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 اسکاتلند سیلوپ

 در سکاتلند نهاافغا کمیونتیبه  امیپ

 

 2021سپتمبر  10  – یچیر یراگاسستنت چیف کانستیبل  امیپ

 

از شهروندان افغان  یتعداد جهیشده و در نت یمنجر به بحران انسان ریاخ یدر هفته ها و ماه هادر افغانستان  تیوضع

 منتقل شده اند. بریتانیا ملتها گریبه سکاتلند و د

 

شما که قتیوتا  میخواه یکند. ما م یمصمیمانه از افغانستان آمده اند استقبال  یکه به تازگ یسکاتلند از همه کسان سیلوپ

 .دیکن تیو حما تیحساس امنباید شما ا دیکن یدر سکاتلند م نجایخود و خانواده خود در انو  یبه زندگ آغاز

 

در  رایشدن کند، ز یمنزو ای هیحاشرانده شدن به خود احساس  دیجد کمونتی ایکس در خانه ها  چیه میخواه یما نم

کاتلند و متنوع س یغن تیجمعادغام و اشتراک در  یاز اتباع افغان برا یسکاتلند کمیونتی نیدر ب وسیعی تیحما حاال

 دارد. ادامه

 

 یم قی، من شما را تشوشده تاثیرگزار باشدو تازه وارد  شدهافغان مستقر کمیونتیبر  که یهرگونه نگران موجودیتدر 

 یمکاره گریکدیدهد تا با  یو شرکا اجازه م سیلوبه پ کار نی. ادیریتماس بگ یمحل یآژانس ها ای سیلوکنم که با پ

ونه مشکل هرگ حل کردنبه  نیهمچن کار نیشود. ا نیمتضبه آسانی که تازه از افغانستان آمده اند  یکنند تا انتقال کسان

 کند. یکمک ماحتمالی ترس  ای تشویش ای

 

 :با ردیسکاتلند تماس بگ سیلوتواند با پ یهر کس م

 

  999یا در حالت اضطراري په  101زنگ زدن به 

  پیش از استفاده از این سروس باید خود را رجستر کرده باشید – 999از طریق اس ایم ایس 

  تی ریلی یو کی اپ یا تیکست تیلیفوناستفاده اس تیکست ریلی استفاده ای بی 

 انالین در ویبسایت پولیس سکاتلند 

 لوکل اتارتی و آنهار با شما در اطالع دادن به پولیس کمیونتی سپورت ارگنازیزیشن یا  تماس گرفتن به از طریق
 کمک خواهند کرد

 
 ماش مورد استفادهترجمه کرده است که اکنون  یو فارس یقانون سکاتلند" را به پشتو، در یسکاتلند "راهنما سیلوپ

 است.


