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پولیس اسکاتلند
پیام به کمیونتی افغانها در سکاتلند
پیام اسستنت چیف کانستیبل گاری ریچی –  10سپتمبر 2021
وضعیت در افغانستان در هفته ها و ماه های اخیر منجر به بحران انسانی شده و در نتیجه تعدادی از شهروندان افغان
به سکاتلند و دیگر ملتها بریتانیا منتقل شده اند.
پولیس سکاتلند از همه کسانی که به تازگی از افغانستان آمده اند استقبال صمیمانه می کند .ما می خواهیم تا وقتیکه شما
آغاز به زندگی نو خود و خانواده خود در اینجا در سکاتلند می کنید باید شما احساس امنیت و حمایت کنید.
ما نمی خواهیم هیچ کس در خانه ها یا کمونتی جدید خود احساس رانده شدن به حاشیه یا منزوی شدن کند ،زیرا در
حاال حمایت وسیعی در بین کمیونتی سکاتلندی از اتباع افغان برای ادغام و اشتراک در جمعیت غنی و متنوع سکاتلند
ادامه دارد.
در موجودیت هرگونه نگرانی که بر کمیونتی افغان مستقرشده و تازه وارد شده تاثیرگزار باشد ،من شما را تشویق می
کنم که با پولیس یا آژانس های محلی تماس بگیرید .این کار به پولیس و شرکا اجازه می دهد تا با یکدیگر همکاری
کنند تا انتقال کسانی که تازه از افغانستان آمده اند به آسانی تضمین شود .این کار همچنین به حل کردن هرگونه مشکل
یا تشویش یا ترس احتمالی کمک می کند.
هر کس می تواند با پولیس سکاتلند تماس بگیرد با:






زنگ زدن به  101یا در حالت اضطراري په 999
از طریق اس ایم ایس  – 999پیش از استفاده از این سروس باید خود را رجستر کرده باشید
استفاده اس تیکست ریلی استفاده ای بی تی ریلی یو کی اپ یا تیکست تیلیفون
انالین در ویبسایت پولیس سکاتلند
از طریق تماس گرفتن به کمیونتی سپورت ارگنازیزیشن یا لوکل اتارتی و آنهار با شما در اطالع دادن به پولیس
کمک خواهند کرد

پولیس سکاتلند "راهنمای قانون سکاتلند" را به پشتو ،دری و فارسی ترجمه کرده است که اکنون مورد استفاده شما
است.
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