
   

 راهنمايی عمومی
 
 .گويد می آمد خوشورود شما به شمال شرق انگلستان را،  "نورتامبرياپليس " 
 

نژادپرستی يا جرم ديگری شويد،   هدف پليس کمک به شماست که تا جای ممکن از اينکه قربانی
 .جلوگيری کند

عدالت،  دست بهجلوگيری از وقوع ُجرم، تحويل ُمجرمان   وظيفه ما حمايت از قانون به بهترين شکل،
 .حفظ صلح و آرامش و فراهم کردن امنيت و راحتی خيال در جامعه است

، وظيفه خود را بی "نورتامبرياپليس " مأمورانباشيد، همه  خاطرجمعبدون هيچ بيم و هراسی، 
  .دهند میانجام  داوری پيشو  داری جانبترس يا  گونه هيچ

 سيبا پل تماس

ً  توانيد میبرای دسترسی به ما،    مراجعه کنيد و يا از طريق )ها کالنتری( پليس های قرارگاهبه  شخصا
تماس  "999" در صورت نياز اضطراری، با شماره   .تماس بگيريد روز شبانهتلفن در هر ساعت از 

در هر موردی فهم زبان انگليسی برايتان دشوار باشد، مترجم فراهم اگر . گرفته و تقاضای پليس کنيد
ً  . خواهد شد ً برای کارهای غير اضطراری  لطفا  سايت وبو  110مراجعه کنيد يا از خط تلفن  شخصا

 . دياستفاده کن www.northubria.police.uk ما

 ..)رهيو غ یفرهنگ ،یمذهب ،ینژاد(از تنفر  یناش حوادث

  آزاری است که به خاطر مذهب، نژاد، جنسيت و يا هويت و گرايش جنسی و يا هرگونهشامل  ها اين
و يا هر مورد شخصی ديگر، مورد اذيت و  ذکرشدهاگر به خاطر موارد   .به شما رسيده باشد معلوليت

پليس به مراکز حمايتی که با  شمارابهتر اين است که به ما گزارش دهيد تا بتوانيم  ايد گرفته قرارآزار 
و جامعه  افرادحوادث بر روی  گونه اينکه  تأثيریاز  "نورتامبرياپليس "  .همکاری دارند معرفی کنيم

  .گيرد می، مطلع است و آن را بسيار جدی گذارد می

 جرم

اگر جرمی  هرحال بهاما . است زندگی وکلی مکان امنی برای کار  طور بهانگلستان  شرقیشمال  
پليس  . "کنيدشما اتفاق بيفتد، خيلی مهم است که شما اين موضوع را به پليس گزارش  برعليه

طی مراحل جستجو و تحقيق در مورد   .بسيار جدی خواهد گرفت را شماگزارش  "نورتامبريا
تحت حمايت پليس  کامالً و  شويد میو قربانی جرم محسوب  گناه بیشخص  عنوان بهمجرمان، شما 

 .خواهيد بود



  

 یجرائم عموم ارتکاب

  .در انگلستان جرم محسوب مي شود ليذ موارد

 بدون اجازه طرف مقابل، یطيتحت هر شرا یتماس جنس اي یکينزد 
 آنها، تيبا رضا یسال حت  ١۶ ريبا افراد ز یجنس یکيمردان نزد یبرا 
 را مجروح کرد، یکس که بشود با آن یا لهيسالح سرد و گرم و هر وس حمل 
 ش،يحش یاستفاده از مواد مخدر حت اي یدار نگه 
 گران،يبه د یحرمت یو ب نيتوه  ،یفحاش ز،يدآميتهد یرفتارها 
 گران،يبا د زيآم برخورد خشونت هرگونه 
 ن،يماش نهيو معا اتيمال مه،يو بدون داشتن مدارک ب نامهيبدون گواه یرانندگ 
  یدر راه ها و اماکن عموم هينقل لهيوس کيداشتن در راندن  تيمسئول اي هينقل لهيوس کيراندن 

 د،يمواد مخدر مصرف کرده ا اي یکه مشروبات الکل یهنگام
 بدون اجازه صاحب ملک، یتصرف هرگونه ملک  

 

اجناس مسروقه،  ايو  گريممنوعه د زيهر چ ايداشتن سالح  یبه شما برا ابانيدر خ سيماموران پل اگر
 .کنند یمشکوک شوند، حق دارند شما را متوقف و بارس

 ليکه از وک ديدر آنجا حق دار. شد ديبرده خواه سيبه پاسگاه پل د،يشو ريکه دستگ  یبه هر جرم
  .مترجم فراهم خواهد شد تانيبرا یسيو در صورت اشکال در فهم زبان انگل دياستفاده کن

 

 ايبا اطالع دادن هر گونه جرم  نيو همچن تانيها هيمسئوالنه از خود، منزل وهمسا یبا مراقبت ها
  . ديکمک کن یبه ما در کاهش جرم و قانون شکن ديتوان یم  د،يکن یمشکوک که مشاهده م یحرکت ها

 

 .شماست تيکشور کمک و حما نيدر ا سيپل فهيوظ د،يداشته باش ادي به

  


