نصائح عامة :

شرطة نورثمبريا تحب أن ترحب بكم في شمال شرق انجلترا
الشرطة هنا لمساعدتك ،وحيثما كان ذلك ممكنا ،تمنعك من الوقوع ضحية للجريمة
أو إهانات عنصرية
لدينا واجب تطبيق القانون بعدل وحزم ،ومنع الجريمة وتقديم أولئك الذين ينتهكون
القانون إلى العدالة  ،والحفاظ على السالم
وحماية ومساعدة وطمأنة المجتمع.
ال شئ يدعو للخوف من الشرطة  ،ضباطنا يؤدون واجباتهم دون خوف .أو محاباة أو
المساس بحقوق اآلخرين
كيفية االتصال بالشرطة:

يمكنك االتواصل معنا شخصيا في أي مركز شرطة أو االتصال .ساعة في اليوم
عبر الهاتف على مدار 24
إذا دعتكم حالة طارئة يجب االتصال علي الرقم  999وطلب الشرطة
إذا كان لديك صعوبة في فهم اللغة اإلنجليزية يمكننا ترتيب
مترجما للمساعدة في أي مسألة تخص الشرطة
إذا كانت دعوتكم ليست ملحة يجب عليكم الحضور إلى مركز الشرطة المحلية أو
االتصال بنا عن طريق الهاتف على الرقم  101أو عبر موقعنا علي اإلنترنت
www.northumbria.police.uk
حوادث الكراهية:

حادث الكراهية هو أي حادث قام فيه شخص بالتعرض عليك بسبب .الدين أو العرق
أو الجنسية اوالهوية الجنسية أو اإلعاقة
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إذا كنت قد تعرضت لحادث بسبب من تكون  ،نحن نشجعك على اإلبالغ عن هذه
االحادثة إلى الشرطة ويمكننا مع الوكاالت الشريكة .لنا ،ان نقدم لكم الدعم والمشورة
الشرطة علي علم ان أثر هذه الحوادث قد يقع على األفراد
والمجتمعات وبذلك أخذها على محمل الجد.

الجريمة:

الشمال الشرقي بشكل عام هو مكان آمن للعيش والعمل  ،ولكن إذا كنت ضحية
لجريمة فمن المهم ابالغ الشرطة بذلك .سوف تتخذ شرطة نورثمبريا االبالغ على
محمل الجد ،والتحقيق في الجريمة .ودعمكم
طوال عملية التحقيق بالجريمة التي كنت ضحيتها يتم وصفك .الطرف البريء،
وسوف تعامل على هذا النحو
جرائم التعدي المشهورة:

تعتبر الحاالت التالية تعديا في بريطانيا:
ممارسة الجنس في أي وقت دون موافقة الشخص اآلخر  ،وهذا يشمل * االتصال
الجسدي غير المرغوب فيه
بالنسبة للذكور ،ممارسة الجنس مع أي شخص دون سن  16عاما * بموافقته ورضاه
حتى إذا كانت
* حمل السكاكين واألسلحة أو أي عنصر آخر والتي يمكن استخدامها إليذاء شخص
آخر
* استخدام أو حيازة المخدرات غير المشروعة ،بما في ذلك الحشيش
* التهديد او استخدام لغة مسيئة أو مهينة أو سلوك سئ
* استخدام أي نوع من أنواع العنف ضد شخص آخر
شهادة التأمين أو * قيادة مركبة على الطريق العام بدون ترخيص ساري المفعول او
شهادة اختبار عمل المركبة
المخدرات وقد * سيارة على الطريق العام أو اي مكان ان تقود أو تكون مسئوال عن
تناولت الكحول أو
* أخذ ممتلكات اآلخرين دون موافقتهم
يمكن لضباط الشرطة ايقافك في الشارع وتفتيشك إذا كانت .تعتقد أن لديك أي مواد
مسروقة أو محظور ،أو أي أسلحة
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إذا تم القبض عليك بسبب جريمة سوف يتم نقلك الى مركز للشرطة حيث يحق لك
التحدث مع محامي ووبوجود مترجم .لمساعدتك إذا كنت غير قادر على فهم اللغة
اإلنجليزية
يمكنك مساعدتنا للحد من الجريمة باالتي:

* اتخاذ خطوات مسئولة لحماية نفسك ومنزلك والجيران
اخبارنا ان كنت شاهدا على جريمة أو رؤية أي شيء تعتقد أنه عمل * مشبوهة

تذكر ان الشرطة هنا في هذا البلد لمساعدتك ومساندتك
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