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 پولیس سکاټلنډ

 ته پیغام انوافغانمېشتو په سکاټلنډ کښې 

 

 2021سپتمبر  10 –د اسیسٹنٹ چیف کانسٹېبل ګاري ریچي پیغام 

 

په دې نیژدې اونیو او میاشتو کښې په افغانستان کښې حاالت کړکېچن شول، او په پایلې کښې یې یوشمېر افغان 

 ښارمندان سکاټلنډ او د برتانیې نورو ملتونو ته راوستل کېږي. 

 

وږ مد سکاټلنډ پولیس هغو ټولو ته تود هرکلی وایي چي په نېژدې وختونو کښې له افغانستان څخه رارسېدلي دي. 

غواړو چي کله تاسي په سکاټلنډ کښې خپل او د خپلې کورنئ ژوند بیا له سره جوړوئ نو د خوندیتوب او مرستې 

 . ولرئاحساس 

 

موږ نه غواړو چي هیڅوک هم په خپلو کورونو یا کمیونټئ کښې د پردیوالی او ګوښتوب احساس وکوي، ځکه چي د 

لپاره اللمخه خورا ښه کومک شته چي دوی د سکاټلنډ په خورا  سکاټلنډ په کمیونټیانو کښې د افغاني ښارمندانو

 رنګارنګ وګړیو کښې راګډ یو ځای کړي. 

 

که چېري کومه داسي اندېښنه وي چي پر دواړو مېشتو او نویو راغلیو افغانان باندې اغېزه کوي، نو زه تاسي هڅوم 

په دې سره به پولیس او ملګري اژانسونه وکوالی شي چي چي له پولیس یا ځایي ملګرو اژانسونو سره تماس ونیسئ. 

په دې سره به د هرډول تر ممکن حده له افغانستان څخه نوي راغلي په ډاډه توګه په اسانه ځای پرځای کړي. 

 راوالړېدونکو ستونزو یا جنجالونو یا اندېښنو مخنیوي کښې هم مرسته وشي. 

 

 هرڅوک کوالی شي په دې توګه له پولیس سکاټلنډ سره تماس ونیسي: 

  ته زنګ ووهئ 999ته یا که بېړنی حالت وي نو  101زنګ ووهئ 

 999  له دغه خدمت څخه کار اخیستلو لپاره باید تاسي لمخه ځان رجسټر کړئ –ته ایس ایم ایس پیغام له الرې 

 ټیکسټفون د ټیکسټ ریلې کارول د بي ټي ریلې اپ کارول یا 

 انالین د سکاټلنډ پولیس د وېبسایټ له الرې 

  د کمیونټي سپورټ سازمان یا لوکل اتارټی له الرې چي هغه به بیا له تاسي سره له پولیس سره تماس نیولو کښې
 کومک وکړي. 

 
السه یې ترالرښوونه' په پښتو، دري او فارسي ژباړلې ده چي او اوس  یې تاسي پولیس سکاټلنډ د 'سکاټلنډ قانون 

 کوالی شئ. 


