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Life in Scotland - Amharic

በሰኮትላንድ ለAዲስ Aኗኗር Eራስዎን ማዘጋጀት ጊዜ ሊወስድ ይችላል፡፡ ይህ በራሪ ወረቀት ህይወት
በስኮትላንድ ምን Eንደሚመስል Eንዲረዱ ለማድረግ ያለመ ነው፡፡ በራሪ ወረቀቱ Aንዳንድ ከትውልድ
Aገርዎ ሊለዩ ስለሚችሉ

ባህል፣ ባህሪ፣ ህጎች Aና ደንቦች

Aጭር መረጃን ይሰጣል፡፡

ህጋዊ የEድሜ ገደቦች
ሰዎች ከ18 Aመት በኋላ

Aዋቂዎች ወይም ህጋዊ Eድሜ ላይ የደረሱ ተብለው ይወሰዳሉ፡፡ ሆኖም ግን

ህጋዊ Eድሜ ለAንዳንድ Eንቅስቃሴዎች Eንደሚከተለው ሊለያይ ይችላል፡
•

Aልኮል ለመጠጣት - 18 Aመት ወይም ከዚያ በለይ መሆን Aለብዎት

•

ሲጋራ ለማጨስ - 18 Aመት ወይም ከዚያ በለይ መሆን Aለብዎት

•

የመንጃ ፈቃድ ለማግኘት - 17 Aመት ወይም ከዚያ በለይ መሆን Aለብዎት

•

ትምህርት ለማቋረጥ - 16 Aመት ወይም ከዚያ በለይ መሆን Aለብዎት

•

የግብረስጋ ግንኙነት ለማድረግ ለመስማማት - ጾታዊ ግንኙነት Eንዲኖርዎ 16 Aመት ወይም ከዚያ
በለይ
መሆን Aለብዎት

ልጆች
•
ወላጆች ልጆቻቸው 18 Aመት Eሰኪሞላቸው ድረስ Aለፊነት Eንዳለባቸው ይቆጠራሉ
•

ታደጊ ልጆች ህዝባዊ ቦታዎች ላይ ወይም ቤት ውስጥ ብቻቸውን መተው የለባቸውም

•

ልጆችን መምታት ወይም መኮርኮም Aይፈቀድም

ማጨስ
• ይህንን ምልክት በሚያዩበት ማንኛውም ቦታ ማጨስ ክልክል ነው
• ቤት ውስጥ ወይም ዝግ በሆኑ የህዝብ ቦታዎች በሮዎች፣ ምግብ ቤቶች፣ ቡና ቤቶች Eና ፊልም ቤቶችን
ጨምሮ ማጨስ Aይፈቀድም
• በማይፈቀድ ቦታ ማጨስ በገንዘብ ሊያስቀጣ ይችላል
• ውጪ፣ በራስዎ ቤት ውስጥ ወይም በራስዎ መኪና ውስጥ በAከራይዎ በልዩ ካልታዘዘ ወይም መኪናዎ
ለንግድ Aገልግሎት የሚውል ካልሆነ በስተቀር ማጨስ ይፈቀዳል
Aልኮል
• ህዝብ በሚሰበስብበት ቦታ፣ ለምሳሌ በመንገድ ላይ Eና በመናፈሻ ቦታዎች ውስጥ Aልኮል መጠጣት
Aይፈቀድም፡፡ ይህንን ማድረግ በገንዘብ ሊያስቀጣ ይችላል፡፡
ስለት ያላቸው ነገሮች
• በስኮትላንድ ስለት ያላቸው ነገሮች

ይዞ መገኘት ህገ ወጥነት ነው፡፡ ስለት ያለው ነገር ይዘው ፖሊስ

Aስቁምዎት ስለት ያለው ነገር ይዘው ከተገኙ በህግ ቁጥጥር ስር ሊውሉ

ይችላሉ፡፡

• በትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለት ያለው ነገር ይዞ መገኘት Aይፈቀድም
ማቆሸሽ
• ማቆሽሽ ወይም በመንገድ ላይ ቆሻሻ ወይም የማይፈለጉ ነገሮችን መጣል £50 ሊያስቀጣ ይቻላል፡፡
መድልዎ
• በሚከተሉት ምክንያቶች ከሌሎች በተለየ ሁኔታ መታየት፣ ወይም ሌላውን ሰው በተለየ ሁኔታ ማየት
ወይም ማግለል ህገ ወጥነት ነው፡ በEድሜ፣ በAካል ጉዳት፣ በስርዓተ ፆታ ዳግም ሰያሜ፣ በጋብቻ Eና
በማህበራዊ ግንኙነት፣ በEርግዝና Eና በወሊድ፣ በዘር፣ በሃይማኖት Eና Eምነት፣

በጾታዊ ግንኙነት

ወይም በጾታዊ ግንኙነት ላይ ባለ Aመለካከት፡፡
• ትንኮሳ ህገ ወጥ ነው ወደ ህጋዊ ክስ ሊያመራ ይችላል፡፡
• በንግግር ወይም በAካል ትንኮሳ Eንደተፈጸመብዎት ከተሰማዎ ለፖሊስ መንገር Aለብዎት፡፡ Eንዲሁም
ከስኮትላንድ የስደተኛ ምክር ቤት

(Scottish Refugee Council) Aንድ ሰው በማናገር ወይም በስልክ

ቁጥር 0800 027 3901 ጸረ-ማሕበረሰብ ባህሪ የተግባር ሃይል (Anti-Social Behaviour Task
Force) በመደወል Eርዳታ ማግኘት ይችላሉ፡፡

በሴቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት
• በሴቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት

፡ የቤት ውስጥ በደል፣ Aስገድዶ መድፈር፣ የጾታዊ ጥቃት፣ ሴተኛ

Aደሪነት፣ ጾታዊ ብዝበዛ Eና ህገወጥ ዝውውር፣ ህፃናት ላይ ጾታዊ በደል ማድረስ፣ የሴት ልጅ ግርዛት
(FGM)፣ Aስገድዶ ጋብቻ፣ የክብር ወንጀሎችን ሊያካትት ይችላል
• በስኮትላንድ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሴቶች Eና ልጃገረዶች ከማንኛውም Aይነት

ሴቶች ላይ ከሚፈጸም

ጥቃት የመጠበቅ ህጋዊ መብት Aላቻው
• የቤት ውስጥ በደል የAካል በደል፣ የጾታ በደል፣ AEምሮAዊ በደልን Eና የገንዘብ ምዝበራን
ሊያጠቃልል ይችላል
• ማንኛውም Aይነት ጥቃት ወይም የቤት ውስጥ በደል ላጋጠማት/ላጋጠመው ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ
ሁኔታ የEርዳታ Aገልግሎት Aለ
Eገዛ Eና ምክር ከድርጅቶች ማግኘት ይቻላል Eንደ:
• የሰኮትላነድ የሴቶች Eገዛ የቤት ውስጥ

በደል (Scottish Women’s Aid Domestic Abuse)

የEርዳታ መስመር: 0800 027 1234 (24 ሰAት)
• ብሔራዊ Aስገድዶ የመድፈር Eና ጾታዊ ጥቃት (National Rape and Sexual Assault) የEርዳታ
መስመር: 08088 01 03 02
• Aርክወይ ግላስጎው (Archway Glasgow): 0141 211 8175
የባህል ልዩነቶች Eና ተቀባይነት ያለቸው ባህሪያት
ምንም Eንኳን Aንዳንድ ባህሪያት በህግ የማይደገፉ ቢሆንም፣ የሰኮትላንድ ባህሎች Eና ከEርሰዎ የሚጠበቁ
ነገሮች ከAገርዎ የተለዩ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ Eነዚህም የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ:
• የግላዊ ቦታ Eና የAካላዊ ግንኙነቶች ላይ የሚጠበቁ ነገሮች ከAገር Aገር ሊለያዩ ይችላሉ፡፡ በታላቋ
ብሪታንያ በAጠቃላይ ሰዎች በህዝብ ውስጥ ምቾት Eንዲሰማቸው ጥቂት ግላዊ ቦታ Eንዲሰጠቸው
ይጠብቃሉ::
• በትላልቅ ቡድኖች መሰባሰብ፣ በተለይም በወጣት ወንዶች ቡድን

የሚያስፈራ ወይም Aደገኛ ተደርጎ

ሊታይ ይችላል፡፡
• በታላቋ ብሪታንያ ሁለቱንም ፆታዎች ሴቶችንም ሆነ ወንዶችንም ሰላም ለማለት የተለመደው ሰለምታ
Aሰጣጥ ሁኔታ

‘ጤና ይስጥልኝ’ (‘hello’) ማለት Eና/ወይም Eጅ መጨበጥ ነው፡፡

በታላቋ ብሪታኒያ ማሽከርከር
በታላቋ ብሪታኒያ ለጥገኝነት Aመልክተው ከሆነ Eና “ለመቆየት መለቀቅ” ገና ያለገኙ ከሆነ ከ25 ማርች
2010 ጀምሮ ለታላቋ ብሪታንያ የAሽከርካሪዎች ፈቃድ ማመልከት Aይችሉም፡፡
መኪና ሊያሽከረክሩ የሚችሉበት Aጋጣሚ ካለ የሚከተሉት ሊኖርዎ ይገባል:
• የAሁን/ጊዜው ያላለፈበት የማሽከርከር መንጃ ፈቃድ
• ለተሽከርካሪዎ የመድህን ዋስትና
• የAሁን/ጊዜው ያላለፈበት ተሸከርካሪዎ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን የሚያረጋግጥ የ MOT የምስክር
ወረቀት
• የAሁን/ጊዜው ያላለፈበት የመንገድ ታክስ ዲስክ
• ከታላቋ ብሪታኒያ ውጪ ከሆነ Aገር ሙሉ Eና ትክክለኛ የመንጃ ማሽከርከሪያ ፈቃድ Eና ይህንን
የሚያረገገጥ የሰነድ ማረጋገጫ ካልዎት፣ በውጨ Aገር የማሽከርከሪያ ፈቃድዎ ወደታላቋ ብሪታንያ
ከገቡበት ቀን Aንስቶ ለ12 ወራት ለማሽከረከር ይችላሉ፡፡.
• በAልኮል ወይም በAደንዛዥ Eጽ ግፊት ስር ሆነው ቢያሽከረክሩ በህግ ሊከሰሱ ይችላሉ
የቴሌቪዥን ፈቃዶች
• ቴሌቪዥን ካልዎት የቴሌቪዥን ፈቃድ መግዛት Aለብዎት፡፡
• 0300 790 6131 በመደወል፣ በመስመር ላይ www.tvlicensing.co.uk ወይም ይህ ምልክት ባለበት
በማንኛውም ሱቅ በAካል በመሄድ የቴሌቪዥን ፈቃድ መግዛት ይቻለል:

