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Tigrinya ትግርኛ
ፍቓድ ንኣገልግሎት ፖሊስ ካልጋሪ (“ኣገልግሎት ፖሊስ”) ነዚ ዝስዕብ ብዛዕባይ ዚምርምር ፍቓደኛ ምዃነይ፡

I

ሀ. ገበናዊ ኩነኔታት፡ ኩነታውን ፍጹም ነጻ ምሕዳጋትን ከምኡ’ውን ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ብዛዕባይ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዝርከብ
ሃገራዊ ቤት መዝገብ ናይ ገበን መዝገብ ሰፊሩ ዝርከብ።
ለ. ገበናዊ ከምኡ’ውን ናይ ኣውራጃ ምስላዊ ጠባይ፡ ዝኾነ ውሳነ ዝጽበ ገበናዊ ወይ ኣውራጃዊ ምስሊ ክስታትን ኣብ ቅድሚ ኣብያተ ፍርዲ
ኣልበርታ ከምቲ ኣብ ናይ ፍትሒ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ዝልለ።
ሐ. እዋናዊ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዛት፡ ሓላፍነት ዝህቡ ትእዛዛት፡ ትእዛዝ ክልከላ፡ ናይ ኣመክሮ ትእዛዝ፡ ናይ ሰላም ምትእስሳር፡ ኣብ ኣልበርታ
ዝነበረ ትእዛዝ ምልላይ ከምኡ’ውን እዋናዊ ካብቲ ኣብ ካናዳዊ ማእከል ሓበሬታ ፖሊስ ዝርከብ ኣውራጃዊ ሓላፍነት ዝህቡ ትእዛዛት ዝወጸ
ፍልይ ዝበለ እዩ።
መ. ካብ ውሽጣዊ ናይ ፖሊስ መዝገብ ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ እዚ ድማ ንሕቶ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ፖርታል ዘጠቓለለ ክኸውን ይኽእል፡ ኣብኡ
ከኣ ብዛዕባ እቲ ንድሕነት ህዝቢ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት፡ ጠንቂ ከምዝኾንኩ ብምጥርጣር ናይ ፖሊስ ምርመራ ዝተኻየደለይ ነይሩ። ኣብዚ
ክፍሊ መ ተገሊጹ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ምግላጽ ውሳነ፡ ብኣገልግሎት ፖሊስ ንባህርይ ናይቲ ዝምልከቶ ሓላፍነትን ነቶም ዝረኸቦም ውልቀሰባት ሓዊስካ፡ ምድግጋምን ቅርበት እቲ ዘጋጠመ ነገራትን፡ ዝኾነ ዝተራእየ ዓይነት ጠባይን ምትእምማን ኣብቲ መዝገብ ዝርከብ ሓበሬታን
ዝተሞርኮስ እዩ ክኸውን።
ሰ. መርመራ ተነቃፊ ጽላት፡ እቲ ዝጠልብ ዘሎ ትካል ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ዝምላእ ምኽንያቱ ንድሕንነት ህጻናት፡ ብዕድመ ዝደፍኡ፡ ስንክልና
ዘለዎም ሰባት ወይ ካልኦት ተነቀፍቲ ህዝቢታት ሓላፍነት ስለ እትስከም። እቲ ተምልክቶ ዘለኻ ቦታ ነቲ ተጠቃማይ ዓውዲ ከማልኦ ዝግባእ
ረቛሒታት ዘማልእ ምዃኑ ወይ ዘረጋግጽ ናይ ፖሊስ ኣገልግሎት እዩ ።
ቆልዑ፡ ኣረጋውያንን ስንክልና ዘለዎም ሰባትን ኣብ ልዕሊ ተኣፈፍቲ ሰባትን ናይ ምትእምማን ወይ ናይ ስልጣን ቦታ ክህልወካ ከሎ፡ መርመራ
ተነቃፊ ጽላት የድልየካ። መርመራ ተነቃፊ ጽላት ዝሓቑፎ መርመራ ባዕላዊ መዝገባት ገበን (ሕድገት እተገብረሉ ጾታዊ ገበን ዝፈጸመ ሰብ)
እንደገና ክርከብ ዝኽእል ኣገባብ ብRCMP ዝተዓቀበ ነቶም ናይ ጾታዊ ገበን ከምዝፈጸሙ ዝሕብር ዝርዝር ጥርጠራ ወይ ሕድገት እተገብረሉ
ኵነታት ንምልላይ እዩ። ብተወሳኺ መርመራ ተነቃፊ ጽላት ውን ንሓደ ተነቃፊ ሰብ ክጐድእ ዝኽእል ባህርያት እንተልዩ ንምፍላጥ ኣብቲ
ኸባቢ ዝርከብ ናይ ፖሊስ መዝገብ ምምርማር ዘጠቓልል ኢዩ።


ናይ ፖሊስ መዝገብ ብፖሊስ ዝተፈጥረ ወይከኣ ዝተኣከበ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። ከም ገበናዊ ክስታትን ዝተኣመንካሎም ገበናትን፡
ርኽበታት ገበነኛ ዘይምዃን ከም ካብ ተሓታትነት ነጻ ምዃን፡ ኣእምሮኣዊ ምዝንባል ብዘስዓቦ ምኽንያት ብገበን ተሓታቲ ዘይምዃን፡
ሕጋዊ መስርሕ ምቕጻል፡ ኣብ ኣማራጺ ስጕምትታትን ካልእ ዝተፈላለየ መደባትን ምስታፍ፡ መርመራታት ምክያድ፡ ከምኡ’ውን
ክስታት ዘይተኻየደሉ ኣጋጣሚታት ዝኣመሰለ ሓበሬታ ከጠቓልል ይኽእል። ከምኡ’ውን ናይ ፖሊስ መዝገብ ንዘይ ገበናዊ ርክብ ምስ
ፖሊስ ከጠቓልል ይኽእል። ዋላ’ኳ ክሲ ተመስሪቱልካ ወይ ከኣ ፈጺምካ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ፡ ምስ ፖሊስ ርክብ ብምፍጣር፡ ማለት
ብምኽንያት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምስ ፖሊስ ዝግበር ርክባት፡ ወይ ከኣ ብፖሊስ ብዝተገብረ መርመራ፡ ብዛዕባ እቲ መርመራ ትፈልጥ
ወይ ዘይትፈልጥ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብፖሊስ ዝተፈጥረ ወይ እተኣከበ ሓበሬታ፡ ብመሰረት እቲ ናይ ፖሊስ ኣገልግሎት መዝገብ
ናይ ምቕዳሕ መደብ እዩ ዝቕጸል። ብዛዕባ ናይ ፖሊስ ኣገልግሎት ናይ ምዕቃብ መደብ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ፡ ናይ ምምላእ
ሓላፍነት ንዘለዎም ፖሊስ ኣገልግሎት ሓበሬታ መርማሪ ተወከስ።

________________________________________________________________________________________
ኣነ ይርደኣኒ፡ ኣገልግሎት ፖሊስ እዚ ሓበሬታ እዚ ካባይ ተወሳኺ ፍቓድ ከይወሰደ፡ ነቲ ጠለብ ዘቕርብ ትካል ኣይገልጸሉን እዩ።
ከም እተረድኣኒ ኣፍልጦ እህብ፡ መርመራ ተነቃፊ ጽላት ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከምኡ’ውን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ፡ ነቲ መርመራ ተነቃፊ ጽላት
እሰማምዓሉ እየ።
ኣብቲ ኣውተማቲያዊ ናይ ገበን መዝገብ ዝግበር መስርሕ ምድላይ ናይ ካናዳ ፖሊስ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ካናዳዊ እምባጋሮ ፖሊስ (Royal Canadian
Mounted Police) ነቲ ገበነኛ ኮይነ እንተ ተፈሪዱኒ ክፍለጥ ወይ ምሕረት እንተ ተገይሩለይ ካብቲ ኣብቲ መደብ ዝተዘርዘረ ጾታዊ ገበን ናብ መዝገብ ገበናዊ
ጸብጻብ ቀሪቡ ኣሎ።
ነዚ ፍቓድ እዚ ብምሃብ፡ ሓደ ካብቲ ኣብ መደብ ኣስፊርዎ ዘሎ ጾታዊ ገበን ኣብ መዝገብ ናይ ገበነኛታት ኣዋጅ ሰፊሩ ከም ዘሎ እንተኣረጋጊጹ፡ ናይ ምሕረት ሰነድ
ከም እተዋህበ ወይ ከም ዝተወሰነ እንተኣረጋጊጹ፡ እቲ መዝገብ ብኮሚሽነር ናይ ሮያል ፖሊስ ካናዳ (Royal Canadian Mounted Police) ናብ ጠበቓ ፖሊስ
ካናዳ ክወሃብ ከም ዘለዎ ይርደኣኒ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ መዝገብ ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ናብ ሓይሊ ፖሊስ ወይ ናብ ካልእ ስልጣን ዘለዎ
ኣካል ከምዘመሓላልፎ ዝገልጽ እዩ። ድሕሪኡ፡ እቲ ሓይሊ ፖሊስ ወይ ስልጣን ዘለዎ ኣካል፡ ነቲ ሓበሬታ እቲ ኺነግረኒ እዩ።

________________________________________________________________________________________
ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ምርመራታት እንተላይ ነቲ ካብ መዛግብቲ ፖሊስ እተረኽበ ሓበሬታ ናይ ፖሊስ መርመራ ንምዝዛም ዝተረኽበ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ
ንኣገልግሎት ፖሊስ ክጥቀምሉ ፍቓደኛ ኢየ፡ ውጽኢት ናይቲ መርመራ ኣብ ናይ ፖሊስ መርመራ ሓበሬታ ድማ ክነግረኒ ፍቓደኛ ኢየ።
ውጽኢት እቲ መርመራ ንዝኾነ ይኹን ካልእ ሰብ ወይ ውድብ ክህብ እንተ ኾይነ፡ ናተይ ውሳነ ምዃኑ ይርደኣኒ። ብዛዕባ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ መመርመሪ
መስርሕ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደልየ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ፖሊስ ኣገልግሎት ሓበሬታ ኣብ ኣልቤርታ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ መመርመሪ ምቕላዕ ኣገባብ
ከምዘሎ ይርድኣኒ እዩ።

________________________________________________________________________________________
ነዚ ቅጥዒ ብምፍራም ወይ ኤለክትሮኒካዊ ፍቓድ ብምቕባል፡ ንገዛእ-ርእሰይ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝሓበርኩዋን፡ ንትርጉምን ሳዕቤንን እዚ
ፍቓድን ከምኡ’ውን ንተሓታትነት ናጻ ከም ዝኾንኩዋን ኣረጋጊጸ ኣለኹ፡ እቲ ብኣይ ኣቢሉ እተዋህበ ሓበሬታ ትኽክል ምዃኑን፡ እንተድለየ ድማ
ብመገዲ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ማዕከን ዳታ ኣቢሉ ብመገዲ ኣገልግሎት ፖሊስ ክረጋገጽ ከም ዝኽእልን ይውጅ።

ይቕበሎ

ዕለት፡

ኣነ ይህብን ንዘልኣለም ይለቅቕን ንኣገልግሎት ፖሊስ፡ ሓላፊ ፖሊስ ኣገልግሎት ፖሊስ፡ ፖሊስ ኣገልግሎት ኮምሽን ፖሊስን ኩሎም ኣመሓደርቶምን ተካእቶምን
መዝገብትን ወኪላትን ኣገልገልትን ሰራሕተኛታትን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ጠለባት ወይ ሕቶታትን ጠለባትን ኣብ ሕጊ ወይ ፍትሒ ዘጠቓለለ፡ ብዘይ ደረት፡ ኩሉ
ዓይነት ተግባራት፡ ሕጋዊ ስጉምታት፡ ዕዳታት፡ ዘይተተኸሉ ክፍሊታት፡ ሓፈሻዊ ጉድኣት፡ ፍሉይ ጉድኣት፡ ገንዘባዊ ጉድኣት፡ ክፍሊታት ወይ ወለድ፡ ብኣይ ወይ
ብሕጋውያን ወከልተይ፡ ወረስቱ፡ ተመዘዝተይ ወይ ወኪላተይ፡ ከምኡ’ውን ካብ ወይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ምስ ተሳትፎይ ዝተኣሳሰር ነገራት ኣብ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ
መመርመሪ መስርሕን ምርካብ ናይ ፖሊስ መመርመሪ ሓበሬታን ክግበር።
እቲ በዚ ቅጥዒ’ዚ ዝተኣከበ ሓበሬታ ከምኡ’ውን እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ፡ ከም ኣካል ናይ’ዚ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ መመርመሪ መስርሕ ዝጥቀምን ዝግለጽን ኮይኑ፡
ብመሰረት ናጽነት ናይ ሓበሬታን ሓለዋን ናይ ብሕቱው ኣሰራርሓ ወይ ብሕጊ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕልን ዝቃላዕን እዩ።

ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ምርመራ
ፍቓድ ንመርመራን ምቅላዕን ውልቃዊ ሓበሬታ
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ብኽብረትኩም ብሰማያዊ ብርዒን ብንጹር ሕትመትን ምሉእ ብምሉእ ምልእዎ

ሀ. ሓበሬታ ኣመልከትቲ
1) እዋናዊ ናይ መወዳእታ ስምካ፡
ቀዳማይ ስም

ማእከላይ ስም(ኣስማት)

ካልእ መጸውዒ/ሳጓ/እተመርጸ ስም

2) ካልእ ኣስማት ተጠቒምካዶ ትፈልጥ፧
ብልደት፡ ብምምርዓው፡ ናይ ቅድም ኣስማት ድዩ ወይስ ስምካ
ብሕጋዊ መገዲ ቀይርካ፧
□ ኣይፋልን
□ እወ
'እወ' እንተ ኾይኑ ኣብ ታሕቲ ካልእ ኣስማት ሃብ

3) ዕለተ ልደት
4) ጾታ
ዓ.ም.
|
ወር
|
መዓ
□ ተባዓታይ
|
|
|
|
5) ቦታ ልደት (ከተማ / ኣውራጃ/ግዝኣት/ ሃገር)

__________________________________________

6) ቁጽሪ ቴሌፎናት

□ ኣንስተይቲ

7) ኣብ ካልጋሪ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ተቐሚጥካ ኣሎካ፧

መንበሪ
(
)
ስራሕ
ተንቀሳቓሲ ቴሌ
(
)
(
)
ትሕቲ ሓደ ዓመት እንተኾይኑ፡ ቅድሚ ሕጂ ኣበይ ትነብር ኔርካ፧

8) እዋናዊ ናይ መንበሪ ኣድራሻ
ናይ ኣፓርታማ #ን ናይ ጐደና ኣድራሻን

9) ኣድራሻ ጶስጣ (እተፈልየ እንተ ኾይኑ)
ናይ ኣፓርታማ #ን ናይ ጐደና ኣድራሻን

ከተማ/ኣውራጃ

ከተማ/ኣውራጃ

__________________________________________

ግዝኣት

ኮድ ጶስጣ

10) እዚ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ መርመራ ን
□ ስራሕ
□ ወለንተኝነት
□ ንምርዓም
□ ካልእ (ግለጽ) __________________
(ምስ ምንታይ ትካል) ________________

□ ኢሚግረሽን

ግዝኣት

ኮድ ጶስጣ

11) መረጋገጺ ሓበሬታ ፖሊስ ንስራሕ ወይ ወለንተኛ ንምዃን እንተ
ኾይኑ - ብኽብረትኩም ብዛዕባ ስራሕ ግለጹ። ንኻልእ ዕላማ እንተ
ደሊኹሞ፡ ምኽንያት ጽሓፉ፡

12) ትምህርቲ
□ ዝኽፈል
□ ዘይክፈል
□ ፍሉይ ትካል _________________

13) ምስኡ ክሰርሕ/ወለንተኛ ክኸውን እየ:
□ ስንኩል
□ ቆልዑ/መንእሰይ
□ ሽማግለ
□ ተሓካሚ
□ ኣይምልከትን

14) ቅድሚ ሕጂ ኣሰር ኣጻብዕ ተወሲዱልካ’ዶ ይፈልጥ
ንገበናዊ በደል ኣብ ካናዳ
ብዛዕባ እዚ መዝገብ ናይ ምብራር (ምሕረት) ዘይረኸብኩምሉ ምኽንያት
እንታይ እዩ?
□ ኣይፋልን
□ እወ

እቲ ዝቐረበ ሓበሬታ ቕኑዕ እዩ፡
ክታም ኣመልከትቲ

VS

ዕለት ክታም
|

______________________

CPS Use Only

ዓመት

|

|

ወር

|

ክታም ምስክር ወኪል

ወለንተኛታት ኣልቤርታ VOAN #
(ቁጽሪ ፍቓድ ወለንታዊ ውድብ)

GL Bus. Unit

ኣብ ትሕቲ እዚ መስመር እዚ ኣይትጸሓፍ - እዚ ከተማ ካልጋሪ እትጥቀመሉ ቦታ ጥራይ እዩ
ክፍሊ
ክፍሊ
ሕሳብ

ሓገዝ ገንዘብ

ክፍሊ መለለይ

ንጥፈታት

ኣብ ትሕቲ እዚ መስመር እዚ ኣይትጸሓፍ - ኣገልግሎት ፖሊስ ካልጋሪ ከባቢ ጥራይ
ሓበሬታ ዝተወስደ ብ፡ ______________
□ VS መርመራ ተዛዚሙ
ኣመልካቲ ተመርሚሩ ብ፡
CPIC / PERS / CNI
JOIN/PENDING

ኣሰር ኣጻብዕ

መዓ

|

(ኣብ ቅድሚ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ቦታ ወይ ምስኡ ርክብ ዘለዎ ትካል ክትፍርም
ኣሎካ)

ለ. ክፍሊ ወኪል ጥራይ
* ብወኪል ዝቐረበ እንተኾይኑ እዚ ቅጥዒ እዚ ፎቶ ኮፒ መንነት እቲ ኣመልከትቲ ኸጠቓልል ኣለዎ
ስም ወኪል
መራኸቢ ወኪል (ሕተም)

ዝተመልከተ መዝነት

|

መወከሲ

PIMS

