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  به انگلیس خوش آمدید

   قوانین و زندگی در انگلیس

 
برای حمایت از مردم، حقوقشان و قانون است. احترام به قانون در انگلیس پلیس در انگلیس 

خیلی مهم و همه باید از قانون پیروی کنند. اگر قانون را رعایت نکنید، عواقبی در پی 

خواهد داشت. ممکن است جریمه یا زندانی شوید. و ممکن است درخواست شهروندی 

 انگلیس آتی شما را هم تحت تاثیر قرار دهد. 

 

وظیفه پلیس حمایت کامل ازقانون، جلوگیری از جرم، دستگیری نقض گنندکان قانون، حفظ 

نظم و آرامش و حمایت، کمک و قوت قلب دادن به مردم و جامعه می باشد. آنها همچنین 

برای کمک و پشتیبانی به شما هستند و اگر قربانی جرم و جنایت هستید ، شاهد جرم و 

 .جنایت بودید ، یا نیاز به کمک معمولی دارید مثال گم شده اید نباید از تماس با آنها بترسید

 

مهم بدانید بعضی چیزهایی که ممکن است در سایر کشورها مجاز باشند در انگلیس قابل قبول نیستند و زندگی بر اساس قانون 
 انگلیس مسئولیت شما است. همچنین مهم بدانید چیزهایی که ممکن است در سایر کشورها مجاز نباشند در انگلیس قانونی هستند.

 در خانه در انگلیس 

برای اینکه همسایه خوبی باشید باید همیشه سر و صدا را آخر شب و صبح 

زود به حداقل برسانید و اگر قصد دارید پارتی بگیرید یا تعداد زیادی 

میهمان داشته باشید به همسایه هایتان خبر بدهید. معقول که درها و پنجره 

هایتان را همیشه قفل کنید و چیزهایی نظیر دوچرخه و وسایل الکترونیکی 

را در محل امنی نگه دارید. اگر در خانه تان میخواهید تلویزیون نگاه کنید ، 

طبق قانون باید مجوز تماشای تلویزیون داشته باشید. باید بدانید چه روزی 

سطل آشغالتان را برای جمع آوری بیرون از خانه بگذارید. و سطل 

آشغالتان را بعد از اینکه تخلیه شد دوباره به خانه تان برگردانید. در بیشتر مناطق سطل های آشغال ، جعبه ها یا کیسه های 

 .پالستیکی جمع آوری زباله مختلفی برای انواع زباله ) مثال بازیافت ( وجود دارد

در انگلیس همه در مسئولیت نگهداری و مراقبت از محیط و محله زندگی شان مشارکت می کنند ، این یعنی نباید زباله را در 

مکان های عمومی یا در خیابان ها رها کنید وبریزید بلکه باید همیشه از سطل های زباله و بازیافت استفاده کنید. پرت کردن/ 

انداختن / قرار دادن زباله بیرون از سطل زباله جرم جنایی است و شامل آدامس ، سیگار و تخمه هم  میباشد. به این کثیف و 

نامرتب کردن معابر عمومی میگویند و میتوانید بخاطر آن جریمه بشوید. همچنین تف کردن در خیابان یا سایر مکان های عمومی 

 قابل قبول نیست و ممکن منجر بشه جریمه شوید.

مهم که وقتی در شب دوچرخه سواری  .در انگلیس دوچرخه سواری در پیاده رو غیر قانونی و ممکن است بخاطر آن جریمه شوید
 .می کنید برای ایمنی خودتان و ایمنی سایرین روی قسمت جلو و عقب دوچرخه تان چراغ داشته باشید

  

 

 رانندگی در انگلیس  

سازمان گواهینامه رانندگی و اتومبیل که به طور مختصر دی وی اِل اِی 

نباشید اجازه ندارد به  ’بطور قانونی ساکن انگلیس‘نامیده میشود ، اگر 

شما گواهینامه بدهد. این شامل همه کسانی که اجازه اقامت ندارند می 

شود. دی وی اِل اِی میتواند گواهینامه شما را باطل )کنسل( کند اگر 

دی وی اِل اِی   .تشخیص بدهند که بدون اجازه  اقامت در انگلیس هستید

گواهینامه تان را به شما اطالع دهد. یعنی اینکه ،  بطالمجبور نیست ا

ممکن است تا وقتی پلیس متوقفتان نکرده از غیرقانونی رانندگی کردنتان 

 بی اطالع باشید. 

ماه  21اگر گواهینامه رانندگی دائمی صادره از کشورتان را دارید ، ممکن است بتوانید از تاریخ ورودتان به انگلیس تا 

ماه باید گواهینامه رانندگی انگلیس را بگیرید. احتماال قبل  ۲۱رانندگی کنید ، اما باید قبلش با دی وی اِل اِی چک کنید. بعد از 

از اینکه بتوانید امتحان رانندگی را پاس کنید و گواهینامه رانندگی بریتانیایی بگیرید باید  تعلیم رانندگی ببینید. قبل از اینکه 

 .سالتان باشد 21بتوانید در انگلیس رانندگی کنید باید 

داشتن گواهینامه رانندگی معتبر فقط یکی از چیزهایی است که به آن قبل از اینکه بتوانید بطور قانونی در انگلیس رانندگی 

  :کنید نیاز دارید ، همچنین نیاز دارید به

 بیمه نامه ای که شما را برای رانندگی بیمه کرده باشد 

 اتومبیلتان باید مالیاتش پرداخت شده باشد 

 اتومبیلتان باید آزمایش ساالنه ایمنی جاده تحت عنوان اِم اٌ تی را پاس کرده باشد 

 

باید خیلی مراقب رانندگی با ماشینی باشید که دوستانتان به شما قرض داده اند ، چون رانندگی هر اتومبیلی بدون گواهینامه 

معتبر ، بیمه نامه ، مالیات و اِم اٌ تی جرم است. پلیس میتواند راننده را به هر دلیلی متوقف کند. یعنی حق دارند متوقفتان کنند 

. اگر حین رانندگی بوسیله پلیس متوقف شوید ، آنها میتوانند از شما بخواهند گواهینامه ، نداده باشیدحتی اگر خطایی انجام 

روز آنها را به همراه  1بیمه و برگه اِم اٌ تی/ معاینه فنی خود را نشان بدهید. اگر این مدارک همراهتان نباشد ، باید ظرف 

روز به اداره پلیس نبرید ، آن موقع قانون شکنی به حساب می آید و ممکن  1خودتان به اداره پلیس ببرید. اگر آنها را ظرف 

 .به دادگاه فرا خوانده شوید. اگر پلیس فکر کند بیمه ندارید گاهی اوقات ماشینتان را می برند تا زمانیکه ثابت کنید بیمه دارید

 

 :اگر تصمیم به رانندگی با یک اتومبیل دارید باید بدانید که موارد زیر جرم است

  رانندگی با سرعتی بیشتر از محدوده سرعتی تعیین شده در جاده های مختلف. در انگلیس محدوده سرعت بر اساس

 مایل در ساعت و نه کیلومتر

 رانندگی یا عهده دار یک اتومبیل در جاده یا مکانی عمومی اگر مست یا تحت تاثیر مصرف مواد مخدر باشید 

 استفاده از موبایلتان حین رانندگی 

   اگر کودکی همراهتان هست و در اتومبیل خود سیگار بکشید 

 هر سر نشینی در یک اتومبیل باید صندلی خودش را داشته باشد ، و کمربند ایمنی بسته باشد 

  اتومبیل داشته باشند مخصوص کودک درسال که کمربند ایمنی، و صندلی  21راننده مسئول همه کودکان زیر. 
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 کار کردن در انگلیس 

پناهجوها اجازه کار در انگلیس ندارند تا وقتی که اقامتشان را بگیرند. اگر 

ماه برای دریافت تصمیم اولیه در مورد درخواست پناهندگی تان  21بیشتر از 

منتظر شده باشید ، می توانید درخواست اجازه کار بدهید. اگر اجازه کار به 

شما داده بشود ، اجازه ندارید شغل آزاد داشته باشید . فقط اجازه دارید کاری 

را قبول کنید که شامل لیست مشاغل مورد نیاز منتشر شده بوسیله اداره 

اگر در حالیکه بدون اجازه کار بروید و کار  .مهاجرت و ویزا انگلیس باشد

کنید، دولت می تواند درآمد یا امالکتان و چیز هایی را که خریده اید را 

مصادره کند. همچنین ریسک این وجود دارد که بازداشت یا از کشور اخراج 

 .شوید

هوشیار باشید اگر کسی به شما پیشنهاد کار داد ، ممکن بدانند اجازه کار ندارید 
و ممکن بخواهند از شما برای مقاصد   مجرمانه سوء استفاده کنند ، ممکن 
سعی کنند تا با تهدید ، زور ، فریب یا سوء استفاده از قدرت کنترلتان کنند. 

اطالعات شخصی تان را بدست بیاورند و آنوقت خانواده تان را  :مثال ، ممکن
تهدید کنند برای اینکه شما را در اسیر خودشان کنند و کنترل کنند و یا از 
ترستان در مورد اقامت نداشتن در انگلیس برای کنترلتان استفاده کنند. در 

انگلیس این برده داری مدرن نامیده می شود و اگر نگرانید که شما یا کسی را 
که می شناسید به این شیوه مورد سوء استفاده قرار گرفته باید با پلیس تماس بگیرید. از آنجائیکه تصمیم گیری در مورد درخواست 

پناهندگی تان ممکن زمان زیادی طول بکشد، با وجودیکه نمیتوانید کار کنید ، اما می توانید با مشارکت در جامعه محلی تان ، 
عضویت در فعالیت های گروهی و جمعی، مالقات و دیدار با مردم و قبول انجام کارهای داوطلبانه و خیریه از وقت اضافه خود 

 .استفاده کنید

 
 قوانین انگلیس در زمینه سکس 

در انگلیس ، تماس جنسی در هر زمانی بدون رضایت فرد دیگر جرم است )یعنی اینکه هر دو نفر باید بطور اختیاری توافق داشته 

باشند که چه چیزی در حال رخ دادن و در انتخاب آن آزادی و توانایی داشته باشند(. این شامل تماس فیزیکی نا خواسته نظیر هر 

 .گونه لمس کردن ، بوسیدن یا چسبیدن به کسی از جمله همسر ، دوست دختر یا شریک زندگی تان می شود

 

مهم یادتان باشد که اگر کسی واقعا مست یا های ، نمیتوانند رضایت بدهند و اگر به هر 
روشی با کسی سکس کنید که مست یا های و نداند چه اتفاقی دارد می افتد و بنابراین 

 .نتواند رضایت آگاهانه بدهد ، این کار معادل تجاوز جنسی کردن به آنهاست

 
  

 

سال حتی در تلفن موبایلتان هم جرم است. اگر تصویر پورنوگرافی کودک زیر  21داشتن تصاویر پورنوگرافی کودکان زیر 

سالی را دریافت کردید ، آن را برای کسی نفرستید ، عکس را حذف کنید  و تماستان را با آن شخصی که آن را برای شما  21

 فرستاده قطع کنید. اگر نگرانید که کسی از شما سوء استفاده میکند باید موضوع را به پلیس گزارش کنید. 

 21سال چه زن یا مرد ، حتی اگر رضایت هم داده باشند جرم است.  مهم فرض نکنید فردی باالی  21سکس با همه افراد زیر 

سال سن دارد چون آنها را در جایی مثل بار و میخانه یا کلوپ و باشگاه مالقات کردید. در انگلیس برقراری ارتباط رمانتیک 

 .سال از نظر اجتماعی قابل قبول نیست 21با افراد زیر 

اگر می دانید که اچ آی وی مثبت هستید ، مهم که قبل از انجام عمل جنسی به افرادی که می خواهید با آنها سکس کنید بگویید ، 

اگر این کار را نکنید ، ممکن متهم به جرم جنایی شوید. اچ آی وی مثبت باشید تاثیری روی درخواست پناهندگی ندارد و منجر 

 به اخراجتان از انگلیس نمی شود. 

ممکن در محله هایی زندگی کنید که کارگران جنسی یا افرادی که خود فروشی می کنند در خیابان ها پرسه بزنند ، اما مهم 
بدانید در این کشور نزدیک شدن به کسی در اماکن و انظار عمومی و درخواست سکس کردن غیر قانونی ، این اغلب بعنوان 
راندن اتومبیل به کندی در کنار خیابان جهت گفتگو و سوار کردن فاحشه ها شناخته می شود. توصیه می شود با خود فروشان 

جنسی و فا حشه ها وارد گفتگو نشوید چون طیفی از انتظارات و رفتارهای فرهنگی وجود دارد که می تواند منجر به سوء 
 .تفاهم شود و شما را در معرض خطر قرار دهد

 
 الکل ، تنباکو و مواد مخدر 

سال جرم است.  21سال است. برای یک بزرگسال خرید نوشیدنیهای الکلی برای افراد زیر  21سن قانونی برای خرید الکل 

برخی از مکانهای عمومی مختص منطقه الکل ممنوع است. اگر حین نوشیدن الکل در این نواحی دستگیر شوید ، جریمه می 

 .سال در خرید نوشیدنیهای انرژی زا با دوز باالی کافئین وجود دارد 21شوید. محدودیت هایی هم برای افراد جوان زیر سن 

سال توسط  21سال است. خرید سیگار و تنباکو برای افراد زیر  21سن قانونی خرید تنباکو 
بزرگساالن جرم است. سیگار کشیدن در همه مکان های عمومی محصور یا تقریبا محصور و 
محیط های کار غیر قانونی است. این شامل سیگار کشیدن در ماشین های حمل و نقل عمومی 

نظیر اتوبوس و قطارها می شود. محدودیت قانونی برای سیگار الکترونیکی کشیدن در انگلیس 
وجود ندارد اما استفاده از سیگار الکترونیکی هم بطور معمول در محل کار ، بیرون بیمارستان 

 .و نزدیک ساختمانهای عمومی مجاز نیست

اگر حین استفاده ، در اختیار داشتن یا فروش مواد مخدر غیر قانونی گیر بیفتید دستگیر می 

شوید. می توانید داروهایی که از داروخانه می خرید یا داروهایی که بوسیله دکترتان برای شما 
دسته بندی می شوند ، که مواد مخدر    A, B, Cتجویز شده است را با خودتان حمل کنید. مواد مخدر غیر قانونی به صورت  

بوسیله قانون بعنوان خطرناک ترین نوع محسوب می شوند. حشیش هرچند در بعضی کشورها غیر قانونی نیست اما   Aدسته 
و مصرف آن حتی در خانه خودتان هم غیر قانونی است. همچنین قابل ذکر است که گیاهی    Bدر انگلیس مواد مخدر دسته  

محسوب می  Cکه بعنوان محرک در بعضی از جوامع سومالی مصرف می شود در انگلیس غیر قانونی و مواد مخدر دسته 
 .شود
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 ارزشهای انگلیس، مسئولیت ها، حقوق و آزادی ها

انگلیس برای تفاوت های فرهنگی و مذهبی ارزش قایل است و بردباری و 

تحمل و انصاف ارزش های مهمی هستند. عقاید مذهبی یا راست افراطی یا 

نژاد پرستانه تحمل نمی شوند. مردم باید به عقاید ، مذهب و لباس یکدیگر 

 .احترام بگذارند حتی اگر با آنچه به آن عادت دارند تفاوت داشته باشد

در انگلیس آزاد هستید از مذهب و آیین خود پیروی کنید. می توانید کلیساها ، 

مساجد ، سینگال ها و سایر مکان های عبادت را در شهر های بزرگ و 

   .کوچک پیدا کنید

در انگلیس رفتار با مردم به بدی و روشی متفاوت بدلیل ملیت ، جنسیت ، 

تمایالت جنسی ، مذهب ، عقاید سیاسی، سن یا معلولیت غیر قانونی و بعنوان 

جرایم  نفرت شناخته می شود. جرایم نفرت شامل اسم روی افراد گذاشتن ، 

 .زور گویی ،  ضرب و شتم ، دزدی ، آسیب به خانه و ماشین ، دیوار نویسی یا نوشتن و آزار و اذیت می شود

گزارش کنید و آنها تحقیق خواهند کرد  202اگر از جرایم نفرت رنج برده اید می توانید مستقیما آن را به پلیس از طریق شماره تلفن 

و به شما پشتیبانی و مشاوره ارائه خواهند کرد. مجبور نیستید حین گزارش جرایم  نفرت اسم خود را بدهید. گزارشتان کامال 

محرمانه خواهد بود. پلیس تاثیر جرایم نفرت روی افراد جامعه را می داند و آنها را خیلی جدی می گیرد. اگر کسی با شما 

پرخاشگری می کند ، اولین گزینه اینکه خودتان را از آن شرایط دور کنید ، راه بروید یا بدوید و دور شوید ، در خانه تان پناه 

بگیرید. به مغازه ای بروید و درخواست کمک کنید. و سپس به پلیس تلفن کنید. در نهایت اینکه در صورت نیاز برای گریز از 

این حق شماست که از خودتان دفاع کنید. هرچند خیلی مهم بدانید که در انگلیس نمی توانید برای حفاظت از و پرخاشگری مهلکه  

 .خودتان سالح حمل کنید

اگر قربانی جرم هستید، می توانید از سازمان های کمک به قربانیان جرایم کمک و پشتیبانی روحی و عاطفی و فیزیکی بگیرید. 
آنها چه قربانیان  جرم را به پلیس گزارش کرده باشند یا نه، کمک ارائه می کند. آنها همچنین می توانند به شما کمک کنند جرایم از 

جمله جرایم نفرت را گزارش کنید. لطفا برای جستجو سازمانهای کمک به قربانیان تزدیک محل زندگی خودتان به وبسایت: 

www.victimsupport.org.uk  08081689111 رجوع کنید یا تلفن کنید به.  

  
 ایست و بازرسی

پلیس می تواند در هر زمانی شما را ایست و بازرسی کند ، هر چند رایج نیست و نباید مرتبا اتفاق بیافتد. افسر پلیس ممکن متوقفتان 

 کند و بپرسد: اسمتان چیست ، اینجا چه کار می کنی و کجا می روی. 

افسران پلیس می توانند شما را بگردند و بازرسی کنند که بستگی به شرایط دارد ، بازرسی شدن به معنای دستگیر شدن نیست. 

داشته باشند که مشکوک شوند دارید: مواد مخدر غیر قانونی ، اسلحه ، لوازم دزدی ، چیزی که  ’دالیل کافی‘افسران پلیس باید 

  .ممکن برای انجام جرم استفاده شود ، نظیر دیلم حمل می کنید

دالیل موجه می تواند شامل مواردی باشد نظیر اینکه افسر پلیس ببیند چیزی از کیف یا جیبتان بیرون زده ، یا با کسی هستید که 

 .پلیس می داند قبال اینجور چیزها رو داشته

( باید وقتی شما را متوقف می کند یونیفورم پوشیده باشد. لطفا متوجه باشید که بعضی PCSOافسر محلی کمک و پشتیبانی پلیس )
اوقات افسران پلیس ماشین های بدون آرم پلیس سوار می شوند و یک افسر پلیس همیشه نیاز نیست یونیفورم پوشیده باشد اما اگر 

 .یونیفورم نپوشیدند باید کارت خودشان را به شما نشان بدهند

  

قانون به پلیس حق ایست و بازرسی می دهد ، و اگر موافقت نکنید به زور بازرسی  -ایست و بازرسی روندی اختیاری نیست 
 .می شوید

 تماس با پلیس

 ساعته تماس بگیرید. 11می توانید شخصا و حضورا به مراکز پلیس بروید یا با آنها از طریق تلفن 

تلفن تماس با پلیس در شرایط کمتر فوری ، مثال اگر خانه یا ملکتان آسیب  202

  .دیده ، اطالع دادن در مورد یک جرم ، یا هرگونه سوال عمومی می باشد

همچنین می توانید جرائم غیر اورژانسی را بصورت آنالین با پر کردن یک فرم 

گزارش ساده گزارش دهید. باید فرم آنالین گزارش جرم پلیس محل زندگی تان را 

 .در اینترنت جستجو کنید

شماره تماس تلفنی اگر فوریتی برایتان پیش آمده ، مثال قربانی خشونت شده 999 

اید یا شاهد وقوع جرم هستید. وقتی تلفن می کنید بگویید پلیس نیاز دارید چون این 

آتش سوزی هم استفاده می شود. تلفن به اعالم شماره برای درخواست آمبوالنس یا 

 .رایگان است 999

را شماره گیری می کنید ، اگر مترجم نیاز دارید ، لطفا قطع نکنید. به  999وقتی 

دقیقه(  20آنها بگویید به چه زبانی حرف می زنید. ممکن سکوت برقرار شود )تا 

، بعدش فردی که به زبان شما حرف می زند برای کمک به شما پشت خط می آید. 

اگر فوریت و نمی توانید پشت خط منتظر بمانید ، اسم خیابان را بگویید و پلیس 

 .خواهد آمد

 حین تماس با پلیس دانستن موارد زیر مفید خواهد بود: 

  چطوری درخواست پلیس کنید 

  چطوری آدرس خود را به انگلیسی بگویید 

  ، اگر در آدرس خودتان نیستید یاد بگیرید چطور از یک محل معروف برای اینکه بگویید کجا هستید استفاده کنید

 یعنی یک مغازه یا اسم خیابان 

 بتوانید بگویید به چه زبانی حرف می زنید 

در انگلیس ، پلیس باالتر از قانون نیست ، می توانید علیه پلیس شکایت کنید. می توانید علیه یک افسر پلیس یا کارمندان پلیس 

یا مراجعه به  202شکایت کنید اگر از عملکردشان راضی نیستید. این کار را می توانید با مراجعه به مراکز پلیس ، تلفن به 

 .وبسایت نیروی پلیس محلی انجام دهید

  


