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محاصلین ایچ این دی را کھ توسط    کتابچھتأیید می کنم کھ این  

تھیھ شده    لیگل سروسز نیو کالج النارکشایر (مادرویل کیمپس)
بھاست،   زندگی    تا  برای  کھ  آیند  اسکاتلند    بھکسانی  می 

  .راھنمایي فراھم نماید
 

 مالقاتی بھ است و در نتیجھ   عزیز بسیار   بھ دلم این پروژه  
 برای دیدن کھ برای    عملھ و محصلین  با   وجود آمد وقتیکھ  
 .کھ تحت نظارت قضایی من برگزار میشد   بودند قضیھ در محکمھ آمده   

باعث بھ وجود امدن  صحبت کردم و این گفتگو محاصلین  ر زمان استراحت در محاکمھ با من د
و  شدم تشویق نموده اند من بطور متداوم و انگیزه ای کھ آنھا  از ولولھ  وقت. از آن این کتابچھ شد

 مامورینتحت تأثیر قرار گرفتم بھ جای اینکھ یک راھنمای خشک و رسمی باشد کھ توسط 
توسط   واست آسان نوشتھ شده انگلیسی بھ   کھ عملی استیک سند این دولت صادر می شود، 

در مورد سکاتلند و قوانین آن بھ   عملیشده است و توصیھ ھای معقول و  تھیھمردم سکاتلندی 
 کشور ما می آیند، می کند. لین بار بھ اوکسانی کھ برای 

یک تجربھ نگران کننده و گیج کننده باشد و راھنمایی  شاید   نوبا زندگی در یک کشور  عیار شدن
. این راھنما نمونھ  نمیباشدھمیشھ بھ راحتی در دسترس  کشور در مورد آداب و رسوم و قوانین 

بین بردن تبعیض و تقویت مشارکت  ای از کارھای خوبی است کھ در سراسر سکاتلند برای از 
چند روز اخیر آمده اند. از   یا دراند و  زندگی کرده اینجادر سالھا کھ ھمھ افرادی انجام می شود 

 در تھیھ این راھنما تقدیر می شود. محنت آنھابھ دلیل  مامورینو محاصلین 

 
 دی ار تی ھان، فرانک مولھولند کیو سی  
 
الرد ایدووکیت  

سکاتلند برای حمایت و کمک آنھا در تھیھ این  در پناھندگان  کمیونتیما ھمچنین می خواھیم از 
 تشکر کنیم. کتابچھ

 جد�د در سکاتلند   �د به شما خوش آمد در کشور خود  ما 
گ

� گ���م و برای شما آرزوی زند�
 دار�م. 
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 فامیل
 ازدواج 

این زوج ھای جنس مخالف و زوج در باال می توانند ازدواج کنند.  عمر بھ ھ یاسال 16افراد ھمھ 
 . شامل ھستندھای ھم جنس 

 غیرقانونی است.کردن ھمزمان با بیش از یک نفر ازدواج 
 

 طالق
ازدواج نیستید، می توانید تحت شرایط خاصی طالق بگیرید. این شرایط  خواھشمند دیگر  شمااگر

 زندگی می کنید.جدا  یک دیګرکھ برای مدتی از درصورتیشامل زنا، رفتارھای نامعقول یا 

 مسولیت ھای والدین
خود را تنھا   ھیچ وقت طفل. والدین محافظن کنید خود  از طفلو  را قبول کنیدشما باید مسئولیت 

در شب ھنگام ھرگز نباید  ھسال 16زیر  طفل. نباید بگزارنددیگر  جاینظارت در خانھ یا و بدون 
 خانھ تنھا بماند. 

مواجھ قانونی با عمل  خود یا کودکی کھ تحت مراقبت شما است بزنید ممکن است طفل اگر 
در  چیزی بزنید،  یک بزنید، او را تکان دھید یا با بر سر  را خودطفل اگر  . بھ طور خاصشوید

شما ھم از نظر جسمی و ھم از نظر روحی برای طفل . زدن می شکنید این صورت قانون را
 کودک مضر است و می تواند در مراحل بعدی زندگی او را تحت تأثیر قرار دھد.یک 

بفرستید: این قانون است و انجام ندادن آن جرم   مکتببھ باید سالگی  5 عمرخود را از  طفلشما 
.  با عمل قانونی مواجھ شوندرود، ممکن است والدین می ن مکتببھ طور منظم بھ  طفلیاست. اگر 

 . منحصر خواھد بودو شرایط در خانھ  اضریاین بھ میزان ح

 

 

 خانگی   خشونت
خویشاوندی    دیگری کھ با او  کسیبھ    شخصکھ یک  آن وقت بھ اتفاق میافتد  خانگی    خشونت

و در یک    باشنددگرجنس گرا  ھمسران  آنھا  الزم نیست کھ  ) آسیب می رساند.  شتھ باشد(یا دا  ددار
این خشونت  در  .  مواجھ شوند  خشونت خانگی ممکن با  . ھم زنان و ھم مردان  خانھ زندگی کنند

شامل    ھمجنس گرایانھسابق در روابط   ھمسرانیا   ھمسرانزنان نسبت بھ مردان و خشونت بین 
 . است

کھ ممکن است بھ عنوان خشونت خانگی طبقھ بندی شوند، گسترده است و می   یجرایمتعداد 
خشونت   حادثاتلیس ھمھ  وتواند شامل سوء استفاده جسمی، جنسی، احساسی یا روانی باشد. پ

،  میباشدمکن کھ م جایخانگی را در اولویت اول قرار می دھد. آنھا اطمینان خواھند داد کھ تا 
لیس مواجھ شود. برای افسران پلیس کھ وحادثھ گزارش شده با واکنش فوری افسران پ ھر نوع

قربانی، خانواده آنھا و سایر افراد  نفر  فالحو حفاظت در حادثھ خشونت خانگی شرکت می کنند 
 . میباشد ترجیحیحاضر اولویت 

 
شود تا در   توقیفشواھد کافی، شخص مسئول متھم خواھد شد و ممکن است  موجودیتدر صورت 

حاضر شود.  محکمھ
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 بارداری و اسقاط حمل 
درمعلومات را بارداری می توانید در مورد   

www.readysteadybaby. org.uk  
بگیرید با این ایچ ایس تماس ۱۱۱با از طریق تیلیفون یا می توانید مستقیماً   . 

یا خاتمھ آن را دارید  سقط حمل و قصد  نمی دھیدخود را ادامھ  یباردار و اگر تصمیم داریدشما 
باشید طبی مشاوره در تالش ، باید فوراً   

 خشونت ناموسی 
جنایت یا حادثھ ای کھ برای حفاظت یا دفاع   تشریح کردناصطالحی است برای ناموسی خشونت 

خانواده و/یا جامعھ مرتکب شده یا ممکن است مرتکب شده باشد. عمدتاً ، اما مفروضی از عزت 
زنان یا دختران ، توسط خانواده یا جامعھ آنھا انجام می شود  علیھنھ ھمیشھ ،  . 

بھ این دلیل انجام میدھند کھ انھا این کار  اکثرکسانی کھ مرتکب "جنایات ناموسی" می شوند 
لیس با  وقربانی (ھا) کاری کرده اند کھ باعث شرمساری خانواده یا جامعھ شود. پباور دارند کھ 

برخورد جدی خواھد کرد و تحقیقات کاملی را انجام خواھد ناموسی ھرگونھ گزارش خشونت 
 .داد

است و در سکاتلند مجبور کردن یا تالش برای مجبور  ناموسی زدواج اجباری نوعی خشونت ا
می شود  حسابجرم  اجباری کردن فردی بھ ازدواج  

اعضای تناسلی زنان (ایف جی ایم)  ختنھ  
 ناشی از" یا "ختنھ زنان" شناختھ می شود) قطع کردهختنھ تناسلی زنان (گاھی اوقات بھ عنوان "

تناسلی   اعضایباعث تغییر یا آسیب بھ  طبیکھ می تواند بھ دالیل غیر است  روش ھای خاصی
 دورانشود ، ھم  صحتزن شود. این عمل بسیار دردناک است و می تواند باعث مشکالت جدی 

انجام   غیرقانونی است. ھمچنین  نیابریتاو ھم در مراحل بعدی زندگی. این عمل در  عملانجام این 
 عمل ایف جی ایم در خارج از کشور ھم غیرقانونی است. 
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 قانون در خانھ
 الکحل 

 18قابل فروش است و فقط افراد  الیسنس یافتھھای جادر سکاتلند و انگلستان فقط در   الکحل
بیشتر می توانند آن را خریداری کنندعمر سالھ یا  . 

ل بھ افراد  ح. فروش الکاستسال جرم  18ل برای افراد زیر حالک نیا تالش برای خرید نخرید
سال جرم است 18زیر  . 

یا  پاسپورتیا نیشنل ایدنتیتی کارت  ، مثالً اسناد رسمی،  بعضیشما می توانید با نشان دادن 
ھستیدالکحل  نسال سن دارید و قادر بھ خرید 18، ثابت کنید کھ بیش از الیسنس موتروانی  . 

 سگرت کشیدن 
. محصوالت سالگی باال باش 18 از سن شما باید تمباکوبرای خرید سیگار و سایر محصوالت  

  تمباکو، سیگار الکترونیکی و   لولھ میشودتمباکوی کھ بدست ، سیگار ،   سیگرتشامل  تمباکو
 .جویدنی است

 تمباکوعمومی و ھمھ محل ھای کار یا خرید محصوالت   جاھایکشیدن در بسیاری از  تسیگر
سال غیرقانونی است 18برای افراد زیر  . 

از یک مغازه خریداری کنید  فقط را تمباکوشما باید محصوالت  . 
 

 الیسنس تلیویزیون 
یا تماشا می کند ھمانطور کھ   ثبتاگر در خانھ خود تلویزیونی دارید کھ برنامھ ھای تلویزیونی را 

ھا  ویزیون نمی تواند برنامھ  یآن را داشتھ باشید. اگر تل  الیسنسویزیون پخش می شود، باید یدر تل
نیازی بھ   را ارایھ کند و فقط برای تماشا کردن دی وی دی یا بازھای کمپیوتری استفاده میشود

 الیسنس تلیوزیون نھ دارید. 

 قرض پول
بگیرید قرضدھنده معتبر  قرضشما فقط باید از یک  . 
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 قانون در کوچھ 
 رفتار ضد جامعھ 

باعث   یاحتمالبطور کھ باعث ایجاد خطر یا ناراحتی برای سایر افراد شود یا رفتاری است 
 ایجاد آن شود 

 - باشد:  ذ�لرفتارهای ضد اجتما� � تواند شامل موارد 

 سروصدا  •

 کردن جنجالدادن و دشنامزدن،  چیغمانند  جنگیرهرفتارھای  •

 اخطار دان بھ ھمسایھ گان و دیگران  •

 سوی استفاده زبانی  •

  سالخورده، افراد مثالً ، انھدف ایجاد ناراحتی یا ترس برای دیگر  برایین آمیز رفتار توھ  •
 یا معلول

 و باغ ھا. جادجاھای عامھ خانگی در  کثافاتریختن  •

 نقصان رساندن بھ امالک  •
 
 
 

 نظم عامھ 
 کنید:  اجرا عامھ در مکانھای را شما نباید فعالیتھای زیر 

 محالتدر بسیاری از  کوچھ: نوشیدن در عامھجای  یا ھر  کوچھدر الکحل • نوشیدن  •
 غیرقانونی است 

جمعیت: این ممکن است تھدید آمیز تلقی شود و در  پر  • تجمع در گروه ھای بزرگ/ •
 صورت امکان باید از آن اجتناب شود. 

 عام محضر، فریاد و نفرین در چیغ زدن•  •

 • رفتار تھدید آمیز یا توھین آمیز نسبت بھ دیگران •
 

لیس و متھم شدن بھ جرایم  و رفتار بھ احتمال زیاد منجر بھ دستگیری شما توسط پھمین طور 
 جنایی می شود. 

 لیس ھمکاری کنید. و، باید با افسران پمیشوید  دستگیرشما اگر 
 

 کثافات
و در صورت عدم پرداخت آن    متعین شویدجریمھ    مواجھ بھ  شمازبالھ  گزاشتن ممکن است برای  

مقدار زیادی زبالھ یک امر جدی تر   گزاشتنشوید.  اضافی  جریمھ    پرداختممکن است مجبور بھ  
شوید ممکن است مجبور بھ پرداخت جریمھ ھای سنگین تری   ثابتتلقی می شود و اگر مجرم  

 شوید. 

 در محضر عامھبی حیایی 
عام و  محضرمشروعیت دارد، در صورت ارتکاب در خلوت  در انجام دادن آن رفتارھایی کھ

رخ می دھد جای عامھ باشد. رفتار جنسی کھ در  یمشاھده سایر اعضای عمومی می تواند جنایت
 جرم است.محضر عام خصوصی بدن در اعضای یا نشان دادن 

  توقف و تاالشی
موادی دارید کھ نباید ا  شک کند کھ شماو  اگر    میتواند شما را توقف و تاالشی کند   لیسویک افسر پ

 سرقت شده.  اشیای، اسلحھ یا ه مواد مخدرداشتھ باشید، مثال 

  استفاده از پیاده رو
 

چراغ ھای    بھاستفاده کنید. شما باید ھا بھ شما توصیھ می شود از پیاده رو حفظ جانبھ دالیل 
شما می توانید در کنار ھر جاده  بغیر از موتر ویھا، . باشد موجود کھ اینھا وقتی عبور کنید  ترافیکی

. پیاده روي کنیدای در سکاتلند 
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برای  قانون   
وسایط و موترھا  

Road traffic offences are things such as: 

است ذ�لم��وط به تراف�ک جادە موارد   جرا�م : 

 پس از حادثھ توقف نھ کردن  •

 تیز رفتاری  •

 موتروانی کردن ھنگام تحث تاثیر الکحل یا مواد مخدره  •

 از طریق موتروانی غیرمحتاطانھ و خطرناک باعث شدن مرگ  •

 موتروانی خطرناک  •

 موتروانی کردن ھنگام استفاده کردن از تیلفون موبایل  •

یاط موتروانی بی احت •  

 بغیر از الیسنس موتروانی  •

 بغیر از الیسنس یا ھنگام رد صالحیت شدند موتروانی  •

 موتروانی ھنگامیکھ چراغ سرخ میباشد •

 بغیر از استفاده کردن از کمربند موتروانی کردن •

 موتروانی بغیر از ایم او تی  •

 موتروانی با عوارض واسطھ شما  •
 

از ،  پینلتی پواینتس بگیرید ،  شوید  جریمھشوید ممکن است  میاز این جرایم    یاگر مرتکب یک
است جرم این امر منحصر بھ سنگینی  زندانی شوید، ممنوع یا  موتروانی  

جرم برای مدت سنگینی بھ میزان  منحصرمجازات نمره ھایی ھستند کھ  پینلتی پواینتس یا نقاط
، حداقل  یریدبگسال  3در مدت  نقاط 12شما نگھداری می شوند. اگر بیش از  الیسنسدر  لھاسا

اید ،  شده امتحان خود  در خواھید شد. اگر در دو سال گذشتھ از موتروانی ممنوعماه  6برای 
شویدموتروانی ممنوع از در الیسنس خود ممکن  نقاط 6تنھا با  . 
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ن�از دار�د ذ�لبه موارد  موترواین کن�د در سکاتلند م�خواه�د  ا�ر  : 

قانونی در سکاتلند یا ھرجای دیگر در انگلستان باید حداقل  موتروانی: برای معتبرالیسنس  •
 الیسنس. اگر با کامیبا شویدو عملی  نظری امتحانیک  در سال سن داشتھ باشید و باید 17

بشرطیکھ  ماه استفاده کنید  12مدت  برای الیسنسخارجی بھ سکاتلند آمدید، می توانید از آن 
برای ماه  12ھنوز در کشوری کھ در آن صادر شده است معتبر باشد. پس از  آن الیسنس

باید در یک امتحان موتروانی کامیاب شوید.  ادامھ بھ موتروانی در انگلستان  

غیرقانونی است موتر شما  مالیات   پرداخت  بدون  موتروانی  : جاده  رود تیکس یا مالیات  • . 

انشورنس پالیسی  خالف قانون است. شما باید    موتربدون بیمھ  موتروانی  :  انشورنس یا بیمھ •
استفاده می کند  موتر خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید کھ شما یا ھر شخص دیگری کھ از  

 .بیمھ شده است 

است.    شما برای جاده مناسب  موتر    است کھ تأیید می کند  تصدیقنامھ: یک  ایم او تیاو   •
 موتروانی بدون از ایم او تی خالف قانون است.

 

میلی لیتر تنفس   100ل در حمیکروگرم الک 22 موتروانی با نوشیدن الکحلمحدودیت در سکاتلند 
از نوشیدن زیاد   . روز بعدباال باشیداز حد مجاز  درنکاست. ممکن است بعد از کمتر از یک  

  موتروانیباشید. در اسکاتلند، اکثر مردم اگر آن روز  باال ل ممکن است ھنوز از حد مجازحالک
می کنند مصرف آنھا را محدود می  موتروانیل نمی نوشند و اگر روز بعد ح می کنند اصالً الک

 .کنند

نباید کمتر از مقدار قانونی تایر شما باید از نظر ھدف مناسب باشند. عمق  موترھای  تایرھمھ 
میلی متر است 1.6 موترھاباشد کھ برای  . 
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 قانون درمحل کار 
  بھ انجام کار    درمقابل  مالکتعریف می شود کھ در آن    قراردادی   بھ طور کلی بھ عنوان  شغل

شکل گیردیا شفاھی   تحریرمی پردازد. این قرارداد می تواند بھ صورت معاش کارمند  . 

 حقوق شما در محل کار: 

شما آغازماه از تاریخ  2ظرف  کار دراز شرایط تحریر  بیان  •  

پیسلپ ھمراه ھر معاش کھ شما نفع میکنید حق دریافت  • . 

ملی اجرتحق پرداخت حداقل  • . 

شما  اجرتغیرقانونی از  تخفیقحق عدم   • . 

روز در سال است.  28 یوقت کل، کھ برای کارکنان رخصتی امتیاز دورانحق  •
حق دریافت مبلغ متناسب را دارند  یوقت یمھنن کارکنا . 

پیترنتی یعنی  رخصتیزن از  ھمسربرای زنان و   امتیازاتبا  والدت  رخصتیحق  •
برخوردار خواھد بود رخصتی پدرانھ . 

تبعیض مواجھ نشدن بھحق  • . 

در مورد اینکھ چرا کار خود را از دست می کھ اخراج شده اید، حق دارید شما از کار اگر   •
زنانی   امادر صورتی کھ دو سال در آنجا کار کرده اید.  توضیح تحریری دریافت کنید،  دھید

ھستند، بدون توجھ بھ مدت زمانی کھ در آنجا کار رخصتی والدت  کھ باردار ھستند یا در
را دارند تحریرکرده اند، حق داشتن دلیل  . 

دو سال در آنجا کار   اگر برای مدتاخراج شده اید   از کار عادالنھغیراگر بھ طور  •
ت را داریداکرده اید حق مطالبھ غرام . 

دارند  ی حقوقوقت کلکارگران مثل  یوقت نیمھکارگران   • . 
 

تماس بگیریداز طریق ذیل  یا خیر، می توانید  تطبیق میشود از این موارد در مورد شمایکی اگر مطمئن نیستید کھ آیا  : 

از طریق وب سایت ایدوایس بیورو  بھ ستیزن  •  در منطقھ خود   

www.cas.org.uk   

زنگ بزنید  بیورودر تماس شوید یا بھ   

  ایدوایز، کوالیشن ایند اربیتریشن سروس کھ بھ (ای سی ای ایس) ھم مسمٰی است  •
 از طریق ویبسایت  
www.acas.org.uk 
 انھا درتماس شوید یا زنګ بزنید بھ 
0300 123 1100 
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 قربانیان جنایت 
. قربانی ھر  دارید، نژاد یا جنسیتی عمرمھم نیست چھ  -قربانی جنایت شود  ھر کسممکن است 

 آسیب دیده باشد. از جنایت کسی است کھ از نظر جسمی، عاطفی یا مالی آن 

 دیگر زودتر بھ کسیبترسید: ھرچھ دیگر کسی بھ ، نباید از گفتن ھستید قربانی جنایت  شما اگر
متوقف کنید و بنابراین می توانید  کھ شما مواجھ ھستید او را آنچھ  بھ  بگویید، زودتر می توانید

 . صحبت کنیدلیس و پبھ با  ، دوستفامیل یکی از اعضای  ھممکن ب. حاصل نماییدکمک 

خود  دوسیھدر مورد  اطالع دادن از جملھ حقھستید بھ عنوان قربانی جنایت شما دارای حقوقی 
کار می کنند باید منصفانھ و محترمانھ با شما   دوسیھاین  بھ. ھمھ کسانی کھ حصول حمایتو 

 برسد. محکمھ ھمبھ  دوسیھاگر  بشمول اینکھرفتار کنند، 

باشد، سازمان متاثر شده اید یا فردی را می شناسید کھ متاثرشده جنایت از در سکاتلند شما اگر 
برخی از آنھا می توانید   با، دھند و مشاوره  حمایتھای مختلفی وجود دارد کھ می توانند کمک، 

تماس بگیرید. اکثر آنھا محرمانھ ھستند. آنھا می توانند بھ شما در بازیابی اعتماد   بطور رایگان
از   بعضی. یدباشاحساس راحتی بیشتری در زندگی روزمره خود داشتھ  کنند تابھ نفس کمک 

 ذکر شده است. کتابچھاین سازمانھا در پشت این 

جرایم جنایی در   
 اسکاتلند 

 تعرض 
بھ دیگری حملھ می کند. بھ طور معمول حملھ شخص علیھ بھ شخص  تعرض آن فعل است کھ

تا بھ عنوان یک حملھ  وجود آمدن آسیبی نمی باشدحملھ نیازی بھ  در یک. میباشدفیزیکی شکل 
یا چاقو   خشتبا استفاده از دست و پا یا سالح ھایی مانند چوب، ممکن در قانون تلقی شود. حملھ 

این ھم  می کند، علیھ شما ایلھ انجام شود. اگر کسی بر شما تف کند یا تھدید کند کھ سگ خود را بر
 . استحملھ یک 

، با استفاده از  مثالً ، یابد تشدید  انواع مختلفواند بھ . حملھ می تسازدتر می   جدیتعرض شدید جنایت را 
 ؛ یا اگر قربانی در خانھ خود مورد تعرض قرار گرفتھ باشد. اشدیا کودک ب  عمررسیدهاگر قربانی  ؛ سالح

 

 اسلحھ آتشین
مجاز بھ داشتن اسلحھ    الیسنسدر صورت داشتن  فقطسکاتلند "فرھنگ اسلحھ" ندارد. در سکاتلند 

 شود.مکن بھ زندانی شدن یک جرم بسیار جدی است و م الیسنساسلحھ بدون  ھستید. داشتن

 سالح
چاقو و سالح کھ شامل چیزھای مثل  ھستند کھ می توانند باعث آسیب شوند  چیزھایسالح 
 . است آتشین

 
 . مجازات داشتن چاقو داشتھ باشیدھای عمومی  جاچاقو، در الخصوص ھرگز نباید سالح، ب

 سال زندان است.  5حداکثر  
 

و شخصی در اثر حملھ چاقو بمیرد، ممکن است بھ حبس ابد محکوم شوید.   میکنیداگر شما در حملھ شرکت 
، اما می دانستید کھ شخص دیگری کھ در حملھ دست داشتھ  نھ کرده بودید شما از چاقو استفاده  خود حتی اگر

ممکن است در حین حملھ از آن استفاده کند.است، چاقو دارد و 
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 جرایم جنسی 
ی دیگری رابطھ جنس شخصدر جایی رخ می دھد کھ شخصی بدون رضایت جنسی تجاوز 

. مھم نیست چھ جنسیت، سن و چھ رنگ جنسی شودتجاوز  قربانیھرکسی ممکن . برقرار کند
در یک مکن رخ دھد و م فامیل ، دوستان یا اجنبی ھا بین مکن مجنسی پوستی دارید. تجاوز 

 و/یا ازدواج رخ دھد.  خویشاوندی

 سال است.  16سن رضایت برای فعالیت جنسی در سکاتلند 

 جرم است. فعالیت جنسی ساختن بھ وارد  را بدون رضایت فرد دیگری

 . یک جرم است دیگری شخصعلیھ زن یا مرد ، تجاوز جنسی  برای ھر شخص، 

If you have been a victim of a sexual offence you can get help and 
advice from the agencies below: 

کمک و مشاوره  ذیلمی توانید از آژانس ھای  جنسی ھستید، قربانی جنایت شما اگر 
 : حاصل نمایید

 302 010 08088   -ریپ کرایسیس سکاتلند    •

 9213 603 0345   -ویکتم سپورت سکاتلند   •

  999(عاجل)   101(غیرعاجل)  – پولیس سکاتلند   •

 ری گھ فاحش
  اجرادیگر  امتیازاتدر قبال پرداخت مبلغ یا است کھ برقراری روابط جنسی  عملگری  فاحشھ

جنسی ھستند  عمل خرید  تالشفحشا مشغول ھستند و ھم کسانی کھ بھ  درمی شود. کسانی کھ 
 قانونی قرار گیرند. مجازاتممکن است تحت 

 جنایت نفرت 
گروه  علیھ خشم یا نفرت  ازشخص یا اموالی انجام می شود کھ  برضد یک"جنایت نفرت" جنایتی است کھ 

 .انگېزه میگیردھای محافظت شده خاصی 

موارد ز�ر هدف قرار  دل�لشما را به  ک�ا�ر فکر � کن�د  هست�د ق��این جنا�ت نفرت شما 
 :دادە است

 نژاد  •

 مذھب  •

 تمایل جنسی  •

 شناخت تغیر جنسیت  •

 معلولیت  •
 

 انواع مختل�ن داشته باشد، از جمله ، اما نه محدود به: مکن جنا�ت نا�ش از نفرت م 

 قتل  •

 حملھ جسمانی  •

 گرافیتی، آتش زدن، تخریب نقصان بھ اموال، مثالً،  •

 ھا یا حرکات ناپسند  زنگ بشمولآمیز  رعبرفتارھای تھدید کننده یا   •

 ، پوسترھالیفلت ھا نامھ ھای توھین آمیز،   •

 ھای زشت  نام استعمال یا توھین از جملھ زبانی• سوءاستفاده  •

 • زورگویی و سوء استفاده آنالین  •
 

 ده�د:  پول�س�ک حادثه غ�ی اضطراری را به اطالع � توان�د  شما 

 تماس بگیرید 101با  عاجل یا در مواقع کم 999با  عاجلدر موارد  •

سکاتلند یا از  بولیسب سایت ی گزارش جنایات نفرت آنالین، در و فورمھاز طریق  •
 .ترد پارتی رپورتنگطریق سایت 

http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-and- 
third-party-reporting/ 
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 قاچاق انسانی 
فاحشھ  با سایر فعالیتھای جنایی سازمان یافتھ مانند  اکثراً قاچاق انسان یک تجارت جنایی است و 

. افراد قاچاق شده ممکن است بھ  ، مربوط میباشدپول شویی و همواد مخدر استفاده از، سوء گری
قرار بگیرند و ممکن است   استحصالدر معرض  شانو وضعیت اقتصادی  امگریشن حالتدلیل 

 . موجھ شونددید و خشونت تھ بھ

  ترافینگ اویرنس ریزنگ االینس یعنی یا پولیسقربانی قاچاق شده اید با متیقن ھستید کھ اگر 
 تماس بگیرید. 7724 276 0141) بھ شماره TARAآگاھی از قاچاق (  توسیعھاتحادیھ 

 مواد مخدره 
ن است منجر بھ مرگ  شما تأثیر جدی بگذارد و ممک صحتمی تواند بر  مواد مخدره استفاده از

 شود.
 

وجود دارد کھ توسط قانون کنترل می شوند: یکی کھ ھمیشھ غیرقانونی   مواد مخدرهدو نوع 
  اماغیرقانونی ھستند  مواد کھی، کوکائین، خت و غیره) و س، ھروئین، اکستا چرس  مثالً است (

 و غیره.).  ، مورفین، متادون) داشتھ باشید  مثل( دکتور دندانیا  دکتوراینکھ نسخھ معتبر 

خالف  داروھای کنترل شده بھ شخص دیگر کردن کنترل شده یا عرضھ  مواد مخدرهداشتن 
 شوید.ی زندان شمامواد مخدر ممکن است  عرضھ کردناست. در صورت  قانون

 شخص دیگری غیرقانونی است  کشتخودتان یا مراقبت از   کشت بنګ توسط

 کنترل شده غیرقانونی است. مواد مخدرهدر ساخت  اشتراک
 

جدید کھ   فعالمواد رواننیو سایکوایکتیو سبستانس یعنی 
" نیز شناختھ می شوند بسیار  لیگل ھایتسبھ عنوان "

خطرناک ھستند و نباید آنھا را مصرف کنید. اگر آنھا 
دھید، ممکن است   عرضھ میکنیدرا بھ شخص دیگری 

 . میشکنیدقانون را 

 پول شویی 
 از پول بھ دست آمده از فعالیت مجرمانھ جرم است.  کردن داشتن و استفاده

 سرقت
 

دیگری بھ   کس اموالوقتکیھ سرقت یک عمل مجرمانھ است 
 : ذیلنمونھ ھایی مثالً و بدون رضایت گرفتھ می شود.  طور غلط

 )شاپ لیفتنگسرقت از مغازه (  •
 ) ھاوس بریکنگخانھ ( سرقت از  •
 از باغ کسی  اجناسبرداشتن   •

 سرقت موتر •
 

ھم این  است بازسرقت شده کھ در اختیار دارید کھ می دانید یا اعتقاد منطقی دارید  اشیایاگر 
شناختھ می شود. سرقت با یافتن نیز طبق قانون  ریسیت یعنی تغیرجرم است و بھ عنوان  یک

 می شود.  گردانیدهسکاتلند جرم 

 رسانھ ھای اجتماعی
آمیز بھ   تشددتوھین آمیز، تھدید آمیز یا  عکسھایجرایم رسانھ ھای اجتماعی شامل ارسال پیام ھا و/یا 

. این موارد را می توان بھ عنوان است شخص دیگری از طریق توییتر ، فیس بوک یا رسانھ اجتماعی دیگر
 مضر، جرایم مزاحمت یا گاھی جنایات نفرت طبقھ بندی کرد. مواصالت

نھا را بھ سایت ھای رسانھ گزارش دھید و ھمچنین آ  پولیسمی توانید این موارد را بھ شما 
  اکاونتبستن اقدام ھای اجتماعی گزارش دھید. آنھا می توانند با حذف پیام توھین آمیز یا 

 مجرم کنند.

 ظلم علیھ حیوانات 
 یا آسیب بھ حیوان جرم است.   مصیبتایجاد 

 با�د: شما ا�ر صاحب �ک حیوان هست�د 

 محیط راحت بخش و پاک تھیھ فراھم کنید  •

 بستر پاک و تازه فراھم کنید بطو دایم  •

 خوراک و آب مناسب فراھم کنید  •

 حیوانات مریض یا زخمی را تداوی کنید •
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 حمایت از قربانیان جنایت: 
 پول�س سکاتلند 

  999 (عاجل)تیلیفون:  

 (غیر عاجل) 101 تیلیفون:

 www.scotland.police.uk :ویب سایت 

 
 سکا�ش ر�فیو�� کو�سل 

 9799 248 0141 تیلیفو: 

 www.scottishrefugeecouncil.org.uk :ویبسایت

 
 و�کتم سپورت سن�ت 

 111 89 16 0808 یا 9213 603 0345 تیلیفون: 

 شام   8صبح تا    8جمعھ    – دوشنبھ  

 www.victimsupportsco.org.uk :ویبسایت

 
 ر�پ کرا�سس سکاتلند 

 02 03 01 08088 تیلیفون: 

 www.rapecrisisscotland.org.uk :ویبسایت
محرمانھ   حمایت،  مواجھ شده باشدخشونت جنسی  بھزندگی خود  مرحلھبھ ھر کسی کھ در ھر 
از طریق ریپ   ، می تواند شما را 4180 331 0141، دی نیشنل افیسرایگان ارائھ می دھد. 

 . بفرستد موجود حمایتبھ محلی شما  کرایسس سنتر

 
 و�من ا�د  ش سکا� 

 6606 226 0131 تیلیفون: 

 www.scottishwomensaid.org.uk :ویبسایت
مواجھ  اند یا مواجھ بوده  خانگی بھ تشددو پناھگاھی امن برای زنانی کھ  حمایت، معلومات

و جوانان حمایت   اطفالکھ از  چلدرن سپور ورکر دارند، ارائھ می دھد. ھمھ گروه ھا ھستند
 می کنند.

 چلدرن سکاتلند 

  1111 0800 تیلیفون:

 www.childline.org.uk :ویبسایت 
 روز ھفتھ باز میباشد)    7ساعت و 24( 

 بھ اطفال حمایت و مشوره فراھم میکند 

ن ادوا�س بیورو  ن  ست�ی

 www.cas.org.uk :ویبسایت
  ستیزن ادوایس بیوروبا معلوماتی فراھم میکند کھ  این وب سایت شما. مشاوره در مورد حقوق 

 . باید تماس بگیریدمحلی شما 

 
 �تانزسامار  دی

  909090 08457 تیلیفون:

 منبعی برای کمک بھ افراد نیازمند

 
 سکاتش دومستک ابیوز   ھیلپ الین 

 (hour line 24) 1234 027 0800 تیلیفون: 

 www.sdah.org.uk :ویبسایت
. فراھم میکندمحرمانھ را برای افرادی کھ از خشونت خانگی آسیب دیده اند  معلومات و حمایت

 نمی شود.ظاھر  مشخص شدهبلھای تیلیفونی رایگان در  تیلیوناین شماره 

 
 شل�ت 

 4444 800 0808 تیلیفون: 

 scotland.shelter.org.uk :ویبسایت
می  فراھم و دسترسی اضطراری بھ خدمات پناھندگی  خانھ درباره مسائل عمومی  معلوماتی 

 .کند 

 

 شده است  تھیھ ون کمیونتی سکاتلندترجمھ ھای پشتو و دری کھ توسط 
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 برای معلومات بیشتر د مورد قانون سکاتلند ببینید: 
www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw 

 
 در گفتگو اشتراک کنید 

 نیو کالج النارکشایر را دنبال کنید:  

facebook.com/NCLanarkshire 

@NCLanarkshire 

 
 
 
 

Legal Disclaimer 
The information enclosed in this booklet is to be used as a general guide 
only and it is not a detailed statement of the law. Scotland has its own 
independent legal system and laws in Scotland may often be different 
from other parts of the UK. If you require legal advice you must always 
contact a solicitor or the Citizens Advice Bureau in Scotland. 

Please note: The information contained within this publication was 
correct at the time of printing. New College Lanarkshire: Registered 
Charity Number: SC021206 

http://www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw
https://www.facebook.com/NCLanarkshire/
https://twitter.com/NCLanarkshire
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