
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የአላማ እና ተግባራት ማጣቀሻ 
 

የማህበረሰብ አማካሪ ቡድን  
 

NEIGHBOURHOOD JUSTICE CENTRE 
 

 

ይህ ሰነድ የማህበረሰብ አማካሪ ቡድንን አላማ እና እንዴት እንደሚሰራ ይገልጻል 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

የቡድን ስም  የማህበረሰብ አማካሪ ቡድን (CAP) 
 

አላማ CAP እውቀታቸውን እና ልምዳቸውን ተጠቅመው የNeighbourhood Justice Centreን (NJC) የፍትህ ተደራሽነት 
ለማሻሻል የሚጥሩ እና ያራ ከተማ ውስጥ ያሉ የሰዎችን፣ የማህበረሰብ ቡድኖችን እና የአካባቢ ድርጅቶችን ዝርዝር የያዘ 
መዝገብ ነው። 
 
የNJC ወቅታዊ እና የወደፊት አገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች ያራ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ማህበረሰቦችን ፍላጎቶች እያሟሉ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ ይረዳ ዘንድ CAP የአገልግሎቶች እና የፕሮግራሞችን ንድፍ፣ ማጎልበት እና አተገባበር ለመወሰን 
ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። 
 

ግቦቹ CAP ማህበረሰቡ የሚከተሉትን ነገሮች ለማሳካት መንገድ ይከፍታል 
 
 የሚኖሩበትን ወይንም የሚሰሩበትን ማህበረሰብ ፍላጎቶች ለሌሎች የማካፈያ እድል 

 የNJCን ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች ለመንደፍ፣ ለማጎልበት እና አተገባበር ላይ ለመሳተፍ 

 አስተያየት በመስጠት የNJC አገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች ለማህበረሰቡ ተገቢ እንዲሆኑ ለማድረግ  

 ተጨማሪ እውቀት እና ተሳትፎ ወደ ሚፈልጉ ሌሎች የአካባቢ ቡድኖች እና ድርጅቶች ጋር NJCን ለማገናኘት። 
 

የቃል ኪዳን መግለጫ በህብረተሰቡ፣ በአገልግሎት ሰጪዎች እና በፍትህ ስርዓቱ መካከል ጠንካራ ትብብር የሚፈጠረው የማህበረሰባችን አካል 
ከሆኑ ሰዎች ጋር በመነጋገር ነው። በአለም ላይ ሁሉም ሰው የተለያየ የህይወት ልምድ እና ገጠመኝ እንዳለው እናውቃለን። 
በዚሁ ምክንያት የእርስዎ እውቀት እና ልምድ ልዩ ነው።  
 
NJC የማህበረሰቡን ፍላጎት የሚያሟሉ የማህበረሰብ ፍትህ አገልግሎቶችን እና ፕሮግራሞችን ለመፍጠር ቁርጠኛ ነው። 
የእርስዎ የህይዎት ተሞክሮ እና እውቀት ፕሮግራሞቻችን እና አገልግሎቶቻችን ከማህበረሰቡ ፍላጎት ጋር የተጣጣሙ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ ይረዳል። 
 

አባልነት የNJCን ፕሮግራሞች እና አገልግሎት እቅድን (ንድፍን) መርዳት የሚፈልጉ የማህበረሰብ አባላት ዝርዝር በCAP መዝገብ 
ውስጥ ይገኛል። ይህ መዝገብ NJC በልዮ ልዮ ፕሮጀክቶች ላይ ሊያሳትፋቸው የሚችለውን የተለያዪ የሰዎች ስብስብ 
እንዲኖረው ያስችለዋል። 
 
አባል ለመሆን የተለያዮ መንገዶች አሉ። ይህም የሚከተሉትን ያጠቃልላል 
 

 በዚህ አካባቢ በሚንቀሳቀሱ አገልግሎት አቅራቢዎች/ድርጅቶች በሚሰጥ ጥቆማ 

 የNJC ሰራተኞች በሚያቀርቡት የአባልነት ግብዣ  

 በNJC ድረ ገጽ እና በማህበራዊ ሚዲያ በኩል በሚቀርቡ 'የአባልነት ማመልከቻዎች (የፍላጎት መግለጫዎች)'።  
 
አባልነት በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው። በየ12 ወሩ አባላት አባልነታቸውን የማደስ አማራጭ ይኖራቸዋል። 
 

ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነት CAP ምክር እና አስተያየት ይሰጣል እንዲሁም ስለ አገልግሎቶች፣ ፕሮግራሞች እና ፍላጎቶች ለNJC ያሳውቃል።  የNJC 
ስትራቴጂካዊ አቅጣጫ እና የእለት ተእለት እንቅስቃሴ ላይ አጠቃላይ ውሳኔ በNJC ብቻ የሚወሰን ይሆናል። 
 
የCAP አባላት የNJC ሰራተኞች አይደሉም በዚህ ምክንያት እራሳቸውን እንደ NJC ተቀጣሪ አድርገው ማቅርብ የለባቸውም።  
 
አባላት ከNJC የጽሁፍ ፈቃድ ካላገኙ በስተቀር ስለ NJC እንቅስቃሴዎች ይፋዊ መግለጫዎችን መስጠት አይችሉም።   
 
የCAP አባላት የስነምግባር ደንቡን መከተል አለባቸው። አንድ አባል የስነምግባር ደንቡን የማይከተል ከሆነ በተግባራት 
ውስጥ መሳተፍ አይችልም። 
 

የአባልነት መስፈርቶች 
 

የሚከተሉት አካላት አባልነት መሆን ይችላሉ 
 

 በያራ ከተማ የሚኖሩ፣ የሚሰሩ ወይም የሚማሩ ሰዎች 
 ከያራ ከተማ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው የአቦርጂናል ወይም የቶረስ ስትሬት ደሴት ሰዎች 

 ምንም እንኳን አሁን ያራ ውስጥ የማይኖሩ ቢሆንም ከዚህ ቀደም የNJCን አገልግሎቶች የተጠቀሙ ሰዎች  
 በያራ ከተማ ከሚገኙ የማህበረሰብ እና የባህላዊ ቡድን ተወካዮች 
 በያራ ከተማ ውስጥ ካሉ የአካባቢ አገልግሎት አቅራቢዎች እና ድርጅቶች ተወካዮች 
 በያራ ከተማ ውስጥ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች። 

 
በCAP መዝገብ ላይ ያሉ ስዎች የያራ ከተማን ብዝሃነት መወከላቸውን ለማረጋገጥ NJC ቁርጠኛ አቋም ይዟል። ይህንን 
ለማሳካት የተለያዩ አመለካክት፣ እድገት እና መሰረት ያላቸው ሰዎችን ለአባልነት እንዲያመለክቱ አጥብቆ ያበረታታል። 
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የአባላት ሚና የአባላት ኃላፊነቶች የሚከተሉት ናቸው 

 

 ወደ CAP በሚቀርቡ ሁኔታዎች እና ጉዳዮች ላይ በሰፊው የማህበረሰቡን እና የግለሰብ አመለካከቶችን መወከል 
 በአባላቱ ልዩ እውቀት፣ የህይዎት ተሞክሮ እና ችሎታዎች ላይ በመመስረት የግል አመለካከቶችን ማካፈል 

 የNJC አገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች የማህበረሰቡን ፍላጎቶች ምን ያህል እያሟሉ እንደሆነ እይታዎችን እና 
ምክሮችን ማቅርብ 

 ወቅታዊ እና እየጎለበቱ ያሉ የማህበረሰብ ችግሮችን ለመፍታት የሚረዱ አዳዲስና ፈጠራ የታከለባቸው 
አገልግሎቶችን እና ፕሮግራሞችን ለማካተት የሚረዱ እድሎችን በመለየት ማገዝ  

 አገልግሎት እና ፕሮግራም ላይ የታዮ ችግሮችን እና ተግዳሮቶችን ለመፍታት ሊረዱ የሚችሉ መፍትሄዎችን በጋራ 
ማበልጸግ እና መሞከር 

 አባላትን በሚያሳትፉ እንቅስቃሴዎች ላይ ለምሳሌ ያክል በውይይት መድረኮች፣ አውደ ጥናቶች፣ ምክክሮች እና 
የዳሰሳ ጥናቶች ላይ መሳተፍ።  

 
የአባላት ተሳትፎዎች አባላት ሊሳተፍባቸው የሚችሏቸው የተሳትፎ አይነቶች የሚከተሉትን ያካትታል 

 
 ልምዶችን እና አስተያየቶችን ለመሰብሰብ በሚደረጉ ቃለ መጠይቆች ላይ 
 ከእኛ ጋር ሆነው አገልግሎቶችን እና ፕሮግራሞችን መንደፍ 
 በጥናት ቡድኖች እና አውደ ጥናቶች ላይ 
 የዳሰሳ ጥናቶች ወይም በኢሜይል በሚሰበሰቡ አስተያየቶች ላይ። 
 

አባላት ሊሳተፍባቸው የሚችሉዋቸው እድሎች ሲከሰቱ ኢሜል ይላካላቸዋል እንዲሁም ስልክ ይደወልላቸዋል። በአመት 
ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ አባላት በሚሰጣቸው ተግባር ላይ እንዲሳተፍ እናበረታታለን። 
 
አንዳንድ ተግባራት በNeighborhood Justice Center ዋና መስሪያ ቤት 241 Wellington Street፣ Collingwood 
3066 የሚከናወኑ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ በመስመር ላይ (ኦንላይን) መድረኮች ለምሳሌ ያክል በዙም (Zoom) ላይ 
ይከናወናሉ። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አባላት በተግባራት ላይ እንዲሳተፉ ለማስቻል ድጋፍ ልናቀርብ እንችላለን። 
 

ለተሳታፊዎች የሚከፈል 
ክፍያ እና በአባላት 
የሚሸፈኑ ወጪዎች 
 
 

ለተሳታፊዎች ክፍያ መክፈል NJC አባላት ያበረከቱትን ጠቃሚ፣ ልዩ እና የባለሙያ አስተዋፅኦ እውቅና ከሚሰጥባቸው 
መንገዶች አንዱ ነው። 
 
ክፍያ ለሚፈጸምባቸው የCAP ተግባራት ተሳታፊ ለሚሆኑ አባላት በተገለጸው ተግባር ውስጥ ለሚያደርጉት ተሳትፎ 
ሊከፈላቸው የሚችለውን የገንዘብ መጠን የሚገልጽ የግብዣ ደብዳቤ ይደርሳቸዋል። ብዙ ጊዜ የማይወስዱ ተግባራት 
ለምሳሌ ያክል አጭር የዳሰሳ ጥናት ላይ መሳተፍ ክፋያ አያስገኘም። 
  
NJC ክፍያ ከፈጸመባቸው ተግባራት ጋር በቀጥታ የተያያዙ ምክንያታዊ የሆኑና በአባላት የተሸፋኑ ወጪዎችን ለመክፈል 
ይሞክራል። በአባላት የሚሸፈኑ ወጪዎችን በሙሉ አባላት ከመክፈላቸው በፊት ከCAP አስተባባሪ ጋር መነጋገር እና 
መጽደቅ አለባቸው። 
 

ለክፍያ ብቁ የሚያደረጉ 
ሁኔታዎች 

ክፍያ የሚከፈለው አባላት የሚከተሉትን ሲያሟሉ ነው  
 

 ክፍያ በሚፈጸምበት የCAP እንቅስቃሴ ላይ እንዲሳተፉ በNJC የተጋዙ ከሆነ 
 በድርጅቱ ውስጥ መደበኛ የተወካይነት ሚና ያልያዙ ከሆነ እና 

 ከNJC ጋር በሚደረጉ ተግባራት ላይ ሌሎች ድርጅቶችን፣ ቡድንን ወይም የአካባቢ ምክር ቤትን ለመወከል 
የገንዘብ ድጋፍ ያልተደረገላቸው ከሆነ።   

 
የሚከተሉትን የሚያሟሉ የCAP አባላት ክፍያ አያገኙም  

 

 ለNJC አገልግሎት ለማቅረብ ውል ያላቸው እና በሚከፈላቸው የስራ ጊዜ ውስጥ በተግባራቱ ውስጥ የሚሳተፉ 
ባለሙያዎች   

 የታወቀ ስራቸው NJC በሚያደረጋቸው ተግባራት ላይ ለመሳተፍ በድርጅት ወይም በቡድን ተወክለው የገንዘብ 
ድጋፍ የሚያገኙ ሰዎች  

 የNJC ሰራተኞች ወይም ተቋራጮች   
 ለሰፊው ህዝብ በቀረበ ግልጽ ግብዣ መሰረት መጥተው ተሳትፎ ላደረጉ ሰዎች 

 
ለአዲስ አባላት ስለ ስራ 
እና የስራ ሁኔታ መግለጫ  

ለሁሉም የCAP አባላት ስለ ስራ እና የስራ ሁኔታ መግለጫ  እና ድጋፍ ይሰጣል። ይህም የሚከተሉትን ያጠቃልላል 
 

 የCAP አባላት መመሪያ መጽሐፍ 
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 የእንኳን ደህና መጡ ቪዲዮ ማስፈንጠሪያ  
 በዚህ ሰነድ ውስጥ የተካተቱት የአላማ እና ተግባራት ማጣቀሻ እና የስነምግባር ደንቦች 
 አባላት በሚፈልጉ ጊዜ ሊያገኙት የሚችሉት ለዚህ ስራ የተመደበ ስራተኛ  

 ለተሳትፎ ተጨማሪ ድጋፍ (ከዚህ በታች ይመልከቱ)። 
 

የተሳትፎ ድጋፍ ሁሉም አባላት በተግባራት ላይ እንዲሳተፉ ለማስቻል NJC በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ያቀርባል። ይህም የሚከተሉትን 
ያካትታል  
  

• የማዳመጫ መርጃ ለሚያደርጉ ሰዎች በተሻለ ሁኔታ መስማት የሚያስችሉ መሳሪያዎች (hearing loops)  
• አስተርጓሚዎች እና/ወይም የተተረጎሙ ቁሳቁሶች 
• ለመጓጓዣ የሚውሉ መክፈያ ካርዶች (ቫውቸሮች)  
• የመዋእለ ህጻናት (ቻይልድ ኬር) ድጋፍ 
• ከአሳዳጊነት ኃላፊነቶች ጋር የተያያዙ ወጪዎች 
• የመስመር ላይ (ኦንላይን) ተግባራትን ለመደገፍ የቴክኖሎጂ ተደራሽነትን ማገዝ 
• የደህንነት ድጋፍ። 

 
እባክዎን ማንኛውንም  ድጋፍ የሚፈልጉ ከሆነ ተግባራቱ ከመጀመራቸው ቢያንስ ከሁለት ሳምንታት በፊት ያሳውቁን። 
 

ክፋያ በሚፈጸምባቸው 
በሁሉም የCAP ተግባራት 
ላይ ያለው ሂደት 

NJC ክፋያ በሚፈጸምበት የCAP ተግባር ውስጥ የተመረጡ እያንዳንዳቸውን አባላት በግለሰብ እንዲሳተፉ ግብዣ እና ጥሪ 
ያቀርባል። በዚህ ጊዜ የሚከተለው መረጃ ይሰጥዎታል  
 

 የተግባሩ ዝርዝር እና የሚያስፈልገው (የሚፈጀው) ጊዜ  

 ሁሉም ክፍያዎች በ14 ቀናት ውስጥ እንደ ገቢ ሪፖርት እንዲያደረጉ ሰለሚያዘው የማህበራዊ ደህንነት ህግ 
(social security legislation) መረጃ  

 በተግባሩ ላይ ለመሳተፍ የአባላት የድጋፍ ፍላጎቶች። 
 

ግብዣው አንዴ ተቀባይነት ካገኘ በኋላ NJC በኢሜል የሚከተሉትን ይልካል- 
 

 አጀንዳ ወይም መመሪያ 
 ከስብሰባው በፊት ስለ ተግባራቱ ጥያቄዎችን የመጠየቅ  እድል 
 አስፈላጊ ከሆነ አግባብነት ያላቸው የገንዘብ ማስመለሻ ቅጾችን። 

 
የስነምግባር ደንብ አባላት በድርጅቱ ውስጥ በተለያዮ ተግባራት ላይ ተሳትፎ ሲያደርጉ የሚጠበቅባቸውን ባህሪ ይዘረዝራል። 

 
ሁሉም የCAP አባላት በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ይስማማሉ 
 

 የሌሎችን ግላዊነት ለማክበር  
 የሌሎችን አስተያየት እና ግብአት ዋጋ ለመስጠት  
 ከሌሎች አባላት ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ጨዋ፣ አሳቢ፣ የሌሎችን ፍላጎት ጠባቂ እና ሐቀኛ ለመሆን  
 በዜግነት፣ በብሔር፣ በጾታ፣ በፖለቲካ እምነት፣ በባሕል፣ በሃይማኖት፣ በእድሜ፣ በዘር፣ በፆታዊ ዝንባሌ እና 

በአእምሮ ወይም በአካል ጉዳት ላይ የተመሰረተ አድልዎ ላለማድረግ  
 ከሌሎች ጋር ሲገናኙ በመልካም ሁኔታ እና እራሳቸውን ወይም ሌሎችን ለአደጋ የሚያጋልጥ ባህሪን ለማስወገድ  
 ለመሳተፍ ባስታወቁባቸው ተግባራት ላይ በተባለ ሰአት ለመገኝት  
 መምጣት የማይችሉ ከሆነ ወይንም በማንኛውም እንቅስቃሴ ላይ መሳተፍ የማይፈልጉ ከሆነ ይህንኑ ለእኛ 

ለማሳወቅ  
 ከአድልኦ ነጻ በሆነ እና የሰፊው ማህበረሰብ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልክ ውሳኔ ለመወሰን  
 ከእኛ ጋር ያለዎትን ግንኙነት አላግባብ የግል ጥቅም ለማግኘት ላለመጠቀም  
 ከእኛ ጋር ያለዎት ተሳትፎ ወደ ማንኛውም ተጨባጭ፣ ሊደረስ የሚችል ወይም የሚጠረጥሩት የጥቅም ግጭቶች 

ውስጥ የሚያስገባዎት ከሆነ ይህንኑ ለእኛ ለማሳወቅ  

 ከNJC ያገኙትን የግል እና ሚስጥራዊ መረጃዎችን ማክበር እና ያለእኛ ፈቃድ ይህ መረጃ እንዳለዎት ለሌሎች 
ላለመንገር፣ አጭር ማጠቃለል ላለማቀበል ወይም ለሌሎች አሳልፎ ላለመስጠት። 

 
የግላዊነት ፖሊሲ NJC ለአባላት ግላዊነት ዋጋ ይሰጣል እንዲሁም ይህንን ለመጠበቅ ቁርጠኛነቱን ያረጋግጣል። ሁሉም የግል መረጃዎች 

የሚስተናገዱት ይህንን በተመለከተ በወጣው የግላዊነት ህግ እና በMagistrates’ Court of Victoria (በቪክቶሪያ ፍርድ 
ቤት) ፖሊሲዎች መሰረት ነው።  
 

ግምገማ የCAPን ውጤታማነት ለመገምገም CAP አመታዊ የስራ አፈጻጸም ግምገማ ያካሂዳል። 
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አባላትን በተመለከተ 
የCAP አስተባባሪ 
ኃላፊነቶች 

የCAP አስተባባሪ በሚከተሉት መንገዶች ለእርስዎ ድጋፍ የመስጠት ሃላፊነት አለባቸው  
 

 ለአዲስ አባላት ስለ ስራ እና የስራ ሁኔታ የሚሰጥ መግለጫን ማስተባበር 
 አባላት ማንኛውም ጥያቄዎችን ለመጠየቅ በሚፈልጉ ጊዜ ሊያገኙት የሚችሉት ሰው መሆን 

  ከአባላት ጋር አብሮ በመስራት በደንብ እውቀት እንዲጨብጡ፣ ተገቢውን ድጋፍ እንዲያገኙ እና በተግባራት ላይ 
ለመሳተፍ ዝግጁ እንዲሆኑ ማስቻል 

 ተሳታፊዎች ለሚመደቡበት ተግባር ተስማሚ መሆናቸውን መገምገም  
 የሚከተሉትን በማደራጀት አባላት ተገቢውን ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ  

o አስተርጓሚ  

o ለመጓጓዣ የሚውሉ መክፈያ ካርዶች (ቫውቸሮች)  

o የመዋእለ ህጻናት (ቻይልድ ኬር) ድጋፍ  
o ከአሳዳጊነት ኃላፊነቶች ጋር የተያያዙ ወጪዎች 

o የመስመር ላይ (ኦንላይን) ተግባራትን ለመደገፍ የቴክኖሎጂ ተደራሽነትን ማገዝ 
o ክፋያ በሚፈጸምባቸው ተግባራት ላይ ከተሳተፉ ክፍያዎችን በማስተባበር መርዳት 
o እንደ አስፈላጊነቱ የደህንነት ድጋፍ። 

 

 

 

 


