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TIFROM PINK TRIANGLES TO RAINBOWS

ኣኣገገልልግግሎሎትት ጥጥዕዕናና 

ሓተትቲ ዑቁብቅ መስርሕ ናይ ህጹጽ እዋን ክንክን ጥዕናን ክንክን ናይ ጽኑዕ ስነ- የእምራዊ ኩነታትን  ክረክቡ ይክእሉ።ናይ ማልታ 
ዝዓበየ መደበር ሆስፒታል (Mater Dei Hospital) ማተር-ዳይ  ኣብ መሲዳ ዘሎ ዪ። ከሙ ውን ማልታ ኣብ ዝተፈላለዪ ቦታታት 
ብዝሕ ዝበሉ ናይ ክንክን መደበር ጥዕና  ኣለዋ። 

መንግስቲ ማልታ ናይ ጾታ ክንክን ጥዕና ክልኒክ (Gender Wellbeing Clinic) መስሪቱ ዝበለጸ ኣልግሎት ንሰገር ፡ግብረሰዶም፡ከም 
ኡ ድማ  ንመጎኣዊ ጸወታ ዘለዎም ሰባት ይቅርብ።እዚ ክልኒክ ኣገልግሎት ሓገዝ ስነ-ልቦና የቅርብ  ክፍሊ ስነ -ልቦነኛ ስድራቤታዊ ፍወሳ  
ከሙ ኡ ድማ ናይ ድምጺ ፍወሳን ሆርሞናዊ ትእዛዝን የጠቃልል። ናብ ክልኒክ ምትሕልላፍ  ብናይ ስድራ-ቤት ሓኪም  ,ስነ-
ልቦነኛ ,ማዓዳይ ወይ  ናይ ሶሻል ሰራሕተኛ  ይትግበር። እዚ ኣገልግሎት ንረፉጅ ወረቀት ዘለዎም ነጻ ዩ። 

ወዲ ምስ ወዲ ጾታዉ ርክብ ዝገብሩ ሰባት ዝለዓለ ሓደጋ ምልካፍ  ናይ ብጾታዊ ርካብ ዝመሓላለፉ ረክስታት(STI) ከም  HIV ኣለዎም 
።ብመንገዲ GU Clinic ክልኒክ ኣብ ማተር- ደይ ሆስፒታል  ነጻ ኣገልግሎት መርመራ  ናይ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 
ክትረክብ ትክእል ። ዝበዝሑ ሰባት ወላ ድሕሪ  በዚ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ቫይረስ ምልካፎም  ኣብ ትሕቲ ግቡእ ክንክን ኖርማል 
ጥዑይ ሂወት ክነብሩ ይክእሉ። እዚ ሰብ ምስ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ናይ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ፡  ንካልኦት ክለክፍ ኣይክእልን።  ንክሳብ 
ሕጂ ውሳነ መንበሪ ፍቃዶም ኣብ ማልታ ብናይ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ንክወሃቦም ዝጽበዩ ሓተትቲ ዑቁባ  ውን መርመራ ኣብ 
ክሊኒክ ኣሎ። 

ምምውውህህሃሃድድ 

እዚ ናናይይ ባባህህልልንን ጸጸረረ-ዘዘራራውውነነትትንን ኣኣሃሃዱዱ  ንካብ ማዓልቲ ናብ ማዓልቲ ዝካየድ  ስትራተጂ ስርሓት ምውህሃድ ስደተኛታት  ከም 
ኡ ድማ ናይ ውጥን ትግባረን ዝግደስ ዩ።ከም ቀንዲ መንግስታዊ  ኣዋሃሃዲ ኣካል ኣማሓላላፊ  ሓበሬታ ሕቶ ናይ ምውህሃድ ዝቅበል 
ክም ኡ ድማ ገስጋሰ ምውህሃድ ስደተኛታት ኣብ ማልታ ዝከታተል  ኣሃዱ ኮይኑ የገልግል።  እዚ ኣይ ቢሎንግ ፕሮግራም ('I 
Belong' programme) ዕላማኡ ኩላኣዊ ኣቃራርባ  ንምውህሃድ ምቅራብ ዪ። ኣብዚ ኣንፈት  እዚ እቲ ናይ መጀመርታ 
ስጉምቲ ናይ እታ ሃገር ወግዓዊ ቋንቋታት ምፍላጥን ባህላዊ ኣተኩሮን ክኸውን ኢዩ።እዚ ናይ ባህልን ጸረ-ዘርኣውነትን ኣሃዱ ቃንቃታት 
ማልቲስን ኢንሊሽን ክም ኡ ድማ ማህላዊ ጎስጛስ ኣብ ክልተ ደረጃታት የቀብ። ሓበሬታ ክም ኡ ድማ 
ምልክታ ibelongcourses@gov.mt ። 

ንንዓዓካካ ዝዝድድግግፉፉካካ ማማሕሕበበራራትት 

ማልታ ናይ ብዙሓት ግብረዶማውያን (LGBTIQ)ቤት ንዓካ ዝድጉፉካ ወይ  ሓበሬታ ዝቅርቡልካ ኣገልግሎታት ወይ ማሕበራት  እያ 

ኣኣሃሃዱዱ ጾጾታታዊዊ ኣኣተተኩኩሮሮ፡፡ ጾጾታታዊዊ- መመንንነነትት ፡፡ጾጾታታዊዊ-ኣኣገገላላልልጻጻ ከከምም ኡኡ ድድማማ ጾጾታታዊዊ ባባህህርርያያትት  ኣካል ዳይሬ ክቶሬት ሰብ ኣዊ መሰላት እዪ። ናይ 
ሓደ ሰብ ናቱ LGBTIQ  መንነት ብዘየገድስ  መንነቱ ክክበረሉ ንመንግስቲ  ይመክር። 

ትትካካልል ዓዓለለምምለለካካዊዊ ዕዕቁቁባባ፡፡ ናይ መንግስቲ ትካል ኮይኑ ፡ሓላፍነቱ  ናይ ዓለምለከ ስደተኛታት  ምልክታ ምቅባልን ምምርማርን  ዩ። 
ዓለምለካዊ  ዑቁባ ማለት  እቲ ተረብሓይ ብምክንያት ጸገማት ግፍዕን ኣሰቀቅቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዓመጽን ካብ ግዴታዊ ምምላስ 
ናብ መበቆል ሃገሩ ክዕቆብ ከሎ እዩ። LGBTIQ (ግብረሰደ ማውያን) ሰባት ንዓለምለካዊ ዕቁባ ብቁዓት እዮም ከም ኡ ውን  ኣብ ሓደጋ 
መጉዳእቲ ከም ዘለዉ እንተ ተኣሚንሎም ካብ ምምላስ ናብ መበቆል ሃገሮም  ዝተሓለዉ እዮም። 

ቤቤትት ጽጽሕሕፈፈትት ላላዕዕለለዋዋይይ ኮኮምምሽሽነነርር ትትካካልል ስስደደተተኛኛታታትት ሕሕቡቡራራትት መመንንግግስስታታትት፡፡  ቀንዲ ዕላማ እዚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ማልታ ኣገባብ ብዘለዎ 
ምሃብ ሓገዝ ንመስርሕ ምክልካልን ንኩሎም ዝምልከቶም ሰባት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብን ዩ። ንመስርሕ ምሕታት ዑቁባ ይድግፍ ከም 
ኡ ውን  ዋሕዚ ስደተኛታት ምላሽ ንምሃብ ናይ ታ ሃገር ዓቅሚ ኣብ ምጥንካር  ይሰርሕ። UNHCR ግብረሰዶማውያን 
(LGBTIQ )ዑቁበኛታት ፡ ሓተቲ ዑቁባ ፡ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም  ከም ኡ ውን ዓለምለካዊ ተማዛበልቲ  ንምክልካል ይሰርሕ። 

ማማልልታታ መመሰሰልል ምምንንቅቅስስቃቃስስ ግግብብረረሰሰዶዶምም (Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM )  ፡፡  ናይ ቀስተደመና ኣገልግሎት ሓገዝ 
የካይድ (Rainbow Support Service)፥ንኩሉ LGBTI ሰባት ከሙ ውን ስድራቤታቶም  ናጻ  ናይ ማሕበራዊ ስነ ልቦና ደገፍ ይህብ 
።እዚ ኣገልግሎት ነዚ ማሕበረሰብ ንክራከብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እና ኣኣንገደ ውን ዝተፈላለዩ ውሑስ ማሕበራዊ ቦታታት  ይቅርብ። 

ኪኪዳዳንን ማማሕሕበበረረሰሰብብ ቀቀስስተተደደመመናና (Allied Rainbow Communities (ARC)፡፡ ናይ ማልታ ናይ መርዓ ኣጋጣሚታት 
የዋሃህድን የማዓራርን፡ ዝለዓለ ኣተኩሮ ኣብ ጾታውን ስነ የእሙራውን ጥዕና ይገብር ፡ክም ኡ ውብ ንኣባላት ግብረሰዶም 
(LGBTIQ ) ብማሕበራዊ ንጥፈታት ኣብ ሓደ ንክመጹ ይደሊ።ARC  LGBTIQ  ዓምዲ ኢንተርነት (www.gaymalta.com) 
ሓበሬታን ዜናንን ፡ ኣጋጣሚታትን ካልኦት ዝተዛመዱ ማሕበራዊ ጉዳያትን የካይድ።እዚ መርበብ ሓበሬታ   ኣብ ከባቢ ማልታ  
ንዝካየዱ ናይ LGBTIQ ንጥፈታት ዓውደ ኣዋርሕ የቅርብ። 

Aditus Foundation ,  ብመንገዲ ናቱ Pro Bono Unit ( ነጻ ናይ ሕጊ ደገፍ ) ይቅርብ ከም ኡ ድማ ኣብ ዝቅጽሉ ስርሓት እና 
ተሳተፈ ይሕግዝ ።ናታቶም ኣቃልቦ ብቀንዱ ማልታ ዩ ፡ ግና ዞባውን ኣህጉራውን  ሸነካት  ሰብኣዊ መሰላት ማልታ ንምጉላሕ ይሰርሕ 
ኣሎ። ሞያዊ ከባቢታት ፍልሰትን ማዕርነት ግብረሰ ዶምን የጠቃልል። 

ዳዳርርቸቸማማ (Drachma) ንኩሎም ጾታውን መንፈሳውን ምውሃድ ንዝደልዩ ሰባት ክፉት ዝኮነ ቦታ። ንግብረሰ-ዶማውያን የጠቃልል፡  
የሩክን ስድራቤታትን ተራኪቦም ብሓንሳብ ክጽልዩን ርክባት ኣብ መንጎ ብጾወታ፡ ብመንነታዊ ጾወታ ፡ ብእምነት ፡ ብመንፈሳዊ ከሙ 
ድማ ሃይማነታዊ ርክባት ንምድላይ ንዝደዩን ቦታ።እዚ ዓቢ ጉጅለ ብናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝታባባዕ ዩ ግን ንኩሎም 
ካብ ዝተፈላለዩ እምነታዊ ድሕረ ባይታ ንዝመጹ ሰባት ክፉት ዩ። 
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Aditus Foundation ,  ብመንገዲ ናቱ Pro Bono Unit ( ነጻ ናይ ሕጊ ደገፍ ) ይቅርብ ከም ኡ ድማ ኣብ ዝቅጽሉ ስርሓት እና 
ተሳተፈ ይሕግዝ ።ናታቶም ኣቃልቦ ብቀንዱ ማልታ ዩ ፡ ግና ዞባውን ኣህጉራውን  ሸነካት  ሰብኣዊ መሰላት ማልታ ንምጉላሕ ይሰርሕ 
ኣሎ። ሞያዊ ከባቢታት ፍልሰትን ማዕርነት ግብረሰ ዶምን የጠቃልል። 

ዳዳርርቸቸማማ (Drachma) ንኩሎም ጾታውን መንፈሳውን ምውሃድ ንዝደልዩ ሰባት ክፉት ዝኮነ ቦታ። ንግብረሰ-ዶማውያን የጠቃልል፡  
የሩክን ስድራቤታትን ተራኪቦም ብሓንሳብ ክጽልዩን ርክባት ኣብ መንጎ ብጾወታ፡ ብመንነታዊ ጾወታ ፡ ብእምነት ፡ ብመንፈሳዊ ከሙ 
ድማ ሃይማነታዊ ርክባት ንምድላይ ንዝደዩን ቦታ።እዚ ዓቢ ጉጅለ ብናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝታባባዕ ዩ ግን ንኩሎም 
ካብ ዝተፈላለዩ እምነታዊ ድሕረ ባይታ ንዝመጹ ሰባት ክፉት ዩ። 

መመራራከከቢቢታታትት 

Aditus Foundation………………………………………………… 20106295 
Agency for the Welfare of Asylum Seekers…………… 25687200 
Aġenzija Appoġġ…………………………………………………… 22959000 
Allied Rainbow Communities………………………….…….. 99272999 
Drachma……………………………………………………………….. 21692789 
Gender Wellbeing Clinic………………………………………… 21454917 
GU Clinic……………………………………………………………….. 21227981 
Intercultural and Anti-Racism Unit………………………… 22263210 
Malta LGBTIQ Rights Movement…………………………… 99255559 
Malta Police Force………………………………………………… 21224001 
Rainbow Support Service………………………………………. 79430006 
International Protection Agency…………………………… 21255217 
SOGIGESC Unit……………………………………………………… 22263210 
UNHCR………………………………………………….………………. 22489400 
Victim Support Malta………………………………………….…. 21228333 

Human Rights Directorate 
A3 Towers, Level 0, 
Triq l-Arkata, 
Paola, PLA 1211 
Malta 

+356 2226 3210
hrd@gov.mt
www.humanrights.gov.mt

MINISTRY FOR JUSTICE,
EQUALITY AND GOVERNANCE



ካካብብ ጽጽገገሬሬዳዳዊዊ ሰሰለለስስተተ ኩኩርርንንዓዓትት ናናብብ ቀቀስስተተደደመመናና (FROM PINK TRIANGLES TO RAINBOWS) 

እእንንቃቃዕዕ - ብብደደሓሓንን መመጻጻኩኩምም!! 
እንድሕር ቅድሚ ሕጂ በዚ ናይ ቀስተ ደመና ሕብርታት ሓሊፍካ ኮንካ ፡ እዚ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ ናዓካትኩም ክከውን ይክእል እዩ። 
ምናልባት ፍርሒን ብሕታውነትን ክስማካ ይክእል ይከን ዩ፡ምናልባት ግን ምርኣይ ናይ እንቃዕ ደሓን መጻኩም ምልክት  ኣብ ውሑስ 
ቦታ ከምዘለኩም ንክስማኩም ይገብረኩም። 

ንስካ ኣብ ማልታ ንኣህጉራዊ ዑቁባ ከተመልክት ትክእል እንድሕር ናብ መቦቆል ሃገርካ ክትምለስ ዘይክእል ኮንካ  ብምክኒያቱ፡ ትግፋዕ፡ 
ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ግፍዒ  እንተኔርካ  ። እዚ ክከውን ዝክእል ብምክንያት ዓሌትካ ፡ እምነትካ፡መንነትካ፡ ናይ ሓደ ውሱን 
ማሕበራዊ ጉጅለ ኣባልነት ብምካንካ (ን ኣብነት፡ ግብረ-ሰዶም ""LGBTIQ"" ብምካንካ) ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣራኣእያካ። 

ምልክታካ ምስ ኣህጉራዊ ትካል ዑቁበኛታት ምስ ተመዝገበ ፡ ናይ ሓታታይ ዑቁባ ፍቃድ ወረቀት ትቅበል፡  እዚ ክሳብ ናይ መወዳእታ 
ውሳነ ዝወሃበካ ኣብ ማልታ ናይ ምጽናሕ መሰል ኣሎካ።ናይ መንበሪ ፍቃድካ መረጋገጺ  ምስክር ወረቀት ክወሃበካ ዩ። 

ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ መስረታዊ ዝርዝራትካ ትሕተት ከም ኡ ድማ ኣብ እዋን ሕጋዊ ናይ ጥርዓንካ ምልክታ ብከመይ ኣብ ማልታ ከም 
ዝመጻካን ትሕተት። ከም መቀጸልታ ናይ ዚ ፡ ንናይ ውልቂ ቀለ ምሕትትካ  ምስ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ትጽዋዕ ፡ ስለ ምንታይ ካብ ሃገርካ 
ወጺእካን ስለምንታይ  ናብ መቦቆል ሃገርካ  ዘይ መምለሲካን ምክኒኣት  ድማ ብዕምቆት ትገልጽ።ኣብ እዋን  እዚ መስርሕን ኣብ እዋን 
ቃለምሕትት ምስ ትካል ኣህጉራዊ  ምክልካል ሓገዝ ናይ ሕጊ ኪኢላ ክትሓታት ትክእል ። 

ድሕሪ እዚ ፡ ውሳነ ክትቅበል ኢካ ። ኣወንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማልታ ክትቅመጥ  ትክእል ኢካ ። እንድሕር ኣሉታዊ ኮይኑ ፡
ብጠበቃ ተሓጊዝካ ኣብ ቅድሚ ናይ ስደተኛታት ይግባይ ቤት ፍትዲ ክትቃወም  መሰል ኣሎካ ።ከም ኡ ውን ብመንግስቲ ብናጻ ንዝወሃብ 
ናይ ሕጊ ደገፍ  ከተመልክት ትክእል ። 

ምንጻግ፡እዚ ናይ ወረቀት ጽሑፍ ሕጋዊ ምዕዶ ንምሃብ ዘክእል ኣይኮነን።ካብ ዝተሓትመሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ 
ሓበሬታ ሓቀኛ እዩ። 

ግግብብረረሰሰዶዶማማውውነነትት 
ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊትት  ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ኣንስቲዮ ትሰሓብ ጓል 

ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊ - ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ተባዕትዮ  ዝሰሓብ ወዲ 

ድድርርብብ ጾጾወወታታ   ዝኮነ ሰብ ብኣካላዊ ከሙ ድማ ብስሚዒታዊ ብካብ ክልተ ንላዕሊ ጾወታ ዝሰሓብ ሰብ 

ሰሰገገርር ጾጾታታ  ኣብ ግዜ ልደቱ ዝተዋህቦ ጾወታ ምስ ዚ ዝልለየሉ ጾታ ዘይ ሰማማዕ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ 

ሞሞንንጎጎ ጾጾታታዊዊ  ተፈጥራዊ ኣካል ናይ ሓደ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ወዲ ኣይኮነ ወላ ጋል, ክልቲኡ ዘይ ኮነ 

ግግብብረረ ሰሰዶዶመመኛኛ  ገለ ግብረሰዶም  ዝጥቀምሉ  ኣጋላልጻ 

ክክልልቲቲኡኡ ዘዘይይ ኮኮነነ ጾጾታታ  ናቱ ጾታ ወዲ ዲዩ ወላ ጓል ዘይ ነጸረ  ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ  

ካካብብ ጽጽገገሬሬዳዳዊዊ ሰሰለለስስተተ ኩኩርርንንዓዓትት ናናብብ ቀቀስስተተደደመመናና (FROM PINK TRIANGLES TO RAINBOWS) 

እእንንቃቃዕዕ - ብብደደሓሓንን መመጻጻኩኩምም!! 
እንድሕር ቅድሚ ሕጂ በዚ ናይ ቀስተ ደመና ሕብርታት ሓሊፍካ ኮንካ ፡ እዚ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ ናዓካትኩም ክከውን ይክእል እዩ። 
ምናልባት ፍርሒን ብሕታውነትን ክስማካ ይክእል ይከን ዩ፡ምናልባት ግን ምርኣይ ናይ እንቃዕ ደሓን መጻኩም ምልክት  ኣብ ውሑስ 
ቦታ ከምዘለኩም ንክስማኩም ይገብረኩም። 

ንስካ ኣብ ማልታ ንኣህጉራዊ ዑቁባ ከተመልክት ትክእል እንድሕር ናብ መቦቆል ሃገርካ ክትምለስ ዘይክእል ኮንካ  ብምክኒያቱ፡ ትግፋዕ፡ 
ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ግፍዒ  እንተኔርካ  ። እዚ ክከውን ዝክእል ብምክንያት ዓሌትካ ፡ እምነትካ፡መንነትካ፡ ናይ ሓደ ውሱን 
ማሕበራዊ ጉጅለ ኣባልነት ብምካንካ (ን ኣብነት፡ ግብረ-ሰዶም ""LGBTIQ"" ብምካንካ) ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣራኣእያካ። 

ምልክታካ ምስ ኣህጉራዊ ትካል ዑቁበኛታት ምስ ተመዝገበ ፡ ናይ ሓታታይ ዑቁባ ፍቃድ ወረቀት ትቅበል፡  እዚ ክሳብ ናይ መወዳእታ 
ውሳነ ዝወሃበካ ኣብ ማልታ ናይ ምጽናሕ መሰል ኣሎካ።ናይ መንበሪ ፍቃድካ መረጋገጺ  ምስክር ወረቀት ክወሃበካ ዩ። 

ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ መስረታዊ ዝርዝራትካ ትሕተት ከም ኡ ድማ ኣብ እዋን ሕጋዊ ናይ ጥርዓንካ ምልክታ ብከመይ ኣብ ማልታ ከም 
ዝመጻካን ትሕተት። ከም መቀጸልታ ናይ ዚ ፡ ንናይ ውልቂ ቀለ ምሕትትካ  ምስ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ትጽዋዕ ፡ ስለ ምንታይ ካብ ሃገርካ 
ወጺእካን ስለምንታይ  ናብ መቦቆል ሃገርካ  ዘይ መምለሲካን ምክኒኣት  ድማ ብዕምቆት ትገልጽ።ኣብ እዋን  እዚ መስርሕን ኣብ እዋን 
ቃለምሕትት ምስ ትካል ኣህጉራዊ  ምክልካል ሓገዝ ናይ ሕጊ ኪኢላ ክትሓታት ትክእል ። 

ድሕሪ እዚ ፡ ውሳነ ክትቅበል ኢካ ። ኣወንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማልታ ክትቅመጥ  ትክእል ኢካ ። እንድሕር ኣሉታዊ ኮይኑ ፡
ብጠበቃ ተሓጊዝካ ኣብ ቅድሚ ናይ ስደተኛታት ይግባይ ቤት ፍትዲ ክትቃወም  መሰል ኣሎካ ።ከም ኡ ውን ብመንግስቲ ብናጻ ንዝወሃብ 
ናይ ሕጊ ደገፍ  ከተመልክት ትክእል ። 

ምንጻግ፡እዚ ናይ ወረቀት ጽሑፍ ሕጋዊ ምዕዶ ንምሃብ ዘክእል ኣይኮነን።ካብ ዝተሓትመሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ 
ሓበሬታ ሓቀኛ እዩ። 

ግግብብረረሰሰዶዶማማውውነነትት 
ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊትት  ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ኣንስቲዮ ትሰሓብ ጓል 

ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊ - ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ተባዕትዮ  ዝሰሓብ ወዲ 

ድድርርብብ ጾጾወወታታ   ዝኮነ ሰብ ብኣካላዊ ከሙ ድማ ብስሚዒታዊ ብካብ ክልተ ንላዕሊ ጾወታ ዝሰሓብ ሰብ 

ሰሰገገርር ጾጾታታ  ኣብ ግዜ ልደቱ ዝተዋህቦ ጾወታ ምስ ዚ ዝልለየሉ ጾታ ዘይ ሰማማዕ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ 

ሞሞንንጎጎ ጾጾታታዊዊ  ተፈጥራዊ ኣካል ናይ ሓደ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ወዲ ኣይኮነ ወላ ጋል, ክልቲኡ ዘይ ኮነ 

ግግብብረረ ሰሰዶዶመመኛኛ  ገለ ግብረሰዶም  ዝጥቀምሉ  ኣጋላልጻ 

ክክልልቲቲኡኡ ዘዘይይ ኮኮነነ ጾጾታታ  ናቱ ጾታ ወዲ ዲዩ ወላ ጓል ዘይ ነጸረ  ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ  

ካካብብ ጽጽገገሬሬዳዳዊዊ ሰሰለለስስተተ ኩኩርርንንዓዓትት ናናብብ ቀቀስስተተደደመመናና (FROM PINK TRIANGLES TO RAINBOWS) 

እእንንቃቃዕዕ - ብብደደሓሓንን መመጻጻኩኩምም!! 
እንድሕር ቅድሚ ሕጂ በዚ ናይ ቀስተ ደመና ሕብርታት ሓሊፍካ ኮንካ ፡ እዚ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ ናዓካትኩም ክከውን ይክእል እዩ። 
ምናልባት ፍርሒን ብሕታውነትን ክስማካ ይክእል ይከን ዩ፡ምናልባት ግን ምርኣይ ናይ እንቃዕ ደሓን መጻኩም ምልክት  ኣብ ውሑስ 
ቦታ ከምዘለኩም ንክስማኩም ይገብረኩም። 

ንስካ ኣብ ማልታ ንኣህጉራዊ ዑቁባ ከተመልክት ትክእል እንድሕር ናብ መቦቆል ሃገርካ ክትምለስ ዘይክእል ኮንካ  ብምክኒያቱ፡ ትግፋዕ፡ 
ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ግፍዒ  እንተኔርካ  ። እዚ ክከውን ዝክእል ብምክንያት ዓሌትካ ፡ እምነትካ፡መንነትካ፡ ናይ ሓደ ውሱን 
ማሕበራዊ ጉጅለ ኣባልነት ብምካንካ (ን ኣብነት፡ ግብረ-ሰዶም ""LGBTIQ"" ብምካንካ) ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣራኣእያካ። 

ምልክታካ ምስ ኣህጉራዊ ትካል ዑቁበኛታት ምስ ተመዝገበ ፡ ናይ ሓታታይ ዑቁባ ፍቃድ ወረቀት ትቅበል፡  እዚ ክሳብ ናይ መወዳእታ 
ውሳነ ዝወሃበካ ኣብ ማልታ ናይ ምጽናሕ መሰል ኣሎካ።ናይ መንበሪ ፍቃድካ መረጋገጺ  ምስክር ወረቀት ክወሃበካ ዩ። 

ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ መስረታዊ ዝርዝራትካ ትሕተት ከም ኡ ድማ ኣብ እዋን ሕጋዊ ናይ ጥርዓንካ ምልክታ ብከመይ ኣብ ማልታ ከም 
ዝመጻካን ትሕተት። ከም መቀጸልታ ናይ ዚ ፡ ንናይ ውልቂ ቀለ ምሕትትካ  ምስ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ትጽዋዕ ፡ ስለ ምንታይ ካብ ሃገርካ 
ወጺእካን ስለምንታይ  ናብ መቦቆል ሃገርካ  ዘይ መምለሲካን ምክኒኣት  ድማ ብዕምቆት ትገልጽ።ኣብ እዋን  እዚ መስርሕን ኣብ እዋን 
ቃለምሕትት ምስ ትካል ኣህጉራዊ  ምክልካል ሓገዝ ናይ ሕጊ ኪኢላ ክትሓታት ትክእል ። 

ድሕሪ እዚ ፡ ውሳነ ክትቅበል ኢካ ። ኣወንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማልታ ክትቅመጥ  ትክእል ኢካ ። እንድሕር ኣሉታዊ ኮይኑ ፡
ብጠበቃ ተሓጊዝካ ኣብ ቅድሚ ናይ ስደተኛታት ይግባይ ቤት ፍትዲ ክትቃወም  መሰል ኣሎካ ።ከም ኡ ውን ብመንግስቲ ብናጻ ንዝወሃብ 
ናይ ሕጊ ደገፍ  ከተመልክት ትክእል ። 

ምንጻግ፡እዚ ናይ ወረቀት ጽሑፍ ሕጋዊ ምዕዶ ንምሃብ ዘክእል ኣይኮነን።ካብ ዝተሓትመሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ 
ሓበሬታ ሓቀኛ እዩ። 

ግግብብረረሰሰዶዶማማውውነነትት 
ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊትት  ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ኣንስቲዮ ትሰሓብ ጓል 

ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊ - ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ተባዕትዮ  ዝሰሓብ ወዲ 

ድድርርብብ ጾጾወወታታ   ዝኮነ ሰብ ብኣካላዊ ከሙ ድማ ብስሚዒታዊ ብካብ ክልተ ንላዕሊ ጾወታ ዝሰሓብ ሰብ 

ሰሰገገርር ጾጾታታ  ኣብ ግዜ ልደቱ ዝተዋህቦ ጾወታ ምስ ዚ ዝልለየሉ ጾታ ዘይ ሰማማዕ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ 

ሞሞንንጎጎ ጾጾታታዊዊ  ተፈጥራዊ ኣካል ናይ ሓደ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ወዲ ኣይኮነ ወላ ጋል, ክልቲኡ ዘይ ኮነ 

ግግብብረረ ሰሰዶዶመመኛኛ  ገለ ግብረሰዶም  ዝጥቀምሉ  ኣጋላልጻ 

ክክልልቲቲኡኡ ዘዘይይ ኮኮነነ ጾጾታታ  ናቱ ጾታ ወዲ ዲዩ ወላ ጓል ዘይ ነጸረ  ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ  

ካካብብ ጽጽገገሬሬዳዳዊዊ ሰሰለለስስተተ ኩኩርርንንዓዓትት ናናብብ ቀቀስስተተደደመመናና (FROM PINK TRIANGLES TO RAINBOWS) 

እእንንቃቃዕዕ - ብብደደሓሓንን መመጻጻኩኩምም!! 
እንድሕር ቅድሚ ሕጂ በዚ ናይ ቀስተ ደመና ሕብርታት ሓሊፍካ ኮንካ ፡ እዚ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ ናዓካትኩም ክከውን ይክእል እዩ። 
ምናልባት ፍርሒን ብሕታውነትን ክስማካ ይክእል ይከን ዩ፡ምናልባት ግን ምርኣይ ናይ እንቃዕ ደሓን መጻኩም ምልክት  ኣብ ውሑስ 
ቦታ ከምዘለኩም ንክስማኩም ይገብረኩም። 

ንስካ ኣብ ማልታ ንኣህጉራዊ ዑቁባ ከተመልክት ትክእል እንድሕር ናብ መቦቆል ሃገርካ ክትምለስ ዘይክእል ኮንካ  ብምክኒያቱ፡ ትግፋዕ፡ 
ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ግፍዒ  እንተኔርካ  ። እዚ ክከውን ዝክእል ብምክንያት ዓሌትካ ፡ እምነትካ፡መንነትካ፡ ናይ ሓደ ውሱን 
ማሕበራዊ ጉጅለ ኣባልነት ብምካንካ (ን ኣብነት፡ ግብረ-ሰዶም ""LGBTIQ"" ብምካንካ) ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣራኣእያካ። 

ምልክታካ ምስ ኣህጉራዊ ትካል ዑቁበኛታት ምስ ተመዝገበ ፡ ናይ ሓታታይ ዑቁባ ፍቃድ ወረቀት ትቅበል፡  እዚ ክሳብ ናይ መወዳእታ 
ውሳነ ዝወሃበካ ኣብ ማልታ ናይ ምጽናሕ መሰል ኣሎካ።ናይ መንበሪ ፍቃድካ መረጋገጺ  ምስክር ወረቀት ክወሃበካ ዩ። 

ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ መስረታዊ ዝርዝራትካ ትሕተት ከም ኡ ድማ ኣብ እዋን ሕጋዊ ናይ ጥርዓንካ ምልክታ ብከመይ ኣብ ማልታ ከም 
ዝመጻካን ትሕተት። ከም መቀጸልታ ናይ ዚ ፡ ንናይ ውልቂ ቀለ ምሕትትካ  ምስ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ትጽዋዕ ፡ ስለ ምንታይ ካብ ሃገርካ 
ወጺእካን ስለምንታይ  ናብ መቦቆል ሃገርካ  ዘይ መምለሲካን ምክኒኣት  ድማ ብዕምቆት ትገልጽ።ኣብ እዋን  እዚ መስርሕን ኣብ እዋን 
ቃለምሕትት ምስ ትካል ኣህጉራዊ  ምክልካል ሓገዝ ናይ ሕጊ ኪኢላ ክትሓታት ትክእል ። 

ድሕሪ እዚ ፡ ውሳነ ክትቅበል ኢካ ። ኣወንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማልታ ክትቅመጥ  ትክእል ኢካ ። እንድሕር ኣሉታዊ ኮይኑ ፡
ብጠበቃ ተሓጊዝካ ኣብ ቅድሚ ናይ ስደተኛታት ይግባይ ቤት ፍትዲ ክትቃወም  መሰል ኣሎካ ።ከም ኡ ውን ብመንግስቲ ብናጻ ንዝወሃብ 
ናይ ሕጊ ደገፍ  ከተመልክት ትክእል ። 

ምንጻግ፡እዚ ናይ ወረቀት ጽሑፍ ሕጋዊ ምዕዶ ንምሃብ ዘክእል ኣይኮነን።ካብ ዝተሓትመሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ 
ሓበሬታ ሓቀኛ እዩ። 

ግግብብረረሰሰዶዶማማውውነነትት 
ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊትት  ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ኣንስቲዮ ትሰሓብ ጓል 

ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊ - ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ተባዕትዮ  ዝሰሓብ ወዲ 

ድድርርብብ ጾጾወወታታ   ዝኮነ ሰብ ብኣካላዊ ከሙ ድማ ብስሚዒታዊ ብካብ ክልተ ንላዕሊ ጾወታ ዝሰሓብ ሰብ 

ሰሰገገርር ጾጾታታ  ኣብ ግዜ ልደቱ ዝተዋህቦ ጾወታ ምስ ዚ ዝልለየሉ ጾታ ዘይ ሰማማዕ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ 

ሞሞንንጎጎ ጾጾታታዊዊ  ተፈጥራዊ ኣካል ናይ ሓደ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ወዲ ኣይኮነ ወላ ጋል, ክልቲኡ ዘይ ኮነ 

ግግብብረረ ሰሰዶዶመመኛኛ  ገለ ግብረሰዶም  ዝጥቀምሉ  ኣጋላልጻ 

ክክልልቲቲኡኡ ዘዘይይ ኮኮነነ ጾጾታታ  ናቱ ጾታ ወዲ ዲዩ ወላ ጓል ዘይ ነጸረ  ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ  

ካካብብ ጽጽገገሬሬዳዳዊዊ ሰሰለለስስተተ ኩኩርርንንዓዓትት ናናብብ ቀቀስስተተደደመመናና (FROM PINK TRIANGLES TO RAINBOWS) 

እእንንቃቃዕዕ - ብብደደሓሓንን መመጻጻኩኩምም!! 
እንድሕር ቅድሚ ሕጂ በዚ ናይ ቀስተ ደመና ሕብርታት ሓሊፍካ ኮንካ ፡ እዚ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ ናዓካትኩም ክከውን ይክእል እዩ። 
ምናልባት ፍርሒን ብሕታውነትን ክስማካ ይክእል ይከን ዩ፡ምናልባት ግን ምርኣይ ናይ እንቃዕ ደሓን መጻኩም ምልክት  ኣብ ውሑስ 
ቦታ ከምዘለኩም ንክስማኩም ይገብረኩም። 

ንስካ ኣብ ማልታ ንኣህጉራዊ ዑቁባ ከተመልክት ትክእል እንድሕር ናብ መቦቆል ሃገርካ ክትምለስ ዘይክእል ኮንካ  ብምክኒያቱ፡ ትግፋዕ፡ 
ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ግፍዒ  እንተኔርካ  ። እዚ ክከውን ዝክእል ብምክንያት ዓሌትካ ፡ እምነትካ፡መንነትካ፡ ናይ ሓደ ውሱን 
ማሕበራዊ ጉጅለ ኣባልነት ብምካንካ (ን ኣብነት፡ ግብረ-ሰዶም ""LGBTIQ"" ብምካንካ) ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣራኣእያካ። 

ምልክታካ ምስ ኣህጉራዊ ትካል ዑቁበኛታት ምስ ተመዝገበ ፡ ናይ ሓታታይ ዑቁባ ፍቃድ ወረቀት ትቅበል፡  እዚ ክሳብ ናይ መወዳእታ 
ውሳነ ዝወሃበካ ኣብ ማልታ ናይ ምጽናሕ መሰል ኣሎካ።ናይ መንበሪ ፍቃድካ መረጋገጺ  ምስክር ወረቀት ክወሃበካ ዩ። 

ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ መስረታዊ ዝርዝራትካ ትሕተት ከም ኡ ድማ ኣብ እዋን ሕጋዊ ናይ ጥርዓንካ ምልክታ ብከመይ ኣብ ማልታ ከም 
ዝመጻካን ትሕተት። ከም መቀጸልታ ናይ ዚ ፡ ንናይ ውልቂ ቀለ ምሕትትካ  ምስ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ትጽዋዕ ፡ ስለ ምንታይ ካብ ሃገርካ 
ወጺእካን ስለምንታይ  ናብ መቦቆል ሃገርካ  ዘይ መምለሲካን ምክኒኣት  ድማ ብዕምቆት ትገልጽ።ኣብ እዋን  እዚ መስርሕን ኣብ እዋን 
ቃለምሕትት ምስ ትካል ኣህጉራዊ  ምክልካል ሓገዝ ናይ ሕጊ ኪኢላ ክትሓታት ትክእል ። 

ድሕሪ እዚ ፡ ውሳነ ክትቅበል ኢካ ። ኣወንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማልታ ክትቅመጥ  ትክእል ኢካ ። እንድሕር ኣሉታዊ ኮይኑ ፡
ብጠበቃ ተሓጊዝካ ኣብ ቅድሚ ናይ ስደተኛታት ይግባይ ቤት ፍትዲ ክትቃወም  መሰል ኣሎካ ።ከም ኡ ውን ብመንግስቲ ብናጻ ንዝወሃብ 
ናይ ሕጊ ደገፍ  ከተመልክት ትክእል ። 

ምንጻግ፡እዚ ናይ ወረቀት ጽሑፍ ሕጋዊ ምዕዶ ንምሃብ ዘክእል ኣይኮነን።ካብ ዝተሓትመሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ 
ሓበሬታ ሓቀኛ እዩ። 

ግግብብረረሰሰዶዶማማውውነነትት 
ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊትት  ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ኣንስቲዮ ትሰሓብ ጓል 
ግግብብረረ-ሰሰዶዶማማዊዊ - ብኣካላዊ ኮነ ስሚዒታዊ ብካልኦት ደቀ- ተባዕትዮ  ዝሰሓብ ወዲ 
ድድርርብብ ጾጾወወታታ   ዝኮነ ሰብ ብኣካላዊ ከሙ ድማ ብስሚዒታዊ ብካብ ክልተ ንላዕሊ ጾወታ ዝሰሓብ ሰብ 
ሰሰገገርር ጾጾታታ  ኣብ ግዜ ልደቱ ዝተዋህቦ ጾወታ ምስ ዚ ዝልለየሉ ጾታ ዘይ ሰማማዕ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ 
ሞሞንንጎጎ ጾጾታታዊዊ  ተፈጥራዊ ኣካል ናይ ሓደ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ወዲ ኣይኮነ ወላ ጋል, ክልቲኡ ዘይ ኮነ 
ግግብብረረ ሰሰዶዶመመኛኛ  ገለ ግብረሰዶም  ዝጥቀምሉ  ኣጋላልጻ 
ክክልልቲቲኡኡ ዘዘይይ ኮኮነነ ጾጾታታ  ናቱ ጾታ ወዲ ዲዩ ወላ ጓል ዘይ ነጸረ  ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ  

ናናይይ ሕሕግግንን ፖፖሊሊሲሲንን ቅቅጥጥዒዒ 
ንስካ ናይ LGBTIQ (ግብረሶ-ዶማዊ) ሓታታይ ዑቁባ እንተዳ ኮንካ እዚ ንእሽቶይ ሓበሬታ ፡ ብዛዕባ እዛ  ትነብረሉ ዘሎካ ሃገር ዝበለጸ 
ርዲኢት ንክህልወካ ዩ። 

መመርርዓዓ 
ኣብ ማልታ ዝኮኑ  ክልተ ሰባት ምምርዓዉ ወይ ካ  ናብ ሲቪል ማሕበር ምእታው ይካኣል ዩ።እዚ ከም ወላዲ ናይ ደቅካ ኮንካ ንክትፍለጥ፡ 
ናይ ወሊድ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ወላዲ ናባዪ ዘክታማት ንምካን የጠቃልል።እዚ ክከውን ዝክእል ናይ ስደተኛታት ረፉጅ ወይ ድማ 
ሳብሲዳርይ  ዶኩመን ድሕሪ ምውሃብካ ጥራሕ ዪ። 

ኣብ ማልታ  
ነብሲ ወከፍ ሰብ ሰባይ ድዪ ወይ ሰበይቲ ከሙ ኡ ድማ  ተባታይ ፡ኣንስታይ ወይ ዝተደረበ ጸወታዊ  ኣካላት ንክህልዎ ንነብሱ ባሉ ይውስን። 
እዚ ማለት ድማ  ነብሲ ወከፍ ሰብ  ኩሉ ግዜ ብመስረት ናቱ ጾታዊ መለለዪ ንክክበር መሰል ኣለዎ። 

ንኣህጉራዊ  ዕቁባ ብቁዕ ዝኮነ ሰብ ከሙ ድማ ሕጋዊ ጸታኡ  ክቅይር ዝደሊ  ኣብ ቅድሚ ፈጻሚ  ትካል   ኣዋጅ ይገብር ከም ኡ ድማ 
ንኣህጉራዊ ትካል ዑቁበኛታት ተረክቦ ። ብኡ መሰረት ድማ ዶኩመንትካ ይእረም። እዚ ማለት ካ  ናይ ዑቁባ ሕቶካ  ንናትካ ረብሓ 
ክሳብ ዝውሰን ክትጽበ ይግባእ፡,ንናይ ጾታካ መለለይ ብሕጋዊ ኣፍልጦ ክሳብ ዝወሃብ ከሙ ኡ ድማ ንመለለዪ ጾታካ ዘንጸባርቅ ዶኩመንትን 
ዝመረጽካዮ ስምን ክሳብ ዝህልወካ። ኣብ ማልታ ክሳብ ዘሎካ  ብመሰረት ናይ ጾታካ መለለዪ ንክትነብር ክሳብ ሕጂ 
ምርጫካ ዪ።ኣብ መለለዪ ዶኩመንትካ ኣብ ክንዲ ተባ ወይ ኣን (M / F)  X  ምልክት ክህልወካ ይካል ዪ። 

ናናይይ ጽጽልልኢኢ ዘዘረረባባ ከከምም ኡኡ ድድማማ ናናይይ ጽጽልልኢኢ ወወንንጀጀልል 
ኣብ ማልታ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ውሱን ጒለ ጽልእን ዕግርግርን ዘላዓዕሉ ዘረባን ተግባራትን ምዝራብ ናይ ወንጀል ወንጀል ዩ። እዚ ተግባር ወይ 
ዘረባ  ጽልኢ ወይ ዕግርግር ኣብ  ልዕሊ ሓደ ውሱን ጾታ ፡ጻታዊ መለለዪ፡ጾታዊ ዝንባለ፡ዓሌት ፡ሕብሪ ፡ቃንቃ፡ቢሄር፡ እምነት፡ ወይ ፖለቲካዊ  
ሪኢቶ ዘጠቃለለ ዪ። 
ዝኮነ ሰብ , መንበሪ ፍቃዱ ብዘየገዳስ ፡ኣንጻር ዓመጽ  ዝተሓለወ እዩ, ከም ድማ እንድሕር ግዳይ ወጀል ምካንካ እንተተሰሚካ ሓገዝ 
ክትሓትትን ምስ ሓይሊ ፖሊስ ማልታ   ሕጋዊ  ምልክታ ፋይል ክትገብርን ኣሎካ ። 

ኣኣገገልልግግሎሎትት ጥጥዕዕናና 

ሓተትቲ ዑቁብቅ መስርሕ ናይ ህጹጽ እዋን ክንክን ጥዕናን ክንክን ናይ ጽኑዕ ስነ- የእምራዊ ኩነታትን  ክረክቡ 
ይክእሉ።ናይ ማልታ ዝዓበየ መደበር ሆስፒታል (Mater Dei Hospital) ማተር-ዳይ  ኣብ መሲዳ ዘሎ ዪ። ከሙ 
ውን ማልታ ኣብ ዝተፈላለዪ ቦታታት ብዝሕ ዝበሉ ናይ ክንክን መደበር ጥዕና  ኣለዋ። 

መንግስቲ ማልታ ናይ ጾታ ክንክን ጥዕና ክልኒክ (Gender Wellbeing Clinic) መስሪቱ ዝበለጸ ኣልግሎት ንሰገር 
፡ግብረሰዶም፡ከም ኡ ድማ  ንመጎኣዊ ጸወታ ዘለዎም ሰባት ይቅርብ።እዚ ክልኒክ ኣገልግሎት ሓገዝ ስነ-ልቦና የቅርብ  
ክፍሊ ስነ -ልቦነኛ ስድራቤታዊ ፍወሳ  ከሙ ኡ ድማ ናይ ድምጺ ፍወሳን ሆርሞናዊ ትእዛዝን የጠቃልል። ናብ ክልኒክ 
ምትሕልላፍ  ብናይ ስድራ-ቤት ሓኪም  ,ስነ-ልቦነኛ ,ማዓዳይ ወይ  ናይ ሶሻል ሰራሕተኛ  ይትግበር። እዚ 
ኣገልግሎት ንረፉጅ ወረቀት ዘለዎም ነጻ ዩ። 

ወዲ ምስ ወዲ ጾታዉ ርክብ ዝገብሩ ሰባት ዝለዓለ ሓደጋ ምልካፍ  ናይ ብጾታዊ ርካብ ዝመሓላለፉ ረክስታት(STI)  
ከም  HIV ኣለዎም ።ብመንገዲ GU Clinic ክልኒክ ኣብ ማተር- ደይ ሆስፒታል  ነጻ ኣገልግሎት መርመራ  ናይ 
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ክትረክብ ትክእል ። ዝበዝሑ ሰባት ወላ ድሕሪ  በዚ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ 
ቫይረስ ምልካፎም  ኣብ ትሕቲ ግቡእ ክንክን ኖርማል ጥዑይ ሂወት ክነብሩ ይክእሉ። እዚ ሰብ ምስ ግቡእ ሕክምናዊ 
ክንክን ናይ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ፡  ንካልኦት ክለክፍ ኣይክእልን።  ንክሳብ ሕጂ ውሳነ መንበሪ ፍቃዶም ኣብ ማልታ 
ብናይ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ንክወሃቦም ዝጽበዩ ሓተትቲ ዑቁባ  ውን መርመራ ኣብ ክሊኒክ ኣሎ። 

ምምውውህህሃሃድድ 

እዚ ናናይይ ባባህህልልንን ጸጸረረ-ዘዘራራውውነነትትንን ኣኣሃሃዱዱ  ንካብ ማዓልቲ ናብ ማዓልቲ ዝካየድ  ስትራተጂ ስርሓት ምውህሃድ 
ስደተኛታት  ከም ኡ ድማ ናይ ውጥን ትግባረን ዝግደስ ዩ።ከም ቀንዲ መንግስታዊ  ኣዋሃሃዲ ኣካል ኣማሓላላፊ  
ሓበሬታ ሕቶ ናይ ምውህሃድ ዝቅበል ክም ኡ ድማ ገስጋሰ ምውህሃድ ስደተኛታት ኣብ ማልታ ዝከታተል  ኣሃዱ 
ኮይኑ የገልግል።  እዚ ኣይ ቢሎንግ ፕሮግራም ('I Belong' programme) ዕላማኡ ኩላኣዊ ኣቃራርባ  
ንምውህሃድ ምቅራብ ዪ። ኣብዚ ኣንፈት  እዚ እቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ናይ እታ ሃገር ወግዓዊ ቋንቋታት 
ምፍላጥን ባህላዊ ኣተኩሮን ክኸውን ኢዩ።እዚ ናይ ባህልን ጸረ-ዘርኣውነትን ኣሃዱ ቃንቃታት ማልቲስን ኢንሊሽን 
ክም ኡ ድማ ማህላዊ ጎስጛስ ኣብ ክልተ ደረጃታት የቀብ። ሓበሬታ ክም ኡ ድማ ምልክታ 
ibelongcourses@gov.mt ። 

ንንዓዓካካ ዝዝድድግግፉፉካካ ማማሕሕበበራራትት 

ማልታ ናይ ብዙሓት ግብረዶማውያን (LGBTIQ)ቤት ንዓካ ዝድጉፉካ ወይ  ሓበሬታ ዝቅርቡልካ ኣገልግሎታት ወይ 
ማሕበራት  እያ 

ኣኣሃሃዱዱ ጾጾታታዊዊ ኣኣተተኩኩሮሮ፡፡ ጾጾታታዊዊ- መመንንነነትት ፡፡ጾጾታታዊዊ-ኣኣገገላላልልጻጻ ከከምም ኡኡ ድድማማ ጾጾታታዊዊ ባባህህርርያያትት  ኣካል ዳይሬ ክቶሬት ሰብ ኣዊ 
መሰላት እዪ። ናይ ሓደ ሰብ ናቱ LGBTIQ  መንነት ብዘየገድስ  መንነቱ ክክበረሉ ንመንግስቲ  ይመክር። 

ትትካካልል ዓዓለለምምለለካካዊዊ ዕዕቁቁባባ፡፡ ናይ መንግስቲ ትካል ኮይኑ ፡ሓላፍነቱ  ናይ ዓለምለከ ስደተኛታት  ምልክታ ምቅባልን 
ምምርማርን  ዩ። ዓለምለካዊ  ዑቁባ ማለት  እቲ ተረብሓይ ብምክንያት ጸገማት ግፍዕን ኣሰቀቅቲ ናይ ሰብኣዊ 
መሰላት ዓመጽን ካብ ግዴታዊ ምምላስ 
ናብ መበቆል ሃገሩ ክዕቆብ ከሎ እዩ። LGBTIQ (ግብረሰደ ማውያን) ሰባት ንዓለምለካዊ ዕቁባ ብቁዓት እዮም ከም ኡ 
ውን  ኣብ ሓደጋ መጉዳእቲ ከም ዘለዉ እንተ ተኣሚንሎም ካብ ምምላስ ናብ መበቆል ሃገሮም  ዝተሓለዉ እዮም። 

ቤቤትት ጽጽሕሕፈፈትት ላላዕዕለለዋዋይይ ኮኮምምሽሽነነርር ትትካካልል ስስደደተተኛኛታታትት ሕሕቡቡራራትት መመንንግግስስታታትት፡፡  ቀንዲ ዕላማ እዚ ቤት ጽሕፈት ኣብ 
ማልታ ኣገባብ ብዘለዎ ምሃብ ሓገዝ ንመስርሕ ምክልካልን ንኩሎም ዝምልከቶም ሰባት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብን ዩ። 
ንመስርሕ ምሕታት ዑቁባ ይድግፍ ከም ኡ ውን  ዋሕዚ ስደተኛታት ምላሽ ንምሃብ ናይ ታ ሃገር ዓቅሚ ኣብ 
ምጥንካር  ይሰርሕ። UNHCR ግብረሰዶማውያን (LGBTIQ )ዑቁበኛታት ፡ ሓተቲ ዑቁባ ፡ መንበሪ ፍቃድ 
ዘይብሎም  ከም ኡ ውን ዓለምለካዊ ተማዛበልቲ  ንምክልካል ይሰርሕ። 

 ማማልልታታ መመሰሰልል ምምንንቅቅስስቃቃስስ ግግብብረረሰሰዶዶምም (Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM ) ፡፡  ናይ ቀስተደመና 
ኣገልግሎት ሓገዝ የካይድ (Rainbow Support Service)፥ንኩሉ LGBTI ሰባት ከሙ ውን ስድራቤታቶም  ናጻ  
ናይ ማሕበራዊ ስነ ልቦና ደገፍ ይህብ ።እዚ ኣገልግሎት ነዚ ማሕበረሰብ ንክራከብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እና ኣኣንገደ 

ውን ዝተፈላለዩ ውሑስ ማሕበራዊ ቦታታት  ይቅርብ። 

ኪኪዳዳንን ማማሕሕበበረረሰሰብብ ቀቀስስተተደደመመናና (Allied Rainbow Communities (ARC)፡፡ ናይ ማልታ ናይ መርዓ 
ኣጋጣሚታት የዋሃህድን የማዓራርን፡ ዝለዓለ ኣተኩሮ ኣብ ጾታውን ስነ የእሙራውን ጥዕና ይገብር ፡ክም ኡ ውብ 
ንኣባላት ግብረሰዶም (LGBTIQ ) ብማሕበራዊ ንጥፈታት ኣብ ሓደ ንክመጹ ይደሊ።ARC  LGBTIQ  ዓምዲ 
ኢንተርነት (www.gaymalta.com) ሓበሬታን ዜናንን ፡ ኣጋጣሚታትን ካልኦት ዝተዛመዱ ማሕበራዊ ጉዳያትን 
የካይድ።እዚ መርበብ ሓበሬታ   ኣብ ከባቢ ማልታ  ንዝካየዱ ናይ LGBTIQ ንጥፈታት ዓውደ ኣዋርሕ የቅርብ። 

ኣኣገገልልግግሎሎትት ጥጥዕዕናና 

ሓተትቲ ዑቁብቅ መስርሕ ናይ ህጹጽ እዋን ክንክን ጥዕናን ክንክን ናይ ጽኑዕ ስነ- የእምራዊ ኩነታትን  ክረክቡ 
ይክእሉ።ናይ ማልታ ዝዓበየ መደበር ሆስፒታል (Mater Dei Hospital) ማተር-ዳይ  ኣብ መሲዳ ዘሎ ዪ። ከሙ 
ውን ማልታ ኣብ ዝተፈላለዪ ቦታታት ብዝሕ ዝበሉ ናይ ክንክን መደበር ጥዕና  ኣለዋ። 

መንግስቲ ማልታ ናይ ጾታ ክንክን ጥዕና ክልኒክ (Gender Wellbeing Clinic) መስሪቱ ዝበለጸ ኣልግሎት ንሰገር 
፡ግብረሰዶም፡ከም ኡ ድማ  ንመጎኣዊ ጸወታ ዘለዎም ሰባት ይቅርብ።እዚ ክልኒክ ኣገልግሎት ሓገዝ ስነ-ልቦና የቅርብ  
ክፍሊ ስነ -ልቦነኛ ስድራቤታዊ ፍወሳ  ከሙ ኡ ድማ ናይ ድምጺ ፍወሳን ሆርሞናዊ ትእዛዝን የጠቃልል። ናብ ክልኒክ 
ምትሕልላፍ  ብናይ ስድራ-ቤት ሓኪም  ,ስነ-ልቦነኛ ,ማዓዳይ ወይ  ናይ ሶሻል ሰራሕተኛ  ይትግበር። እዚ 
ኣገልግሎት ንረፉጅ ወረቀት ዘለዎም ነጻ ዩ። 

ወዲ ምስ ወዲ ጾታዉ ርክብ ዝገብሩ ሰባት ዝለዓለ ሓደጋ ምልካፍ  ናይ ብጾታዊ ርካብ ዝመሓላለፉ ረክስታት(STI)  
ከም  HIV ኣለዎም ።ብመንገዲ GU Clinic ክልኒክ ኣብ ማተር- ደይ ሆስፒታል  ነጻ ኣገልግሎት መርመራ  ናይ 
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ክትረክብ ትክእል ። ዝበዝሑ ሰባት ወላ ድሕሪ  በዚ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ 
ቫይረስ ምልካፎም  ኣብ ትሕቲ ግቡእ ክንክን ኖርማል ጥዑይ ሂወት ክነብሩ ይክእሉ። እዚ ሰብ ምስ ግቡእ ሕክምናዊ 
ክንክን ናይ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ፡  ንካልኦት ክለክፍ ኣይክእልን።  ንክሳብ ሕጂ ውሳነ መንበሪ ፍቃዶም ኣብ ማልታ 
ብናይ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ንክወሃቦም ዝጽበዩ ሓተትቲ ዑቁባ  ውን መርመራ ኣብ ክሊኒክ ኣሎ። 

ምምውውህህሃሃድድ 

እዚ ናናይይ ባባህህልልንን ጸጸረረ-ዘዘራራውውነነትትንን ኣኣሃሃዱዱ  ንካብ ማዓልቲ ናብ ማዓልቲ ዝካየድ  ስትራተጂ ስርሓት ምውህሃድ 
ስደተኛታት  ከም ኡ ድማ ናይ ውጥን ትግባረን ዝግደስ ዩ።ከም ቀንዲ መንግስታዊ  ኣዋሃሃዲ ኣካል ኣማሓላላፊ  
ሓበሬታ ሕቶ ናይ ምውህሃድ ዝቅበል ክም ኡ ድማ ገስጋሰ ምውህሃድ ስደተኛታት ኣብ ማልታ ዝከታተል  ኣሃዱ 
ኮይኑ የገልግል።  እዚ ኣይ ቢሎንግ ፕሮግራም ('I Belong' programme) ዕላማኡ ኩላኣዊ ኣቃራርባ  
ንምውህሃድ ምቅራብ ዪ። ኣብዚ ኣንፈት  እዚ እቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ናይ እታ ሃገር ወግዓዊ ቋንቋታት 
ምፍላጥን ባህላዊ ኣተኩሮን ክኸውን ኢዩ።እዚ ናይ ባህልን ጸረ-ዘርኣውነትን ኣሃዱ ቃንቃታት ማልቲስን ኢንሊሽን 
ክም ኡ ድማ ማህላዊ ጎስጛስ ኣብ ክልተ ደረጃታት የቀብ። ሓበሬታ ክም ኡ ድማ ምልክታ 
ibelongcourses@gov.mt ። 

ንንዓዓካካ ዝዝድድግግፉፉካካ ማማሕሕበበራራትት 

ማልታ ናይ ብዙሓት ግብረዶማውያን (LGBTIQ)ቤት ንዓካ ዝድጉፉካ ወይ  ሓበሬታ ዝቅርቡልካ ኣገልግሎታት ወይ 
ማሕበራት  እያ 

ኣኣሃሃዱዱ ጾጾታታዊዊ ኣኣተተኩኩሮሮ፡፡ ጾጾታታዊዊ- መመንንነነትት ፡፡ጾጾታታዊዊ-ኣኣገገላላልልጻጻ ከከምም ኡኡ ድድማማ ጾጾታታዊዊ ባባህህርርያያትት  ኣካል ዳይሬ ክቶሬት ሰብ ኣዊ 
መሰላት እዪ። ናይ ሓደ ሰብ ናቱ LGBTIQ  መንነት ብዘየገድስ  መንነቱ ክክበረሉ ንመንግስቲ  ይመክር። 

ትትካካልል ዓዓለለምምለለካካዊዊ ዕዕቁቁባባ፡፡ ናይ መንግስቲ ትካል ኮይኑ ፡ሓላፍነቱ  ናይ ዓለምለከ ስደተኛታት  ምልክታ ምቅባልን 
ምምርማርን  ዩ። ዓለምለካዊ  ዑቁባ ማለት  እቲ ተረብሓይ ብምክንያት ጸገማት ግፍዕን ኣሰቀቅቲ ናይ ሰብኣዊ 
መሰላት ዓመጽን ካብ ግዴታዊ ምምላስ 
ናብ መበቆል ሃገሩ ክዕቆብ ከሎ እዩ። LGBTIQ (ግብረሰደ ማውያን) ሰባት ንዓለምለካዊ ዕቁባ ብቁዓት እዮም ከም ኡ 
ውን  ኣብ ሓደጋ መጉዳእቲ ከም ዘለዉ እንተ ተኣሚንሎም ካብ ምምላስ ናብ መበቆል ሃገሮም  ዝተሓለዉ እዮም። 

ቤቤትት ጽጽሕሕፈፈትት ላላዕዕለለዋዋይይ ኮኮምምሽሽነነርር ትትካካልል ስስደደተተኛኛታታትት ሕሕቡቡራራትት መመንንግግስስታታትት፡፡  ቀንዲ ዕላማ እዚ ቤት ጽሕፈት ኣብ 
ማልታ ኣገባብ ብዘለዎ ምሃብ ሓገዝ ንመስርሕ ምክልካልን ንኩሎም ዝምልከቶም ሰባት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብን ዩ። 
ንመስርሕ ምሕታት ዑቁባ ይድግፍ ከም ኡ ውን  ዋሕዚ ስደተኛታት ምላሽ ንምሃብ ናይ ታ ሃገር ዓቅሚ ኣብ 
ምጥንካር  ይሰርሕ። UNHCR ግብረሰዶማውያን (LGBTIQ )ዑቁበኛታት ፡ ሓተቲ ዑቁባ ፡ መንበሪ ፍቃድ 
ዘይብሎም  ከም ኡ ውን ዓለምለካዊ ተማዛበልቲ  ንምክልካል ይሰርሕ። 

 ማማልልታታ መመሰሰልል ምምንንቅቅስስቃቃስስ ግግብብረረሰሰዶዶምም (Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM ) ፡፡  ናይ ቀስተደመና 
ኣገልግሎት ሓገዝ የካይድ (Rainbow Support Service)፥ንኩሉ LGBTI ሰባት ከሙ ውን ስድራቤታቶም  ናጻ  
ናይ ማሕበራዊ ስነ ልቦና ደገፍ ይህብ ።እዚ ኣገልግሎት ነዚ ማሕበረሰብ ንክራከብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እና ኣኣንገደ 

ውን ዝተፈላለዩ ውሑስ ማሕበራዊ ቦታታት  ይቅርብ። 

ኪኪዳዳንን ማማሕሕበበረረሰሰብብ ቀቀስስተተደደመመናና (Allied Rainbow Communities (ARC)፡፡ ናይ ማልታ ናይ መርዓ 
ኣጋጣሚታት የዋሃህድን የማዓራርን፡ ዝለዓለ ኣተኩሮ ኣብ ጾታውን ስነ የእሙራውን ጥዕና ይገብር ፡ክም ኡ ውብ 
ንኣባላት ግብረሰዶም (LGBTIQ ) ብማሕበራዊ ንጥፈታት ኣብ ሓደ ንክመጹ ይደሊ።ARC  LGBTIQ  ዓምዲ 
ኢንተርነት (www.gaymalta.com) ሓበሬታን ዜናንን ፡ ኣጋጣሚታትን ካልኦት ዝተዛመዱ ማሕበራዊ ጉዳያትን 
የካይድ።እዚ መርበብ ሓበሬታ   ኣብ ከባቢ ማልታ  ንዝካየዱ ናይ LGBTIQ ንጥፈታት ዓውደ ኣዋርሕ የቅርብ። 
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