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 انګلستان ته ښه راغالست

 قانونونه او ژوند په انګلستان کې

 په انګلستان کې پولیس د خلکو ، د هغوی حقونو او امنیت خوندي کولو لپاره شتون لري

یو څوک باید قانون اطاعت وکړي.  قانون ته درناوی په انګلستان کې خورا مهم دی او هر

 که تاسو قانون مات کړئ ، نو پایلې شتون لري 

  تاسو جریمه ترالسه کولی شئ یا زندان ته تللی شئ

 .کولی شي په انګلستان کې د تابعیت لپاره راتلونکي غوښتنلیک هم اغیزمن کړي  

 پولیس دنده لري چې قانون په کلکه ساتي ، د جرم مخنیوی وکړي ،

 عدالت ته څوک راوګرځئ څوک چې قانون ماتوي ، سوله ساتي او 

د ټولنې ساتنه ، مرسته او ډاډ. دوی هم هلته دي تاسو سره د مرستې لپاره او تاسو باید د 

نږدې کیدو څخه ویره ونلرئ دوی که تاسو د جرم ګیر کړ، یا ګناه پیښ شي ، یا د جنراتور 

 لپاره د بیلګې که تاسو ورک یاست  تا سو سره به مراسته کیګی

دا مهم دي چې پوه شئ چې ځینې شیان چې ممکن په نورو هیوادونو کې ورته اجازه ورکړل شي په انګلستان کې د منلو وړ ندي 

او دا ستاسو مسؤلیت دی چې د انګلستان په قانون کې ژوند وکړئ. دا هم مهم دي چې د یو څه شیانو چې ممکن دای  په نورو 

 هیوادونو کې ورته اجازه ورنکړل شي ممکن په انګلستان کې قانوني وي.

 په کور کې په انګلستان کې

د ښه ګاونډیتوب لپاره تاسو باید تل هڅه وکړئ چې لږترلږه د شپې او 

 سهار وختي لپاره غږ کم وساتی.

او ګاونډیانو ته خبر ورکړئ که تاسو د محفل جوړولو پالن لرئ یا ډیر  

 شمیر میلمنو لیدنه کوی

دا د پوهې وړ ده چې خپل دروازې او کړکۍ په هر وخت کې بند وساتئ  

او توکي لکه د موټرونو او بریښنایی تجهیزاتو لکه د درملنې ځای کې وساتئ. که تاسو غواړئ په خپل کور کې تلویزیون 

 وګورئ ، قانون وایي چې تاسو اړتیا لرئ د تلویزیون جواز پوښښ وکړئ.

 تاسو باید ومومئ چې کومه ورځ خپل کثافات د کثافاتو راټولولو لپاره ایښودئ.

بیا خپل بن دې نینه ګړی یوځل چې خالي شي. په ډیری ساحو کې د کثافاتو مختلف ډولونو لپاره بیل ډبونه ، بکسونه یا د  

 راټولولو کڅوړې شتون لري.

 

په انګلستان کې هرڅوک د خپل ځایی چاپیلایر ساتلو لپاره مسؤلیت لري. د دې معنا دا ده چې تاسو باید په عامه ځایونو یا کوڅو 

کې خپل ترشا بیکار نه پریږدئ ئ. د کثافاتو ایستل / غورځول / بهر کېښودل او نه په یوه دستګاه کې یو جرمي جرم دی چې 

پدې کې میسال پو توګه ، سګرټ هتا کول  شامل دي. دې ته تجرم  ویل کیږي او تاسو جریمه کیدی شی. دا هم د منلو وړ نده 

 چې په کوڅو یا نورو عامه ځایونو کې کیهیدول او تاسو ته به جریمه کیدی شي

 

په انګلستان کې یسیکل په پیاده ګېرزیدو  کی چلول غیرقانوني دي او تاسو د دې  چلول لپاره جریمه کیدی شي. دا ستاسو د 

 خوندیتوب او د نورو خوندیتوب لپاره مهم دی کله چې د شپې بایسکل چلویباید په سایکل کې څراغونه وئ ، دواړه مخ او شاته

  

 

 په انګلستان کې موټر چلول 

په نوم پیژندل  DVLAد موټر چلولو او وسایط جواز لرونکي اژانس ته د 

کیږي اجازه نلري تاسو ته د موټر چلولو جواز درکړي که تاسو په انګلستان 

کې د "قانوني پلوه" نه اوسئ. دا په ټولو خلکو باندې پلي کیږي څوک چې د 

کولی شي ستاسو د موټر چلولو جواز  DVLAپاتې کیدو لپاره اېجازه نلري. 

 DVLAلغوه کړي که دوی فکر وکړي چې تاسو په انګلستان کې نه یاست. 

اړتیا نلري تاسو ته خبر درکړي که دوی ستاسو جواز لغوه کړي. د دې 

معنی دا ده چې تاسو ممکن نه پوهیږئ چې تاسو غیرقانوني موټر چلوي تر 

 هغه چې تاسو د پولیسو لخوا ودرول شي.

 21که تاسو  په خپل هیواد کې د موټر چلولو بشپړ قانوني جواز لرئ ، تاسو  ته ممکن د دې هیواد څخه د راتلو نیټې څخه تر 

میاشتې وروسته  21سره وګورئ.  DVLAمیاشتو پورې په دې هیواد کې موټر چلولو ایجازه لرئ ، که څه هم تاسو باید لومړی د 

تاسو باید د بریتانیا د موټر چلولو جواز ترالسه کړئ. احتمال شتون لري چې تاسو به د موټر چلولو ازموینې ته بریالي کیدو دمخه 

د موټر چلولو درسونهولولی  او د بریتانیا د موټر چلولو جواز ترالسه کړئ. تاسو اړتیا لرئ مخکې له دې چې په انګلستان کې 

 کلن عمر کې اوسئ. 21موټرچلوی باید 

د قانوني موټر چلولو الیسنس درلودل یوازې یو له هغه شیانو څخه دی چې تاسو یې په انګلستان کې د قانوني ډول موټر چلولو ، 

 تاسو به دی شیانو ته هم اړتیا لری

 د بیمې سند چې تاسو د موټر چلولو لپاره هم اړتیا لری 

 موټر به د سړک مالیې ته اړتیا ولري 

  موټر ته به اړتیا وي چې دMOT په نوم پیژندل شوي د سړکونو کلني خوندیتوب کلنۍ ازموینه تیره کړي 

تاسو به  اړتیا لری د موټر چلولو په اړه خورا محتاط اوسئ که چیرې ملګري لخوا تاسو ته موټر درکړل شوی وي ، ځکه چې دا 

سند پرته موټر چلول جرم دی. پولیس د هر دلیل لپاره د  MOTد کوم جواز غیر قانوني سرغړونه ، بیمه سند ، د سړک مالیه او 

چلوونکو مخه نیولو واک لري. د دې معنی دا ده چې دوی حق لري تاسو ودروي حتی که دوی فکر نه کوي چې تاسو کوم غلط 

کار کړی وي. که تاسو د موټر چلولو پرمهال د پولیسو لخوا ودرول شي ، دوی کولی شي ستاسو د موټر چلولو جواز ، بیمه او 

MOT  ورځو دننه  پولیس سټیشن ته ویسی. که تاسو دا د  1سند وګوري. که تاسو دا اسناد له ځانه سره نلرئ ، نو تاسو باید یې د

ورځو دننه پولیسو مرکز ته ونه لیږئ نو بیا تاسو قانون مات کوئ او تاسو ممکن محکمې ته یوړل شئ. که چیرې د پولیس افسر  1

 فکر وکړي چې تاسو بیمه نلرئ دوی کله ناکله ستاسو موټر لرې کوي ترڅو چې تاسو ثابته کړئ چې تاسو بیمه لرئ او که نه .

 -که تاسو د موټر چلولو پریکړه وکړئ نو تاسو باید خبر اوسئ چی الندی شیان جرم دی: 

 .د مختلف سرکونو لپاره ټاکل شوی سرعت محدودیت څخه پورته موټرچلول 

 په انګلستان کې د سرعت محدودیت په ساعت کې مایل کې دی نه کلومیتر.            

  په عامه سړک کې موټر چلول یا د موټر چلولو مسؤل اوسئ که تاسو د الکولي مشروباتو یا مخدره توکو تر اغیز الندې

 یاست.

 .خپل موبایل د موټر چلولو په وخت کې کارول 

 .په خپل موټر کې سګرټ څښل که تاسو سره ماشوم وی 

 .په موټرو کې هر مسافر باید خپله څوکۍ ولري ، او د سیټ بیلټ اغوندي 

  کلنۍ څخه کم عمر د ټولو ماشومانو لپاره مسؤل دی چې سیټ بیلټ ولري ، بوسٹر سیټ ولري ، د موټر  21ډرایور د

 څوکۍ ولري.
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 په انګلستان کې کار کول

پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په انګلستان کې کار وکړي تر 

هغه چې اجازه ورنکړل شي. که تاسو د خپلې ادعا په اړه د ابتدایی پریکړې 

میاشتو څخه ډیر انتظار ولری ، تاسو کولی شئ د کار کولو  21لپاره له 

اجازه وغواړئ. که تاسو ته د ماموریت له مخې ماموریت درکړل شي ، تاسو 

ته به اجازه نه وي چې په خپله دنده کړي او تاسو ته به یوازې اجازه درکړل 

شي چې دنده ترالسه کړئ کوم چې د انګلستان د ویزو او مهاجرت لخوا 

خپاره شوي کم پوریو لیست کې شامل دی. که تاسو کار کوئ کله چې تاسو 

حق نلرئ ، تاسو کولی شئ خپل عاید یا ملکیت د دولت لخوا لرې کړئ. د 

 دې خطر هم شتون لري چې تاسو به بې کاره یا له مینځه وړل کیږئ.

خبر اوسئ که څوک تاسو سره د کار وړاندیزونو سره اړیکه ونیسي ، دوی 

 ممکن پوه شي چې تاسو د کار کولو حق نلرئ

 

او دوی ممکن د جنایی ګټې لپاره ستاسو استحصال په لټه کې وي ، دوی 

ممکن هڅه وکړي او تاسو ته د ګواښونو ، زور ، تیري ، یا د ځواک څخه ناوړه ګټه اخیستنې په کار کې کار کولو ته اړ کړي. د 

مثال په توګه ، دوی ممکن: ستاسو په اړه شخصي معلومات ومومئ او بیا ستاسو د کورنۍ پروړاندې ګواښونه وکاروئ ترڅو 

تاسو بدنامه کړئ او کنټرول کړئ یا ستاسو د کنټرول لپاره ستاسو د کډوالۍ حالت په اړه خپله ویره وکاروئ. په انګلستان کې دا د 

عصري غالمۍ په نوم پیژندل کیږي او که تاسو اندیښنه ولرئ چې تاسو یا څوک چې تاسو پیژنئ پدې الره کې ترې ګټه اخیستل 

کیږي نو تاسو باید پولیس سره اړیکه ونیسئ. لکه څنګه چې ستاسو د پناه غوښتنې پریکړې کې ډیر وخت نیولی شي ، که څه هم 

تاسو کار نشئ کولی ، نو بیا هم کولی شئ د خپلې محلي ټولنې برخه وګرځئ ، په فعالیتونو کې برخه واخلئ ، خلکو سره ناسته 

 وکړئ او د رضاکارانه فرصتونو څخه کار واخلئ.

 
 د جنسي قانون په اړه د انګلستان قانون

په انګلستان کې ، دا یو جرم دی چې هر وخت د بل کس د رضایت پرته جنسي اړیکي 

نیول کیږي )پدې معنی چې دواړه خلک د هغه څه سره موافق دي چې د انتخاب په 

واسطه پیښیږي ، او د دې انتخاب کولو آزادي او وړتیا لري(. پدې کې غیر مطلوب 

فزیکي اړیکه شامله ده لکه په هرې الرې کې لمس کول ، ښکلول یا یو چا ته نیول. 

 پدې کې ستاسو میرمن ،  یا ملګری شامل دي.

 

دا په یاد ولرئ چې که څوک یا  شراب اوسکی ، دوی نشي کولی رضایت ورکړي. او 

که تاسو په داسې طریقه جنسي اړیکه لرئ څوک چې شراب څښل یا لوړ وي او نه 

پوهیږي چې څه پیښیږي او له همدې امله نشي کولی رضایت ورکړي ، دا د دوی 

 جنسي تیري سره مساوي دی.

 
  

 

کالو څخه  21کالو څخه کم عمر ماشومانو د فحش عکسونو درلودل جرم دی ، پدې کې  تلیفون شامل دي. که تاسو د  21د 

کم عمر د ماشوم فحاشي عکس ترالسه کړئ ، هیچا ته یې مه لیږئ ، عکس حذف کړئ او د هغه چا سره اړیکه ودروئ چې 

 دا یې تاسو ته لیږلی. که تاسو اندیښنه لرئ چې چا ناوړه ګټه اخیستل کیږي نو تاسو باید پولیس ته راپور کړئ.

 

کلونو څخه کم عمر ولري حتی  21دا د یو نارینه یا ښځینه لپاره جرم دی چې له هر هغه چا سره جنسي اړیکي ولري چې د 

کلن عمر لري ځکه چې تاسو د دوی سره د پب یا  21که دوی موافق وي. دا مهمه ده چې ګومان ونه کړئ چې یو څوک د 

کلونو څخه ټیټ خلکو اړیکې جوړې  21کلب په څیر لیدو کوئ. په انګلستان کې دا په ټولنیز ډول د منلو وړ ندی چې د 

 کړي.

 

مثبت یاست ، نو دا مهمه ده چې تاسو خپل جنسي اړیکې دمخه جنسي فعالیت کې دخیل  HIVکه تاسو خبر یاست چې تاسو د 

مثبت کیدل به ستاسو د پناه غوښتنې تاثیر  HIVکړئ ، که تاسو دا کار ونکړئ نو دا ممکن د جنایی تورونو المل شي. د 

 ونکړي یا تاسو د انګلستان څخه وشړل شي.

 

تاسوته ممکن دی په هغه ځایونو کې اوسیږئ چیرې چې جنسي کار کونکي یا په فحاشي کې خلک په سړکونو ګرځي موندل 

کیږي ، په هرصورت دا مهمه ده چې پوهه شي چې دا په هیواد کې غیرقانوني ده چې په عامه توګه له چا سره اړیکه ونیسي 

او د هغوی څخه د جنسي غوښتنه وکړي ، دا ډیری وخت ورته راجع کیږي لکه څنګ تاسو ته مشوره درکول کیږي چې له 

فحشا سره د خلکو سره خبرو اترو کې دخیل نشئ ځکه چې دلته یو لړ کلتوري چلند او تمې شتون لري چې د غلط فهمۍ 

 المل کیدی شي او تاسو ته خطر پیښولی شي.

 
 الکول ، تمباکو او مخدره توکي

کلونو څخه  21کلن دی. دا د یو بالغ کس لپاره جرم دی چې د  21د الکول پیرود قانوني عمر 

لږ عمر لرونکي لپاره د الکولي مشروباتو پیرود وکړي. ځینې عامه ځایونه د 'الکول فری 

کالو  21زون' ډیزاین شوي. که تاسو یوې حوزې شراب څښئ ، نو تاسو به جریمه شئ. د 

څخه کم عمر لرونکي ځوانانو باندې هم محدودیتونه شتون لري چې د کافین لوړه خوراک 

 لرونکي انرژي څښاک واخلي.

 

کالو څخه کم عمر د هر  21کلن دی. د یو بالغ کس لپاره دا یو جرم دی چې د  21د سګرټ یا توباکو پیرودلو قانوني عمر 

چا لپاره سګرټ وپیرئ. دا په غیر عامه یا تړل شوي ساحو او کارځایونو کې په ټولو عامه ځایونو کې غیرقانوني دي. پدې 

کې په موټرو کې سګرټ څښل شامل دي  لکه بسونه او ریلونه. په انګلستان کې هیڅ قانوني محدودیت شتون نلري په 

 هرصورت ، په کاري ځایونو ، روغتونونو کې نږدې او کار  کی هم منع دی.

 

که تاسو د غیرقانوني درملو کارولو ، ملکیت یا پلورلو کې نیول شوي وي نو تاسو نیول کیدی شئ. تاسو کولی شئ هغه 

 A Bدرمل چې تاسو له کیمیاست یا درملو څخه اخلئ وړئ چې ستاسو د ډاکټر لخوا وړاندیز شوي وي. غیرقانوني درمل د 

ټولګی درمل چې د قانون لخوا درملنه خورا خطرناک کیږي. بنګ چې که څه هم په ځینو  Aطبقه بندي شوي ، د  Cاو 

ټولګي درمل دی او حتی په خپل کور کې یې کارول غیرقانوني دي. دا د  Bهیوادونو کې پریکړه شوې په انګلستان کې د 

 Cیادونې وړ هم ده چې خټ یو بوټی چې په سومالیا کې ځینې ټولنې کې د محرک په توګه کارول کیږي غیرقانوني دی او د 

 ټولګی دی.
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 د انګلستان ارزښتونه ، مسؤلیتونه ، حقونه او آزادۍ

انګلستان کلتوري او دیني توپیرونو ته ارزښت ورکوي او ډیر زور او 

صداقت مهم ارزښتونه دي. مذهبي یا د ښي اړخ افراطي یا نژاد پرست 

نظرونه د زغملو نه دي. خلک باید د یو بل نظرونو ، مذهب او لباس ته 

 درناوی وکړي ، حتی که دا د هغه څه څخه توپیر ولري چې دوی یې کاروي.

تاسو په انګلستان کې د خپل مذهب عملي کولو ته وړیا یاست. تاسو په کلي او 

ښارونو کې کلیساګانې ، جوماتونه ، عبادت ځایونه یا د عبادت ځایونه موندلی 

 شئ.

دا په انګلستان کې غیرقانوني دی چې د خلکو سره بد یا مختلف چلند وکړي 

 ځکه چې له کوم ځای څخه راځي ، د دوی جنسیت ، 

مذهب ، سیاسي نظرونه ، عمر یا معلولیت ، او دا د کرکې جرم په توګه پیژندل کیږي. د کرکې جرم کې شامل دي: نوم زنګ 

 وهل ، ځورونه ، برید ، غال ، او کور یا موټر ته زیان ، ګریټي یا لیکل.

په تلیفون سره دا په مستقیم ډول پولیسو ته راپور کړئ او دوی  202که تاسو د کرکې جرم سره مخ شوي یاست نو کولی شئ د 

به تحقیق وکړي او تاسو ته مالتړ او مشوره درکړي. تاسو اړتیا نلرئ خپل نوم ورکړئ کله چې د کرکې جرم پیښې بیا انځور 

کول. ستاسو راپور به په بشپړ ډول محرم وي. پولیس د نفرت جرمونو اغیزې په افرادو او ټولنو باندې اغیزه کولی شي او دوی 

یې جدي نیسي. که یو څوک تاسو ته تیښته کوي. لومړی اختیار باید دا وي چې خپل ځان د سټیټینیا څخه لرې کړئ ، یا ځان په 

خپل کور کې بند کړئ ،  الړ شئ او د مرستې غوښتنه وکړئ. بیا پولیسو ته زنګ ووهئ. په نهایت کې تاسو حق لرئ له خپل 

ځان څخه دفاع وکړئ که اړتیا وي له وضعیت څخه لرې کیدو کې مرسته وکړئ. په هرصورت ، دا واقعیا پوهیدل مهم دي چې 

 په برتانیا کې تاسو نشئ کولی د ساتنې لپاره وسلې وساتی.

تاسو احساساتي او عملي مالتړ ترالسه کولی شئ که تاسو د قرباني مالتړ څخه د جرم قرباني یاست. دا خدمت مرسته کوي که نه 

د جرم قرباني پولیسو ته د جرم راپور ورکړی. دوی کولی شي تاسو سره د کرکې جرم په شمول د جرم په راپورولو کې هم 

 مرسته وکړي.

  www.victimsupport.org.ukمهرباني وکړئ ویب  وګورئ 

 0101211022یا تلیفون  

  
 ودرولو او لټون 

پولیس کولی شي هر وخت تا سو ودروی او پوښتنه وکړي ، که څه هم دا عادي ندي او په منظم ډول پیښ نشي. د پولیسو افسر 

 ممکن تاسو ودروي او پوښتنه وکړي: ستاسو نوم څه شی دی ، په سیمه کې څه شی کوئ او چیرې ځئ.

د پولیس افسران د وضعیت په پام نیولو سره تاسو په لټه کې کیدی شي ، د پلټنې دا  معنی نلري چې تاسو نیول شوی یاست. د 

پولیسو افسران اړتیا لري چې "معقول اساسات" ولري ترڅو شک ولري چې تاسودا اودرولی: غیرقانوني مخدره توکي ، یوه وسله 

 ، د ملکیت غال ، داسې کوم شی چې د جرم ترسره کولو لپاره کارول کیدی شي ، لکه د کاګ بار.

معقول اساس کې ممکن دا شیان شامل وي لکه څنګه چې د پولیسو یو افسر ستاسو د کڅوړې یا جیب څخه یو څه ګوري ، یا تاسو 

 د هغه چا سره یاست چې دوی پوهیږي چې دا شیان په تیرو وختونو کې درلودل.

( باید یونیفورم ولري کله چې دوی تاسو ودروي. مهرباني وکړئ په یاد وساتئ چې ځینې PCSOد پولیسو د ټولنې افسر )

وختونه د پولیسو افسران بې نښه شوي موټرې چلوي او د پولیسو افسر باید تل یونیفورم ولري ، مګر که دوی یونیفورم نه 

 اغوندي نو دوی باید تاسو ته د هغوی تضمین کارت وښیې.

  

قانون پولیسو ته اجازه ورکوي چې ودروي او پلټنه وکړي ، او که تاسو انکار  -د ودرولو او لټون پروسه داوطلبي نده 

 وکړئ تاسو په زور سره تالشي کیدلی شئ.

 د پولیسو سره اړیکه نیول

 تاسو کولی شئ د پولیس سره اړیکه ونیسئ

 ساعته یا په تلیفون کې. 11د ورځې پولیستیشن کی 

شمیره ده چې په لږ عاجل حالت کې د پولیسو سره اړیکه ونیسي ، د مثال   202

په توګه که ستاسو ملکیت ضعیف شوی وي ، ترڅو د جرم په اړه معلومات 

 ورکوي ، یا کوم عمومي پوښتنې.

تاسو کولی شئ د ساده راپور ورکولو فورمه کارولو سره آنالین پولیسو ته د غیر 

اضطراري جرمونو راپور هم ورکړئ. تاسو به اړتیا ولرئ د خپل پولیس ځواک 

 آنالین جرمونو راپور ورکولو فارم لپاره انټرنیټ وپلټئ.

 د زنګ وهلو شمیره ده که تاسو عاجل مراسته ولرئ ، 000

د مثال په توګه که تاسو د برید قرباني یاست یا جرم . کله چې تاسو زنګ ووهئ 

، ووایاست چې تاسو پولیسو ته اړتیا لرئ ، ځکه چې دا هم د امبوالنس زنګ 

 ته زنګ ووهئ. 000وهلو شمیره ده یا که چیرې اور وي. وړیا ده 

ډایل کړئ ، که تاسو ترجمان ته اړتیا لرئ ، مهرباني وکړئ ځنډ مه کوئ. دوی ته ووایاست چې په کومه ژبه  000کله چې 

دقیقو پورې( ، بیا یو څوک چې ستاسو ژبه خبرې کوي تاسو به ستاسو سره د  20خبرې کوئ. کرښه ممکن چپ شي )تر 

مرستې لپاره په لیکه کې راشي. که دا اضطراري حالت وي او تاسو نشئ کولی په تلیفون کې انتظار وکړئ ، د سړک نوم 

 ووایاست او پولیس به پکې برخه واخلي.

 دا به د زده کړې سره مرسته وکړي:

 د پولیسو څنګه غوښتنه وشي 

 پته 

  د  -که تاسو په خپله پته نه یاست د ځمکې د نښه کارولو څرنګوالی زده کړئ ترڅو ووایی چې تاسو چېرته یاست

 هټۍ یا د سړک نوم.

 د دې ویلو لپاره چې تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ 

 

په انګلستان کې ، پولیس له قانون څخه پورته ندي ، تاسو کولی شئ د هغوی پروړاندې شکایت وکړئ. تاسو کولی شئ د 

پولیسو افسر یا د پولیسو کارمند غړي په وړاندې شکایت وکړئ که تاسو د دوی له کړنو خوښ نه یاست. تاسو کولی شئ دا 

 ته زنګ وهلو یا د محلي پولیسو ځواک ویب پا  کې ترسره کړئ 202په هر شخص کې د پولیس سټیشن څخه لیدنه ، 

  


