም ለሌሎች እስካልዛትኩ ድረስ 
ከሌሎች ጋር ባይጋራ።"

“የደህንነነት አካሄዱ ስኬታማ እንዲሆን ግላዊነት አስፈላጊ ነው ብዬ 
አስባለሁ። ይሁን እንጂ አንድ ሰዉ አደጋ ላይ ቢሆን የህግ አስከባሪዎችን 
ማናገር ተገቢ ነዉ ብየ አምናለሁ።”

ለወጣቶች ግላዊነት ዋጋ ሲኖረው ግማሽ የሚጠጉት ምላሽ ሰጪዎች ስለ ክስተቱ 
እና ስለግል መረጃቸው ዝርዝሮችን ለማጋራት እንደተስማሙ ገልጸዋል። ነገር ግን 
ስለጓደኛቸው ወይም ስለ ሶስተኛ ወገን መረጃ ለመጋራት የተስማሙ ጥቂት ናቸው።



5. የጥቆማ መስመርዉን ማነጋገር
አብዛኞቹ ወጣቶች Washington Tipline ን ለማነጋገር መደወልን እንደ ተመራጭ 
ዘዴ አቅርበዋል። ሌሎች አማራጮች የጽሁፍ መልእክት መላክ፣ የቀጥታ ንግግር ወይ 
የስልክ መተግበሪያ ናቸዉ። የሞባይል መተግበሪያ ባህሪያትን በተመለከተ ቀላልነት፣ 
ማንነትን መደበቅ እና ከአንድ ሰው ጋር በቃል አለመነጋገር ቁልፍ ምርጫዎቹ ናቸው። 
በአጠቃላይ ወጣቶች ፕሮግራሙ ችግሮቻቸውን ለመፍታት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ማወቅ 
አስፈላጊ ነው፤ ይህም ፕሮግራሙን ለማመን ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዉት የነበረ ነዉ።
  

ማሳያ 6፦ ወጣቶች እንዴት የጥቆማ መስመርዉን ማነጋገር ይፈልጋሉ

ስለ ጥበቃ እና ደህንነት ስጋት 
የተወሰኑ ዝርዝሮች 

ስልክ 
የስልክ ጥሪ

የጽሑፍ 
መልእክት

የስልክ 
መተግበሪያ

ድረገጽ 
(የቀጥታ  
ንግግር)

ድረገጽ 
(የመገኛ  
ዓይነት)

ኢሜይልማሕበራዊ 
ሚዲያ (የቀጥታ 

መልእክት)

የእኔ ስም፣ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር፣ 
ትምህርት ቤት ወዘተ  

የጓደኛዬ ስም፣ አድራሻ፣ ስልክ 
ቁጥር፣ ትምህርት ቤት ወዘተ 

ከላይ ከተጠቀሱት ውስጥ 
አንዳቸውም አይደሉም

የምደውልለት የአንድ ሰው ስም፣ 
አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር ወይም 

ትምህርት ቤት የግድ ጓደኛ ያልሆነ 

ስለ ጥበቃ እና ደህንነት ስጋት 
አጠቃላይ መረጃ 

ከ 18 ዓመት በታች ከ 18 ዓመት በላይ

12

ማሳያ 5፦ ወጣቶች ምን አይነት መረጃ ለማጋራት ደስ ይላቸዋል

56%

55%

45%

29%

23%

4%

63%

73%

49%
41% 42% 42%

2%

48%

26%

36%
40%

32%
37%

28%
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በመጨረሻ ወጣቶች Washington Tipline ን ሲያነጋግሩ ከሰለጠነ 
ባለሙያ እና እንዲሁም ተመሳሳይ የሂወት ጉዞ ካሳለፈ ሰው ጋር መነጋገር 
እንደሚፈልጉ ተናግረዋል።

ቀጣይ የማዳረስ እና የተሳትፎ ስራ 
የዳሰሳ ጥናቱ ከወጣቶች ስለ ግብይት እና የምርት ስም፣ የቋንቋ 
ተደራሽነት፣ የተጠቃሚ በይነገጽ ንድፍ ነገሮች እና የፕሮግራም ስም 
ላይም መረጃዎችን ሰብስቧል። ሌሎች የተሰበሰቡ የመረጃ ሀሳቦች 
ከእንግሊዝኛ በተጨማሪ ወጣቶች በቤት ውስጥ የሚናገሩዋቸዉን 
ቋንቋዎች፣ የትምህርት ሁኔታ እና የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን 
አካተዋል። የ AGO Youth Outreach & Engagement Team 
የተሰበሰበውን መረጃ ለወደፊት የተሳትፎ እና የግብይት ውሳኔዎችን 
ለማሳወቅ ይጠቀምበታል ይህም ፕሮግራሙ ከወጣቶች ጋር የሚስማማ 
መሆኑን ለማረጋገጥ እና በመላው ግዛቱ እኩል እየተዳረሰ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ነዉ። ለ AGO Youth Outreach & Engagement 
Team የወደፊት እርምጃዎች እንዲሁ የወጣቶችን መረጃ መሰብሰብ 
ለመቀጠል ሰውን ያማከለ የንድፍ ሞዴል(HCD)15 መጠቀም እና 
አንዳንድ የጥናቱ ግኝቶችን እንደገና ማየት እና ማጥራትን ይጨምራል። 

የፕሮግራሙ የ AGO ራዕይ
ወጣቶች በጥናቱ ውስጥ ያጋሩዋቸዉን አመለካከቶች ከግምት ውስጥ 
በማስገባት የ AGO ራዕይ ለ Washington Tipline ወጣቶችን 
ከነባር የድጋፍ ስርዓቶች ጋር በማገናኘት የስነ ምግባር ጤና ፍላጎቶችን 
የሚያሟላ ሁለገብ ፕሮግራም መገንባት ነው። ከወጣቶች ጥበቃ 
እና ደህንነት ጋር በተያያዙ ለሰፊ ጥያቄዎች በተለይም እንደ ድብርት፣ 
ጭንቀት፣ ራስን መጉዳት እና ራስን ማጥፋትን የመሳሰሉ የወጣቶች 

ባህሪ ጤና ፍላጎቶችን በተመለከተ ምላሽ 
ይሰጣል። ወጣቶችን ማዕከል ካደረገው አካሄድ 
በተጨማሪ የ AGO Youth Program Team 
ከዘረኝነት የጸዳ እና ስለ አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ 
ያለው የፕሮግራም አካሄድን ይጠቀማል። የመመሪያ 
ትርጓሜዎች በአባሪ ለ ላይ ይገኛሉ። 

የ Washington Tipline ራዕይም የተገኘው የ 
AGO Youth Program Team ባከናወናቸው 
የ12 ወራት ስራ ሲሆን ይህም በመላ አገሪቱ 
የጥቆማ መስመር ፕሮግራሞችን ካበለጸጉ ሌሎች 
ግዛቶች ጋር መወያየትን የሚጨምር ይሆናል። ይህ 

ጥናት እንደሚያሳየዉ የጥቆማ መስመርዎችን የሚያነጋግሩ ወጣቶች 
ከጉልበተኝነት እና ከስነ ምግባር ጤና ፍላጎቶች፣በዋነኛነት ራስን 
ማጥፋት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ስጋቶችን ሪፖርት የማድረግ እድላቸዉ 
ሰፊ ነዉ፣16 ይህም በዳሰሳ ጥናቱ ውስጥ ወጣቶቹ ካስቀመጧቸዉ 
ስጋቶች ይጣጣማል።

“ጥናቶች እንደሚያሳዩት 
የጥቆማ መስመርዎችን 
የሚያናግሩ ወጣቶች 
ከጉልበተኝነት እና 
ከስነምግባር ጤና 
ፍላጎቶች ጋር በተያያዙ 
ጉዳዮች ላይ ሪፖርት 
የማድረግ እድላቸው  
ሰፊ ነው።”
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የሌሎች ግዛቶች የጥቆማ መስመርዎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ረብሻን 
መከላከል ላይ ያተኮሩ ስለሆኑ ለፕሮግራሙ አተገባበር በ K-12 ስርዓት ላይ 
በጣም ጥገኛ ናቸው። በሕዝባዊ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ወጣቶችን ብቻ 
የማያገለግል የሰፋ ሁሉን ያሳተፈ ፕሮግራም ለማዘጋጀት እና የ K-12 ስርዓትን 
ከመጠን በላይ መጨናነቅን ለማስቀረት የ AGO Youth Program 
Team በፕሮግራሙ አጀማመር እና አተገባበር ውስጥ የህዝብ ደህንነት እና 
የስነ ምግባር ጤና ስርዓቶችን ያጠቃልላል። ለምሳሌ እንደ 988 Suicide 
& Crisis Lifeline፣ የአካባቢ የባህሪ ጤና አገልግሎቶች፣ 911፣ የአካባቢ 
ህግ አስከባሪዎች እና Child Protective Services (የህጻናት ጥበቃ 
አገልግሎቶች) የመሳሰሉ ስርዓቶች ከዋሽንግተን የጥቆማ መስመር ለወጣቶች 
ጥያቄዎች ምላሽ የመስጠት ሚና ይኖራቸዋል።

በመላ ግዛቱ ፍትሀዊ ውጤት ያለው ፕሮግራም መፈጠሩን ለማረጋገጥ በሚደረገው 
ጥረት የ AGO Youth Program Team የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱን በመተንተን 
እና ከ Washington Youth Safety and Well-being Tipline አማካሪ 
ኮሚቴ የተሰጡ ምክሮችን በመገምገም የዘር እኩልነት መሰረት ያደረገ አካሄድ 
በሁሉም የዚህ ፕሮጀክት አካባቢዎች ይተገብራል። ኣልድዎ በመቀነስ እና በህግ 
አስከባሪ አካላት ያለውን አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት ለማስቀረት የሚደረጉ 
ውይይቶች በአማካሪ ኮሚቴ ስብሰባዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚነሱ ናቸው። የ 
AGO Youth Program Team በተጋላጭ ወጣቶች ላይ በተለይም BIPOC 
ተብለው በተለዩት ላይ ያልተጠበቁ አሉታዊ ተጽእኖዎችን ለመከላከል ዘዴዎችን 
ለመፍጠር ከኮሚቴው ጋር እየሰራ ነው።

የ AGO Youth Program Team ስለ አሰቃቂ 
ትዉስታ መረጃ መኖር ላይ የተመሰረተ አካሄድ ያልተፈለገ 
ጥቃትን ለመከላከል ዘዴዎች መፍጠርን ያካትታል። ይህ 
ከወጣቶች፣ ከወጣቶች ፕሮግራሞች እና ከግዛት የጥቆማ 
መስመርዎች መማርን እና ይህንን እውቀት ወጣቶችን 
ሊያሳቅቁ ወይም እንደገና ሊጎዱ የሚችሉ ሁኔታዎችን 
ለመተንበይ እና ለማስወገድ መጠቀምን ይጨምራል። 
በተጨማሪም የ AGO Youth Program Team 
እና አማካሪ ኮሚቴ ወጣቶች ከሚፈልጓቸዉ ምንጮች 
ጋር የተገናኙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የዚህ ፕሮግራም 
አተገባበር በሚመሩ ፖሊሲዎችና ሂደቶች ላይ ይሰራሉ። 

ወጣቶችን ያማከለ እንዲሆን የወጣቶችን መረጃዎች በዳሰሳ ከመሰብሰብ 
በተጨማሪ የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ከዚ 
በፊት የተገለሉ ማህበረሰቦችን ለሚወክሉ ወጣቶች ከፍተኛ መጠን ያለው 
አገልግሎት ይሰጣል።17 ይህም ከወጣቶች ጋር ስለ ፕሮግራሙ መነጋገር 
እና ምላሻቸውን መሰብሰብን ይጨምራል። በተጨማሪም የ AGO Youth 
Outreach & Engagement Team የፕሮግራሙን አጀማመር እና 
አተገባበርን በሚመለከት ግብአታቸው በፕሮግራሙ ውስጥ የሚካተት የጋራ 
ስልጣን ሞዴል ለመፍጠር ከወጣቶች ሀሳቦችን ለመሰብሰብ HCD ሞዴልን 
ለመጠቀም ሀሳብ ያቀርባል።

"Washington 
Tipline ፀረ 
ዘረኝነት፣ ስለ አሰቃቂ 
ትዉስታ መረጃ 
ያለው እና ወጣቶችን 
ያማከለ ለመሆን 
ይጥራል።"
(ገጽ 22)
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የ AGO Youth Program 
Team ተግባራት

የ AGO Youth Program Team። ከግራ ወደ ቀኝ፦ Monserrat Jauregui, 
Erica Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy. 

የ AGO Youth Program Team የ Washington Tipline 
ን የመፍጠር ሂደት በኦገስት 2021 ጀምሯል። የወጣት ፕሮግራም ስራ 
አስኪያጅ Camille Goldy ራዕዩን አዘጋጅታ ቡድኑን ትመራለች። 
የወጣቶች ፖሊሲ ተንታኝ Clarissa Lacerda Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline አማካሪ ኮሚቴ ን ትሰበስባለች። 
የወጣቶች ተጠቃሚነት መሪ የሆነቺዉ Monserrat Jauregui እና 
የወጣቶች ተጠቃሚነት አስተባባሪ የሆነቺዉ Erica Chang ከወጣቶች 
እና የወጣቶች አገልጋይ ድርጅቶች፣ ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች፣ የስነ 
ምግባር ጤና አቅራቢዎች እና ህግ አስከባሪዎች የመሳሰሉ ማሕበረሰቦች 
ጋር ግንኙነትን ያሳድጋሉ።

AGO Youth Outreach & Engagement Work
የ AGO Youth Outreach & Engagement Team በተለይ ለአደጋ 
ተጋላጭ የሆኑ እና በቂ አቅም የሌላቸዉ ወጣቶችን የሚያገለግሉ ድርጅቶችን 
በግዛት ደረጃ እየመረጠ ነው። ግንኙነቶችን ለመጀመር እና ስለወጣት ጥበቃ 
እና ደህንነት ፍላጎቶች እና ስለሚፈለጉ የጥያቄዎች ምላሽ የበለጠ ለማወቅ 
ቡድኑ ከእነዚህ ድርጅቶች እና ወጣቶች ጋር እየተወያየ ነው። እስካሁን የ 
AGO Youth Outreach & Engagement Team ከተለያዩ 
ሴክተሮች የመጡ 600 ድርጅቶችን እና ቡድኖችን ከግዛት ኤጀንሲዎች እና 
ከማህበረሰብ ተኮር ድርጅቶች እስከ የወጣት ቦርዶች እና ኮሚሽኖች ድረስ 
በመወያየት ከእነዚህ ከ260 ድርጅቶች ጋር ተገናኝቷል።
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የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ስራ፦
•	 ከተለያዩ ማሕበረሰቦች ጋር ግኑኝነቶችን ይመሰርታል፣
•	 ለ Washington Tipline ንድፍ እና አፈፃፀም የማህበረሰብ 

መረጃዎችን ይሰበስባል፣
•	 የሕግ አውጪውን ግቦች እና የማሕበረሰቦችን አመለካከቶች 

የሚያንፀባርቁ ፖሊሲዎችን ይቀርጻል፤
•	 በዋናነት የወጣቶች አመለካከት ያለው ፕሮግራም ይፈጥራል እና
•	 ለአደጋ የተጋለጡ ወጣቶችን ድምጽ ያዳምጣል እና ከችግር ያነሳል።

ከማርች 2022 ጀምሮ የ AGO Youth Outreach & Engagement 
Team ከመንግስት፣ ከከተማ ኤጀንሲዎች እና ለትርፍ ካልተቋቋሙ ድርጅቶች 
ጋር ከሚሰሩ የወጣቶች ቦርድ፣ ኮሚሽኖች፣ አማካሪ ኮሚቴዎች እና ጥምረቶች 
ጋር መወያየት ጀምሯል። ወጣቶችን ስለ አስተዳደራዊ አወቃቀራቸው፣ በውሳኔ 
አሰጣጥ ላይ እንዴት እንደሚሳተፉ፣ ለተሳትፏቸው ክፍያ ከተከፈላቸው፣ ለምን 
ቡድኑን እንደተቀላቀሉ እና ከልምዱ ምን ለማግኘት ተስፍ እንዳደረጉ ጥያቄ 
ጠይቀዋል። ከእነዚህ ዉይይቶች የተገኘው እውቀት ቡድኑ በ Washington 
Tipline አጀማመር እና አተገባበር ላይ ወጣቶችን ለማሳተፍ እቅድ እንዲያቀርብ 
አድርጎታል ይህም የHCD ሞዴል መጠቀምን ይጨምራል።

የ Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
አማካሪ ኮሚቴ 
AGO የህግ አውጭው በሚያዘው መሰረት የ Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline አማካሪ ኮሚቴን ይሰበስባል።18 ኮሚቴው 
ጤናን፣ የስነ ምግባር ጤናን፣ የህዝብ ደህንነትን፣ የህግ አስከባሪ አካላትን፣ 
የትምህርት አዉራጃዎችን፣ ከፍተኛ ትምህርትን፣ የህግ ዉክልናን እና የህጻናትን 
ጥበቃ አገልግሎቶችን የሚወክሉ 18 አባላት አሉት። የአሁኑ የአማካሪዎች 
ኮሚቴ አባልነት ዝርዝር መዝገብ ገጽ 13 አባሪ ሐ ላይ ሊገኝ ይችላል። 

የአማካሪ ኮሚቴው አላማ AGO ለ Washington Tipline የአደጋ እና ስጋት 
ግምገማ፣ ሪፈራል እና ክትትል፣ መረጃ መያዝ እና የሚስጥራዊነት ሂደቶችን 
ሲያዘጋጅ ማማከር ነው (አባሪ ሐ ይመልከቱ)። ኮሚቴው ለ AGO ምክሮችን 
ቢሰጥም ፖሊሲ ወይም ሕግ አውጪ አካል አይደለም። 

“ኮሚቴው ጤናን፣ የስነ ምግባር ጤናን፣ የህዝብ 
ደህንነትን፣ የህግ አስከባሪ አካላትን፣ የትምህርት ቤት 
አዉራጃዎችን፣ ከፍተኛ ትምህርትን፣ የህግ እርዳታን እና 
የህጻናትን ጥበቃ አገልግሎቶችን የሚወክሉ 18 አባላት 
አሉት።”
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የ Washington Youth Safety and Well-being Tipline አማካሪ 
ኮሚቴ የሚከተሉት ሀላፊነቶች አሉበት፦

•	 ምርጡ የመለየት ልምዶችን በመጠቀም በአደጋዉ ክብደት፣ 
አጣዳፊነት እና የተፈለገዉ የእርዳታ ደረጃ ላይ ተመስርተው 
ጥያቄዎችን መገምገም፣

•	 ከፕሮግራሙ ጋር ለሚገናኙ ሰዎች የሪፈራል አደጋ መገምገም፣
•	 የሕግ አስከባሪዎችን፣ የአእምሮ ጤና አገልግሎቶችን ወይም ሌሎች 

የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎችን ለየጥቆማ መስመርዎች አፋጣኝ ምላሽ 
መስጠት በሚቻልበት ወቅት ወዲያውኑ ለማስጠንቀቅ የዋሽንግተን 
የጥቆማ መስመር የሚጠይቁ ሁኔታዎችን የሚለይ የማስፈራራት 
ግምገማ፣

•	 ለትምህርት ቤት ወይም ለድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተቋም 
ቡድኖች፣ ለአካባቢ ችግር አገልግሎቶች፣ ለህግ አስከባሪዎች እና 
ለሌሎች አካላት የጥቆማ መስመርዎችን ማመላከት እና መከታተል፣

•	 መረጃ የማቆየት እና የሪፖርት መስፈርቶች፣
•	 ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎችን ሚስጥራዊነት ማረጋገጥ እና ለሕይወት 

አስጊ የሆነ የተለየ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ለመስጠት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 
ግልጽ እንዲሆን መፍቀድ እና

•	 በፕሮግራም አጠቃቀም ላይ ብቻ ሳይወሰን የዋሽንግተን የጥቆማ 
መስመር መረጃን ስርዓታዊ ግምገማ ማድረግ፣ ትንተና እና ሪፖርት 
ማድረግ እና ፕሮግራሙ በግዛቱ ላይ በፍትሀዊነት መተግበሩን 
መገምገም።

አማካሪ ኮሚቴው በየወሩ ሁለተኛ ረቡዕ ከ 1:00 p.m. እስከ 2:30 p.m. 
ይሰበሰባል። የስብሰባዉ አጀንዳዎች እና ማስታወሻዎች በ Washington 
Tipline ድህረገጽ ላይ ይገኛሉ።19 የስብሰባዉን ማስታወሻዎች ማጠቃለያ 
ለማግኘት አባሪ መ ን ይመልከቱ።



18

የ Washington Youth Safety and Well-being Tipline አማካሪ 
ኮሚቴ የሂደት ሪፖርት
የ AGO Youth Program Team ከተለያዩ የ Washington Tipline ፕሮግራም 
ክፍሎች ጋር በተያያዙ ጥናቶች፣ ረቂቆች እና ቁሳቁሶችን ለአማካሪ ኮሚቴ ያቀርባል። 
የአማካሪ ኮሚቴ አባላት በየጊዜው ከየአካባቢያቸው መነጽር አንጻር አስተያየት ይሰጣሉ። 
የአማካሪ ኮሚቴው እና የ AGO Youth Program Team በጃንዋሪ እና ኖቬምበር 
2022 መካከል ያሰቀመጧቸዉ ማስረጃዎች ከዚህ በታች ቀርበዋል።

•	 የስርዓቶች ክምችት፦ በ Washington Tipline ሪፈራል እና ምላሽ ሂደት 
ውስጥ ሊደግፉ ወይም ሊተባበሩ የሚችሉ በአካባቢ፣ በክልል እና በግዛት 
ደረጃዎች የመጀመሪያ የስርዓቶች ክምችት። የ AGO Youth Program 
Team እና አማካሪ ኮሚቴዉ እነዚህን ስርዓቶች የስነ ምግባር ጤና፣ 
ትምህርት እና የህዝብ ደህንነት ክፍሎች ላይ ከፍለዋቸዋል።

•	 የአጣዳፊነት ደረጃዎች እና የጥያቄዎች ምድብ ሰንጠረዥ፦ ይህ ሰንጠረዥ 
አጣዳፊ፣ ወሳኝ፣ ወሳኝ ያልሆኑ እና ሌሎች መረጃዎች እንዲሁም በእነዚያ 
ቡድኖች ውስጥ የሚካተቱ መረጃዎች ፍቺዎችን ይዟል።

•	 የታቀደ የጥቆማ መስመር የቅደም ተከተል ቻርት፦ ለመረጃ ምላሽ 
ለመስጠት ደረጃዎችን የሚገልጽ ምስል። ለየጥቆማ መስመር ምላሽ 
ሰጪ ድርጅቶችን ይዘረዝራል እና የ Washington Tipline ወጣቶችን 
በየጥቆማ መስመርው አጣዳፊነት ደረጃ ላይ በመመስረት መቼ ወደ እነርሱ 
መላክ እንዳለበት ይገልጻል።

•	 የጥቆማ መስመር ምድብ መዝገበ ቃላት፦ ይህሰነድ ለእያንዳንዱ 
የጥቆማ መስመር ምድብ ፍቺዎችን ያብራራል። እነዚህ ፍቺዎች ከግዛት 
ሕጎች እና ሌሎች አገልግሎቶች ጋር ይጣጣማሉ። የጥቆማ መስመር 
ምድብ መዝገበ ቃላት የ Washington Tipline የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች 
የጥቆማ መስመርዎችን ሲለዩ እና ወጣቶችን ወደ ተገቢ አገልግሎቶች እና 
ድጋፎች ሲጠቁሙ ይመራቸዋል። ይህንን መዝገበ ቃላት ለማዘጋጀት የ AGO 
Youth Program Team እና አማካሪ ኮሚቴ አብረው ሠርተዋል።

•	 የጥቆማ መስመር ምድብ የቅደም ተከተል ቻርት፦ የጥቆማ መስመር 
ምላሽ ሂደትን የሚገልጽ ምስል። የጥሪ ማዕከሉ ለየጥቆማ መስመርር ምላሽ 
ሲሰጥ የሚወስዳቸው አራት እርምጃዎችን ይዟል፦ 

1. የጥቆማ መስመር ምድብ መለየት – የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች 
ወጣቶችን ክስተቱን እንዲገልጹ እና በተቻለ መጠን ዝርዝሩን 
እንዲያቀርቡ ይጠይቃሉ፣ 

2. የጥቆማ መስመር የአጣዳፊነት ደረጃ መወሰን – የጥሪ ማዕከል 
ሰራተኞች የጥቆማ መስመርዉን የአጣዳፊነት ደረጃን ለመለየት 
ለወጣቶች ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ፣ 

3. ሪፈር ማድረግ – የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች ወጣቶችን ያነጋግራሉ፣ 
ወደ ተገቢ መርጃዎች ይመራሉ ወይም ያስተላልፋሉ እና 

4. የጥቆማ መስመርውን መዝጋት – የጥቆማ መስመርውን የተቀበለው 
ኤጀንሲ ሁኔታውን እንዴት እንዳስተናገዱ የሚገልጽ ከእርምጃ በኋላ 
ሪፖርት20 ያቀርባል። 
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ቀጣይ እርምጃዎች
የአቅራቢዎች ዝማኔዎች እና የፕሮግራሙ መጀመር
ቅድመ ሁኔታዉ በሚጠይቀው መሰረት AGO ከአቅራቢ ጋር የቴክኖሎጂ፣ 
የጥቆማ መስመር ደረሰኝ እና የፕሮግራሙን የመለየት ሂደት ለማበልጸግ 
እና ለማስኬድ ተወዳዳሪ የዉል ሂደት ማካሄድ አለበት። AGO በፌብሩዋሪ 
14/2022 ስለዚህ አይነት ስራ የገበያ ቦታን በተመለከተ ከአቅራቢዎች 
የበለጠ ለማወቅ የመረጃ ጥያቄን (RFI) አካሂዷል። ከ RFI የተገኘውን 
መረጃ እና በአማካሪ ኮሚቴው የተዘጋጀውን ሂደት በመጠቀም AGO 
በኖቬምበር 8/2022 የፕሮፖዛል ጥያቄን (RFP) ጀምሯል። AGO በ2023 
የጸደይ ወቅት በተገኘዉ የተወዳዳሪ ዉል ውጤት መሰረት አሸናፊ የሆነ 
ተጫራች ለመሰየም ይጠባበቃል። 

አንዴ የ Washington Tipline ስራ ሲጀምር የ AGO Youth 
Program Team ፕሮግራሙ ከ AGO ራዕይ ጋር የተጣጣመ መሆኑን፣ 
በግዛቱ ውስጥ በፍትሃዊነት መተግበሩን እና የሚፈለገውን ውጤት ማሳካት 
መቻል አለመቻሉን ለመገምገም ቀጣይነት ያለው ግምገማ ያካሂዳል። 
በዚህ ፕሮግራም ትግበራ የሚሰበሰበው መረጃ AGO ን የወጣቶችን 
ፕሮግራም እና ልምድ ያለማቋረጥ እንዲያሻሽል ይረዳዋል። 

የ Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
አማካሪ ኮሚቴ 
በ2023 አማካሪ ኮሚቴው ጥረቱን በሚከተሉት ላይ ለማተኮር አቅዷል፦

•	 የስነ ምግባር ጤና አገልግሎቶችን፣ የህግ አስከባሪ አካላትን እና 
ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ለየጥቆማ መስመር ምላሽ ሰጪዎች 
ምርጥ የተግባር መሣሪያ ስብስብ ማዘጋጀት፣

•	 ፕሮግራሙ የተቀበላቸው እና ምላሽ የሰጠባቸዉን የጥቆማ 
መስመርዎች መገምገም እና መተንተን፣

•	 ፕሮግራሙ በግዛቱ ውስጥ በፍትሀዊነት እየተተገበረ መሆኑን እና 
አለመሆኑን መገምገም፣

•	 የፕሮግራም አጠቃቀምን እና የጥቆማ መስመር ምላሾችን 
በተመለከተ ለሚነሱ ፈተናዎችች የመፍትሄ ሀሳቦችን ማቅረብ፣

•	 የጥቆማ መስመር ምላሾች ተገቢ እና ተመጣጣኝ መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ ከየጥቆማ መስመር ምላሽ ሰጪዎች እና ሌሎች 
ባለድርሻ አካላት ጋር መስራት፣

•	 ፕሮግራሙን ማስተዋወቅ እና
•	 በፕሮግራሙ ላይ አስፈላጊ ለውጦችን በተመለከተ ሀሳቦችን 

መመርመር እና መፍጠር።
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ተደራሽነት እና ተሳትፎ
የተለያዩ የወጣቶች ቡድን ከ AGO Youth Program Team ጋር በመሆን21 
የፕሮግራሙን አጀማመር፣ ትግበራ እና ግምገማ በመቅረጽ ቀጣይነት ያለው 
የወጣቶች መረጃ ሂደትን እንደሚነድፍ AGO አቅዷል። 

የ AGO Youth Program Team የምክራቸዉ ውጤት ተግባራዊ 
ሆኖእንዲያይ እና ፖሊሲን ለማሳወቅ ከወጣቶች ጋር ትርጉም ያለው ግንኙነት 
ለመፍጠር ይጥራል። በተጨማሪም ወጣቶች በስልጠና እና ተሳትፎ አዲስ 
እዉቀት፣ ክህሎቶችን እና ችሎታዎችን ያገኛሉ እንዲሁም ለስራቸዉ እና 
ለኖሩት እውቀት የክብር ሽልማት ያገኛሉ። ዓላማዉ ወጣቶች የዋሽንግተን 
የጥቆማ መስመርን እንደ አንድ የሚያምኑት መርጃ አድርገዉ እንዲመለከቱት 
እና ለጓደኞቻቸዉ እንዲጠቁሙ ነዉ። የ AGO Youth Outreach & 
Engagement Team ቀጣይነት ያለዉ መረጃ ከወጣቶች ይቀበላል እና 
ምክሮቻቸውን በፕሮግራሙ ውስጥ ለማካተት ከ AGO እና ከ Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline አማካሪ ኮሚቴ ጋር በመሆን 
ይሰራል።
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አባሪዎች
አባሪ ሀ – የዋሸንግተን አዉራጃ ነዋሪነት ያላቸዉ ተሳታፊዎች

አባሪ ለ– የጥቆማ መስመር ጸረ ዘረኝነት፣ ወጣት ማእከል ያደረገ እና ስለ 
አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ ያለዉ ዓላማ
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የ Washington Tipline ከዘረኝነት የጸዳ፣ ወጣት ማእከል ያደረገ እና ስለ አሰቃቂ 
ትዉስታ እዉቀት ያለዉ ለመሆን ይጥራል። ከዚህ በታች ያሉት ፍቺዎች በ AGO 
Youth Program Team የተቀረጹ ናቸው እና ለውስጣዊ ውሳኔ አሰጣጥ እና ስለ 
ፕሮግራሙ ራዕይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ለመነጋገር ያገለግላሉ። 

ፀረ ዘረኝነት
ፀረ ዘረኝነት ዘረኝነትን የሚያራምዱ ችግሮችን፣ ስጋቶችን እና ፖሊሲዎችን 
ለማሳየት እና ለማጥፋት እና/ወይም ለመለወጥ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ 
የሚያስፈልገውን ለመማር እና ላለመማር ያለዉ ቁርጠኝነት ነው።  በስራችን 
ዙርያ ውስጥ ሁሉንም አይነት ዘረኝነትን ለመለየት፣ ለመቅረፍ እና ለማጥፋት 
ቆርጠን ተነስተናል። ዘረኝነት እና አድልዎ በድርጅታዊ መዋቅሮች፣ ፖሊሲዎች 
እና ስርዓቶች ውስጥ የተካተቱ መሆናቸውን እንገነዘባለን እናየነጮች 
የበላይነትን እና አድሎአዊነትን የሚያራምዱ ልምዶችን ለመለየት በማንኛውም 
ጊዜ ፀረ-ዘረኝነት አመለካከትን መጠቀም አለብን።
ወጣትን ማእከል ያደረገ
ወጣቶችን በፕሮግራም እቅድ ማውጣት፣ ትግበራ፣ ግምገማ እና አሁን 
ለወጣቶች ጠቃሚ በሆኑ ነገሮች ላይ በማተኮር እና ከቤተሰባቸው፣ 
ከጓደኞቻቸው፣ ከባለድርሻ አካላት እና ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር በመተባበር 
የአስተሳሰባችን እና የአመለካከታችን አቅጣጫን እንደገና እንዲስተካከል 
ማድረግ።
ስለ አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ መኖር
አሰቃቂ ገጠመኝ በግለሰብ እና በቡድን ደረጃ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ 
ሊያጋጥም ይችላል። የ Washington Tipline ፕሮግራም እያንዳንዱ ግለሰብ 
በሕይወታቸው ውስጥ አሰቃቂ ገጠመኝ ደርሶበት ሊሆን እንደሚችል በመቀበል 
እና ይህንን እውቀት ተጠቅመው ዳግመኛ መጎዳትን እና በወጣቶች ላይ 
የበለጠ ጉዳት እንዳይደርስ በማድረግ ስለአሰቃቂ ገጠመኝ መረጃ ለመስጠት 
ይጥራል። የቆዩ የአሰቃቂ ገጠመኝ ምልክቶችን ማወቅ እና ወጣቶች ጭንቀትን 
እና ከሁኔታዉ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለይተው እንዲያውቁ እና እንዲቀንሱ 
መርዳት በአሰቃቂ ሁኔታ መረጃ ማካፈል የምንችልበት መንገድ ነዉ።

አባሪ ለ – የጥቆማ መስመር ጸረ ዘረኝነት፣ ወጣት ማእከል ያደረገ እና ስለ 
አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ ያለዉ ዓላማ 
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አባሪ ሐ – የ Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
አማካሪ ኮሚቴ ቻርተር 

የጥቆማ መስመር አማካሪ ኮሚቴ 

ቻርተር

I. ስልጣን፣ አላማ እና የስራ ወሰን

ስልጣን፦ የአማካሪ ኮሚቴው የተቋቋመው በ Engrossed Substitute Senate 
Bill 5092 (2021) መሰረት ነው።

ህግ አውጭው በ2021 የህግ አውጭው ክፍለ ጊዜ ለ Office of the Attorney 
General (1) አማካሪ ኮሚቴ እንዲሰበስብ እና (2) ግዛት አቀፍ የጥቆማ መስመር 
ፕሮግራም እንዲያዘጋጁ እና እንዲያስፈጽሙ ገንዘብ ሰጥቷል። የጥቆማ መስመርዉ 
በወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት ላይ ሊደርሱ የሚችሉትን አደጋዎች ወይም ስጋቶች 
በተመለከተ ከህዝቡ የሚሰጡ የጥቆማ መስመርችን ለመቀበል እና ምላሽ ለመስጠት 
የሚያስችል ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ ወጣቶች ስላላቸው የአካባቢ መርጃዎች 
እንዲያውቁ እና እራሳቸውን ወይም ሌሎችን ሊጎዱ ስለሚችሉ ግለሰቦች ያላቸውን 
ስጋት እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። የጥቆማ መስመር ፕሮግራም እንዲሁም የአማካሪ 
ኮሚቴው ስለ አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ ለመስጠት፣ ከዘረኝነት የጸዳ ለመሆን እና 
በወጣቶች ድምጽ እንዲያውቁ ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ።

ዓላማ፦ የአማካሪ ኮሚቴው ዓላማ የ Office of the Attorney General ን 
የአደጋ ግምገማ፣ የስጋት ግምገማ፣ ሪፈራል እና ክትትል፣ መረጃ ማቆየት እና የ 
Tipline Program ምስጢራዊነት ሂደቶችን ሲያዘጋጅ ማማከር ነው። 

መጠን፦ የአማካሪ ኮሚቴዉ ሀሳቦችን ለ Office of the Attorney General 
ቤት ያቀርባል ነገር ግን ይህ ፖሊሲ ወይም ደንብ አውጪ አካል አይደለም። የአማካሪ 
ኮሚቴዉ የሚከተሉት ሀላፊነቶች አሉት፦ 

•	 ለወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት የጥቆማ መስመርዉን ሲያነጋግሩ የተቀናጁ 
የማህበረሰብ ምላሾች ለምርጥ ፕሮቶኮሎች መመርመር፣ መገምገም እና 
ምክሮችን መስጠት፤ ይህም የሚከተሉትን የሚጨምር ሲሆን በነሱ ብቻ ግን 
አይወሰንም፦

o የስነ ምግባር ጤና፣ የትምህርት አገልግሎቶች እና የህግ አስከባሪ 
አገልግሎቶችን ማግኘት፣ 

o የወጣቶችን ሚስጥራዊነት በመጠበቅ ምላሽ በሚሰጡ ባለሙያዎች 
እና አገልግሎት ሰጪዎች መካከል ዉሂብ የማቆየት እና መረጃ 
የመጋራት፣
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o የተቀበሏቸው የጥቆማ መስመርዎች የአደጋ እና ስጋት ግምገማ 
ማካሄድ እና

o ወጣቶች የጥቆማ መስመርዎችን ሲሰጡ በግዜዉ እርዳታ 
እንደሚያገኙ ለማረጋገጥ የሪፈራል እና ክትትል ማካሄድ።

ኤጀንሲው የዉሳኔ ሀሳቦችን ሲያዘጋጅ እና ከየጥቆማ መስመር አቅራቢ ጋር ሲደራደር 
የአማካሪ ኮሚቴው ምክሮች በረዳት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ተገምግመዉ ግምት 
ውስጥ ይገባሉ። 

ቆይታ፦ የአማካሪ ኮሚቴው ቢያንስ በየወሩ አንድ ስብሰባ ማካሄድ እና የመጀመሪያ 
ግኝቶችን እና ምክሮችን እስከ ጁን 2022 ለ Office of the Attorney General 
ማቅረብ አለበት።  የአማካሪ ኮሚቴው የስራ ዘመን ጃንዋሪ 31ኛ፣ 2023 ይጠናቀቃል። 
ይሁን እንጂ ሥራው ሲጠናቀቅ ተጨማሪ ስብሰባዎች ሊዘጋጁ ይችላሉ እና የኮሚቴው 
ተወካዮች ከአንድ ወር በፊት የሚነገራቸዉ ይሆናል። የ Office of the Attorney 
General አማካሪ ኮሚቴው ከጃንዋሪ 2023 በኋላ መገናኘቱን እንዲቀጥል ሊወስን 
ይችላል እና ይህንንም እስከ ኖቬምበር 2022 ከአባላት ጋር ይነጋገርበታል። 

II. አባልነት
ብዛት፦ የአማካሪ ኮሚቴው ጤናን፣ የህግ አስከባሪ አካላትን፣ የትምህርት ቤት 
አዉራጃዎችን፣ ከፍተኛ ትምህርትን፣ የህግ ወኪሎችን እና የህጻናትን ጥበቃ 
አገልግሎቶችን የሚወክሉ 18 አባላት አሉት።

ስም ግንኙነት በግዛቱ ህግ 
አውጪ የተሾመ

ጤና

Diana 
Cockrell

Washington State Health 
Care Authority (የዋሽንግተን ግዛት 
የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን)

አዎ

Kallie 
Kurtz

Washington State Department 
of Health (የዋሽንግተን ግዛት የጤና 
ክፍል) 

አዎ

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community 
Health Alliance አይ

Larry 
Wright

UW Forefront Suicide 
Prevention Center አይ

Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board አይ
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ትምህርት
Abigail 
Westbrook

Washington State School 
Directors’ Association አይ

Chris 
Weedin

Washington Association of 
Educational Service Districts አዎ

Ella 
DeVerse

Washington Office of 
Superintendent of Public 
Instruction (የዋሽንግተን የሕዝብ 
ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ)

አዎ

Liz Pray Washington Education 
Association አይ

Roz 
Thompson

Association of Washington 
School Principals አይ

Sam Loftin Washington Student 
Achievement Council አዎ

Tanya 
Aggar

Washington State Parent and 
Teacher Association አይ

ህግ አስከባሪ

Adam 
Wasserman

Washington Emergency 
Management Division 
(የዋሽንግተን የድንገተኛ አደጋ 
አስተዳደር ክፍል)

አይ

Brian 
George

Washington State Fusion 
Center (የዋሽንግተን ግዛት የማዋሀድ 
ማዕከል)

አይ

Carri 
Gordon 

Washington State Patrol 
(የዋሽንግተን ግዛት ፓትሮል) አዎ

Kevin Fuhr Washington Association of 
Sherriffs & Police Chiefs አይ

የሲቪል መብቶች
Karen Pillar TeamChild አይ
የልጆች ጥበቃ አገልግሎቶች

Gavyn Tann

Washington State Department 
of Children, Youth, & Families 
(የዋሽንግተን ግዛት የልጆች፣ ወጣቶች እና 
ቤተሰቦች ክፍል)

አይ
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የኮሚቴ ሰራተኞች እና ተጫራቾች (ድምጽ የማይሰጡ)
Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, 
Policy Division (የፖሊሲ ክፍል) የለም

Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General, 
Policy Unit የለም

Erica 
Chang

Office of the Attorney General, 
Policy Unit የለም

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General, 
Policy Unit የለም

Sahar 
Fathi

Office of the Attorney General, 
Policy Unit የለም

Linda 
Hoage

Office of the Attorney General, 
Information Services (የመረጃ 
አገልግሎት)

የለም

Megan 
Osborne Maike & Associates የለም

Michelle 
Maike Maike & Associates የለም

የአማካሪ ኮሚቴው የአባላቱን እና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትን ልምድና 
ግንዛቤ እንዲጠቀም እቅድ ተይዟል። የአማካሪ ኮሚቴ አባላት የፕሮጀክት ሥራዎችን 
የማስተዳደር ቀጥተኛ ኃላፊነት የላቸዉም ነገር ግን ፕሮጀክቱን በሚከተሉት መንገዶች 
የሚረዱት ይሆናል፦

•	 በስብሰባዎች (በርቀት) እና በውይይቶች መሳተፍ ላይ ንቁ ሚና በመጫወት፣
•	 መረጃዎችን እና አቋሞችን በግልፅ፣ በክብር እና በጊዜው በማሳወቅ፣ 
•	 እየተነሱ ያሉ ጉዳዮችን ወይም አሳሳቢ ሀሳቦችን መለየትን ጨምሮ አስፈላጊ 

በሚሆንበት ጊዜ ልዩ ልምዶችን በማቅረብ፣
•	 በአማካሪ ኮሚቴው ሊታሰብባቸው የሚገቡ ሀሳቦችን በማቅረብ፣   
•	 ሀሳቦችን በክፍት አእምሮ እና ለብዙ እና የተለያዩ አመለካከቶች ፍላጎት 

ባለዉ መንገድ በማዳመጥ እና በመገምገም፣
•	 ስለ አማካሪ ኮሚቴ እንቅስቃሴዎች መረጃን አቅራቢያቸዉ ለሚገኙ አካላት 

በማስተላለፍ እና ከአማካሪ ኮሚቴው ጋር ለመካፈል ከአካባቢያቸው 
መረጃን በማሰባሰብ፣ 

•	 የአማካሪ ኮሚቴው በጋራ መስራቱ ማንኛውም አባል በግሉ ሊሰራ ከሚችለው 
የተሻለ ነው የሚለውን እምነት የሚያሳይ የአንድነት መንፈስን በመጠበቅ፣ 

•	 የተለያዩ ሀሳቦችን በማካተት እና በማገናኘት ወደ መግባባት ለመድረስ 
በመስራት እና

•	 የአማካሪ ኮሚቴውን የጋራ ዓላማ እና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያንፀባርቁ 
የመጨረሻ ምክሮችን በቅን ልቦና በማበርከት።
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አባል ያልሆኑ፦ ስብሰባዎች ለሕዝብ ክፍት ይሆናሉ። የአማካሪ ኮሚቴው ግዜ ካለ 
አባል ያልሆኑ ተሳታፊዎች አስተያየት እንዲሰጡ ሊፈቅድ ይችላል። አስተያየቶች 
በስብሰባ መሪው እንደተወሰነው ከዋና ርዕሰ ጉዳይ ጋር ተዛማጅነት ያለው መሆን 
አለበት፣ ለጊዜው የተገደበ እና የማይፋለስ መሆን አለበት።

III. ስብሰባዎች
 
ስብሰባዎቹ 90 ደቂቃ ይቆያሉ ተብለዉ የሚጠበቁ ሲሆን በአጀንዳው ላይ እንደተገለጸው 
ያለአብዛኛዉ አባላት ፈቃድ ጊዜውን አያራዝምም ተብሎ ይጠበቃል።
የጥቆማ መስመር፦ Office of the Attorney General የስብሰባ ቀን፣ ሰዓት 
እና ቦታን ያካተቱ ማስታወቂያዎችን ይልካል እና የስብሰባ ርእስ የሚሆኑ አጀንዳዎች 
ይፈጥራል። የጠቅላይ አቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት የስብሰባ አጀንዳዎችን ከ2 ቀን 
በፊት ለመላክ የሚቻለዉንያደርጋል እና አጀንዳዎችንም ከ24 ሰአት ባላነሰ ጊዜ በፊት 
ይልካል።
የድምጽ አሰጣጥ ሂደት፦ Office of the Attorney General የአማካሪ 
ኮሚቴዎችን ስብሰባዎች ያመቻቻል፣ ድምፅን በሚከተለው መልኩ ይጠይቃል፦

•	 ምክሮች ለማግኘት ሀሳቦችን በመጠየቅ።
•	 በርዕሱ ላይ ክፍት ውይይት ማድረግ እና ከሁሉም አባላት አስተያየቶችን 

በመጠየቅ።
•	 ሊሰሩ የሚችሉ አማራጮችን ለማመንጨት በውይይት ላይ የተነሱ 

እውነታዎችን እና ጉዳዮችን በመጠቀም።
•	 በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ ከርዕሱ ጋር በተያያዙ ያልተፈቱ ጉዳዮች ላይ 

ምላሽ እንዲሰጡ በመፍቀድ።
•	 የመጨረሻ አስተያየቶችን በመጠየቅ።
•	 እያንዳንዱ አባል በቀረቡት የዉሳኔ ሀሳቦች ላይ በነጻነት ድምጽ እንዲሰጥ 

ይጠየቃል። ምንም ዓይነት ሚስጥራዊ ድምጽ መስጫ አይፈቀድም።

የስብሰባ ዲኮር፦ ለቪዲዮ ኮንፈረንስ የቡድን አባላት የሚከተሉትን የስብሰባ ደንቦችን 
ተግባራዊ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ፦ 

1. በማይናገሩበት ጊዜ እራስዎን ድምጸ-ከል ያድርጉ፣
2. ከተቻለ ካሜራ ፊት ላይ ይሁኑ፣ 
3. መጠራት የሚፈልጉትን ስም እና በስብሰባ ላይ የሚወክሉትን አካል 

ለመለጠፍ የመልሶ መሰየም መተግበሪያን (rename function) 
ይጠቀሙ፣ 

4. ከጀርባ ያሉ ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮች በተቻለ መጠን ይቀንሱ፣
5. ተናጋሪዉ ሀሳቡን እስኪጨርስ ይጠብቁ እና
6. የመናገር ዕድል ለመጠየቅ የተነሳውን የእጅ ምልክት (raised hand 

function) ይጠቀሙ። 

በተጨማሪ የሚከተሉት ማህበራዊ ልምዶች ምርታማነታችንን ለማረጋገጥ ያግዛሉ፦
1. ብዙ እይታዎችን መፈለግ፣
2. ተለዋዋጭ እና ክፍት አእምሮ መኖር፣
3. ከተናጋሪው እይታ አንጻር ማዳመጥ፣ 
4. ሰዎችን ሳይሆን ሀሳቦችን መጋፈጥ፣
5. አለመግባባቶችን ሳይሆን ጥያቄዎችን ማቅረብ፣ 
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6. የጊዜ ገደቦችን ማክበር እና
7. የጋራ መግባባትን፣ የጋራ አላማችንን እና የጋራ ጥቅማችንን ለማምጣት 

መስራት። 

የአቋም መግለጫ፦ በጽሁፍ የአቋም መግለጫ ማዘጋጀት የሚፈልጉ አማካሪ ኮሚቴ 
አባላት ሊያደርጉ ይችላሉ። ከስብሰባ በፊት ወይም በስብሰባ ወቅት የመጡ የአቋም 
መግለጫዎች በአስተባባሪው ለአማካሪ ኮሚቴው ይጋራሉ። አስተባባሪው ተዛማጅነት 
ባለው የውይይት ወቅት በአባላት የተገለጹትን የአቋም መግለጫዎችን የማካፈል 
ኃላፊነት አለበት። ይሁን እንጂ የአስተባባሪዉ ሚና የተገለጹትን መግለጫዎች 
መደገፍ ወይም መከራከር አይደለም። 

ቦታ፦ የአማካሪ ኮሚቴ ስብሰባዎች የቪዲዮ ኮንፈረንስ መድረክን በመጠቀም 
በቪርቿል ይከናወናሉ። የህዝብ ጤና ሁኔታዎች በአካል ለመገናኘት የሚፈቅዱ 
ከሆነ ስብሰባዎች በአጠቃላይ በጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ውስጥ ይካሄዳሉ 
ነገር ግን እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች ጣብያዎች ሊካሄዱ ይችላሉ። የቪዲዮ 
እና የቴሌ ኮንፈረንስ ተሳትፎም ይቀርባል።

IV. ተግባቦቶች 

ለአማካሪ ኮሚቴው የሚላኩ ሁሉም የኢሜይል እና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ 
ግንኙነቶች አግባብነት ላለዉ የህዝብ መዝገብ ደንቦች ይፋ መደረግ ተገዢ ይሆናሉ። 
የሕዝብ መዝገቦች የማቆያ መስፈርቶች መከበራቸውን ለማረጋገጥ ለማገዝ ሁሉም 
አስፈላጊ የሆኑ የኢሜይል መልእክቶች ወደ Clarissa Lacerda  
(clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov) ግልባጭ መሆን ወይም 
መላክ አለባቸው። በተጨማሪም ምንም እንኳን የአማካሪ ኮሚቴው በዋናነት አማካሪ 
ቢሆንም ሁሉም የአማካሪ ኮሚቴው "ውሳኔዎች" በስራ ቡድን ስብሰባዎች ላይ 
በግልጽ መወሰን አለባቸው። 

የስብሰባ ዋና ሀሳቦች፦ ስላለፈው ስብሰባ ዋና ዋና ጉዳዮችን የሚያጠቃልሉ የስብሰባ 
ማስታወሻዎች በ Office of the Attorney General ተዘጋጅተው ለአማካሪ 
ኮሚቴ አባላት ይሰራጫሉ። በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ የስብሰባ ዋና ዋና ጉዳዮችን 
ለግምገማ ይቀርባሉ። የስብሰባ ዋና ዋና ጉዳዮች ቢያንስ የሚከተሉትን መረጃዎች 
ያካትታሉ፦

i. የስብሰባው ቀን፣ ሰዓት፣ ቦታ እና የተሳተፉ አባላት ዝርዝር፣
ii. የውይይት ርዕሶች ማጠቃለያ እና 
iii. የሀሳቦች እና ምክሮች ውጤት።



29

አባሪ መ - የስብሰባ መርሀ ግብር እና የኮሚቴዉ የሂደት ሪፖርት 2022

ጃንዋሪ 12
•	 የጥቆማ መስመር ስራ በዋሽንግተን ገምግሟል እና የAGOን የፕሮግራሙ 

ራዕይ አቅርቧል። 
•	 ቡድኑ እንዴት እንደሚሰራ የሚገልጽ የጥቆማ መስመር አማካሪ ኮሚቴ 

ቻርተርን አብራርቷል እንዲሁም የኮሚቴ አባላትን በኢመይል አስተያየት 
እንዲልኩ ጠይቋል።

•	 Open Public Meetings Act (OPMA፣ የክፍት ህዝባዊ 
ስብሰባዎች ህግ) እና Public Records Laws (ህዝባዊ የመዝገብ 
ህጎች) ን አቅርቧል።

ጃንዋሪ 26
•	 የአማካሪ ኮሚቴ አባላት ቻርተሩን ስራ ላይ አዉለዋል። 
•	 የAGO ሰራተኞች ብዙ ሪፖርት የተደረጉ የጥቆማ መስመር ምድቦችን፣ 

የሪፈራል ሂደቶችን እና የተወሰዱ ትምህርቶችን ጨምሮ በአገር አቀፍ 
ደረጃ ስለ የጥቆማ መስመር እድገት አጠቃላይ እይታን አቅርበዋል።

•	 Department of Health (DOH) በዋሽንግተን የ988 እድገት ላይ 
ኮሚቴውን ወቅታዊ አድርጓል። 

•	 የAGO ቡድን የስርዓት ዝርዝር ጽንሰ-ሀሳብ አስተዋውቋል እና የኮሚቴ 
አባላትን በግዛት ደረጃ ያሉትንእና በየጥቆማ መስመርዉ ሂደት ውስጥ 
መደገፍ/አጋር መሆን የሚችሉ ስርዓቶችን እንዲዘረዝሩ ጠይቋል። 
ስብሰባው በቡድን ውይይት ተጠናቋል።

ፌብሯሪ 9
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ተልእኳቸውን፣ 

ራዕያቸውን እና እሴቶቻቸውን ጨምሮ ለአማካሪ ኮሚቴው ስለ ስራቸዉ 
ወቅታዊ አድርጓል። መግለጫዉ ለ Washington Tipline የሚሆን 
የAGO የወጣቶች ተሳትፎ ስትራቴጂንም አካቷል። 

•	 የ AGO ሰራተኞች በጃንዋሪ26 በተካሄደው ስብሰባ ላይ በኮሚቴ አባላት 
ስለተሞሉት የስርአት ዝርዝር ማጠቃለያ አቅርበዋል። 

•	 ኮሚቴው በቀረበዉ የጥቆማ መስመር ምድቦች እና የአጣዳፊነት ደረጃ 
ሠንጠረዥ እና የአሰራር ሂደት ላይ የመጀመሪያ ግምገማ እና ውይይት 
አድርጓል።
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ማርች 9
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ስለ 

Washington Tipline፣ የታለመው ውጤት፣ የማህበረሰብ 
ተጠቃሚነት ግቦች፣ የመመሪያ መርሆዎች፣ የተጠቃሚነት ሂደት ስልቶችን 
እና ከማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች እና ወጣቶች ግብአት የሚሆኑ ርዕሶችን 
የያዘ ባለ ሁለት ገጽ የጥቆማ መስመር ማሰራጫን (አባሪ ረ) ጨምሮ 
በስራቸው ላይ አማካሪ ኮሚቴውን ወቅታዊ አድርጓል።  

•	 የ AGO ሰራተኞች የ Washington Tipline የ RFI ሂደት አጠቃላይ 
እይታን አቅርበው በታቀደው የጥቆማ መስመር ምድቦች እና የአጣዳፊነት 
ደረጃ ሰንጠረዥ እና የአሰራር ቅደም ተከተል ላይ ከየካቲት 9 ስብሰባ 
የተሰጡ አስተያየት ተመርኩዞ ለውጦችን ገምግመዋል። 

•	 የኮሚቴ አባላት በየጥቆማ መስመር ሁኔታዎች ላይ ተመስርተዉ የጋራ 
ስርዓታቸው ወሳኝ እና ወሳኝ ላልሆነ የጥቆማ መስመር እንዴት ምላሽ 
እንደሚሰጥ ለማወቅ እና ለመመዝገብ በትናንሽ ቡድኖች ተከፋፍለዉ 
ነበር። 

አፕሪል 13
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team የ 

Washington Tipline በተመለከተ ከወጣቶች የሚሰበሰቡትን 
የወጣቶች ዳሰሳ ጥናቶች ለመጀመር ስለ ስራቸው እና ከአቅራቢ 
ስለሚደረግ የዉል ሂደት የአማካሪ ኮሚቴውን ወቅታዊ አድርጓል። 

•	 የ AGO ሰራተኞች ኮሚቴውን ለ Washington Tipline የጥሪ 
ማእከል አቅራቢ ስለ RFI ሂደት ወቅታዊ አድርጓል። 

•	 ስብሰባው ኮሚቴው ከማርች ጀምሮ የወሰዳቸውን እርምጃዎች፣ 
ከየጥቆማ መስመር አጣዳፊነት ደረጃ ንዑስ ቡድን የተወሰዱ ዋና ዋና 
ሀሳቦችን እና ቀጣይ እርምጃዎችን ማጠቃለያ ያካተተ ነው።

ሜይ 11
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ስለ 

የወጣቶች የዳሰሳ ጥናት እናበወጣቶች ስለሚመሩ አማካሪ ኮሚቴዎች፣ 
ኮሚሽኖች እና ቦርዶች ስለተደረገ ምርምር መረጃ ማግኘትን ጨምሮ 
የአማካሪ ኮሚቴውን ስለ ስራቸዉ ወቅታዊ አድርጓል።     

•	 የ AGO ሰራተኞች በአፕሪል 13 ስብሰባ ላይ በተሰጡ አስተያየቶችን 
መሰረት የጥቆማ መስመር ምድቦች እና የአጣዳፊነት ደረጃ ሰንጠረዥ 
ላይ የተደረጉ ለውጦችን ማጠቃለያ አቅርበዋል። 

•	 ኮሚቴው የጥቆማ መስመር ምድብ መዝገበ ቃላት እና የጥቆማ መስመር 
ምድብ የሂደት ፍሰትን በተመለከተ ውይይት ላይ ተሳትፏል።
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ጁን 8
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ከወጣቶች 

ጋር ለመግባባት ስለ አማራጭ አቀራረቦችን ጨምሮ ለአማካሪ ኮሚቴዉ 
ስለ ስራቸዉ ወቅታዊ አድርጓል። ሰውን ማዕከል ያደረገ ዲዛይን (HCD) 
ለወጣቶች ተሳትፎ ጽንሰ-ሀሳብ ቀርቦ ቡድኑ ይህንን ሞዴል በመጠቀም 
በ Washington Tipline ማበልጸግ እና አተገባበር ላይ ከወጣቶች 
መረጃ ለማሰባሰብ እንዴት እንደሚጠቀምበት አብራርቷል።  

•	 የ AGO ሰራተኞች የጥቆማ መስመር መደብ መዝገበ ቃላት ላይ የተደረጉ 
ለውጦችን ጠቅለል አድርገው በሜይ 11 ስብሰባ የተወያየውን የጥቆማ 
መስመር ሂደት ገምግመዋል እንዲሁም እስከዛ የነበረዉን አጠቃላይ 
የጥቆማ መስመር የሂደት እድገት ጠቅለል ባለ መልኩ አቅርበዋል። 

•	 የኮሚቴው አባላት በየጥቆማ መስመር ቅጽ22 ውስጥ ማየት የሚፈልጉትን 
መረጃ ለAGO የሚያሳውቅ የ Zoom ምርጫን አካሂዷል እና 
አስተያየታቸዉን ከድርጊት በኋላ ያለውን ሪፖርት ላይ አካፍለዋል።

ጁላይ 13
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team 

የመጀመሪያውን የወጣቶች ጥናት እና የወጣቶች፣ ማህበረሰቦች እና 
የሌሎች ባለድርሻ አካላት ተጠቃሚነት ላይ የነበረዉን ጥረት ጨምሮ 
የአማካሪ ኮሚቴውን ስለ ስራቸዉ ወቅታዊ አድርጓል። 

•	 የAGO ሰራተኞች ጁን 8 ተካሂዶ ከነበረዉ ስብሰባ ላይ የቀረበውን 
የጥቆማ መስመር ሂደት፣ የታቀደ የጥቆማ መስመር የአሰራር ሂደት፣ 
የጥቆማ መስመር ቅጽ የምርጫ ውጤት እና ውይይት፣ ከተግባር በኋላ 
ሪፖርት እና የችግርን ክብደት ግምገማ ጥያቄዎችን ጨምሮ መረጃዎችን 
እና ውይይትን በአጭሩ ገምግመዋል።23

•	 የኮሚቴው አባላት ለእያንዳንዱ የጥቆማ መስመር ምድብ የታሰቡትን 
የመጀመሪያ፣ ሁለተኛ ደረጃ እና ሶስተኛ ደረጃ (እንደ አስፈላጊነቱ) ሪፈራል 
አካላትን በማመልከት የሪፈራል አገናኞች ጥናትን አጠናቀዋል። 

ኦገስት 10
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team 

ከመጀመሪያው የወጣቶች ጥናት ጋር የተገናኘ መረጃን ጨምሮ (በጁላይ 
ወር የተጀመረው) አማካሪ ኮሚቴውን ወቅታዊ አድርጓል። 

•	 የ AGO ሰራተኞች ኮሚቴውን ስለ RFP አጀማመር ሂደት አቅራቢዉን 
ወቅታዊ አድርጓል። 

•	 ስብሰባው ጁላይ 13 ላይ ከተካሄደዉ ስብሰባ የውይይቱ ግምገማን፣ 
ከሪፈራል ማገናኛ ጥናት የተገኙ ውጤቶችን ገለጻ እና ለ Washington 
Tipline የጥሪ ማእከል ስልጠና የመጀመሪያ ውይይትን አካትቷል።  
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ሴፕተምበር 14
•	 የሴፕተምበር ስብሰባ ተሰርዞ ነበር። የ AGO Youth Program 

Team ለጥሪ ማእከሉ የስልጠና ምክሮች እና መርጃዎች ለመወያየት 
ከአማካሪ ኮሚቴ አባላት ጋር በተናጠል ተገናኝቷል። 

ኦክቶበር 12
•	 የ Vida Agency (Vida) ከወጣቶች የዳሰሳ ጥናት የተገኘውን ውጤት 

ገለጻ አድርጓል። 
•	 የ AGO ሰራተኞች ከጃንዋሪ እስከ ኦገስት 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ 

የኮሚቴውን አሰራር እና ሂደት የሚሰንደዉን የጥቆማ መስመር አማካሪ 
ኮሚቴ ሂደት ሪፖርት አቅርበዋል። ሪፖርቱ የተሰናዳውው በኮንትራክተሩ 
Maike & Associates, LLC ነው። ገለጻው ኮሚቴዉ የጥቆማ 
መስመር ማዕቀፍ ሲያዘጋጅ የወሰዳቸውን የእርምጃዎች ማጠቃለያ ያካተተ 
ሲሆን ከጃንዋሪ ወር ጀምሮ የኮሚቴው ስራ አካል ሆነው የተከሰቱትን 
ጥያቄዎች፣ ስጋቶች እና ውይይቶች ላይ አትኩሮት አድርጓል።

•	 የ AGO ሰራተኞች ኮሚቴውን ለአቅራቢ ስለ RFP አጀማመር ሂደት 
ወቅታዊ አድርጓል። 

ኖቬምበር 9
•	 የ AGO Youth Outreach & Engagement Team ባለፉት 

12 ወራት ውስጥ ያነጋገራቸው ድርጅቶች ብዛት፣ የት እንደሚገኙ እና 
የትኞቹ ክልሎች ላይ ለመድረስ እየተቸገሩ መሆናቸውን ጨምሮ አማካሪ 
ኮሚቴውን ወቅታዊ አድርጓል።  

•	 የ AGO ሰራተኞች የጥሪ ማእከልን የሥልጠና ፍላጎት በተመለከተ 
በሴፕተምበር ወር የተደረጉ ዉይይቶችን ማጠቃለያ አቅርበዋል። ገለጻዉ 
በኮሚቴ አባላት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተጠቆሙትን የስልጠና 
ዓይነት እና ከወጣቶች የጥቆማ መስመርዎችን ከሚቀበሉ ግለሰቦች 
የሚጠበቁ ሌሎች ክህሎቶች እና ዕውቀትን ያካተተ ነዉ።

•	 ስብሰባው ስለ መረጃ አሰባሰብ፣ ግምገማ፣ እና ለዚህ ፕሮግራም ስኬት 
ምን እንደሚመስል ውይይትንም አካቷል። 
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አባሪ ረ - ባለ ሁለት ገጽ የጥቆማ መስመር ተደራሽነት

መግቢያ
ከ 2020 የወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት የግዛት አቀፍ የቡድን ስራ ሪፖርት ማድረጊያ 
መሳሪያ24 የሪፖርቱ ህትመትን ተከትሎ እና በበጀት ድንጋጌ የተፈቀደለት የ Office of 
the Attorney General25 በግዛት አቀፍ በቀን ለ 24 ሰዓታት፣ በሳምንት ለሰባት 
ቀናት ተደራሽ የሚሆን የወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት የጥቆማ መስመር ማዘጋጀት 
ይጠበቅበታል። በ Washington State Tipline የተለዩ ወጣቶች (ከ 0-25 
ዕድሜ የሆናቸዉ) ተገቢውን ግብዓቶች ይሰጣቸዋል ወይም በግዛቱ ውስጥ ተገቢ 
ለሆኑ ጣልቃገብነቶች ይመለመላሉ። AGO የሚዋዋለው ከአቅራቢ ጋር በተወዳዳሪ 
የዉል ሂደት ኮንትራት ይፈጽማል። የተለየው አቅራቢ የ Washington Tipline ን በ 
AGO ቁጥጥር ስራዉን ያካሂዳል። 

የታቀዱ ውጤቶች
የ Washington Tipline አደጋዎችን እና ጥቃቶችን ለመከላከል የሚረዱ የጥበቃ 
እና የደህንነት ስጋቶችን ሪፖርት ለማድረግ መንገዶችን እንደሚሰጥ እናስባለን። 
በተለይ የሚከተሉትን ያደርጋል፦
•	 የወጣቶች ጥበቃ እና ደህንነት አደጋዎችን ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን 

በተመለከተ በቀን ለ24 ሰአታት፣ በሳምንት ለሰባት ቀናት፣ በዓመት ለ 365 ቀናት 
የጥቆማ መስመርዎችን ተቀብሎ ምላሽ ይሰጣል፣ 

•	 ለወጣቶች በጽሑፍ፣ በመተግበሪያ፣ በድህረ ገጽ ቅፅ ወይም በስልክ ጥሪ 
መልክ ይገኛል፣

•	 ስለራስ ደህንነት ወይም ጤንነት ወይም እራሳቸውን ወይም ሌሎችን ሊጎዱ 
ስለሚችሉ ሌሎች ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ ይሆናል እና

•	 ስለ አሰቃቂ ትዉስታ መረጃ ሰጪ፣ ከዘረኝነት የጸዳ እና ወጣቶችን ያማከለ 
ለመሆን ይጥራል።

 ለማህበረሰብ ተጠቃሚነት ግቦች
•	 ግንኙነቶችን መገንባት፣
•	 ለዋሽንግተን የጥቆማ መስመር ዲዛይን እና አፈፃፀም የማህበረሰብ 

መረጃዎችን መሰብሰብ፣
•	 የሕግ አውጪውን ግቦች እና የማህበረሰባችንን አመለካከቶች የሚያንፀባርቁ 

ፖሊሲዎችን መቅረጽ፣
•	 በዋናነት የወጣቶች አመለካከት ያለው ፕሮግራም መፍጠር እና
•	 ተጽዕኖ የደረሰባቸው፣ ተጋላጭ እና Black, Indigenous and People 

of Color (BIPOC፣ ጥቁር ለሆኑ፣ የሀገሩ ተወላጆች እና ነጭ ላልሆኑ) 
ማህበረሰቦች ማዳመጥ እና ድምጽ መሆን።

በሂደታችን ውስጥ ያሉ የመመሪያ መርሆዎች እና ስልቶች
•	 የማህበረሰቡ አባላት ፍላጎቶቻቸውን፣ ስጋቶቻቸውን፣ ጥያቄዎቻቸውን እና 

አስተያየቶቻቸውን እንዲናገሩ መደገፍ፣
•	 የBIPOC ቡድኖችን እንዲሁም የአካል ጉዳተኞች እና የስነምግባር ጤና 

ፍላጎቶች ያላቸዉ ሰዎችን ጨምሮ በአድልዎ የተጎዱ ማህበረሰቦችን ልምድ 
እና እውቀት ማዋሀድ እና

•	 በክትትል ንግግሮች ውስጥ መሳተፍ እና የማህበረሰብ ግንኙነቶችን መጠበቅ።
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የግብአት ርእሶች (ሙሉ ያልሆነ ዝርዝር)
1) የ Washington Tipline ከተጋላጭ እና የተገለሉ ወጣቶች ጋር የሚገናኝባቸዉ 

ስልቶች።
2) ዉክልና ያላገኙ እና/ወይም ከዚ በፊት ያልተካተቱ ተብለዉ ከተለዩት ግንኙነቶችን 

ለመፍጠር፣ ለማቆየት እና ለመቀጠል የሚጠቅሙ ስልቶች።
3) ለሚከተሉት ቃላት የጋራ ግንዛቤ መፍጠር፦ “ደህንነት”፣ “አስተማማኝ ቦታ”፣ 

“ጉዳት”፣ “ራስን መጉዳት”፣ “ማስፈራራት”፣ “አደጋ” እና “የአንድን በሽተኛ መረጀ 
ለሌላ ሰዉ ማስተላለፍ”።

4) በፍትሀዊነት፣ በአድሎአዊነት እና በጸረ-ዘረኝነት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ለባለድርሻ 
አካላት ስልጠናዎች የመስጠት ስትራቴጂዎች።

የመመሪያ ጥያቄዎች (ሙሉ ያልሆነ ዝርዝር)
የ Washington Tipline ን ለማዘጋጀት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ነን እና የእርስዎን 
መረጃ እንፈልጋለን፦
1) በዚ ሰዓት ለስራዎ እና ለድርጅትዎ በጣም አስፈላጊ የሆነው ምንድነው?
2) በወረርሽኙ ወቅት ከሌሎች ድርጅቶች/ማህበረሰቦች ጋር እንዴት እየተሳተፉ 

ቆይተዋል?
3) ድርጅትዎ አገልግሎቶችን በሌሎች ቋንቋዎች ያቀርባል ወይም ሰነዶችን ወደ ሌላ 

ቋንቋ ይተረጉማል?
4) ለየጥቆማ መስመር ፖሊሲዎቹ ያሎት ዓላማዎች ምንድን ናቸው? ስለ አጀማመሩ 

ሂደቱ፣ የመጨረሻ ውጤት እና የፖሊሲዎቹ ውጤቶች የሚያሳስብዎት ምንድነው?
5) የጥቆማ መስመር ፖሊሲዉ በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች በተለይም 

ወጣቶችን የበለጠ ደህንነታቸው የተጠበቀ ለማድረግ እንዴት ሊረዳቸው ይችላል?
6) ፖሊሲዎቻችን የፀረ-ዘረኝነትን፣ ፍትሀዊነትን፣ አቃፊነትን፣ የደህንነት እና የአዕምሮ 

ጤና ስጋቶችን በምን መንገዶች መፍታት ይችላሉ?
7) በኔትዎርክዎ ውስጥ ሌላ ከማን ጋር መነጋገር አለብን?

ከማህበረሰቡ የተገኘ መረጃ ማካተት
የእርስዎን መረጀ በመጠቀም ለመቀጠል እንዴት እንዳቀድን፦

•	 የአጣዳፊነት ደረጃዎች እና የጥቆማ መስመር ምድብ ቋንቋ ላይ 
ግብረመልስ መጠየቅ፣

•	 ለአማካሪ ኮሚቴው መረጃዉን ሪፖርት ማድረግ፣
•	 ከፀረ-ዘረኝነት፣ ስለአሰቃቂ ትዉስታ መረጃ መኖር እና ከወጣትነት እይታ 

ጋር የሚጣጣሙ የጥቆማ መስመርዎችን ምላሽ ለመስጠት በወጣቶች 
ምክር ላይ በወጣቶቹ የታሰበ ምርጥ የተግባር መሳሪያ ማዘጋጀት።

•	 መረጃን ለወጣቶች ቀውስ ምላሽ የሚሰጡ ስርዓቶች ማስተላለፍ፣
•	 ቀጣይነት ያለው የማሻሻያ ሂደትን ለማሳወቅ በየጥቆማ መስመርዎች 

እና የጥቆማ መስመር ምላሾች ላይ መረጃን መሰብሰብ እና
•	 በቀጣይነት ለማሻሻል ከባለድርሻ አካላት እና አጋሮች ጋር የተደረጉ 

ንግግሮችን እንደገና ይወያዩበት። 
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የመጨረሻ ማስታወሻዎች
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JAMA Pediatrics, 172(11), 1038. https://doi.org/10.1001/jamapediat-
rics.2018.2537 

11፦ 14% ሁለቱንም ፆታ የሚፈልግ፣ 10% ጌይ ወይም ሌዝቢያን ተብለው ተለይተዋል፣ 
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ተብለዉ ተለይተዋል።

12፦ Office of the Superintendent of Public Instruction (የህብረተሰብ 
መምሪያ የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ)፣ የጤና መምሪያ እና የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን። 
(2022)። የ 2021 የጤናማ ወጣቶች የዳሰሳ ጥናት) [Dataset]. https://www.
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13፦ POC ማለት Person of Color (የቀለም ሰው (ነጭ ያልሆነ)) ማለት ነው።

14፦ LGBTQ+ የሚለዉ ምህጻረ ቃል Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender  
(ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ለሁለቱም ጾታዎች ፍላጎት ያለዉ እና ጾታ የቀየሩ ሰዎች) ማለት ነዉ። 
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መስፈርታቸዉ፣ ማህበረሰባቸውን እና አካባቢያቸውን መረዳት እና መሰናክሎችን ለማስወገድ 
አማራጮችን መፍጠር ላይ ያተኩራል።

16፦ ለበለጠ መረጃ የሚከተሉትን ሪፖርቶች ይመልከቱ፦

•	 Safe2Tell Colorado፦ https://coag.gov/app/uploads/2021/12/
Safe2Tell_Annual_Report_2020-2021.pdf 

•	 Safe Schools Maryland፦ https://schoolsafety.maryland.gov/
Documents/Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20
Report-2021.pdf 

•	 OK2SAY Michigan፦ https://www.michigan.gov/documents/
ok2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf 

•	 Safe2Say Something Pennsylvania፦ https://www.safe2saypa.
org/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Re-
port-FINAL.pdf 
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media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Re-
port%20-%20Optimized.pdf 
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•	 Safe Oregon፦ https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/up-
loads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf 
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biennium operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/bi-
ennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.
PL.pdf?q=20220824093727

19፦ የጥቆማ መስመር አማካሪ ኮሚቴ (TAC). (2021). Washington State Office of 
the Attorney General. https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Com-
mittee 

20፦ ከድርጊት በኋላ የሚሞላ ሪፖርት ምላሽ ሰጪዎች በየጥቆማ መስመርው በኩል 
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መስመር ቅጽ ነው። ምሳሌዎች ከሌሎች ግዛቶች፦

•	 Safe2Tell Wyoming፦ https://www.p3tips.com/DispoForm.
aspx?ID=334

•	 OK2SAY፦ https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-im-
ages/outcome/ok2say-outcome-report
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•	 OK2SAY Michigan፦ https://ok2say.state.mi.us/
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