
ሚንስተሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ
ቤት ጽሕፈት ፌደራልመርመራ

ብአካል
ምፍርራሕ

ብተለፎን
ምፍርራሕ

መልእኽቲ ምፍርራሕ
ብኤለክትሮኒክስ

መጥቃዕቲ
ሳይበር

ብአካል ዝግበር ምፍርራሕምስዘጋጥም ፣ እቲ ዘፈራርሕ ሰብ
አብ ጥቓኹምምስዝኸውን ብሰንኩ ኸአ አዝዩ አስጋኢ ንዝኽነ
ሓደጋ እንተተቃሊእኩም እዩ ፡፡ ሰለስተ አማራጺታት
አለውኹም\፥

1.ህደሙ: መህደሚመንገዲ አለልዩ፡፡ አብ ምህዳም ከዝሕሉኹም

ዝኽእhሉ አቕሑት ደርብዩ፡፡ እንተጥኢሙኩም ንኻልኦት ሰባትውን

ንኽሃድሙ ሓግዝዎም፡፡ 911 ደውሉ፡፡.

2.ተሓብኡ: ካብቲ አስጋኢ ሓደጋ ንምእላይ ተሓብኡ፡፡ ማዕጾታት

ዕጸዉ ወይ ከአ መእተዊታት ዓግቱ፡፡ ክሳብ እቲ ምፍርራሕ ዘብቅዕ

ተለፎንኩም ስቕ አብሉ (ቫይብረት አጥፍኡ) ብስቕታ ተጸበዩ፡፡

3.ተቓለሱ: ቃልሲ፣ ንሕይወትኩም አዝዩ ዘስግእ ሓደጋ ምስዝህሉ

ጥራይ ዝውሰድ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክኸውን ይግባእ፡፡ ነቲ

አስጋኢ ሓደጋ ከምዝለምስ ግበሩ፡፡ ብዝከአለኩምመጠን ሓያል

አካላዊ መጥቃዕቲ ተጠቐሙ፡፡

ብዘረባ ዝግበር ናይ አካል ምፍርራሕ ነቲ ግዳይ አብ ህጹጽ ሓደጋ
ዘየውድቕ ወይ ድሒሩ ክትግበር ዝተወጠነ ታህዲድ እዩ፡፡

• ነቲ ምፍርራሕ ከምዝተሓላለፎ ጌርኩም ጽሓፍዎ ወይ ቅድሑዎ፡፡

• ብዝከአለኩም መጠን ነቲ ምፍርራሕ ዝገበረ ሰብ ዝገልጹ ብዙሓት

ዝርዝራትመዝግቡ፥ ስም፣ መልክዕ፣ ሕብሪ-ቆርበት፣ ጾታ፣ ቁመት፣

ሚዛን፣ ሕብሪ-ጨጉሪን ዐይንን፣ ድምጺ፣ ክዳውንቲ፣ ወይ ካልኦት

ፍልይ ዝበሉ መለለዪ ረቛሒታት፡፡

• ነቲ ምፍርራሕ ንአኽባር-ሕጊ ሪፓርት ግበርዎ፡፡

እዚ ዓይነት ምፍርራሕ ብተለፎን ዝመጽእ
ምፍርራሕ እዩ፡፡ እቲ ምፍርራሕ አብ ቀረባ
እንተዘይኮይኑ ወይ ንዓኹም ወይ ንኻልኦት
አዝዩ አስጋኢ እንተዘይኮይኑ፤ ብዝከአለኩም
መጠን ብዛዕባ እቲ ደዋል-ስልኪን
ምፍርራሕን ብዙሕ ሓበሬታ አክቡ፡፡

 ብህድአት ተጸበዩ፣ ተለፎን አይትዕጸዉ፡፡

 ንደዋል-ስልኪ ክሳብ ዝከአል አብ መስመር

አጽንሕዎ፣ ነቲ ምፍርራሕ ንምግምጋም

ዝጠቅም ሓበሬታ ካብኡ ንምርካብ ፈትኑ፡፡

በዚ ሓበሬታ መሰረት እቲ ምፍርራሕ ፍሉይ፣

ግብራዊ ዝኾነ ወይ ንዓኹምወይ ንኻልኦት

ሰባት ቅጽበታዊ ሓደጋ ዘለዎ ምዄኑን

ዘይምዄኑን ገምግሙ፡፡

 ዝከአል እንተኾይኑ፣ ጥቓኹም ንዘለዉ

ኻልኦት ሰባት አድሚጾም ንአኽባር-ሕጊ

ንኽሕብሩምልክት ሃብዎም፡፡

 አብ መስኮት ተለፎን ንዝርአ ኩሉ ሓበሬታ

ቅድሕዎ ፡፡

 እቲ ምፍርራሕ ዝተገልጸሉ ቃላት ብትኽክል

መዝግብዎ፡፡

 ዝከአል እንተኾይኑ ነቲ ደወል ስልኪ ዘረብኡ

ቅድሕዎ፡፡

 ምስ ሰራሕተኛ አኽባር-ሕጊ ብዝርዝር
ንምዝርራብ ቅሩባት ኩኑ፡፡

መልእኽቲምፍርራሕ ኤለክትሮኒክስ ብቐጥታ
ብሜሰጂንግ፣ ብኢሜል፣ ወይ ሶሺያልሚድያ
ዝመጽእምፍርራሕ እዩ፡፡ ተቐባል መልእኽቲ
ነቲ ናይምፍርራሕጠለብ ምስዘየማልእ፣ እዚ
ምፍርራሕ ከምምቕላዕ-ታህዲድ ወይ
ካልኦት አሉታዊ ሳዕቤናት ከጠቓልል ይኽእል፡፡

 ካብ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ዝስደድ ናይ

ኤለክትሮኒክስ መልእኽቲ ወይ ምስኡ ዝለገበ

ጽሑፍ ወይ ስእሊ አይትኽፈቱ።

 ምስ ዘይትፈልጥዎም ወይ ዘይተዐደሙ ሰባት

ብሶሺያልሚድያ ርክብ አይትግበሩ፡፡

 መከላኸሊ ድሕነት ኮምፒተርኩም አብ ዝለዐለ

ደረጃ-መከላኸሊ ከምዝኾነ አረጋግጹ፡፡

 ምፍርራሕ ኤለክትሮኒክስ
ምስዝመጻእኩም፥

 ነቲ መልእኽቲ አይትደምስስዎ፡፡

ብፎረንሲክ/ሳይንሳዊመርመራ አገዳሲ

ዝርዝራት ንምቅላዕ ክጠቅም ይኽእል እዩ፡፡

 ነቲ መልእኽቲ አብ ኮምፒተር ከፊትኩም

ግደፍዎ፡፡

 ብቕልጡፍ ንአኽባር-ሕጊ ሓብሩ፡፡

 አርእስቲ፣ ዕለትን ሰዓትን ናይቲ መልእኽቲ

ሐትምዎ፣ ሰአልዎ፣ ወይ ቅድሕዎ፡፡

 ንኹሉ ኤለክትሮኒክሳዊ መርትዖ ዐቅብዎ፡፡

መጥቃዕቲ ሳይበር፣ ንኤለክትሮኒክ
መሳሪሒብምቁጽጻር ግላዊ ንዝኾነ
ሓበሬታ ከቃልዕ ይኽእል እዩ፡፡

 ጽኑዕ ቃለ-ምስጢር（ፓስወርድ）
ተጠቐሙ፡፡ አብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት

ሓደ ዓይነት ፓስወርድ አይትጠቐሙ፡፡

 ጸረ-ቫይረስ ከምኡውን ጸረ-ማልዌር

ዝኾኑ አውቶማቲክ ዝሰርሑመከላኸሊ

ፕሮግራማት ተጠቐሙ፡፡

 መመሓየሺ ሲስተም ወይ ሶፍትዌር

ምስዝርከብ ብቕልጡፍ ተጠቐሙሉ ፡፡

 ሓቀኛ መንነት ንምርግጋጽ ክልተአዊ-

ረቛሒታት ሲስተም ተጠቐሙ፡፡

 መረዳኢታት አዘውቲርኩም ዐቅቡ፡፡

ግዳይመጥቃዕቲ ሳይበር
ከምዝነበርኩምምስእትጥርጥሩ፥

 ኮምፒተር ሲስተምኩም አይትደምስሱ

ወይ አይትቐይሩ፡፡

 አካውንትኹም ካብ ስርቂ ንምክልኻል

ንፊናንስ ትካላት ብቕልጡፍ

አፍልጥዎም ፡፡

 ኩሉ ፓስወርድኹም ቀይሩ አብ

አካውንትኹም ንዘጠራጥሩ ተግባራት
ተኸታተሉ፡፡

አብ ህጹጽ አካላዊ ሓደጋ ምስእትርከቡ ናብ 911 ደውሉ፡፡
ምፍርራሕ እንተአጋጢምኩም ፣ ብኽብረትኩም አብ ከባቢኹም ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤፍቢአይ (ዝርዝር አብ
www.fbi.gov ይርከብ ) ወይ ሐበሬታ ብ 1-800-CALLFBI (ወይ 1-800-225-5324) ወይ አብ www.fbi.gov/tips

አቕርቡ፡፡

ብተለፎን ወይ ብኦንላይን ስምኩም ከይረቛሕኩም ንኤፍቢአይ ሓበሬታ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

መምርሒ መልሰ-ግብሪ
ምፍርራሕን ታህዲድን

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips


ብዛዕባ እቲ ዝወረደኩምምፍርራሕን ታህዲድን ዘቕረብኩሞ ዝርዝር ሓበሬታ ናብመርመራ እኳ እንተዘይበጽሔ፣ ንኤፍቢአይ አብምፍርራሕን ታህዲድን ዝገብሮምክትታል ስለዝሕግዞ፣ ንኻልኦት ግዳያት ክጠቅም ይኽእል እዩ፡፡

ታህዲድ ወይምፍርራሕምስዘጋጥመኒ ንመን ክውከስ ይኽእል？ ንአካባቢ ፖሊስ ወይ ንኤፍቢአይ？

 እስኻትኩም ወይ ኻልኦት ሰባት አብ ህጹጽ ናይ አካል ሓደጋ ምስእትርከቡ፣ ንአካባቢ ፖሊስ አብ 911 ደውሉ፡፡

 ንአኹም ወይ ንኻልኦት ምስ ፌደራል ወንጀል ዝዛመድ ምፍርራሕ እንተአጋጢሙ፣ ንቤት ጽሕፈት ኤፍቢአይ አብ (ዝርዝር www.fbi.gov)1‐800‐CALLFBI (ወይ 1‐800‐225‐5324 ) ብምድዋል

ወይ አብ www.fbi.gov/tips መልእኽቲ ብምሃብ ተወከሱ፡፡ ንአብነት፥ ምፍርራሕ ካብ ወኪል-ወጻኢ ሃገር፣ ካብ ጥርኑፍ-ወንጀል ወይ ካብ ሰራሕተኛ-መንግስቲ፡፡ ስም ምሃብ ግድነት አይኮነን፡፡

 ኩሉ ምፍርራሕ፣ ንደረት መርመራ ኤፍቢአይ ዘማልእ አይኮነን፡፡ እቲ ግዳይ ናትኩም ፌደራላዊ ወንጀል ዘየማልእ ምፍርራሕ እንተኾነ እኳ፣ ንኽፍሊ-ፖሊስ አካባቢኹም ሪፓርት ግበርዎ፡፡ ምኽንያቱ፣

ናይ አካባቢን ናይ ስቴትን ምምሕዳራት፣ ፍሉይ ደረታት መርመራ ጡርጡር-ወንጀል ስለዘለዎም እዩ፡፡

ኤፍቢአይ ምሳይ ቃለ-መሕተት እንተገይሩ እንታይ ክጽበይ ይኽእል？
 ወኪል ኤፍቢአይ አብ ቤት ጽሕፈት ኤፍቢአይ ወይ አብ ካልእ ቦታ ምሳኻትኩም ክራኸብ ይኽእል እዩ፡፡

 ኤፍቢአይ ብዛዕባ ፈጻሚ ገበንን ብዛዕባ ዘጋጠመኩም ምፍርራሕን ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ ክሓትኹም እዮም፡፡

 ካልእ ግዜ ምሳኻ ምርኻብ ከድልይ ስለዝኽእል፣ ብኸመይ ከምትርከብ ወኪል ኤፍቢአይ ክሓተካ እዮም፡፡

 ኤፍቢአይ ንመንነትኩምን ንዝሃብኩሞ ሓበሬታን ብምስጢር ክዕቅቦ ክፍትን እዩ፡፡

 ከም አድላይነቱ፣ በዓል-ሞያ ግዳያት ኤፍቢአይ አብቲ ቃል-መሕትት ተረኺቡ ሓበሬታን ደገፍን ይህብ፣ ወይ ድሕሪ ቃል-መሕትት ብተለፎን ወይ ብፖስታ ክረኽበኩም ይኸውን፡፡

አብ ምንታይ ደረጃ ምስዝበጽሐ እዩ ኤፍቢአይ ንኽሲ ዝምርምር ወይመርመራ ዝጅምር？

 ዝኾነ ምፍርራሕ ንፌደራላዊ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጥሕስ፣ ከምኡውን ነቲ ግዳይ ጉድአት ወይ ሓደጋ ዘስዕብ እንተኾይኑ፣ ኤፍቢአይ ነቲ ምፍርራሕ ክምርምር ይኽእል እዩ፡፡

 መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምፍርራሕ ዝተታሕዘ ክሲ አብ ውልቀ ሰባት ንኸቕርብ ዝድርቱ ብዙሓት ረቛሒታት አለዉ፡፡ ንአብነት ከም፥ ዓይነት መርትዖ፣ ክእለት ምልላይ ፈጸምቲ፣

ምልላይ ሴራ፣ ከምኡውን/ወይ ተኽእሎ ምእሳር ፈጸምቲ ውልቀ ሰባት ፡፡

ኤፍቢአይ መርመራ እንተጀመረ አነ እንታይ ክጽበይ ይኽእል? 
 ኤፍቢአይ ፌደራላዊ ወንጀል ከምዝተፈጸመ እንተገምጊሙ፣ወኪል/ወከልቲ ኤፍቢአይ መርመራ ከካይዱ እዮም፡፡ ከም አካል ናይቲ መርመራ፣ እቶም ወከልቲ መርትዖታት ስለዝእክቡ ምሳኻትኩም

ወይ ምስ ካልኦት ግዳያት ዝግበር ቃለ መሕተት ዝሓወሰ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡

 ብዛዕባ ዘጋጠመኩም ምፍርራሕ አብ ቅድሚ ፌደራል ግራንድ ጁሪ ቀሪብኩም ንኸተረድኡ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

 ሙሉእ መርመራ ክካየድ እዩ፡፡ እቲ መርመራ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ስለዝኽእል፣ ብዛዕባ ዕለታዊ ምዕባለ ናይቲ ጉዳይ ሓበሬታ አይትረኽቡን ኢኹም፡፡ ብዛዕባ ዐበይቲ ፍጻሜታት ከም ንማእሰርቲ ወይ

ንክሲ ዝምልከቱ ሓበሬታት ንኽትረኽቡ ጻዕሪ ክግበር እዩ፡፡ ብዝከአል መጠን ፣ ኤፍቢአይ ነዚ ሓበሬታ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርጉሑ ክትፈልጥዎ ከምዝገብር የረጋግጽ፡፡ እንተኾነ ግን፣ ኤፍቢአይ ነቲ

መርመራ ክጎድእ ወይ ንአኽበርቲ ሕጊ አብ ዝያዳ ሐደጋ ከውድቕ ዝኽእል ተአፋፊ ሐበሬታ ካብ ምቅላዕ ኩሉ ግዜ ክጥንቀቕ አለዎ፡፡

 ንዝተለለዩ ግዳያት ዝሕግዝ፣ ከምኡውን ከም አድላይነቱ ብዛዕባ አብ ከባቢ ዝርከቡ ሓገዛት ሐበሬታ ዝህብ ቁሩብ ናይ ኤፍቢአይ በዓል-ሞያ ግዳያት አለዉ፡፡

ምስ ቤት ጽሕፈት ኤፍቢአይ ንምርኻብ ዝርዝር ናይ ከተማን ስቴትን አብ WWW.FBI.GOV ተወከሱ፡፡ አብ ህጹጽ ሓደጋ እንተኾይንኩም 911 ደውሉ፡፡

ሚንስተሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ
ቤት ጽሕፈት ፌደራልመርመራ

መምርሒመልሰ-ግብሪ
ምፍርራሕን ታህዲድን

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips

