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پولیس اسکاتلند
پیام به جامعه افغانی در اسکاتلند
پیام معاون پاسبان -گری ریچی  10 -سپتامبر 2021
در هفتهها و ماههای اخیر وضعیت موجود در افغانستان منجر به بحران انسانی شده و در نتیجه تعدادی از شهروندان افغان
به اسکاتلند و دیگر کشورهای انگلستان منتقل شدهاند.
پولیس اسکاتلند به گرمی از همه کسانی که به تازگی از افغانستان آمدهاند استقبال میکند .ما میخواهیم تا زمانی که شروع
به بازسازی زندگی خود و خانواده خود در اینجا در اسکاتلند میکنید ،احساس امنیت و حمایت کنید.
ما نمیخواهیم هیچ کس در خانهها یا جوامع جدید خود احساس گوشهگیری یا انزوا کند ،زیرا در حال حاضر حمایت
گسترده ای در بین جوامع اسکاتلندی از اتباع افغان برای ادغام و تبدیل شدن به بخشی از جمعیت غنی و متنوع اسکاتلند
وجود دارد.
در صورت وجود هرگونه نگرانی درمیان جوامع افغان مستقر در اینجا و تازه وارد ،من شما را تشویق میکنم که با پولیس
یا آژانسهای شریک محلی تماس بگیرید .این امر به پولیس و شرکا اجازه میدهد تا با یکدیگر همکاری کنند تا انتقال هرچه
بهتر برای کسانی که تازه از افغانستان آمدهاند تضمین شود .این امر همچنین به رفع هرگونه پربلم یا تنش یا ترس در حال
ظهور مدد میرساند.
هر کسی میتواند با پولیس اسکاتلند تماس بگیرد:
•در مواقع اضطراری با  101یا  999تماس بگیرید
•از طریق پیام به  - 999قبل از استفاده از این سرویس باید برای آن ثبت نام کنید
•استفاده از رله تکست با استفاده از برنامه  BT Relay UKیا تلفن متنی
• بصورت آنالین در وب سایت پولیس اسکاتلند
•از طریق یک سازمان پشتیبانی اجتماعی یا تماس با مقامات محلی که به شما مدد میرساند تا آن را به پولیس راپوردهید
پولیس اسکاتلند "راهنمای قانون اسکاتلندی" را به پشتو ،دری و فارسی ترجمه کرده است که اکنون نیز در دسترس است
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