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 لیس اسکاتلندوپ
 پیام به جامعه افغانی در اسکاتلند

 2021سپتامبر  10 -گری ریچی  -معاون پاسبانپیام 
 

تعدادی از شهروندان افغان در افغانستان منجر به بحران انسانی شده و در نتیجه موجود های اخیر وضعیت ها و ماهدر هفته
 اند.های انگلستان منتقل شدهبه اسکاتلند و دیگر کشور

 
روع خواهیم تا زمانی که شکند. ما میاند استقبال میلیس اسکاتلند به گرمی از همه کسانی که به تازگی از افغانستان آمدهوپ

 .کنید، احساس امنیت و حمایت کنیدبه بازسازی زندگی خود و خانواده خود در اینجا در اسکاتلند می
کند، زیرا در حال حاضر حمایت  انزوایا  گیریهگوشها یا جوامع جدید خود احساس هخواهیم هیچ کس در خانما نمی
ای در بین جوامع اسکاتلندی از اتباع افغان برای ادغام و تبدیل شدن به بخشی از جمعیت غنی و متنوع اسکاتلند گسترده

 وجود دارد.
 

یس لوکنم که با پو تازه وارد، من شما را تشویق میدر اینجا جوامع افغان مستقر  درمیانصورت وجود هرگونه نگرانی  در
دهد تا با یکدیگر همکاری کنند تا انتقال هرچه لیس و شرکا اجازه میواین امر به پ .های شریک محلی تماس بگیریدیا آژانس

در حال  یا تنش یا ترس پربلماند تضمین شود. این امر همچنین به رفع هرگونه آمده بهتر برای کسانی که تازه از افغانستان
 .رساندمی مددظهور 

 
 :لیس اسکاتلند تماس بگیردوتواند با پهر کسی می

 
  تماس بگیرید 999یا  101مواقع اضطراری با  در •
 ثبت نام کنیدقبل از استفاده از این سرویس باید برای آن  - 999 پیام به طریق از• 

 یا تلفن متنی BT Relay UK با استفاده از برنامه رله تکست از استفاده •
 لیس اسکاتلندوآنالین در وب سایت پ بصورت • 

 هیددراپورلیس وتا آن را به پ رساندمی مددطریق یک سازمان پشتیبانی اجتماعی یا تماس با مقامات محلی که به شما  از •
 
 "راهنمای قانون اسکاتلندی" را به پشتو، دری و فارسی ترجمه کرده است که اکنون نیز در دسترس استلیس اسکاتلند وپ

 

 


