راهنمايی عمومی
" پليس نورتامبريا "ورود شما به شمال شرق انگلستان را ،خوشآمد میگويد.
هدف پليس کمک به شماست که تا جای ممکن از اينکه قربانی نژادپرستی يا جرم ديگری شويد،
جلوگيری کند.
وظيفه ما حمايت از قانون به بهترين شکل ،جلوگيری از وقوع ُجرم ،تحويل ُمجرمان به دست عدالت،
حفظ صلح و آرامش و فراهم کردن امنيت و راحتی خيال در جامعه است.
بدون هيچ بيم و هراسی ،خاطرجمع باشيد ،همه مأموران "پليس نورتامبريا" ،وظيفه خود را بی
هيچگونه ترس يا جانبداری و پيشداوری انجام میدهند.

تماس با پليس
برای دسترسی به ما ،میتوانيد شخصا ً به قرارگاههای پليس )کﻼنتریها( مراجعه کنيد و يا از طريق
تلفن در هر ساعت از شبانهروز تماس بگيريد .در صورت نياز اضطراری ،با شماره " "999تماس
گرفته و تقاضای پليس کنيد .اگر در هر موردی فهم زبان انگليسی برايتان دشوار باشد ،مترجم فراهم
خواهد شد .لطفا ً برای کارهای غير اضطراری شخصا ً مراجعه کنيد يا از خط تلفن 110و وبسايت
ما  www.northubria.police.ukاستفاده کنيد.

حوادث ناشی از تنفر )نژادی ،مذهبی ،فرهنگی و غيره(..
اينها شامل هرگونه آزاری است که به خاطر مذهب ،نژاد ،جنسيت و يا هويت و گرايش جنسی و يا
معلوليت به شما رسيده باشد .اگر به خاطر موارد ذکرشده و يا هر مورد شخصی ديگر ،مورد اذيت و
آزار قرار گرفتهايد بهتر اين است که به ما گزارش دهيد تا بتوانيم شمارا به مراکز حمايتی که با پليس
همکاری دارند معرفی کنيم" .پليس نورتامبريا" از تأثيری که اينگونه حوادث بر روی افراد و جامعه
میگذارد ،مطلع است و آن را بسيار جدی میگيرد.

جرم
شمال شرقی انگلستان بهطور کلی مکان امنی برای کار و زندگی است .اما بههرحال اگر جرمی
برعليه شما اتفاق بيفتد ،خيلی مهم است که شما اين موضوع را به پليس گزارش کنيد " .پليس
نورتامبريا" گزارش شما را بسيار جدی خواهد گرفت .طی مراحل جستجو و تحقيق در مورد
مجرمان ،شما بهعنوان شخص بیگناه و قربانی جرم محسوب میشويد و کامﻼً تحت حمايت پليس
خواهيد بود.

ارتکاب جرائم عمومی
موارد ذيل در انگلستان جرم محسوب مي شود.










نزديکی يا تماس جنسی تحت هر شرايطی بدون اجازه طرف مقابل،
برای مردان نزديکی جنسی با افراد زير  ١۶سال حتی با رضايت آنها،
حمل سﻼح سرد و گرم و هر وسيلهای که بشود با آنکسی را مجروح کرد،
نگهداری يا استفاده از مواد مخدر حتی حشيش،
رفتارهای تهديدآميز ،فحاشی ،توهين و بیحرمتی به ديگران،
هرگونه برخورد خشونتآميز با ديگران،
رانندگی بدون گواهينامه و بدون داشتن مدارک بيمه ،ماليات و معاينه ماشين،
راندن يک وسيله نقليه يا مسئوليت داشتن در راندن يک وسيله نقليه در راه ها و اماکن عمومی
هنگامی که مشروبات الکلی يا مواد مخدر مصرف کرده ايد،
تصرف هرگونه ملکی بدون اجازه صاحب ملک،

اگر ماموران پليس در خيابان به شما برای داشتن سﻼح يا هر چيز ممنوعه ديگر و يا اجناس مسروقه،
مشکوک شوند ،حق دارند شما را متوقف و بارسی کنند.
به هر جرمی که دستگير شويد ،به پاسگاه پليس برده خواهيد شد .در آنجا حق داريد که از وکيل
استفاده کنيد و در صورت اشکال در فهم زبان انگليسی برايتان مترجم فراهم خواهد شد.

با مراقبت های مسئوﻻنه از خود ،منزل وهمسايه هايتان و همچنين با اطﻼع دادن هر گونه جرم يا
حرکت های مشکوک که مشاهده می کنيد ،می توانيد به ما در کاهش جرم و قانون شکنی کمﮏ کنيد.

به ياد داشته باشيد ،وظيفه پليس در اين کشور کمﮏ و حمايت شماست.

