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  اشخاص جدیدالوارد به اسکاتلند .1
 

  ای طوالنی دارد.سابقهاسکاتلند در استقبال از مردم بیجاشدٔه سراسر جهان که به جستجوی امنیت هستند 
 

و شورای پناهندگان اسکاتلند ایجاد شد   COSLAبا مشارکت دولت اسکاتلند،  ادغام پناهندگان جدید اسکاتلند ستراتیژی 

این موضوع رویکرد  پناهنده و پناهجو، شکل گرفت. 700نفر، بشمول بیش از  2000و با پروسه تعامل بیش از 

 کند.ت حمایت از پناهندگان، پناهجویان و جوامع محلی ما مشخص می اسکاتلند را در قسم
 

یک اسکاتلند پذیرا را شکل دهد که در آن پناهندگان و انداز پروگرام اشخاص جدیدالوارد به اسکاتلند این است که چشم

انداز، ما  شدن به این چشمبرای نایل  شوند دوباره بسازند. توانند زندگی خود را از روزی که وارد میپناهجویان می

 کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اسکاتلند:همکاری می 
 

توانند به حیث اعضای ارزشمند جوامع محلی به دور یک مکانی مصئون برای همه است، جایی که مردم می  •

 از آزار و اذیت زندگی کنند. 
 

های اوقات فراغت تعقیب فرهنگ و فعالیتهای خود را از طریق تعلیم، اشتغال، سازد تا آرزوهمه را قادر می  •

 کنند 
 

توانند به پشتیبانی و خدمات مورد دارای جوامع محلی قوی، فراگیر و منعطف است، جایی که همه می  •

 ضرورت خود دسترسی داشته باشند و بتوانند از حقوق خود استفاده کنند
 

ها و تجربیات  نند از فرهنگ، مهارت توایک کشور است که برای تنوع ارزش قائل است، جایی که مردم می  •

 کنند.خود استفاده نموده و آنها را به اشتراک بگذارند، چرا که روابط و ارتباطات قوی ایجاد می
 

بیند که بشمول  ستراتیژی ادغام پناهندگان جدید اسکاتلند، ادغام را به حیث یک پروسه طوالنی مدت و دو طرفه می 

   شود در جوامع محلی میزبان است که باعث ایجاد جوامع منسجم و متنوع می تغییرات مثبت هم در مردم و هم 

https://www.gov.scot/publications/new-scots-refugee-integration-strategy-2018-2022/pages/1/
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 زندگی در اسکاتلند .2

 
ها ها، ذخایر طبیعی، موزیم قلعه  های اسکاتلند طبیعی هستند.بسیاری از جاذبه اسکاتلند یک کشور زیبا با تنوع زیاد است.

  ملیون نفر جمعیت دارد. 5.29اسکاتلند حدود   آنها دیدن نمایید.توانید از های فرهنگی وجود دارد که میو دیگر جاذبه
 

ادینبورگ پایتخت   شهر اسکاتلند ادینبورگ، گالسکو، ابردین، داندی، اینورنس، پرت، استرلینگ و دانفرملین هستند.  8

 اسکاتلند است. 
 

 .درباره اسکاتلند رد:معلومات کلی بیشتر درباره زندگی در اسکاتلند را ذریعه لنک ذیل بدست خواهید آو
 

 لسان 
 

توانند انگلیسی صحبت ملیون نفر در اسکاتلند می   5بیش از   لسان رسمی اسکاتلند انگلیسی، گیلیک و اسکاتلندی است.

  کنند.نفر به لسان گیلیک و بیش از یک ملیون نفر به لسان اسکاتلندی صحبت می 87,000حدود  کنند.
 

 شود از ایرلند گرفته شده است.رسد، لسان اصلی اسکاتلند است که تصور میها پیش می لسان گیلیک که قدامت آن به قرن
حیث لسان اصلی پادشاهی قرون وسطایی آلبا راه خود را در سراسر کشور باز کرد و از سرحدات الی ابردین این لسان من

مکتب دیگر    50شش مکتب گیلیک مستقل وجود دارد و گیلیک در بیش از   شایر، ارتفاعات و جزایر گسترش پیدا کرد.

  شود.در سراسر اسکاتلند تدریس می
 

توانند به لسان انگلیسی صحبت ساله به باال می   3فیصد از جمعیت    98.6اسکاتلند است که  ترین لسان در  انگلیسی رایج

شود، اما معموالً صرفاً کلمه یا عبارت گاه به گاه، مانند ها استفاده می لسان اسکاتلندی نیز ذریعه بعضی از اسکاتلندی کنند.

«wee» ، «scunner» ،«bonny« یا »peely-wally  بعضی از مردم بیشتر از   گیرد. قرار می « مورد استفاده

معلومات بیشتر  این لنک را تعقیب کنید: کنند.کنند و بعضی اصالً به آن صحبت نمیدیگران از لسان اسکاتلندی استفاده می

 .درباره گیلیک و فرهنگ اسکاتلند
 

( بخش مهمی از کار ما برای حمایت از پناهندگان و پناهجویان ذریعه ESOLهای دیگر )ی برای متکلمان لسانانگلیس

ها و ها، پروگرامها را جهت ارائه کورسستراتیژی ادغام پناهندگان جدید اسکاتلند است.  ما بودیجه تعدادی از سازمان 

ها، خدمات یادگیری و انکشاف کنیم که ذریعه کالجها تامین می گر لسانها برای تعلیم انگلیسی به متکلمان دیدیگر پشتیبانی 

 شود.  معلومات بیشتر در بخش تعلیم نیز شامل شده است. های بخش سوم ارائه میاجتماعی در مقامات محلی و سازمان
 

 آب و هوا 

 
اوسط درجه حرارت در جریان  آب و هوا در اسکاتلند مثل دیگر نقاط بریتانیا است و در فصول مختلف متفاوت است.

  سال به شرح ذیل است:

 

 درجه( 13-7مارچ، اپریل و می )اوسط  -بهار  •

 درجه( 17- 15جون، جوالی و آگوست )اوسط  -تابستان  •

 درجه(  14-8سپتمبر، اکتوبر و نومبر )اوسط  -خزان  •

 درجه( 5دسمبر، جوالی و فبروری )اوسط  -زمستان  •

 
  درباره آب و هوای اسکاتلند به لنک ذیل مراجعه نمایید:برای کسب معلومات بیشتر 

 اقلیم و آب و هوا در اسکاتلند | از اسکاتلند دیدن نمایید 

 
در این موارد هشدار  گذارد.اوقات شرایط اقلیمی وجود خواهد داشت که باالی مصئونیت عامه تأثیر می بعضی 

 . سازمان هواشناسی -تغییرات اقلیمی  شود:هواشناسی از لنک ذیل از طرف سازمان هواشناسی اعالن می

 

http://www.scotland.org/about-scotland
http://www.visitscotland.com/about/uniquely-scottish/gaelic/
http://www.visitscotland.com/about/uniquely-scottish/gaelic/
https://www.visitscotland.com/about/practical-information/weather/
https://www.metoffice.gov.uk/
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 سفر 

 
بس، کشتی، ( سازمان ترانسپورت ملی اسکاتلند است که ملیTransport Scotlandترانسپورت اسکاتلند )

سفر   سایت آنها دسترسی پیدا نمایید:توانید به ویببا استفاده از این لنک می  دهد.ترانسپورت ریلی و هوایی را پوشش می

ساله هستند یا دچار معلولیت هستند و در   60. کسانی که باالتر از (transport.gov.scotبس در اسکاتلند )با ملی

ند که بس استفاده کنتوانند با درخواست کارت صالحیت برای سفر ملی بطور رایگان از ملیکنند میاسکاتلند زندگی می 

کنند نیز  ساله که در اسکاتلند زندگی می   21الی  5اشخاص  برای این کار باید به شورای محلی خود مراجعه کنند.

)کارت جوانان اسکاتلندی(   Young Scot Cardبس از طریق توانند برای دسترسی به سفر رایگان با ملیمی 

 یعه شورای محلی خود انجام دهند.   توانند این کار را طرز اونالین یا ذردرخواست دهند که می 

 
المللی است که عبارتند از: گالسکو، ادینبورگ، ابردین، گالسکو پرستویک و هوایی اصلی بینمیدان 5اسکاتلند دارای  

 اینورنس.

 
های تیزرفتار، خدمات ریلی ملی، متروی بسبس محلی، ملیخدمات ملی  ترانسپورت عامه در اسکاتلند مطمئن است.

  دهند.و و خطوط قطاربرقی ادینبورگ شبکه ترانسپورت عامه اسکاتلند را تشکیل می گالسک

 
تکیت   توانید در اینجا پیدا نمایید:معلومات بیشتر، بشمول تقسیم اوقات را می است. Scotrailآپریتر خط ریل اسکاتلند 

  ScotRailقطار | زمان و تقسیم اوقات | کرایه در اسکاتلند | 

 
جنوب   توانید در اینجا پیدا نمایید:معلومات بیشتر را می ت.اس Firstبس در اسکاتلند یکی از کالنترین آپریترهای ملی

 Firstبس شرقی و مرکز اسکاتلند | ملی
 
بر عالوه این، اشخاصی که کدام اطالعی از شبکه ترانسپورت ندارند اما به معلوماتی درباره طریقٔه سفر از یک منطقه  

مراجعه کنند.  Traveline Scotlandسایت به منطقه دیگر از طریق ترانسپورت عامه ضرورت دارند، باید به ویب

    -لطفا به لنک ذیل مراجعه نمایید  دهد.گذار سفر از مبدا تا مقصد را ارائه میایت یک پالنساین ویب
Traveline Scotland   که بشمول معلومات بیشتر درباره خرید انواع مختلف تکیت برای سفر دارای تخفیف با

ScotRailها نظر به محل زندگی شما است.  ها و بعضی کشتی بس، مترو، اکثر ملی 

 
های مختلف موجود برای تلیفون اندروید یا اپل شما رایگان است و معلوماتی را برای کمک به  دانلود پروگرام

Smart .  Traveline Scotlandو  App-Travelineدهند، بشمول گذاری سفر در اسکاتلند ارائه می پالن
Travel Apps  های کاغذی جداگانه برای هر آپریتر، امکان خرید آسان تکیت را با به جای ضرورت به تکیت

کند.  این موضوع بشمول معلومات موثر  بس، خط ریل و مترو فراهم می پرداخت هوشمند بدون تماس برای سفر با ملی 

 و سفر است. مکانهای مختلف سفر نظر به نه درباره گزی

 
 دولت 

 
 بریتانیا؛ دولت اسکاتلند و دولت محلی.دولت  -در اسکاتلند سه سطح دولتی وجود دارد 

 
دولت متشکل از تمام اعضای منتخب دولت بریتانیا )نمایندگان پارلمان(   دولت بریتانیا تحت رهبری صدراعظم قرار دارد.

گذار برای موضوعات محفوظ است یعنی بعضی از مسائل )مانند موارد مربوط به مهاجرت، پناهندگی  است و نهاد قانون

 المللی تاثیر دارند همچنان به عهده دولت بریتانیا است.که باالی بریتانیا یا جامعه بین  و ویزه(
 

( تشکیل شده  MSPsدولت از تمام اعضای منتخب پارلمان اسکاتلند ) دولت اسکاتلند تحت رهبری صدراعظم قرار دارد.

عاتی که از طرف دولت بریتانیا به آنها  دولت اسکاتلند در قسمت موضو  است و نهاد قانونگذار برای امور محوله است.

های صحی و اجتماعی، تعلیم، قضاوت و پولیس، این امور محوله بشمول مراقبت  کند.شود، کشور را اداره می واگذار می 

 جات، انکشاف اقتصادی و ترانسپورت است.امور قریه 
 

پنج سال یکبار ذریعه رای دهندگان راجستر   شود که هرمقام محلی با اعضای شورا سازماندهی می  32دولت محلی ذریعه  

توانید معلومات تماس با مقامات محلی خود را  از طریق لنک ذیل می شوند.شده در هر یک از مناطق شورا انتخاب می

 اینجا. پیدا نمایید:

https://www.transport.gov.scot/public-transport/buses/
https://www.transport.gov.scot/public-transport/buses/
https://www.scotrail.co.uk/
https://www.scotrail.co.uk/
https://www.scotrail.co.uk/
https://www.scotrail.co.uk/
https://www.firstbus.co.uk/south-east-and-central-scotland
https://www.firstbus.co.uk/south-east-and-central-scotland
https://www.firstbus.co.uk/south-east-and-central-scotland
https://www.travelinescotland.com/
https://www.firstbus.co.uk/south-east-and-central-scotland/plan-journey/traveline-app
https://smarttravel.scot/smart-options-0
https://smarttravel.scot/smart-options-0
https://apps.apple.com/gb/app/traveline-scotland/id401685994
https://smarttravel.scot/locations
https://www.cosla.gov.uk/councils
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 گیری انتخابات و رای
 

حق رای در رابطه با دیگر حقوق بشر که ذریعه   طبق قانون حقوق بشر ما، رای دادن یک حق است، نی یک امتیاز.

 شود، بشمول آزادی بیان و آزادی تجمع مهم است.قانون حقوق بشر محافظت می 
 
پارلمان اسکاتلند با دادن حق رای به همه کسانی که بطور قانونی در اسکاتلند اقامت دارند و گسترش حقوق نامزدی برای  

انتخابات به اشخاصی که دارای اجازه اقامت نامحدود هستند، این پیام واضح را ارسال نموده است که اسکاتلند کشوری 

 صلیت اشخاص باید با همه بطور یکسان رفتار شود. پذیرا و فراگیر است، که در آن صرف نظر از ا
 

کنند و اجازه ورود یا اقامت در بریتانیا را دارند، بشمول اشخاصی اتباع خارجی کشور دیگری که در اسکاتلند زندگی می 

یا برای    ساله یا بیشتر باشند،  14که وضعیت پناهندگی دارند، در صورتی که برای انتخابات پارلمان و شوراهای اسکاتلند  

  توانند برای رای دادن در اسکاتلند راجستر کنند.ساله به باال باشند، می 16انتخابات پارلمان بریتانیا از 
 

دهند به معنای نمایندگی بهتر، بودیجه بیشتر برای جوامع محلی و  افزایش تعداد اشخاصی که در هر انتخابات رای می 

 گیری هستند. ها، اقتصاد و غیره همه تحت تاثیر رای ی صحی، مهاجرت، تهدابهاکیفیت زندگی بهتر است.  تعلیم، مراقبت 
 

چه  توانید درباره طریقه راجستر کدن برای رای دادن در اسکاتلند معلومات بیشتری بدست آورید:از طریق لنک ذیل می 

  .رای دادن راجستر کند  تواند برایکسی می 
 

)عضو پارلمان،   MP )عضو پارلمان اسکاتلند(،  MSP توانید بفهمید کهبا درج نمودن کودپستی خود در لنک ذیل می 

شما   MSPقسم  پیدا نمایید که چی  اینجادر   .برای آنها مکتوب روان کنید  و عضو شورای محلی شما کیست: دولت بریتانیا(

 تواند به شما کمک کند. می 
 

 پول 
 

 پنی یا پنس100p (100  .))یک پاوند( =    1£ واحد پولی اسکاتلند، مانند دیگر نقاط بریتانیا، پاوند استرلینگ )£( است.
استفاده  های نقدی/اعتباری برای پرداخت اجناس و خدمات  شود، اما مردم بیشتر از کارتپول نقد در اکثر جاها پذیرفته می 

 کنند.می 
 

 افتتاح حساب بانکی
 

( دارید، حق ILR( یا جواز اقامت نامحدود )DLRاگر وضعیت پناهندگی، حفاظت بشردوستانه، جواز اقامت اختیاری )

 دارید یک حساب بانکی در اسکاتلند یا هر قسمت دیگری از بریتانیا باز کنید. 

را   ابتدایی  بانکی  اساسی خدمات  بانکی  به حساب خود، می دهد.ارائه می یک حساب  پول  پرداخت  برای  آن  از  توانید 

 پرداخت پول به اشخاص دیگر و برداشت پول استفاده نمایید.

ها ممکن است نسبت به دیگران به معلومات هر بانک لستی از اسناد شناسایی قابل قبول خود را دارد و بعضی از بانک 

اید مراجعه نمایید و اسنادی را ارائه دهید که نشان دهد  بانکی که انتخاب کرده  باید به شعبه بیشتری ضرورت داشته باشند.

 پذیرند.کنید، همیشه باید از قبل با بانک بررسی کنید که چی نوع اسنادی را میشما که هستید و کجا زندگی می 

توانید آن را از  است که می شورای پناهندگان اسکاتلند معلومات موثری درباره طرز افتتاح حساب بانکی ارائه کرده 

 اینجا.طریق لنک ذیل مشاهده نمایید: 

http://www.mygov.scot/register-to-vote-scotland/
http://www.mygov.scot/register-to-vote-scotland/
http://www.writetothem.com/
https://archive2021.parliament.scot/visitandlearn/25490.aspx
https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/ENGLISH_how_to_open_a_bank_account_April_2014.pdf
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  کند:معموالً برای افتتاح حساب بانکی باید اسناد را به بانک ارائه دهید که موارد ذیل را تأیید می

  تایید هویت:

  پاسپورت، •

  های دریوریلیسنس •

 کارت ملی هویت •

 وضعیت مهاجرت: 
 

 کندمکتوب وزارت داخله که وضعیت شما را تأیید می  •
 

  اسناد تایید آدرس در بریتانیا: 
 

  بطور کلی یک بِل آب و برق جدید، •

  قراردادخط کرایه، •

  بِل مالیات شورا. •

 
 شود. های تلیفون همراه پذیرفته نمی در کل بِل

 
 پذیرند.های تایید شده را میها معموال صرفاً اسناد اصلی یا کاپی باشید که اکثر بانک متوجه 

 
 های رسمی ها و رخصتیآخر هفته

 
ها و بانک  شوند.آخر هفته، در اسکاتلند و در سراسر بریتانیا، شنبه و یکشنبه است که در آن اکثر دفاتر تجارتی بسته می 

بیشتر   شوند.جمعه و صبح شنبه باز هستند، اما شنبه بعدازچاشت و یکشنبه بسته می دفاتر پست معموال از دوشنبه الی  

با این حال، این موضوع ممکن است در تمام مناطق  مانند.ها در روز شنبه و بیشتر یکشنبه باز می ها و رستورانتدکان

 اسکاتلند صادق نباشد.
 

ها و مراکز  ها، رستورانتشوند، اما دکانمشاغل بسته میاکثر   های رسمی در جریان سال وجود دارد.تعدادی رخصتی

پیدا   اینجارا در منطقه شورای خود در    2022های رسمی  توانید یک لست از رخصتی مانند.  میتفریحی معموال باز می 

 نمایید.
 

 مالیات در اسکاتلند
 

ذریعه اشخاص و مشاغل مستقر در اسکاتلند برای مواردی مانند عاید، معامالت امالک و بعضی اجناس و  مالیات

های  مین مالی خدمات عامه در اسکاتلند مانند مراقبتآوری شده از مالیات برای تأعواید جمع شود.خدمات پرداخت می 

 شود. صحی و اجتماعی، تعلیم و ترانسپورت استفاده می 

 
 سه نوع مختلف مالیات در اسکاتلند وجود دارد: 

 

مالیات   شود.آوری می عذریعه منطقه مرجع محلی شما مدیریت و جم مالیات شورای شهرهای محلی، مانند  مالیات  •

محلی جمع ذریعه شوراهای  که  است  امالک مسکونی  باالی  مالیاتی  ذریعه  آوری میشورای شهر  معموالً  و  شود 

برای خانه کرایی، پرداخت طبق توافقنامٔه مربوطه تعیین  شود.کالنسالی که در خانه/جایداد جابجا است پرداخت می

شود.   ها استفاده میها و روشنایی سرکآوری کثافات، سرک حلی مانند جمعاین پول برای پرداخت خدمات م شود.می 

 پیدا نمایید، اینجاتوانید در  های محلی را می معلومات بیشتر درباره مالیات

شوند، مانند مالیات باالی عاید و مالیات  هایی هستند که ذریعه دولت اسکاتلند کنترول می های واگذار شده مالیاتمالیات  •

( یا سازمان عواید و  Revenue Scotlandاینها یا ذریعه سازمان عاید اسکاتلند ) باالی معامالت زمین و تعمیر.

مالیاتی است که در صورت زندگی در اسکاتلند    مالیات باالی عاید شوند.   آوری می( جمعHMRCگمرکات سلطنتی )

https://www.mygov.scot/scotland-bank-holidays
https://www.gov.scot/policies/taxes/
https://www.gov.scot/policies/local-government/council-tax/
https://www.gov.scot/policies/local-government/
https://www.gov.scot/policies/taxes/income-tax/
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مالیاتی است که برای خرید زمین یا جایداد، اعم   مالیات باالی معامالت زمین و تعمیر پردازید.برای عاید خود می 

 شود. های غیر مسکونی در اسکاتلند تطبیق میاز مسکونی و غیرمسکونی، و کرایه

هایی از  نمونه شود.آوری میجمع  HMRC  شود و ذریعههای ریزرف شده ذریعه دولت بریتانیا کنترول می مالیات  •

  VAT،  بیمه ملی  -های ذیل قابل مشاهده هستند  ای که ممکن است پرداخت کنید از طریق لنکهای ریزرف شدهمالیات 

 های ریزرف شدهمالیاتو 
 

توانید  می   TaxAid یا  (Citizens Advice Scotlandاسکاتلند )مشاوره به باشندگانان  هایی مانند  با تماس با سازمان

 ها دریافت کنید.مشاوره و معلومات بیشتری درباره مالیات
  

https://www.gov.scot/policies/taxes/land-and-buildings-transaction-tax/
https://www.gov.uk/national-insurance
https://www.gov.uk/vat-rates
https://www.gov.uk/browse/tax
https://www.gov.uk/browse/tax
https://www.gov.uk/browse/tax
https://www.cas.org.uk/
https://taxaid.org.uk/guides/information
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 مسکن .3

 
های متداوم با کیفیت بلند زندگی کنند که توانایی پرداخت آن را  خواهد تمام مردم اسکاتلند در خانهدولت اسکاتلند می

های مربوط به کرایه در اسکاتلند وجود دارد: امالکی طیف وسیعی از گزینه  ضروریات آنها را پوره کند.داشته باشند و  

 که خود مالک در آن مستقر است؛ بخش کرایه خصوصی؛ مسکن شورا؛ و امالک انجمن مسکن.
 

 اسکان پناهجویان
 

شناسایی شوند و اگر در مدتی که ادعای  وزارت داخله موظف است در صورتی که پناهجویان به حیث اشخاص فقیر 

 شود جایی برای اقامت نداشته باشند، مسکن آنها را تامین کند.آنها بررسی می 
 

، ارائه )(Migrant Helpتوان به رهنمای مهاجرین  شود را می هرنوع مشکلی که در محل اسکان پناهندگان ایجاد می

خدمات پناهندگان | رهنمای مهاجرین داد.   زارت داخله، راپوردهنده مشاوره و پشتیبانی به پناهندگان از طرف و

(migranthelpuk.org) 
 

توانند تا زمانی که درخواست پناهندگی آنها در حال بررسی است برای مسکن اجتماعی درخواست دهند و  پناهجویان می 

توان به آنها مسکن اختصاص در لست انتظار قرار بگیرند، اما تا زمانی که وضعیت پناهندگی آنها مشخص نشود نمی

وضعیت پناهندگی آنها مشخص نشود، در محل اقامت ارائه شده ذریعه وزارت داخله  پناهجویان اکثراً تا زمانی که  داد.

 شوند. از حمایت برخوردار می
 
زمانی که یک شخص وضعیت پناهندگی را دریافت کرد، از همان حقوقی برای دسترسی به مسکن برخوردار است که 

  اشخاص دارای اقامت دائم در اسکاتلند از آن برخوردار هستند.
 

 سکن اجتماعیم
 

های مسکن مسکن اجتماعی در اسکاتلند مسکنی است که تحت مالکیت و مدیریت مقامات محلی )شوراها( و انجمن

 )مالکین اجتماعی راجستر شده( قرار دارد
 

های  وظیفه دارند فرصت  2001و قانون مسکن )اسکاتلند(  2010طبق قانون برابری  مالکین اجتماعی راجستر شده 

 مساوی را توسعه دهند و اطمینان حاصل کنند که همه مردم به مسکن و خدمات مسکن خود دسترسی عادالنه دارند.
 

 های موثر ذیل مراجعه نمایید: خواهید درباره مسکن اجتماعی بیشتر بدانید، به لنک اگر می 

 پیدا کردن صاحبخانه | قانونگذار مسکن اسکاتلند 

 gov.scot (www.gov.scot) -مدیریت مسکن  مسکن اجتماعی:

 
 شورای پناهندگان اسکاتلند -ان خانمدسترسی به پشتیبانی از اشخاص بی 

 
 بخش کرایه خصوصی 

 
طرزمثال، قبل از نقل مکان به یک   د طی کنید.شخصی کرایه کنید، مراحلی وجود دارد که بای  خواهید یک خانه اگر می 

شما معموالً قبل  کند.خانه، از نظر قانونی مکلف به امضای قراردادخط کرایه هستید که شرایط کرایه شما را مشخص می 

( کرایه Tenancy deposit Schemeاز نقل مکان به خانه ای که باید ذریعه صاحبخانه در طرح ِگرو قراردادخط )

کنید، این موضوع به این معنی است که وقتی خانه را ترک می کنید.شود، کرایه ماه اول و مبلغ ِگروی را پرداخت می داده  

ها پرداخت شده باشد، مبلغ ِگری شما بطور مکمل پس  در صورتی که خانه در شرایط خوبی باقی بماند و تمام کرایه و بِل

ِگَروی اختالف وجود دارد، هر یک از سه طرح رهن قراردادخط تایید شده    زمانی که درباره استرداد میزان شود.داده می

 کند.در اسکاتلند امکان دسترسی به پروسه حل اختالف رایگان را فراهم می 
 

https://www.migranthelpuk.org/pages/category/asylum
https://www.migranthelpuk.org/pages/category/asylum
https://www.housingregulator.gov.scot/landlord-performance/landlords
https://www.gov.scot/policies/social-housing/housing-management/
https://www.gov.scot/policies/social-housing/housing-management/
https://www.gov.scot/policies/social-housing/housing-management/
https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/accessing-homelessness-support/
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کند که این کار تضمین می  کنند باید راجستر شده باشند.دهندگان که در اسکاتلند فعالیت می ها و کرایهتمام صاحبخانه 

دهنده قابل اعتماد است و امتحان »شخص مناسب و متناسب« را که ذریعه مقامات محلی گرفته  کرایه یا صاحبخانه

همیشه مهم است که قبل از تصمیم به کرایٔه خانه بررسی کنید که آیا صاحبخانه راجستر  شود، سپری نموده است.می 

  شده است یا خیر.
 

 توانید در لنک راجستر مالک جستجو کنید:یا خیر، می برای اطالع از اینکه آیا مالک راجستر شده است 
 https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/search 

 
دهنده جستجو کنید: توانید در لنک راجستر کرایه دهنده راجستر شده است یا خیر، می برای اطالع از اینکه آیا یک کرایه

 https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search 
 

ها کمک به اشخاصی با هدف این خانه دهند.هایی را برای کرایه متوسط در بازار ارائه میها خانهبسیاری از سازمان

توانید برای کسب  های کرایی خصوصی و مقرون به صرفه است.  می اقامتگاه عاید کم الی متوسط برای دسترسی به  

 سایت سازمان محلی خود را بررسی کنید. ها، ویبمعلومات درباره این خانه
 

های  کرایه»  توانید در لنک ذیل پیدا نمایید:نشینان درباره کرایه خصوصی در اسکاتلند را میمعلومات جامع برای کرایه 

 .«نشینمسکونی خصوصی: رهنمای کرایه
 
نمایید:   مراجعه  ذیل  لنک  به  لطفاً  خصوصی،  صاحبخانه  یک  از  خانه  کرایه  درباره  بیشتر  معلومات  کسب  برای 

landlord-private-https://www.mygov.scot/rent 
 

 خرید خانه
 

توانید با این حال، می شوند.طریق مشاورین حقوقی )وکال( و مشاورین امالک فروخته می در اسکاتلند، اکثر امالک از 

شود این موضوع را با یک وکیل که قادر  از مالک جایداد نیز بصورت خصوصی خریداری نمایید، اگرچه توصیه می

 به رسیدگی به امور قانونی باشد، در میان بگذارید.
 

کند خریدار و فروشنده  نی در اسکاتلند بخرید، یک روند قانونی وجود دارد که تضمین می خواهید خانه یا آپارتما اگر می 

 برای کسب معلومات بیشتر درباره روند قانونی لطفاً به آدرس ذیل مراجعه نمایید:  شوند.در وقت فروش محافظت می 
  mygov.scot - رید خانه: روند قانونیخ

 
( معلومات موثری درباره مواردی که باید قبل از Citizens Advice Scotlandمشاوره به باشندگان اسکاتلند )

 . مشاوره به باشندگان اسکاتلند -خرید خانه  دهد:را در این آدرس ارائه میخرید خانه/جایداد در نظر گرفته شود 

 
 کمک در خرید خانه

 
اسکاتلند ممکن است بتواند به شما کمک  توانید تمام پول را پرداخت نمایید، دولت  ای بخرید اما نمی خواهید خانهاگر می 

 کند.
 

تواند به شما کمک  کند که می( اجرا میLIFTهای ابتکاری کم مصرف را برای خریداران اولیه )طرحدولت اسکاتلند  

رسد، یا یک خانه تازه ساخت را از یک انجمن مسکن یا شورای ای را بخرید که در بازار آزاد به فروش میکند خانه

 .کمک گرفتن برای خرید خانه توانید درباره آنها بیشتر بدانید:در لنک ذیل می یداری کنید.محلی خر
 

بندی یا پرداخت بِل کمک  های روزمره در خانه پشتیبانی دریافت کنید، یا در بودیجهخواهید برای مدیریت فعالیتاگر می 

 Shelterپناهگاه اسکاتلند ) سایت  توانید در ویبمعلومات بیشتر را می  بگیرید، باید با شورای محلی خود به تماس شوید.
Scotland)  گسترده دارای طیف  که  نمایید  می پیدا  و  است  پشتیبانی موجود  به سطوح  مربوط  معلومات  از  توانید  ای 

 معلومات تماس با شورای محلی خود را پیدا نمایید.
 

https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/search
https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/
https://www.mygov.scot/rent-private-landlord
https://www.mygov.scot/buying-a-home
https://www.mygov.scot/buying-a-home
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/housing/buying-and-selling-s/buying-a-home-s/#h-what-is-on-this-information-page
http://www.mygov.scot/help-buying-home/
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/finding_a_place_to_live/housing_if_you_have_special_requirements/housing_support
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/finding_a_place_to_live/housing_if_you_have_special_requirements/housing_support
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/finding_a_place_to_live/housing_if_you_have_special_requirements/housing_support
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/finding_a_place_to_live/housing_if_you_have_special_requirements/housing_support
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/finding_a_place_to_live/housing_if_you_have_special_requirements/housing_support
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 تعلیم  .4

 
اسکاتلند پروگرام درسی بخصوص خود را دارد که برای ارائه دانش، تعلیم به دولت اسکاتلند واگذار شده است و 

و همچنان  حق هر طفل ها و خصوصیات مورد ضرورت متعلمین لسان برای زندگی و کار طراحی شده است.مهارت 

ف به ساله از نظر قانونی مکل 16تمام اطفال زیر  یک الزام قانونی است که اطفال از تعلیم در مکتب برخوردار شوند.

  حضور در مکتب هستند.
 

 (ELC) تعلیمات ابتدایی و مراقبت از طفل
 

( در سال هستند  ELC) ساعت تعلیمات ابتدایی و مراقبت از طفل  1140ساله واجد شرایط دریافت  4و  3تمام اطفال 

استفاده نمایید حدود  اگر در طول دوره تحصیلی مکتب از آن  شود.که ذریعه دولت اسکاتلند و مقامات محلی تامین می 

غذایی یک وعده ساعت در هفته موثر است. 22ساعت در هفته یا اگر در جریان سال از آن استفاده نمایید حدود   30

 شامل شده است.  ELCمغذی با بودیجه 

 
ساله تحت  2 اگر یک طفل رایگان هستند. ELCساعت   1140ساله نیز واجد شرایط  2حدود یک چهارم اطفال 

شورای محلی باشد، یا تحت حکم مراقبت خویشاوندی یا حکم قیمومیت قرار گیرد، یا اگر ولی یا مراقب آنها مراقبت 

لطفا برای کسب معلومات بیشتر به لنک  تامین شده را دریافت کنند. ELCتوانند  کنند، می مزایای خاصی دریافت می 

ساله را در  2توانید معلومات بیشتر درباره صالحیت مربوط به تامین بودیجه برای اطفال می  ذیل مراجعه نمایید:

 بیابید  gov.scotسایت ویب

 
را برای اطفال دوره کودکستان واجد شرایط در   مقامات محلی باید میزان اجباری تعلیمات ابتدایی و مراقبت از طفل

 جوانان، بشمول مردم بیجاشده، پناهندگان و پناهجویان است.این حقوق متعلق به تمام اطفال و نو منطقه خود فراهم کنند.
 

شده  تأمین ELCیا ترکیبی از این موارد، به  –های بازی ، یا گروپ ها، مراکز مراقبت از طفلتوانید در کودکستانمی 

رورت به ض این موضوع تنها به وجود این موارد در نزدیکی محل زندگی شما بستگی دارد. دسترسی داشته باشید.

 ساعت نیست.  1140استفاده مکمل از 

 
هر یک از مقامات محلی  برای اطفال واجد شرایط در منطقه خود هستند. ELCمقامات محلی مسئول تامین مالی 

 پروسه درخواست خاص خود را دارند. 

 
از زمان و طریقٔه تامین شده را دریافت کند، با مقامات محلی خود به تماس شوید تا  ELCتان خواهید طفلاگر می 

همچنان مقامات   دهندگان در منطقه خود دریافت کنید.درخواست مطلع شوید یا معلومات بیشتری درباره طیف ارائه

 ساله ارائه دهند. 2تامین شده برای اطفال  ELCتوانند معلوماتی درباره پیشنهاد  محلی شما می 

 
صفحات ویب ذیل در دولت اسکاتلند در دسترس است:   از طریق لنک  ELCمعلومات تماس با مقامات محلی درباره 

ELC تامین شده 

 
 سایت کلب والدین ویبدر اسکاتلند در آدرس ذیل موجود است:    ELCمعلومات بیشتر درباره 

 
 کتب و مراحل سن م

 
توانند با روان کردن آنها به مکتب یا تعلیم در خانه تمام والدین در قسمت تعلیم اطفال خود مسئولیت قانونی دارند که می  

  سایت دولت اسکاتلندویبتوانید از طریق لنک ذیل در  های موجود را می معلومات بیشتر درباره گزینه   -آن را انجام دهند  

 پیدا نمایید.
 

نام و ورود به  تاریخ ثبت  کند.سالگی فراهم می   18الی    5اسکاتلند تعلیم تحصیلی رایگان را برای تمام اطفال از حدودا  

و    5و نیم الی    4اطفال معموالً بسته به زمان تولدشان، بین سنین   مکتب در اسکاتلند با سایر نقاط بریتانیا متفاوت است.

توانند برای یک جای خالی در مکتب واقع در منطقه محل زندگی خود یا در  کنند و مینیم سالگی مکتب را شروع می

دهند. درخواست  دیگری  د  مکتب  طرز  جامع  است:رهنمای  موجود  اینجا  در  مکتب  برای  دولت ویب رخواست  سایت 

 . اسکاتلند 

https://www.mygov.scot/childcare-costs-help/funded-early-learning-and-childcare
https://www.mygov.scot/childcare-costs-help/funded-early-learning-and-childcare
https://www.mygov.scot/childcare-costs-help/funded-early-learning-and-childcare
https://www.mygov.scot/childcare-costs-help/funded-early-learning-and-childcare
https://www.mygov.scot/childcare-costs-help/funded-early-learning-and-childcare
https://www.parentclub.scot/topics/play-learn/early-years-childcare?age=3
https://www.parentclub.scot/topics/play-learn/early-years-childcare?age=3
https://www.parentclub.scot/topics/play-learn/early-years-childcare?age=3
https://www.mygov.scot/home-education
https://www.mygov.scot/home-education
https://www.mygov.scot/home-education
https://www.gov.scot/publications/choosing-school-guide-parents-nov-16/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/choosing-school-guide-parents-nov-16/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/choosing-school-guide-parents-nov-16/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/choosing-school-guide-parents-nov-16/pages/1/
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تمام   روند تا به صنف هفتم ابتدائی برسند.کنند و هر سال به صنف بعدی میاطفال از صنف اول دوره ابتدایی شروع می

 کنند.های غذایی رایگان مکتب را دریافت می ابتدائی وعده 5-1اطفال صنوف  
 

سالگی نظر به زمان شروع   12یا    11شوند )در سن  ز اتومات وارد دوره متوسطه میاطفال بعد از دوره ابتدائی طر

 مکتب(. 
 

توانید معلومات شما می  کنید.ای است که شما در آن زندگی می شورای محلی شما مسئول ارائه تعلیم تحصیلی در منطقه 

انتخاب »را در لنک اینجا پیدا نمایید:  های جایابی  کامل درباره درخواست برای تمام جاهای مکاتب و ارائه درخواست

 «. رهنمای والدین -مکتب 
 

 دوره تحصیلی 
 

توانید در لنک ذیل  طول دوره تحصیلی را می طول دوره تحصیلی نظر به منطقه مرجع محلی شما متفاوت خواهد بود.

 .هادوره تحصیلی و تاریخ رخصتی پیدا نمایید:
 

 گیرد؟ من کدام چیزها را یاد می طفل
 

بینند، لنک را در اینجا ساله از طریق »پروگرام درسی برای رسیدن به تعالی« تعلیم می  18الی  3تمام اطفال 

دهد تا با تبدیل شدن به متعلمین این پروگرام درسی، متعلمین را در بطن تعلیم قرار می  . پروگرام درسی اسکاتلند  ببینید:

 ، به شکوفایی برسند.کنندگان مؤثرموفق، اشخاص دارای اعتماد به نفس، باشندگان مسئول و مشارکت 
 

ساله( و مکاتب  11الی  5، مکاتب ابتداییه )معموالً سنین های تعلیمات ابتدایی و مراقبت از طفلتعلیم در ماحول

 شود.  پروگرام درسی اسکاتلند بشمول دو مرحله گسترده است.ساله( ارائه می  18الی  12متوسطه )معموالً سنین 
های ابتدایی )مهد این مرحله سال شود.و »تعلیم عامه گسترده« نامیده میسالگی است  15الی   3مرحله اول  •

ابتدائیه( و سه سال اول دوره متوسطه   7الی  1و یادگیری اولیه و مراقبت از اطفال(، متوسطه )صنف  طفل

(S1-S3 را در بر می ).گیرد 
دهد که متعلمین ( را پوشش میS4-S6شود و سه سال پایانی دوره متوسطه )مرحله دوم مرحله ارشد نامیده می •

دهند، توانند برای طیف وسیعی از جوایز و اسناد تعلیم ببینند.  بیشتر نوجوانان به یادگیری در مکتب ادامه میمی 

های کالج های مشترک برای تحصیل در دورهاما بسته به ضروریات و آرزوهای متعلمین، ممکن است فرصت

 ت عالی وجود داشته باشد.دهندگان تحصیالیا غیره ارائه
 

ها و دانش خود را  پروگرام درسی قسمی طراحی شده است که مسیرهای مختلفی را برای متعلمین فراهم کند تا مهارت 

 انکشاف و نشان دهند و آنها را برای ادامه تحصیل، تحصیالت عالی یا اشتغال آماده کند. 
 

اسکاتلند از طریق لنک ذیل از طرف تعلیم و تربیه اسکاتلند در دسترس معلومات بیشتر درباره پروگرام درسی در 

 Parent Zone.سایت ویب است:
 

اسکاتلند تهیه شده   انجمن ملی والدینرهنماهای والدین محور درباره »پروگرام درسی برای رسیدن به تعالی« ذریعه 

مرحله ارشد بطور و  بطور خالصه CfEشوند عبارتند از ( نامیده میNutshellsاست.  این موارد که خالصه )

 .خالصه
 

ها و کارفرمایان، طیف وسیعی از تجربیات را جهت جوابگویی به ضروریات همه متعلمین مکاتب، با همکاری کالج

های ها و جوایز ملی و حرفوی، بشمول کورساز صالحیت توانند تعلیم مربوط به شمارینوجوانان می دهند.ارائه می

معلومات بیشتر  های کاری را نیز دریافت کنند.های کارآموزی اساسی و مهارت ملی، عالی، عالی پیشرفته، کورس

معلومات مقایسه   پیدا نمایید.  رجع احراز صالحیت اسکاتلند مسایت توانید در ویبدرباره اسناد تحصیلی اسکاتلند را می

ها در آنسوی امکان تطبیق صالحیت توانید در بخش های سراسر بریتانیا و ایرلند را میصالحیت

  مشاهده نمایید. apprenticeships.scotو مرزها
 

 اولین قدم این است که با مقامات محلی خود به تماس شوید تا از تمهیدات تعلیمی موجود در منطقه خود مطلع شوید. 
 

http://www.gov.scot/Publications/2004/11/20232/46414
http://www.gov.scot/Publications/2004/11/20232/46414
http://www.gov.scot/Topics/Education/Schools/Latest/schoolholidays
http://www.gov.scot/Topics/Education/Schools/Latest/schoolholidays
http://www.gov.scot/Topics/Education/Schools/Latest/schoolholidays
https://scotlandscurriculum.scot/
https://education.gov.scot/parentzone/learning-in-scotland/about-the-3-18-curriculum/
https://education.gov.scot/parentzone/learning-in-scotland/about-the-3-18-curriculum/
https://www.npfs.org.uk/
https://www.npfs.org.uk/downloads/cfe-in-a-nutshell/
https://www.npfs.org.uk/downloads/cfe-in-a-nutshell/
https://www.npfs.org.uk/downloads/senior-phase-in-a-nutshell/
https://www.npfs.org.uk/downloads/senior-phase-in-a-nutshell/
https://www.sqa.org.uk/sqa/5656.html
https://www.sqa.org.uk/sqa/5656.html
https://www.sqa.org.uk/sqa/5656.html
http://www.sqa.org.uk/sqa/files_ccc/QualificationsCanCrossBoundaries.pdf
http://www.sqa.org.uk/sqa/files_ccc/QualificationsCanCrossBoundaries.pdf
http://www.sqa.org.uk/sqa/files_ccc/QualificationsCanCrossBoundaries.pdf
http://www.sqa.org.uk/sqa/files_ccc/QualificationsCanCrossBoundaries.pdf
https://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/foundation-apprenticeships/
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از  Bridgesها پشتیبانی ارائه دهد.  پروگرام تواند در رابطه با تحصیالت و صالحیتنیز می  Bridgesپروگرام 

ادغام اجتماعی، تعلیمی و اقتصادی پناهندگان، پناهجویان، مهاجرین و تمام کسانی که انگلیسی لسان دوم آنها است،  

 ا در لنک ذیل مراجعه نمایید:سایت آنهتوانید به ویببرای کسب معلومات بیشتر می  کند.پشتیبانی می 
https://www.bridgesprogrammes.org.uk 

 
 اردمن به حمایت اضافی ضرورت د  طفل

 
یادگیری و موفقیت در مکتب و ماحول به  دارند.     ELCهای  تمام اطفال و نوجوانان برای کمک  به حمایت ضرورت 

  بعضی اوقات اطفال و نوجوانان برای مستفید شدن بیشتر از تحصیالت خود به کمک بیشتری ضرورت دارند. اگر طفل 

شود به حمایت بیشتر یا متفاوتی ضرورت باشد هم سن ارائه می  یا نوجوان به هر دلیلی نسبت به آنچه بطور کلی به اطفال

 یا نوجوان به ضروریات حمایتی بیشتری ضرورت دارد.  شود که آن طفلگفته می 
 

های یا نوجوان ممکن است برای شکوفایی کامل خود در مکتب یا در ماحول  دالیل زیادی وجود دارد که چرا یک طفل 

ELC    حمایت جهت کمک به اطفال و نوجوانان برای غلبه بر موانع ناشی از  داشته باشد.به حمایت بیشتری ضرورت

 شود:موارد ذیل ارائه می 

 ماحول یادگیری •

 شرایط فامیلی •

 معلولیت یا مشکل صحی •

 عوامل اجتماعی یا عاطفی  •
 

بعضی از   کند. نمیاین موضوع صرفاً برای اطفال و نوجوانانی که مشکالت طوالنی مدت یا تشخیص طبی دارند صدق  

اطفال ممکن است در تمام مدت تحصیل به حمایت اضافی ضرورت داشته باشند در حالی که بعضی دیگر ممکن است 

 صرفاً برای مدت کوتاهی ضرورت به حمایت داشته باشند. 
 

 م صحبت کنید.تان برای یادگیری به کمک بیشتری ضرورت دارد، باید با مکتب یا مسئول تعلیکنید که طفل اگر فکر می 
 را ببینید:   enquireسایت لطفا لنک ویب

، خدمات مشاوره و معلومات ملی درباره پشتیبانی اضافی برای یادگیری دسترسی  Enquireتوانید به مشاوره از طرف  می 

 Enquireدارای طیف وسیعی از منابع موجود اونالین است که در اینجا قابل دسترسی است:    Enquireداشته باشید.  

 خدمات مشاوره اسکاتلند برای پشتیبانی بیشتر جهت یادگیری  -
 

Enquire  ند معلومات و مشاوره درباره شرایط خاص  توایک خط تلیفونی رهنمای رایگان و محرمانه نیز دارد که می

در اینجا موجود است:     Enquireرا ارائه دهد.  معلومات بیشتر درباره خط تلیفونی رهنما و طرق دیگر برای تماس با  

  Enquire -Enquire.خط تلیفونی رهنمای 
 
 

توانند به معلومات، مشاوره و پشتیبانی درباره حمایت بیشتر برای یادگیری و  ساله هستند می   15الی    12اطفالی که بین  

دسترسی داشته باشند.  معلومات بیشتر در اینجا موجود    My Rights, My Sayحقوق خود برای حمایت از طرف  

 .    حقوق اطفال برای تحصیل و حمایت در اسکاتلند درک  - Reachاست:  
 

 توانم در قسمت مصرف تحصیل اطفال خود در مکتب کمک دریافت کنم؟ آیا می
 

 های غذایی رایگان مکتب وعده
 

ابتدایی الی پنجم دوره ابتدایی در صورت حضور در مکتب محلی شورا، در جریان سال تحصیلی تمام اطفال اول دوره  

 شرایط مالی شما مهم نیست.   چاشت رایگان مکتب را دریافت خواهند کرد.نان
 
اگر شما از مزایای صالحیت مربوطه مستفید شوید، بعد از صنف پنجم ابتدایی اطفال شما همچنان واجد شرایط دریافت  

بود.وعده های غذایی جزئیات مکمل درباره مزایای صالحیت مربوطه برای وعده   های غذایی رایگان مکتب خواهند 

سایت همچنان باید ویب  .mygov.scot  -های غذایی مکتب  وعده رایگان مکتب از طریق لنک ذیل در دسترس است:

https://www.bridgesprogrammes.org.uk/
https://enquire.org.uk/
https://enquire.org.uk/
https://enquire.org.uk/
https://enquire.org.uk/
https://enquire.org.uk/contact/
https://enquire.org.uk/contact/
https://enquire.org.uk/contact/
https://reach.scot/
https://reach.scot/
https://www.mygov.scot/school-meals
https://www.mygov.scot/school-meals
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شورای محلی خود را بررسی کنید چون معیارات واجد شرایط بودن ممکن است در بعضی از مناطق شورای محلی 

 متفاوت باشد.
 

 ها مکتب پشتیبانی در رخصتی
 

صالحی مزایای  اگر  وعدههمچنان،  برای  مربوطه  دریافت ت  را  کریدت(  یونیورَسل  )مانند  مکتب  رایگان  غذایی  های 

های مکتب باشید.  حمایت های رخصتی کنید، ممکن است واجد شرایط دریافت حمایت شورای محلی خود در طول دورهمی 

کوپن سوپر مارکت یا فروشگاه   های واجد شرایط معموالً از طریق پرداخت مستقیم نقدی به حساب بانکی شما واز فامیل

کند.  شورای محلی شما  های غذایی را مستقیماً به خانه شما تسلیم می تواند بستهگیرد یا شورای محلی شما میصورت می

 ها در منطقه شما را به شما ارائه دهد.تواند معلومات بیشتری درباره طرز ارائه این پشتیبانی می 
 

های  های تابستان، کریسمس و عید پاک و همچنان رخصتیت پوشش عبارتند از رخصتیهای مکاتب تحهای رخصتی دوره

لطفاً با شورای محلی خود بررسی کنید تا ببینید آیا واجد شرایط دریافت این پشتیبانی   وسط سمستر در اکتوبر و فبروری.

 هستید یا خیر.
 

 مصرف البسٔه مکتب کمک 
 

اگر واجد     کنند.های واجد شرایط پرداخت می البسٔه مکتب را به فامیلمصرف  شوراهای محلی هر سال یک بار کمک 

پوند و برای هر متعلم در مکتب متوسطه    120در مکتب ابتدایی    مصرف البسه هستید، برای هر طفلشرایط دریافت کمک 

شوراها تعیین   مصرف البسه مکتب بصورت محلی ذریعهمعیارات صالحیت برای کمک   شود.پوند به شما داده می  150

با  توانید معیارات صالحیت در شورای محلی خود را از طریق لنک ذیل بررسی کنید:می شود.می  کمک در رابطه 

 mygov.scot  -مصرف البسه مکتب کمک 
 

مصرف البسه مکتب هستید، لطفاً برای بررسی مستقیماً با شورای اگر مطمئن نیستید که آیا واجد شرایط دریافت کمک 

 محلی خود به تماس شوید. 
 

 مکاتب مستقل
 

ثبت  فکر  به  است  ممکن  والدین  محلی،  مقامات  تعلیم  مکتب    نام طفلضمن  نام  با  که  باشند  مستقل  مکتب  در یک  خود 

های مالی،  کنند، اگرچه کمک شود.  مکاتب مستقل مبالغی را برای پوشش مصارف دریافت می خصوصی نیز شناخته می 

تمام مکاتب مستقل در اسکاتلند راجستر  های تحصیلی و بورسیه تحصیلی نیز ممکن است در دسترس باشد. مصرفکمک 

 . مکاتب مستقل در اسکاتلند: راجستر شده ات آنها بصورت اونالین از طریق لنک ذیل موجود است:اند و جزئیشده
 

وقت یا شاید صرفاً بخشی از هفته  روزی است که در آن اطفال و نوجوانان، بصورت تمام بخش مستقل بشول مکاتب شبانه

می  مکتب  در  می  مانند.را  فراهم  را  روزی  شبانه  تحصیل  امکان  که  مراقبتی  مکتبی  مفتش  ذریعه   کند، 

(Care Inspectorate می تفتیش  و  شده  راجستر  می شود.(  اینجا  پیدا در  آنها  درباره  بیشتری  معلومات  توانید 

 . مفتش مراقبتی نمایید:
 

 تحصیالت تکمیلی و عالی
 

های تحصیالت ها و پوهنتوناین موارد بشمول کالج ای از موسسات تحصیالت عالی در اسکاتلند وجود دارد.مجموعه

بشمول تمام وقت، آزاد روزانه، شبانه، رخصتی تعلیمی تخصصی یا های مختلف تحصیل، شوند که روشعالی می

های موجود را ارائه  معلومات موثری درباره سطوح مختلف کورس ضمیمهفایل  دهند.بربنیاد یادگیری آزاد را ارائه می

 ها در سطوح مختلفی بشمول موارد ذیل موجود هستند: کورسدهد.   می 

 ها ای از مادیولهای سرتفیکیت ملی یا مجموعهادیولم •
 اسناد عمومی حرفوی اسکاتلند  •
 های ملی پروژه محور و واحدهای گروپیاسناد ملی بشمول کورس •
 ( HND( و دیپلوم ملی عالی )HNCسرتفیکیت ملی عالی ) •
 اسناد.  •

https://www.mygov.scot/clothing-grants
https://www.mygov.scot/clothing-grants
https://www.mygov.scot/clothing-grants
https://www.gov.scot/publications/independent-schools-in-scotland-register/
https://www.careinspectorate.com/
https://education.gov.scot/parentzone/learning-in-scotland/post-16-opportunities/further-education/
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ها« در باالی صفحه، درباره و کلیک باالی لنک »صالحیت های اسکاتلند مرجع صالحیتتوانید با مراجعه به می 

همچنان معلوماتی درباره کارآموزی وجود دارد که یعنی وظیفٔه دارای معاشی که  های ارائه شده بیشتر بدانید.  صالحیت

  20قل در کنار تعلیم ضمن کار، کارآموزان حدا آورد.گیرد و تجربیات ارزشمندی به دست می در آن کارمند یاد می

دهنده تعلیمی  یا ارائه فیصد از ساعات کاری خود را صرف مکمل کردن تعلیم بر بنیاد صنف در یک کالج، پوهنتون

 شود. کنند که باعث بدست آوردن یک سند معتبر ملی می می 

بعضی  کنند.یکدام فیسی پرداخت نم  -بشمول محصلین مقیم اتحادیه اروپا    -مقیم اسکاتلند    وقت تماممحصلین واجد شرایط  

یا    HNCای را در سطح  اگر محصلین کورس وقت ممکن است از حذف فیس خود برخوردار شوند.از محصلین نیمه

 ارائه دهند.   (SAASآژانس جوایز محصلی اسکاتلند )کنند، باید برای دریافت کمک درخواست خود را به  باالتر سپری می 

 
معلومات توانید معلومات بیشتر درباره محصل بودن در اسکاتلند را در پورتال معلومات محصلی در اینجا پیدا نمایید:   می 

  تامین مالی، امور مالی و زندگی محصلین -محصلی اسکاتلند 

 
بندی بریتانیا، لطفاً به لنک  خارج از کشور با مقیاس درجه برای کسب معلومات بیشتر درباره طریقٔه مقایسه سطوح اسناد 

  بریتانیا GRBالمللی ملی بین  المللی معادل | سازمانها و اسناد بینصالحیت  ذیل مراجعه نمایید:
 

 
 و تعلیم کالنساالن (CLD)یادگیری و انکشاف جامعه 

 
تمرکز  جوامع خود ایجاد کنند.سازد تا تغییرات مثبتی در زندگی و یادگیری و انکشاف جامعه اشخاص را قادر می 

CLD  :در اسکاتلند باالی موارد ذیل است  
 

های زندگی را برای اشخاص در تمام سنین بهبود ذریعه یادگیری، انکشاف شخصی و شهروندی فعال، فرصت  •

 بخشد 

  تر، منعطف، حامی، تأثیرگذار و فراگیرجوامع قوی •
 

CLD helps  این موضوع بشمول کار جوانان، تعلیم   کند.لت اجتماعی کمک می به مقابله با عدم مساوات و ایجاد عدا

( و انکشاف جامعه  ESOLهای دیگر )کالنساالن بر بنیاد جامعه، بشمول سوادآموزی و انگلیسی برای متکلمان لسان

  است.

 
ستند و  پذیر هکنند که در حاشیه و در معرض خطر طرد شدن قرار دارند، آسیببا اشخاصی کار می   CLDداکتران 

کنند تا مردم بتوانند  ها یک رابطه قابل اعتماد جایگزین فراهم می آنها برای نوجوانان، کالنساالن و فامیل  اند.طرد شده

  برای مشارکت مجدد در تعلیم، اشتغال یا در جامعه خود به حمایت بدون قضاوت قبلی دسترسی داشته باشند.

 
های ارتباطی الزم برای مشارکت و ادغام  اشخاصی که لسان اصلی آنها انگلیسی نیست را به مهارت   ESOLیادگیری  

تواند به غلبه باالی تغییرات، بهبود صحت و رفاه، می  ESOLیادگیری   کند.اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مجهز می

کند که در آن  ضای آرامی را فراهم می در جامعه ف  ESOLیادگیری   کاهش انزوا و افزایش قابلیت اشتغال کمک کند.

توانند لسان انگلیسی را یاد بگیرند، احساس تعلق بهتری در جامعه داشته باشند و انزوای کمتری را  متعلمین لسان می

  احساس کنند.
 

که به   کند های لسانی ضروری را ارائه میرود و اکثر مهارت یادگیری مطابق با متعلمین لسان و ضروریات آنها پیش می 

  کند تا در زودترین وقت ممکن زندگی جدیدی را در یک کشور جدید ایجاد کنند.اشخاص کمک می 
 

ESOL شود؛های مختلفی ارائه می بر بنیاد جامعه به روش  

 ذریعه مقام محلی،  •

  های بخش سومسازمان •

 هاکالج •

  های تحت رهبری جامعهسازمان •

 

https://www.sqa.org.uk/sqa/78475.html
https://www.sqa.org.uk/sqa/78475.html
https://www.sqa.org.uk/sqa/78475.html
http://www.saas.gov.uk/
https://www.studentinformation.gov.scot/
https://www.studentinformation.gov.scot/
https://www.grb.uk.com/recruiter-research/international-degree-equivalents
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با مقامات محلی  اجتماعی در جامعه محلی خود معلومات بیشتری بدست آورید،    خواهید درباره یادگیری و انکشافاگر می

یادگیری و انکشاف  توانید با دسترسی به لنک ذیل پیدا نمایید:  را نیز می   CLDمعلومات بیشتر درباره   خود به تماس شوید.

 اجتماعی
 

( SQA های اسکاتلند )سازمان صالحیت را در جامعه محلی خود کسب کنید.   ESOLممکن است بتوانید اسناد تحصیلی  

از سطح کامال مبتدی تا   ESOL  را برای پوره کردن ضروریات متعلمین  ESOLای از اسناد تحصیلی  طیف گسترده

بطور خاص برای داوطلبانی طراحی شده است که  ESOLسه واحد سوادآموزی  کند.، ارائه میسطح ورود به پوهنتون

توانند  می  ESOLهمچنان متعلمین   سواد انگلیسی ندارند، یا سواد کمی به لسان اصلی خود دارند یا اصال سواد ندارند.

های تعلیمی دیگر یا اشتغال پشتیبانی  این کار از انتقال به کورس مام سطوح اعتبار کسب کنند. برای یادگیری خود در ت

 کند. می 
 

 تعلیم و تربیه اسکاتلند 

 ( ( Education Scotlandاسکاتلند ) تعلیم و تربیه اسکاتلند | تعلیم و تربیه   تعلیم و تربیه اسکاتلند )به این لنک مراجعه نمایید: 

سایت درباره تعلیم در اسکاتلند و همچنان منابعی برای والدین جهت حمایت  های دولتی اسکاتلند است.  این ویب یکی از سازمان 

توانند به اطفال و نوجوانان دارای ضروریات  های دیگری که می نوجوانان خود، ارائه رهنمایی درباره سازمان از اطفال و  

 دهد.   مختلف کمک کنند، و منابع یادگیری برای حمایت از صحت و رفاه روانی معلومات جامعی ارائه می 
 

 های صحیمراقبت .5

 
هر  .شود ( بصورت رایگان ارائه میNHSذریعه سرویس صحت عامه ملی اسکاتلند )های صحی در اسکاتلند مراقبت 

این موضوع بشمول مردم بیجاشده، پناهندگان،  های صحی را دارد.کسی که مقیم اسکاتلند است حق دسترسی به مراقبت 

منحیث یک شخص جدیدالوارد در اسکاتلند شما  ست.پناهجویان و اشخاصی است که درخواست پناهندگی آنها رد شده ا

راجستر شوید، به خدمات صحی عاجلی دسترسی داشته باشید، نزد داکتر دندان   داکتر عمومیحق دارید نزد یک 

داکتر  توانند مانند هر مریض دیگری، معموال از طریق ارجاع بهآنها می راجستر کنید و معاینات چشم انجام دهید.

های مربوط به والدت، خدمات این موضوع بشمول مراقبت  های صحی مسلکی دسترسی داشته باشند.قبتبه مرا عمومی

 صحت روانی و هرنوع خدمات دیگر برای شرایط خاص است.

 
 . صحت اسکاتلند در وب اسکاتلند را از طریق لنک ذیل پیدا نمایید:   NHSتوانید معلومات بیشتر درباره می 

 
های های صحی بشمول ورقدرباره دسترسی پناهندگان و پناهجویان به مراقبت  NHS Informسایت همچنان ویب

حقوق صحی |  -های صحی برای پناهندگان و پناهجویان مراقبت  دهد:اطالعیه ترجمه شده ذیل، معلوماتی را ارائه می

 NHS inform 

 
 شرایط اضطراریدر 

 
NHS 24    خدمات تلیفونی برای   دهد.ساعته مشاوره صحی ارائه می  24سرویس تلیفونی اسکاتلند است که بصورت

کند تا در صورتی که  کنند این امکان را فراهم می اشخاصی که احساس مریضی دارند یا کسانی که از آنها مراقبت می 

 های صحی دریافت کنند.خانه و تماس با داکتر عمومی خود وجود ندارد، توصیهمعاینهامکان منتظر ماندن برای باز شدن  
توانید از طریق همچنان می  به تماس شوید.  111توانید با نمبر  اگر مریض هستید یا ضرورت به خدمات صحی دارید، می 

  .NHS24 سایت آنها نیز دسترسی داشته باشید:این لنک به ویب
 

برای تمام   خط تلیفونی مشاوره به عنوان جایگزینی برای دریافت خدمات امبوالنس اورژانس در نظر گرفته نشده است.

 به تماس شوید. 999موارد ایمرجنسی خطرناک، همیشه باید با 
 
معلومات بیشتر درباره تمام موضوعات مرتبط با صحت بشمول مراقبت دندان، مصرف دخانیات، الکول، غذا و تغذیه و  

 .NHS inform سایتویب صحت روانی را از طریق لنک ذیل پیدا خواهید کرد: 
 
 
 

https://education.gov.scot/education-scotland/scottish-education-system/cld/about-community-learning-and-development/
https://education.gov.scot/education-scotland/scottish-education-system/cld/about-community-learning-and-development/
https://education.gov.scot/
http://www.scot.nhs.uk/about-nhs-scotland
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/healthcare-for-refugees-and-asylum-seekers
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/healthcare-for-refugees-and-asylum-seekers
http://www.nhs24.scot/
http://www.nhsinform.scot/
http://www.nhsinform.scot/


17 

 

 راجستر نزد داکتر عمومی 

یک داکتر عمومی  -تان باید نزد یک داکتر محلی شوید، شما و فامیل زمانی که در محل اقامتی در اسکاتلند مستقر می 

(GP)-  .خانه داکتر عمومی( باید فورم راجستریشن را تکمیل خانه عمومی )معاینه جستر در معاینه برای را  راجستر کنید

ساله   16اطفال زیر  دانلود کنید. اینجاتوانید آن را از خانه داکتر عمومی شما موجود است یا می مکمل کنید که در معاینه 

 ندارند.  باید ذریعه ولی یا قیم راجستر شوند، اما ضرورت به راجستر نزد داکتر عمومی مشابه با دیگر اعضای فامیل 

خانه ایمیل شود و بعداً ممکن است از شما اسناد هویت مانند پاسپورت یا لیم شود یا برای معاینه فورم مکمل شده باید تس

خانه داکتر عمومی ارسال شد، ذریعه تلیفون یا زمانی که راجستریشن شما به معاینه  اسناد مربوط به آدرس خواسته شود.

 آمیز بوده است یا خیر. ستریشن موفقیتشود که آیا درخواست شما برای راجایمیل به شما اطالع داده می

توانید هر زمان که بخواهید بدون ضرورت به ذکر دلیل، داکتر عمومی خود را با مکمل کردن فورم  شما می 

خانه داکتر عمومی جدید خود تغییر دهید.  وقتی نزد یک داکتر عمومی جدید راجستر راجستریشن جدید نزد معاینه

توانید بالفاصله برای مالقات با داکتر عمومی جدید وقت بعداً می ی راجستر نخواهید شد.کردید، دیگر نزد داکتر قبل

 بگیرید.
 

ای هر نسخه تواند به شرایط صحی شما رسیدگی کند و در صورت مریضی، شما را تداوی کند.داکتر عمومی شما می 

توانید در این لنک پیدا بیشتر را میمعلومات  شود، رایگان است.که از طرف داکتر عمومی شما نوشته می

 .دهنده خدمات صحی عمومیراجستر نزد ارائه نمایید:

 
 راجستر نزد داکتر دندان 

 
های ها و بیرهاسکاتلند از مراقبت، مشاوره و تداوی برخوردار شوید تا دهن، دندان  NHSتوانید با  تان میشما و فامیل

های ذیل با استفاده از لنک دهد.الصحه دندان را نیز ارائه میفظاسکاتلند معاینات رایگان ح خود را صحتمند نگه دارید.

 در اسکاتلند NHSصحه دندان الدریافت خدمات حفظ  توانید داکتر دندان نزدیک خود را پیدا نمایید:می 
 

 NHSمراقبت از چشم 
 

این خدمات برای   کند.را ارائه می  NHSاسکاتلند تنها کشوری در بریتانیا است که معاینات چشم رایگان جهانی با بودیجه  

در  تمام اشخاصی که عمدتا در بریتانیا ساکن هستند و برای بازدیدکنندگان واجد شرایط خارج از کشور در دسترس است.

رهنمای شما برای  کند:برای پول عینک یا لنزهای تماسی ارائه می   یک کوپن مربوط به چشم نیز  NHSبعضی موارد،  

 .در اسکاتلند NHS الصحه چشممعاینات رایگان حفظ 
 

 ارتباط جوامع محلی
 

یک سازمان بخش سوم است که به مردم کمک  The ALLIANCE () اتحادیه صحت و مراقبت اجتماعی اسکاتلند  

سازد تا شرایط صحی خود را بطور مؤثرتری  د تا به منابع محلی برای پشتیبانی ارجاع داده شوند و آنها را قادر میکنمی 

 .تاناتصال شما به جامعه محلی  لنک ذیل را ببینید: مدیریت کنند.
 

 صحت روانی
 

NHS  های خودیاری را برای ها و توصیهدهد که طیف وسیعی از تداویاسکاتلند خدمات صحت روانی را ارائه می

 کنند.تری را تجربه می کند که مشکالت خفیف، متوسط یا پیچیدهکسانی فراهم می
 

می نمایید: همچنان  مراجعه  ذیل  لنک  به  به   NES Trauma Informed  توانید  مصاب  اشخاص  از  حمایت  برای 

 ترضیضات تروما.
 

برعالوه خدمات  کنید، احساس اضطراب یا تشویش کنید.طبیعی است که وقتی زندگی جدیدی را در اسکاتلند آغاز می

 کند درباره چگونگی بهبود صحت روانی شما را رهنمایی می   Clear Your Headهای ذیل:لنکفوق، 

https://www.nhsinform.scot/media/4917/gp_registration_gmsgpr001_v19_02_2021-modified-v3.pdf
http://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
http://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
http://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
http://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/dental/receiving-nhs-dental-treatment-in-scotland
http://www.nhshighland.scot.nhs.uk/Publications/Documents/Fact%20Sheets/Guide%20to%20Eye%20Examinations%20Scotland.pdf
http://www.nhshighland.scot.nhs.uk/Publications/Documents/Fact%20Sheets/Guide%20to%20Eye%20Examinations%20Scotland.pdf
https://www.alliance-scotland.org.uk/
http://www.aliss.org/
http://www.aliss.org/
http://www.aliss.org/
https://www.transformingpsychologicaltrauma.scot/wellbeing/are-you-looking-for-help-with-recovery-from-the-impact-of-trauma/
https://clearyourhead.scot/
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خواهند با شخصی یک سرویس پشتیبانی محرمانه و رایگان است که برای کسانی که می  athing SpaceBreو 

  درباره احساسات خود صحبت کنند در دسترس است.

 
مشاوره و ارجاع به خدمات مسلکی صحت عامه مانند خدمات صحت روانی،   شوراها باید در صورت ضرورت

 مشاوره بیشتر در زمان مناسب ارائه خواهد شد.  مراقبت اجتماعی کالنساالن و خدمات اطفال را ارائه دهند.

 
 مراقبت اجتماعی کالنساالن 

 
از   است  ممکن  که  است  اشخاصی  برای  پشتیبانی  کالنساالن،  اجتماعی  ذریعه  مراقبت  اضافی  کمک  مقداری  دریافت 

این موضوع   هاین تعلیم یافته مستفید شوند تا به آنها کمک کند تا حد امکان بصورت راحت و مستقل زندگی کنند.ممسلکی

 شود.ممکن است به دلیل معلولیت جسمی، یا معلولیت تعلیم، یا دیگر اختالالتی باشد که مانع فعال بودن باشندگان می 
مقامات   توانید دریافت کنید متنوع است و بربنیاد درجه و نوع پشتیبانی مورد ضرورت شما خواهد بود.ی حمایتی که م

تان را با شما در میان خواهند گذاشت و اگر واجد شرایط پشتیبانی در قسمت مراقبت اجتماعی  محلی شما ابتدا ضروریات

  ند کرد.هستید، برای یافتن سطح مناسب پشتیبانی با شما همکاری خواه
 

گیرد تا اطمینان حاصل شود که استندردهای مراقبتی ارائه شده دارای کیفیت باال، جوابگو مراقبت اجتماعی صورت می 

  و شخص محور هستند.
 

 مراقبت اجتماعی اسکاتلند توانید تمامی معلومات مربوط به آن را پیدا نمایید:در لنک ذیل می
 

 جنسی/تنظیم فامیل الصحه های حفظکلنیک 
 

NHS توانند به  تمام اشخاص با هر جنسیتی می  دهد.الصحه جنسی را در اسکاتلند ارائه میاسکاتلند خدمات رایگان حفظ

الصحه های حفظ توصیه، روابط و های حرفوی و بدون قضاوت قبلی درباره تمام معلومات مربوط به تنظیم فامیل مراقبت 

 توانند به داکتر عمومی محلی خود مراجعه کنند.دسترسی داشته باشند یا می  جنسی
 

 کلب والدین اسکاتلند 
 

این کالب پر از نکات و   دهد.شما ارائه می   روز دولت اسکاتلند را درباره صحت و تعلیم طفل ی به هاکلب والدین رهنمایی 

کند هایی دارد که به شما کمک می همچنان توصیه اند.های والدین و مراقبانی است که قبالً این وضعیت را داشتهرهنمایی 

 کند:نی موجود از طریق لین ذیل رهنمایی می تا از صحت خود مراقبت کنید و شما را در جهت دریافت پشتیبا
 

https://www.parentclub.scot/   
 

 صندوق نوزاد اسکاتلند
 

اسکاتلند به دنیا میاید و ساکن اسکاتلند است، حق دریافت یک صندوق نوزاد رایگان را دارد که پر از  هر نوزادی که در 

  ماهگی است. 6از اوایل تولد الی  وسایل ضروری طفل
 

یا  سایت کلب والدین دولت اسکاتلندویب توانید در اینجا پیدا نمایید:معلومات بیشتر درباره صندوق نوزاد در اسکاتلند را می

 از طریق مسلکی صحی شما. 
 

 معاینه صحی 
 

این موضوع  معاینه صحی اسکاتلند مستفید خواهد شد.زیر سن مکتب در اسکاتلند از خدمات  دارای طفل هر فامیل 

 شود.ای از معاینات خانگی از طرف یک نرس تعلیم یافته مخصوص است که با نام مفتش صحت شناخته می مجموعه
با این حال،  یابد.به مکتب خاتمه می  شود و دقیقاً قبل از رفتن طفلهای خانگی از قبل از تولد شروع میاین ویزیت

 شوند. شوند، در زمان مناسب ویزیت می زیر سن مکتب هستند و در اسکاتلند مستقر می  صی که دارای طفلاشخا
 

https://breathingspace.scot/
http://www.nhsinform.scot/search?q=support+and+social+care
http://www.sexualhealthscotland.co.uk/
http://www.sexualhealthscotland.co.uk/
https://www.parentclub.scot/
http://www.parentclub.scot/baby-box
http://www.parentclub.scot/baby-box
http://www.parentclub.scot/baby-box


19 

 

کالنتر  شما نظارت کرده و آن را ارتقاء خواهد داد و همچنان به والدین و فامیل تفتیش صحی باالی صحت و رفاه طفل

 مشاوره و پشتیبانی ارائه خواهد کرد.
 

 صحت بانوان
 

های صحت زنان را برطرف سازیم،  کنیم تا با افزایش آگاهی درباره صحت زنان، نابرابری تلند، ما سعی می در اسکا

شان ارتقا دهیم و نابرابری در عواقب صحی دختران و زنان های صحی را در جریان زندگی دسترسی زنان به مراقبت 

 را کاهش دهیم.
 

یات بیشتر  ، با جزئجنسی اسکاتلند  الصحهحفظ -های ذیل شامل شده است معلومات موثری، صرفا برای زنان، در لنک 

در رابطه با جزئیات   الصحه جنسیرهنمای حفظ، و همچنان دریافت رهنمایی درباره مسائل صحی خاص تحت برگه

 ها که در منطقه شما موجود است.خدمات و توصیه
 

 محصوالت دوره قاعدگی جریان قاعدگی/عادت ماهوار:
 

 در اسکاتلند، صحبت کردن درباره دوره قاعدگی خوب است و مهم است که درباره آن احساس شرم یا خجالت نداشته

  باشید.
 

اسکاتلند اولین کشور در جهان است که دسترسی رایگان و جهانی به محصوالت دوره قاعدگی مانند پَدهای صحی،  

 سازد. تامپون و محصوالت دوره قاعدگی قابل استفاده مجدد را فراهم می 
 

آنها ضرورت دارد بصورت مقامات محلی و ارائه دهندگان تعلیم باید محصوالت دوره قاعدگی را برای هر کسی که به 

ها باید این چیزها را بصورت  ها و پوهنتوناین معنی آن است که تمام مکاتب، کالج رایگان در دسترس قرار دهند.

 های خود در دسترس قرار دهند.رایگان در توالت
 

 های اسمیرتست  سکریننگ دهانه رحم: 
 

ساله   64الی  25شود، این فرصت را برای همه زنان بین می سکریننگ دهانه رحم که با نام »تست اسمیر« نیز شناخته 

سال یکبار سکریننگ شوند.  اگر نزد یک داکتر عمومی راجستر کرده باشید، در وقت فرا   5الی  3کند که هر فراهم می 

 شود. رسیدن نوبت معاینه سکریننگ دهانه رحم، یک مکتوب برای شما ارسال می

 
یر بشمول کش کردن یک برس نرم به روی دهانه رحم )گردن رحم( است که نمونه سکریننگ دهانه رحم یا تست اسم

تواند سکریننگ می  گیرد.سکریننگ ذریعه یک داکتر عمومی یا نرس مونث صورت می  دارد.کوچکی را بر می

 تواند باعث ایجاد سرطان شود. تغییرات زودهنگام در دهانه رحم را مشخص سازد که در صورت عدم تداوی می 

 
 سکریننگ ثدیه 

 
این سکریننگ به   سال یک بار از نظر سرطان ثدیه سکریننگ شوند.  3توانند هر ساله می  71الی  50تمام زنان بین 

این کار تعداد مرگ و میر ناشی از  کند.کند و امکان انجام اقدامات اولیه را فراهم می تشخیص هرنوع مشکل کمک می

هایی است که آنقدر کوچک  برداری برای پیدا نمودن سرطانتست بشمول عکساین  دهد.سرطان ثدیه را کاهش می 

 هستند که دیدن یا حس کردن آنها سخت است.

 
 screening-g/breast/breastliving/screenin-https://www.nhsinform.scot/healthyاسکاتلند: 

 
 انقطاع طمث

 
این دوران معموال بین  حامله شود.تواند بطور طبیعی انقطاع طمث زمان ختم عادت ماهوار یک زن است و دیگر نمی

 دهد، اما برای بعضی ممکن است زودتر رخ دهد. سالگی رخ می   55الی  45

 

https://www.sexualhealthscotland.co.uk/
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sources-of-help
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sources-of-help
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sources-of-help
https://www.nhs.uk/nhs-services/sexual-health-services/guide-to-sexual-health-services/
https://www.nhs.uk/nhs-services/sexual-health-services/guide-to-sexual-health-services/
https://www.nhs.uk/nhs-services/sexual-health-services/guide-to-sexual-health-services/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/screening/breast/breast-screening
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در این زمان همچنان  شود و ممکن است چندین ماه خونریزی نداشته باشید.در این مدت دوره قاعدگی شما کمتر می 

 ممکن است در مدتی که خونریزی دارید حامله شوید. 

 
شدگی، تعریق شبانه، نوسانات  های قاعدگی نامنظم، برانگیختگی/سرخ تواند با عالیمی بشمول دورهمیانقطاع طمث 

 اخالقی، اختالل در خواب، اختالل فکری، کاهش عالقه جنسی، خشکی مهبل و درد مفاصل همراه باشد. 

 
 خود صحبت کنید.توانید با داکتر عمومی یا نرس کنید، میاگر مشکالت انقطاع طمث را تجربه می 

 
 www.nhsinform.scot/menopauseتوانید به لنک ذیل مراجعه نمایید: برای کسب معلومات بیشتر می 

 
 ( و صحت باروری STIsالتهابات مقاربتی )

 
( از طریق رابطه جنسی محافظت نشده یا تماس جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل STIالتهابات مقاربتی )

ها نیز بدون هیچ عالیمی وجود داشته  توانند تا سالتوانند با طیف وسیعی از عالیم همراه باشند، اما می آنها می شوند.می 

  باشند.

 
عالیم ممکن است بشمول ترشح غیر معمول از مهبل یا مقعد، درد در وقت ادرار کردن، خونریزی غیرمعمول مهبلی،  

  تومورهای اطراف دستگاه تناسلی یا مقعد، خارش اطراف ناحیه تناسلی یا مقعد باشد.

 
ری رابطه جنسی، حتی رابطه جنسی اگر به تشویش هستید که ممکن است یک مریضی مقاربتی داشته باشید، از برقرا

 الصحه جنسی به تماس شوید. دهنی، بدون کاندوم خودداری کنید و در زودترین فرصت با خدمات حفظ 

 
توانید نزدیکترین کلنیک  می الصحه جنسی برای تمام مردم در اسکاتلند بصورت رایگان در دسترس است.خدمات حفظ

 service-https://www.nhsinform.scot/scotlands-د:به محل زندگی خود را در ذیل پیدا نمایی
  clinics-health-directory/sexual 

 
 ضد حاملگی

 
هایی از لوازم ضد حاملگی عبارتند نمونه ضد حاملگی راهی برای وقایه از حاملگی است و در اسکاتلند رایگان است.

 از:

 کاندوم •

 های ضد حاملگی فمی تابلیت  •

 )دستگاه داخل رحمی(  IUDبرگشت طوالنی مدت طرز مثال ایمپلنت یا ضد حاملگی قابل •

 
توانید برای همچنان می  به تماس شوید. توانید با داکتر عمومی یا کلنیک تنظیم فامیل برای دسترسی به ضد حاملگی می 

 مراجعه نمایید.ها مشاوره درباره ضد حاملگی و دسترسی عاجلی به اقالم ضد حاملگی به دواخانه

 
 سقط جنین

 
اسکاتلند یا یک  NHSتواند ذریعه این کار می  سقط جنین خاتمه دادن به حاملگی است و در اسکاتلند قانونی است.

 بصورت رایگان در دسترس است. NHSاین کار معموالً ذریعه  کلنیک خصوصی دارای جواز صورت گیرد.

 
این  کنید، حمایت زیادی وجود دارد.ندارید یا حاملگی ناخواسته را تجربه می در اسکاتلند اگر آمادگی اوالددار شدن را 

 معلومات بیشتر در لنک ذیل موجود است.  تواند بسیار سخت و احساسی باشد.وضعیت برای هر زنی می 

 
treatments/surgical-and-https://www.nhsinform.scot/tests-اسکاتلند: 

 procedures/abortion 

 

http://www.nhsinform.scot/menopause
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/sexual-health-clinics
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/sexual-health-clinics
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/surgical-procedures/abortion&data=04|01|Gideon.Levitt@communities.gov.uk|42d086f46ffd4de4205608d9dfff7c1c|bf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8|0|0|637787110659373274|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=pFN3hPorcYDvvhw2dzXDp7zNXJpaCfD9ATq9mexUTVs=&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/surgical-procedures/abortion&data=04|01|Gideon.Levitt@communities.gov.uk|42d086f46ffd4de4205608d9dfff7c1c|bf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8|0|0|637787110659373274|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=pFN3hPorcYDvvhw2dzXDp7zNXJpaCfD9ATq9mexUTVs=&reserved=0
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 تعلیم و اشتغال 

 
اند، یا از دیگر اشکال حفاظت بشردوستانه بشمول مردم بیجاشده  اشخاصی که منحیث پناهنده به رسمیت شناخته شده

 را دارند. بریتانیااند، حق اشتغال در برخوردار شده
 

ر اگ پناهجویان در زمانی که دوسیه پناهندگی آنها در حال بررسی است، طرز اتومات از حق اشتغال برخوردار نیستند.

تواند برای کسب جواز اشتغال به وزارت داخله تقاضا متقاضی بعد از دوازده ماه حکم اولیه را دریافت نکرده باشد، می 

شود باید در لست کمبود مشاغل نشر شده ذریعه ویزه و مهاجرت  اگر اجازه کار داده شود، هر کاری که آغاز می  دهد.

از پناهجویان وضعیت اقامت اختیاری داده شود که به آنها حق اشتغال ممکن است به بعضی   شامل شده باشد. بریتانیا

 دهد. می 
 
دولت اسکاتلند و دولت محلی بصورت درازمدت باالی حمایت از اشخاصی تمرکز دارد که برای دسترسی به بازار کار  

مانند تعلیم، یادگیری و قابلیت استخدام، یک اولویت کلیدی است که نقش خدمات دیگر  به کمک ضرورت دارند.

 شناسد. گذاری و انکشاف اقتصادی را به رسمیت می انکشاف اجتماعی، مراقبت اجتماعی، عملکردهای پالن
 

 مزایای رفاهی 
 

 اند، حق دسترسی به مزایای رفاهی را دارند.پناهندگان، آوارگان و اشخاصی که از حمایت بشردوستانه برخوردار شده
  بریتانیاحمایت از اشخاصی که به جستجوی کار هستند، از منظر حمایت در اشتغال و دسترسی به مزایا، برای دولت  

در حالی که بعضی از اختیارات تامین  این موضوع بشمول مزایای رفاهی، بشمول یونیورَسل کریدت است. محفوظ است.

محفوظ   بریتانیامربوط به اشتغال و جایگزینی عاید برای دولت    اجتماعی به دولت اسکاتلند واگذار شده است، تمام مزایای 

 است.
 

های عامه  ( را ندارند و بنابراین دسترسی آنها به بعضی از بودیجهNRPF) پناهجویان حق دسترسی به بودیجه عمومی

این موضوع بشمول اکثر مزایای رفاهی، مسکن مقامات    شود.که تحت قوانین مهاجرت تعریف شده است محدود می

ن اسکان  توانند برای حمایت مالی و همچنااشخاصی که در پی پناهندگی هستند می محلی و صندوق رفاه اسکاتلند است. 

به وزارت داخله درخواست دهند، که در غیر این صورت در مدت انتظار برای صدور تصمیم درباره درخواست خود  

پناهندگی، بشمول ارائه پشتیبانی در رابطه با پناهندگی و مهاجرت، بشمول پالیسی مربوط به    با فقر مواجه هستند.

NRPF محفوظ است.، موضوعاتی هستند که برای پارلمان بریتانیا 
 

 پیدا کردن کار
 

های مختلفی برای پیدا کردن کار در اسکاتلند وجود دارد و در ذیل لست بعضی از خدمات پشتیبانی ارائه شده است که راه

خود درباره این   Job Center Plusشما باید از مشاور شغلی   دهیم.برای کمک به شما در پیدا کردن کار ارائه می

 خدمات بپرسید 

کند تا شود به مردم کمک می خدماتی که ذریعه مقامات محلی و شرکای آنها ارائه می  –انی مقامات محلی  پشتیب •

به آسانی خدمات عامه را پیدا کنند، پشتیبانی مناسب را در وقت مناسب ارائه دهند و در مسیر پیدا نمودن کار، 

منتظر نتیجه درخواست پناهندگی هستند   این پشتیبانی برای اشخاصی که ضروریات شما را مد نظر قرار دهند.

 نیز در دسترس است.

• Fair Start Scotland  )ماه پشتیبانی قبل از استخدام   18الی    12این پروگرام   -)آغاز منصفانه در اسکاتلند

متناسب، منعطف و شخص محور را برای کمک به پیدا کردن کار و حفظ آن بصورت منصفانه و متداوم ارائه 

 دهدمی 
 

کنند از مردم حمایت کنند تا به خدمات اضافی که ممکن است برای  هایی که این خدمات را ارائه میرود سازمانانتظار می

پیدا کردن کار به آنها ضرورت داشته باشند بشمول پشتیبانی لسانی، پشتیبانی از صحت روانی، رهنمایی درباره خدمات 

نیز در   این خدمات از دسترسی به خدمات مراقبت از طفل سی داشته باشند.مهارتی، و همچنان تعلیم بیشتر و عالی دستر

 کند.صورت ضرورت پشتیبانی می 
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  رهنمایی و معلومات کاری
 

Skills Development Scotland   های اسکاتلند است و معلومات های اسکاتلند( نهاد ملی مهارت )انکشاف مهارت

های مدیریت حرفوی ارائه های تعلیمی بر بنیاد کار را با هدف ایجاد مهارت کاری، مشاوره و رهنمایی و همچنان پروگرام 

کنند )معلومات بیشتر در ذیل ی ای از مسیرهای کاری بشمول کارآموزی مدرن پشتیبانی م آنها از طیف گسترده دهد.می 

ها دیدن  توانید برای دسترسی به پشتیبانی از آنمراکز کاری مستقر در هر منطقه محلی وجود دارد که می موجود است(.

 اینجا کلیک کنید. ها کسب معلومات بیشتر درباره آننمایید، برای 
 

)دنیای    My World of Work همچنان یک سرویس اونالین نیز وجود دارد که از طریق لنک ذیل در دسترس است:

توانند به معلومات مربوط به  تمام مردم می تواند به شما در تمام مراحل زندگی کاری شما کمک کند.که می ،  کاری من(

شما  کار، یادگیری و تعلیم، تقاضای کار و تغییر کار دسترسی داشته باشد.  طیف وسیعی از موضوعات، بشمول انتخاب

 وی( خود خواهید یافت. معلوماتی درباره جستجو برای مشاغل جهت ایجاد خلص سوانح )سی
 

سازد این خدمات اشخاص را قادر می دهند.( را ارائه میCIAG) مات کاری، مشاوره و رهنماییمعلوهمچنان آنها خدمات  

ماده شوند، وارد بازار کار شوند و پیشرفت کنند و قابلیت خود را در محل کار به کار تا بطور مناسب برای بازار کار آ

 گیرند.
 

 کار در منطقه محلی شما
 

برای جستجو و   ها و خدمات کاری تقاضا دهید.توانید برای کار در شورای محلی خود در طیف وسیعی از نقشمی 

  دیدن نمایید:های ذیل  تقاضای وظیفه در منطقه خود از لنک 

 

• myjobscotland 

• S1jobs 

• ScotCareers 

 شبکه مشاغل اسکاتلند  •

• Jobs North 

• Indeed 

 
Jobcentre Plus   و در آن پیشرفت کنند، بشمول کسانی که بیکار هستند و برای کند تا کار پیدا کنند  به مردم کمک می

تان برای کمک به پیدا کردن کار و کسب معلومات درباره مزایایی که ممکن است شما و فامیل  اند.مزایا درخواست داده

سایت آن در لنک خود مراجعه نمایید یا از ویب  Jobcentre Plusصالحیت دریافت آن را داشته باشید، به نزدیکترین  

 .مدیریت مزایای فعلی، پرداخت یا ادعا ذیل دیدن نمایید:
 

 .هااشتغال، مشاغل و حرفه  توانید در لنک ذیل پیدا نمایید:معلومات بیشتر درباره خدمات پشتیبانی موجود را می
 

 (MAs)های مدرن کارآموزی 
 

 های کارآموزی مدرن اشتراک نمایند.توانند در دورهمی اشخاصی که وضعیت پناهندگی یا حمایت بشردوستانه دارند  
 

های مورد هایی را برای یادگیری درباره مشاغل، کسب تجربه توانند فرصتمی  های کارآموزی مدرن در اسکاتلنددوره 

 ضرورت و کسب صالحیت به شما ارائه دهند. 
 

 ( GAsالتحصیالن )های کارآموزی فارغ دوره
 

های یادگیری بر بنیاد کار را تا سطح ماستری برای کارمندان جدید و فعلی  فرصت التحصیالنهای کارآموزی فارغ دوره 

های کارآموزی دوره اند.ها با مشارکت صنعت و بخش تحصیالت تکمیلی و عالی ایجاد شدهاین دوره کند.فراهم می 

تر کنندگان را قادر سازد در محل کار مؤثرتر و سازندهاشتراککند تا ها ترکیب می دانش اکادمیک را با انکشاف مهارت 

 باشند.

 

http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://careers.myworldofwork.co.uk/
https://careers.myworldofwork.co.uk/
https://careers.myworldofwork.co.uk/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/44956/ciag_report_2018
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/44956/ciag_report_2018
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/44956/ciag_report_2018
http://www.myjobscotland.gov.uk/
http://www.s1jobs.com/
http://www.scotcareers.co.uk/
https://www.scotjobsnet.co.uk/
http://www.jobs-north.co.uk/
https://www.indeed.co.uk/
http://www.gov.uk/browse/benefits/entitlement
http://www.mygov.scot/working-jobs/
http://www.mygov.scot/working-jobs/
http://www.mygov.scot/working-jobs/
http://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/modern-apprenticeships/
http://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/modern-apprenticeships/
http://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/modern-apprenticeships/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/apprenticeships/graduate-apprenticeships/
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 کارهای داوطلبانه
 

تواند بعضی کارهای داوطلبانه می مردم بیجاشده، پناهندگان و پناهجویان حق دارند در کارهای داوطلبانه اشتراک نمایند.

ها، هدفمندی و ها و انکشاف آناستفاده از مهارت  هایی برایاز مزایای مشابه با اشتغال را ارائه دهد، بشمول: فرصت 

تواند منحیث راهی برای افزایش قابلیت اشتغال از راه کسب همچنان کار داوطلبانه می ارتباط با دیگر اشخاص جامعه.

لبانه با تواند از یک تقاضانامه کار پشتیبانی کند.  برای هرنوع سوال درباره کار داوطتجربه موثر باشد که در نهایت می 

خود   TSIشما نزدیکترین  - در هر منطقه محلی وجود دارد  TSI( صحبت کنید.  یک TSIرابط بخش سوم محلی خود )

   gov.scot (www.gov.scot)-های بخش سوم: جزئیات تماس رابطرا در اینجا پیدا خواهید کرد:  
 

 نمبر بیمه ملی شما
 

 شود.سهم بیمه ملی شما صرفاً بربنیاد نام شما ثبت می شما یک نمبر بیمه ملی دارید تا اطمینان حاصل شود که مالیات و  
 کند. گاه تغییر نمی این نمبر از حروف و اعداد تشکیل شده است و هیچ

 
توانید بدون نمبر بیمه ملی به جستجوی کار بگردید و شروع توانید در بریتانیا کار کنید، می اگر بتوانید ثابت نمایید که می 

که این  work-rightto-https://www.gov.uk/prove وانید به سایت ذیل مراجعه نمایید:تهمچنان می  به کار کنید.

کند تا به یک کارفرما اجازه دسترسی به معلومات خود را بدهید تا ثابت کند که شما حق کار  شما فراهم می امکان را برای  

 کردن در بریتانیا را دارید. 
 

داشتن نمبر بیمه ملی  های اجباری حق اشتغال برای تمام کارمندان احتمالی هستند.کارفرمایان مکلف به انجام بررسی

 اشتن نمبر بیمه ملی به معنی برخورداری از حق اشتغال شخصی نیست. ها نیست و د جزو این بررسی
 

نمبر   می  NIاگر  پیدا  ندارید،  آدرس  این  در  را  آن  دریافت  طرز  درباره  بیشتر  معلومات  توانید 

 number-surancein-national-https://www.gov.uk/apply نمایید:
 
منحیث بخشی از پروسه تقاضای نمبر بیمه ملی، ممکن است از شما خواسته شود در یک قرار مالقات حضوری اشتراک  

  تواند هویت و حق اشتغال شما را بررسی و تأیید کند.ره کار و تقاعد مینمایید که در آن ادا
 

 هاشناسایی صالحیت
 

ای که در بریتانیا وجود دارد،  اشخاصی که دارای صالحیت حرفوی غیر بریتانیایی هستند، ممکن است برای کار در حرفه 

مقام مسئول مناسب برای یک حرفه خاص به  صالحیت باید ذریعه   به رسمیت شناختن صالحیت خود ضرورت باشند.

 رسمیت شناخته شود. 
 
اشخاص حرفوی با اسناد غیر بریتانیایی باید برای کسب معلومات بیشتر با مقام مسئول مربوطه در بریتانیا یا اسکاتلند به  

های حرفوی بریتانیا  مرکز صالحیت توانند با:ها درباره مقام مسئول مناسب مطمئن نیستند، می اگر مسلکی  تماس شوند.

[UKCPQ]  ارتباط برقرار کنند تا مطلع شوند باید با چه نهاد نظارتی یا حرفوی برای کسب معلومات بیشتر درباره

 طریقٔه به رسمیت شناختن صالحیت حرفوی خود به تماس شوند.
 
اگر صالحیت شما قبالً بطور رسمی ذریعه مقام مسئول مربوطه در بریتانیا به رسمیت شناخته شده است، با مراجعه به 

 اید. آن مقام مسئول، مطمئن شوید که شرایط اتخاذ تصمیم برای به رسمیت شناختن خود را درک کرده
 

 تقاضای افشای اولیه 
 

که یک سازمان اجرایی در دولت    Disclosure Scotlandافشای اولیه به معنی بررسی سابقه جنایی است که ذریعه  

 شود. انجام این کار اکثراً در زمان ارائه تقاضای کاری از طرف کارفرمایان درخواست می  شود.اسکاتلند است صادر می 
های جنایی »طی نشده« شما است که در ریکارد نگهداری شده در  کنید که نشاندهنده محکومیتشما اسنادی را دریافت می 

  د شده است.بریتانیا ریکار
 

https://www.gov.scot/publications/third-sector-interfaces-contact-details/
https://www.gov.scot/publications/third-sector-interfaces-contact-details/
https://www.gov.uk/prove-rightto-work
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cpq.ecctis.com/%23:~:text=The%20UK%20Centre%20for%20Professional,employers%2C%20and%20sector%20skills%20councils.&data=04|01|Asma.Mouden@communities.gov.uk|55560fa7d7154575d62108d8e7abce08|bf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8|0|0|637514072364920677|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=trDLclZOVlQSBa/wQvx98c99+mZqsiuGCO0PC7xRaAs=&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cpq.ecctis.com/%23:~:text=The%20UK%20Centre%20for%20Professional,employers%2C%20and%20sector%20skills%20councils.&data=04|01|Asma.Mouden@communities.gov.uk|55560fa7d7154575d62108d8e7abce08|bf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8|0|0|637514072364920677|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=trDLclZOVlQSBa/wQvx98c99+mZqsiuGCO0PC7xRaAs=&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cpq.ecctis.com/%23:~:text=The%20UK%20Centre%20for%20Professional,employers%2C%20and%20sector%20skills%20councils.&data=04|01|Asma.Mouden@communities.gov.uk|55560fa7d7154575d62108d8e7abce08|bf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8|0|0|637514072364920677|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=trDLclZOVlQSBa/wQvx98c99+mZqsiuGCO0PC7xRaAs=&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cpq.ecctis.com/%23:~:text=The%20UK%20Centre%20for%20Professional,employers%2C%20and%20sector%20skills%20councils.&data=04|01|Asma.Mouden@communities.gov.uk|55560fa7d7154575d62108d8e7abce08|bf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8|0|0|637514072364920677|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=trDLclZOVlQSBa/wQvx98c99+mZqsiuGCO0PC7xRaAs=&reserved=0
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در بریتانیا، محکومیت ممکن است طی شده یا طی نشده باشد.  معلومات مربوط به قوانین اسکاتلند درباره محکومیت در 

دارد: وجود   previous-disclosure-self-https://www.gov.scot/publications/guidance-اینجا 
-act-offenders-rehabilitation-under-scotland-prosecution-alternatives-convictions

 در صورت درخواست، باید یک محکومیت سپری نشده را به کارفرما اعالن کنید.  .974/1
 

این سرتفیکیت افشای اولیه را به کارفرمایان احتمالی یا دیگر اشخاصی که ضرورت به دانستن این معلومات  توانید  می 

.  مصرفی وجود دارد  برای افشای اولیه  درخواست توانید در لنک ذیل پیدا نمایید:معلومات بیشتر را می دارند نشان دهید.

 که باید در زمان ارائه درخواست افشای اولیه پرداخت شود. 
 

 حمایت از کارآفرینی 
 

طرفانه را به اشخاصی در سرتاسر اسکاتلند خدمات پشتیبانی شخصی و مشاوره بی Business Gateway دفاتر

توانند به پیدا نمودن بودیجه، توضیح درباره مقررات،  کنند و میشروع نموده یا اداره میدهند که یک تشبث را  ارائه می

 Businessتوانید شما می  های کمپنی محلی کمک کنند.و دسترسی به مقامات دیگر محلی و خدمات سازمان
Gateway :محلی خود را در اینجا پیدا نماییدoffices-https://www.bgateway.com/local توانید با یا می

  تماس شوید.  بعدازچاشت به 5ازچاشت الی قبل 9هر دوشنبه الی جمعه، از ساعت  4753 013 0300نمبر 
 

پیدا نمود:  Find Business Supportسایت توان از طریق ویبپشتیبانی اونالین را می

https://findbusinesssupport.gov.scot/ -   که یک نمای کلی از تمام بودیجه و خدمات ارائه شده ذریعه

های پشتیبانی بشمول مشاوره، تامین مالی، فرصت  دهد.های بخش دولتی در سراسر اسکاتلند ارائه می سازمان

  سازی، تعلیم، وبینارها و موارد دیگر است.شبکه
  

https://www.gov.scot/publications/guidance-self-disclosure-previous-convictions-alternatives-prosecution-scotland-under-rehabilitation-offenders-act-1974/
https://www.gov.scot/publications/guidance-self-disclosure-previous-convictions-alternatives-prosecution-scotland-under-rehabilitation-offenders-act-1974/
https://www.gov.scot/publications/guidance-self-disclosure-previous-convictions-alternatives-prosecution-scotland-under-rehabilitation-offenders-act-1974/
https://www.mygov.scot/basic-disclosure/apply-for-basic-disclosure
https://www.mygov.scot/basic-disclosure/apply-for-basic-disclosure
http://www.bgateway.com/
https://www.bgateway.com/local-offices
https://findbusinesssupport.gov.scot/
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 امنیت جوامع محلی  .6

 
 قوانین اسکاتلند

 
شود و اگرچه بعضی عناصر در سیستم حقوقی اسکاتلند مشابه با قوانین  قوانین اسکاتلند به سیستم حقوقی اسکاتلند گفته می

های مهمی بین قوانین اسکاتلند، قوانین انگلیس و قوانین ایرلند شمالی وجود  انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است، تفاوت 

سایت اداره لوی سارنوالی و خدمات مالی سارنوالی )خدمات سارنوالی رباره قوانین اسکاتلند در ویبتوانید د می دارد.

 .اداره لوی سارنوالی و خدمات مالی سارنوالی اسکاتلند( معلومات بیشتری بدست آورید:
 

  2019طرز مثال، پارلمان اسکاتلند در سال   تواند با قوانین نقاط دیگر بریتانیا متفاوت باشد.در اسکاتلند، قانون جنایی می 

قانون )حفاظت برابر در مقابل آزار و   دانست:را غیرقانونی می   قانونی را تصویب کرد که تمام انواع تنبیه بدنی طفل 

 .)اسکاتلند( 2019اذیت( اطفال 
 

 های حقوقی مسئولیت حقوق و
 

گذارد، از آنها المللی احترام می اسکاتلند یک کشور مدرن و پذیرا است که به حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین

دولت اسکاتلند و دیگر مقامات دولتی در اسکاتلند موظف هستند به حقوق  کند.کند و آنها را مراعات می محافظت می 

دولت اسکاتلند متعهد به  حترام بگذارند، از آنها حمایت کنند و به آنها عمل کنند.مندرج در معاهدات حقوق بشر ا

توانند از کرامت انسانی در زندگی همکاری با تمام جامعه اسکاتلند است تا اطمینان حاصل شود که تمام مردم می 

 برخوردار باشند.

 
طور  ب شود.برخوردار هستند که در قانون از آنها حمایت می   هاییبشر اولیه و آزادی  حقوقتمام مردم در اسکاتلند از  

 مثال: 
 تمام مردم از حق آزادی برخوردار هستند.  •
با این حال، اگر به حیث بخشی  تمام مردم دارای آزادی تفکر بوده و از حق پیروی از دین خود برخوردار هستند. •

کنند، می هایی اشتراک نمایید که قوانین وضع شده در پارلمان بریتانیا و اسکاتلند را نقض  از این کار، در فعالیت 

 تبعیض یا آزار و اذیت شخصی به دلیل اعتقاداتش خالف قانون است. کارتان غیرقانونی است.
 

انتظار میطبق حقوق و آزادی قانون،  آنجا رود تمام کسانی که در بریتانیا زندگی می های محافظت شده در  به  یا  کنند 

 ند باشند: های مشترک پایبها و مسئولیتای از ارزشروند، به مجموعهمی 
 به قانون احترام بگذارند و از آن پیروی کنند  •
 به حقوق دیگران، بشمول حق آنها نسبت به عقاید خود احترام بگذارند •
 با دیگران با انصاف رفتار کنند  •

 
  در بریتانیا رفتار متفاوت با اشخاص به دلیل سن آنها، معلولیت، تغییر جنسیت، ازدواج و پیوند مدنی، حاملگی و والدت، 

 شوند. این موارد خصوصیات محافظت شده نامیده می  ی جنسی و تمایل جنسی غیرقانونی است.نژاد، دین یا عقیده، رابطه
 

( یا صرفاً خرید NHSدر زمان ارائه درخواست کاری، جستجوی مکانی برای زندگی، استفاده از خدمات صحت ملی )

 خصوصیات محافظت شده به قسم متفاوت رفتار شود. چیزی در یک دکان، نباید با شما به دلیل این 
 

محورجرائم نفرت   
 

رود که هم جنایتکارانه است و هم ریشه در تعصب محور اصطالحی است که برای توصیف رفتاری به کار میجرائم نفرت 

اثرات بسیار مخربی باالی  و    -بشمول آزار کالمی و فزیکی    -تواند اشکال مختلفی داشته باشد  این موضوع می دارد.

 ها و جوامع محلی آنها دارد. قربانیان، فامیل 
 

دهد هرنوع جرم جنایی موجود )آزار و اذیت، تهدید یا  محور در اسکاتلند اجازه میقوانین فعلی مربوط به جرائم نفرت 

لولیت، هویت تراجنسیتی و این موضوع بشمول تعصب بربنیاد نژاد، مذهب، مع   -آمیز( با تعصب مشدد شود  رفتار توهین

 تمایل جنسی است.
 

http://www.copfs.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/asp/2019/16/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2019/16/contents
file://///dc/interim/1_Jobs%20in/3_APS%20jobs/aps050%20Welcome%20Pack%20for%20New%20Scots%20-%20Translations/Translated%20files/Dari/4-Final%20clean/حقوق%20بشری%20من%20چیست؟%20-%20mygov.scot
file://///dc/interim/1_Jobs%20in/3_APS%20jobs/aps050%20Welcome%20Pack%20for%20New%20Scots%20-%20Translations/Translated%20files/Dari/4-Final%20clean/حقوق%20بشری%20من%20چیست؟%20-%20mygov.scot
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مجروح ساختن، آزار و اذیت یا آزار کالمی   محور غیرقابل قبول هستند و در اسکاتلند قابل تحمل نخواهد بود.جرائم نفرت 

  شود.یک شخص به دلیل نژاد، مذهب، ناتوانی، تمایل جنسی یا هویت تراجنسیتی یک جرم جدی تلقی می 
 

 اید، باید موضوع را به پولیس اطالع دهیدمحور شدهشناسید قربانی جرائم نفرت شخصی که می اگر شما یا 
 

دهی شخص ثالث انجام  توانید این کار را از طریق یک مرکز راپور کنید، می اگر در تماس با پولیس احساس راحتی نمی 

نند که بدون تماس مستقیم با پولیس درباره جرائم  کدهی شخص ثالث این امکان را برای مردم فراهم می مراکز راپور دهید.

های مسکن و دفاتر حمایت  دهی شخص ثالث بشمول انجمنهایی از مراکز راپورنمونه محور به پولیس اطالع دهند.نفرت 

از طرف کنند و  ها پشتیبانی ارائه می دیده مخصوص آنهای داوطلبانه است که در آن کارمندان تعلیماز قربانیان و گروپ

 کنند.به پولیس اسکاتلند کمک می شما در ارائه راپور
 

 حفظ امنیت زنان و دختران 
 

  frontlineتوانید به خدمات  در اسکاتلند می شود و غیرقابل قبول است.خشونت علیه زنان نقض اساسی حقوق بشر تلقی می 

  کند.گی و تجاوز جنسی و آزار جنسی حمایت می دسترسی داشته باشید که از قربانیان زن و مرد و بازماندگان آزار خان
 

 آزار خانگی
 

شما تنها نیستید، ضرور نیست منتظر   -برند بسیار واضح است  پیام دولت اسکاتلند به کسانی که از آزار خانگی رنج می

 بمانید و نباید برای مراجعه و دریافت کمک شک کنید. 
 

 کند: ( آزار خانگی را به شکل ذیل تعریف می COPFSخدمات مالی سارنوالی )پولیس اسکاتلند و اداره لوی سارنوالی و  
 
»هر شکلی از آزار جسمی، کالمی، جنسی، روانی یا مالی که ممکن است به رفتار مجرمانه تبدیل شود و در قالب یک  

  رابطه رخ دهد.
 شرکای عاطفی سابق وجود خواهد داشت.این رابطه بین شرکای عاطفی )متاهل، همخانه، دارای پیوند مدنی یا غیره( یا  

 آزار ممکن است در خانه یا هر جای دیگری بشمول بصورت اونالین صورت گیرد.«
 

 تواند بشمول موارد ذیل باشد:آزار خانگی می  دهد.این کار به طرق مختلفی رخ می  آزار خانگی صرفاً جسمی نیست.
 تهدید نمودن  •
 لقب گذاشتن •
 کنید روید و با کدام اشخاص صحبت می دهید، کجا می می کنترول کاری که انجام  •
 تهدید نمودن اطفالتان •
 خود نداشتن اجازه برای دیدن دوستان و فامیل •
 متهم ساختن شما به خیانت  •
 تهدید به افشا ساختن تمایل جنسی شما •
 تان یا همکاران، دوستصاویر صمیمانه شما با فامیل  -گذاری یا تهدید برای به اشتراک -گذاری به اشتراک •
 ضرب و شتم، لگد زدن، به مشت زدن، یا پرتاب اشیاء به جانب شما •
 تجاوز جنسی، وادار شدن به انجام اعمال جنسی. •

 
 آزار خانگی  طریقٔه راپور

 
 شناسید در معرض خطر آزار خانگی قرار دارید، لطفاً با پولیس اسکاتلند به تماس شوید. اگر شما یا شخصی که می 

 
اگر آزار ادامه دارد، لطفاً همیشه  دهی اونالین.فورم راپور توانید از طریق این لنک با پولیس اسکاتلند به تماس شوید:می 

  به تماس شوید. 999یا در مواقع عاجلی با  101با نمبر 
 

معلومات در اینجا  تواند معلوماتی را درباره چگونگی حفظ امنیت شما و عزیزانتان ارائه دهد.همچنان پولیس اسکاتلند می

 پولیس اسکاتلند - ؟دهمتوانم انجام اگر این واقعه برای من رخ دهد چه می  موجود است:
 

https://www.scotland.police.uk/secureforms/c3/
https://www.scotland.police.uk/secureforms/c3/
https://www.scotland.police.uk/secureforms/c3/
https://www.scotland.police.uk/advice-and-information/domestic-abuse/what-can-i-do-if-this-is-happening-to-me/#چی طور
https://www.scotland.police.uk/advice-and-information/domestic-abuse/what-can-i-do-if-this-is-happening-to-me/#چی طور
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توانید با خط تلیفونی آزار  زنان در سرتاسر اسکاتلند ارائه شود و میهای محلی  تواند ذریعه کمک پشتیبانی و مشاوره می

ساعته در تمام    24به تماس شوید که در آن پشتیبانی    1234  027  0800خانگی و ازدواج اجباری اسکاتلند به نمبر  

 روزهای هفته در دسترس است.
 

ارائه پشتیبانی در دسترس است، و خط تلیفونی ملی مربوط  مرکز مربوط به بحران تجاوز جنسی در سراسر اسکاتلند برای    17

  02  03  01  08088روز هفته از طریق نمبر    7بعدازچاشت الی نصف شب در    6تواند از ساعت  به بحران تجاوز جنسی می 

شخاص ترنس  مرکز بحران تجاوز جنسی در اسکاتلند از بازماندگان با هر جنسیتی، بشمول مردان و تمام ا  پشتیبانی ارائه دهد. 

 کند. و غیر باینری حمایت می 
 

 تجاوز جنسی و جنایات جنسی 
 

 شود. کار است، شخصی است که مرتکب آن می تنها کسی که در صورت وقوع آزار جنسی گناه 
 یک جنایت جنسی چقدر مشکل است و برای کمک و پشتیبانی از شما آماده است. داند که راپورمی   پولیس اسکاتلند 

 
   اید:آزار یا تجاوز جنسی قرار گرفته اگر مورد 

 
 مجبور نیستید به تنهایی با آن مقابله کنید  •
 تواند به شما کمک کند خدمات پشتیبانی زیادی وجود دارد که می •
گذارند تجاوز برای مردم چقدر سخت است، آنها به شما احترام می   دانند که راپورمامورین پولیس اسکاتلند می •

 کنند میو شما را باور 
 کار است.شما گناه ندارید ، کسی که به شما تجاوز کرده یا به شما آزار رسانده است گناه •

 
 ارتباط برقرار نمایید.  999با پولیس اسکاتلند به تماس شوید یا در مواقع عاجلی همیشه با  101توانید از طریق نمبر می 

 
 مشاوره و پشتیبانی 

 
است که اگر آماده نیستید    NHSیک سرویس اختصاصی    NHS (SARCS)خدمات هماهنگی جواب به تجاوز جنسی  

های صحی و تواند در روزهای بعد از وقوع تجاوز، مراقبت موضوع را به پولیس بگویید یا از اینکار مطمئن نیستید، می 

 پشتیبانی ارائه دهد. 
 

  خواهید موضوع را به پولیس بگویید یا مطمئن اید و نمیروز گذشته تحت آزار یا تجاوز جنسی قرار گرفته   7اگر در  

این به معنی آن است که شما   مراجعه نمایید.  SARCSتوانید خودتان به  می   - خواهید به آنها بگویید  نیستید که فعالً می 

توانید  می  -ارجاع دهند    SARCSهای صحی ندارید تا شما را به  های مراقبت ضرورت به داکتر عمومی یا دیگر مسلکی

 خودتان این کار را انجام دهید. 
 

و نمبر   SARCSبه آدرس ذیل معلومات بیشتری درباره طریقٔه مراجعه خود به    NHS Informسایت  ر ویبتوانید د می 

 nform.scot/sarcswww.nhsiتلیفون تماس با آن را پیدا نمایید: 
 

جنسیتی، بشمول مردان و تمام اشخاص ترنس و غیر باینری  مرکز بحران تجاوز جنسی در اسکاتلند از بازماندگان با هر  

تواند از ساعت می   02  03  01  08088خط تلیفونی کمک ملی مربوط به بحران تجاوز جنسی به نمبر   کند.حمایت می 

مرکز بحران تجاوز جنسی در سراسر   17ضمن این،   روز هفته پشتیبانی ارائه دهد.  7بعدازچاشت الی نصف شب    6

پیدا   توانید جزئیات نزدیکترین مرکز خود را در اینجا پیدا نمایید:می برای ارائه مشاوره و پشتیبانی وجود دارد.اسکاتلند  

 اسکاتلند  جنسینمودن پشتیبانی محلی | بحران تجاوز 
 

 خشونت بر بنیاد ناموس، ختنه زنان و ازدواج اجباری 
 

اسکاتلند دولت   های بر بنیاد ناموس مانند ختنه زنان و ازدواج اجباری است.دولت اسکاتلند متعهد به مقابله با خشونت 

ها وجود این طرزالعمل داند.همچنان به اصطالح تست باکرگی و هایِمنوپالستی را نوعی خشونت بر بنیاد جنسیت می

اشخاصی  شود.ها یا جوامع مربوط میمستقیماً به انتظارات سختگیرانه درباره »پاک بودن« جنسی زنان در بعضی فرهنگ 

- معموالً رفتار خود را با ارجاع به این عقاید در کنار دیگر عوامل اجتماعیشوند  که مرتکب خشونت بر بنیاد ناموس می

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.nhsinform.scot/sarcs&data=04|01|Diane.Barr@scotland.police.uk|e0286b607ba34891a11c08da072b678c|6795c5d3c94b497a865c4c343e4cf141|0|0|637830180263471419|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=agNUWTVoNlRs+6qHg2oWmRadJvOZVR7KoIv7POkVm3w=&reserved=0
https://www.rapecrisisscotland.org.uk/help-local-rcc/
https://www.rapecrisisscotland.org.uk/help-local-rcc/
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های جنسیتی ثابتی است که زنان و دختران را محافظ کنند؛ این موضوع بشمول ارجاع به نقشفرهنگی دیگر توجیه می 

رقابل قبول علیه زنان و  دهنده تبعیض جنسیتی غیمفهوم »شرافت« ساختاری است که نشان دانند.خود می  افتخار فامیل 

 دختران است. 
 

 توانید:اگر به تشویش دختری در هر سنی هستید که ممکن است در معرض آزار ناموسی قرار گرفته باشد، می
 

 با پولیس به تماس شوید •
 ساعته( به تماس شوید 24)خط تلیفونی رهنمای  3550 028 0800به نمبر  NSPCCبا  •
 ی با خط تلیفون رهنمای آزار خانگی و ازدواج اجباری اسکاتلند به برای دریافت رهنمایی و پشتیبان  •

 ساعته( به تماس شوید 24)خط تلیفونی رهنمای  1234 027 0800نمبر 
 با یک معلم یا یک مسلکی صحی صحبت کنید  •

 
 آزار و استثمار جنسی از اطفال

 
برای ارضای جنسی کالنساالن، اطفال یا نوجوانان  یا نوجوانی است که    بشمول فعالیت طفل  استفاده جنسی از طفلسوء

استفاده جنسی از  نوعی سوء  استثمار جنسی طفل  یا نوجوان نیست.  گاه گناه طفلاین واقعه هیچ  گیرد.دیگر صورت می

  است که در آن شخصی یا شخصی در هر سنی از نابرابری قدرت برای تشویق، وادار ساختن یا متقاعد کردن طفل  طفل

استفاده  کند و/یا کسانی که مرتکب سوءاستفاده می   نوجوان به انجام فعالیت جنسی در بدل دریافت چیزی از جانب طفلیا  

یا آن را تسهیل میمی  از اطفال میسوء کنند.شوند  یا اونالین صورت گیرد و استفاده جنسی  تواند بصورت حضوری 

 مانی طوالنی رخ دهد.های زتواند یک رویداد یکباره باشد یا در دورهمی 
 

 شود و چیزی نیست که به تنهایی با آن مقابله کنید.آزار جزء جرایم جدی تلقی می 
 

کنید اگر فکر می  به تماس شوید.  101یا نوجوانی در معرض خطر است با پولیس اسکاتلند به نمبر    کنید طفلاگر فکر می 

مامورین پولیس   شده و بالفاصله با پولیس صحبت کنید.  به تماس  999ممکن است آنها در معرض خطر جدید باشند با  

ای رخ داده است و با شما همکاری خواهند کرد تا از مصئونیت اسکاتلند با شما تماس خواهند گرفت تا بفهمند چه واقعه

ز  رسانان اجتماعی حمایت امامورین مسلکی حفاظت از اطفال که طرز مشترک با کمک  تان اطمینان حاصل کنند.طفل

تمام   کنند تا بفهمند چه اتفاقی برای او رخ داده است.دهند و با او صحبت می شما گوش می  کنند به طفل همکاری می  طفل

 آزاری و استثمار از طرف پولیس اسکاتلند بررسی خواهد شد.  حوادث طفل

 
 پولیس و وظایف آنها

 
پولیس برای کمک و پشتیبانی از شما حضور دارد و اگر  پولیس برای حمایت از مردم، حقوق آنها و قانون حضور دارد. 

اید، نباید از  قربانی جنایتی هستید، شاهد یک جنایت هستید یا برای دریافت کمک عمومی طرز مثال زمانی که گم شده

 مراجعه به آنها بترسید.
 

 تماس با پولیس
 

دیگر یا شخص  شما  که  با حوادث جدی  رابطه  در  و  مواقع اضطراری  در  گررفته اگر  قرار  در معرض صدمه  اید  ی 

شوید، بگویید باید با »پولیس« صحبت وقتی به تماس می   به تماس شوید.  999ضرورت به ارتباط با پولیس دارید، باید با  

  کنید، چون این نمبر برای تماس با امبوالنس یا اطفاییه نیز هست.
 

در مواقعی که ضرورت به جواب   به تماس شوید.  101خواهید با پولیس صحبت کنید اما عاجلی نیست، باید با  اگر می

عاجلی ندارید بطور مثال اگر الزم است با مامور پولیس محلی خود صحبت کنید یا جرمی که قبالً رخ داده مانند سرقت  

از  کند.تر می غیرعاجلی تماس با پولیس را برای شما زودتر و آسان  دهید، این نمبر  یا صدمه رساندن به اموال را راپور

 ها را بصورت اونالین ارائه کرد.پولیس اسکاتلند، راپور دهی اونالینفورم راپور توان با مکمل طرف دیگر، می
 

اً از طریق فورم اونالین پولیس  توانید مستقیماید شکایت کنید، می خواهید در رابطه با سطح خدماتی که دریافت کردهاگر می 

توانید  همچنان می  یا به یک اداره پولیس مراجعه نمایید.  فورم شکایت پولیس | پولیس اسکاتلند  اسکاتلند ذیل شکایت کنید:
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طرفانه و مستقل  در اسکاتلند شکایت کنید که وظیفه آن این است که بی  (PIRC) کمیشنر تحقیقات و بازنگری پولیسبه  

 از پولیس، اقدامات و رفتارها را بررسی کند. 
 

 سوزیدر صورت وقوع آتش
 

سایت خدمات اطفاییه و امداد و نجات اسکاتلند )لنک ذیل( برای دریافت رهنمای مکمل و دقیق درباره ططریقٔه  لطفاً از ویب

  سوزی دیدن نمایید.ماندن در وقت آتشمصئون 
 
سرویس اطفاییه و امداد و نجات اسکاتلند چهارمین سرویس اطفاییه و امداد و نجات کالن جهان است و متعهد است تا 

 برای کسب معلومات بیشتر به لنک ذیل مراجعه نمایید:  امنیت و رفاه مردم اسکاتلند را تضمین نماید.
 

 ( firescotland.gov.ukخدمات اطفاییه و امداد و نجات اسکاتلند )
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 جوامع و فرهنگ .7
 

سابقه طوالنی اسکاتلند در   کند.اسکاتلند بربنیاد فرهنگ غنی و متنوع به لطف مشارکت مردم سراسر جهان رشد می

استقبال از پناهندگان و پناهجویان باعث شده است که مردم در آنجا ساکن شوند، زندگی خود را بازسازی کنند و به 

جوامع محلی ایجاد شده و اشخاص با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه خود به  جوامع محلی مبدل شوند.بخشی از 

های شورای پناهندگان اسکاتلند و دیگر سازمان کنند.حمایت از پناهندگان، آوارگان و پناهجویان جدیدالورود کمک می

پناهندگان و   دهند.های اجتماعی خود ادامه می انجمن ها وانکشاف اجتماعی به حمایت از پناهندگان برای تشکیل گروپ

 تر کمک کنند.های اجتماعی موجود و جامعه گستردهتوانند به مشارکت در سازمان پناهجویان نیز می
 

 ایمان و اعتقاد
 

هندو، سیک،  شود، بشمول اسالم، یهودی، اسکاتلند یک کشور چند دینی با مذاهب بسیاری است که در اینجا پیدا می

اسکاتلند از نظر تاریخی یک کشور مسیحی است و بخش زیادی از مردم تا فعال خود را مسیحی  بودایی و پاگانیزم.

  با این حال، تقریبا نیمی از جمعیت هیچ اعتقاد مذهبی یا تعلق خاطری ندارند. دانند.می 
 

حق مردم   بدون ایجاد تبعیض، مذهبی را انتخاب کنند یا نکنند. کنند این حق را دارند که  تمام کسانی که در اسکاتلند زندگی می 

به    Interfaith Scotlandهایی ازقبیل  سازمان  برای آزادی مذهب و عقیده باید مراعات شود و تحت قانون حمایت شود. 

  کنند. ترویج روابط مناسب و گفتگو بین جوامع مختلف مذهبی و اعتقادی در اسکاتلند کمک می 
 

 2018مذهب در اسکاتلند 
 

 
 
 

 فرهنگ 

 شود.شود و پرورش داده میشوند، از آن محافظت می می اسکاتلند مکانی است که در آن برای فرهنگ ارزش قائل 
گیرد، میراث فرهنگی غنی و خالقیت امروزی الهام شود و ذریعه جامعه شکل می فرهنگ با زندگی روزمره عجین می

درباره  شود.بخشد و در سراسر جهان جشن گرفته می ای زندگی می گرفته از مردم و مکان است، به هر جامعه 

 های اسکاتلند بیشتر بدانیدسنت

در   شود مانند جشنواره ادینبورگ فرینج.ها است که هر ساله برگزار می ای از جشنوارهاسکاتلند میزبان طیف گسترده

 توانید معلومات بیشتری درباره آنها بدست آورید. می  اینجا
  

 کلیسای اسکاتلند
 کاتولیک روم 
 مسیحیان دیگر 
 مسلمان 
 غیره 
 نامعلوم
 هیچکدام 
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