ஸ்காட்லாந்தில் வாழ்க்ைக
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Life in Scotland - Tamil

ஸ்காட்லாந்தின் திய வாழ்க்ைக ைறக்கு ஏற்ப மா வதற்கு சிறி காலம் ஆகலாம்.
இத் ண் அறிக்ைக ஸ்காட்லாந்தின் வாழ்க்ைக ைறைய நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள
உத வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ள . இ உங்க ைடய தாய் நாட்
ந் ேவ ப ம் சில
பழக்கவழக்கங்கள், நடத்ைத, சட்டங்கள் மற் ம் விதிகள் பற்றிய அ ப்பைடத் தகவல்கைள அளிக்கின்ற .
சட்டப்ப யான வய க் கட் ப்பா கள்
18 வயதிற்குப் பிறகு மக்கள் ெபா வாக வய
க தப்ப கின்றனர். ஆயி
•
•

ம

வந்தவர்களாக அல்ல

ம், சட்டப்ப யான வய

சட்டப்ப யான வயதினராகக்

சில நடவ க்ைகக

க்கு பின்வ மா

அ ந் தல் - 18 வய

அல்ல

அதற்கு ேமற்பட்டவராக இ க்க ேவண் ம்

ைகப்பி த்தல் - 18 வய

அல்ல

அதற்கு ேமற்பட்டவராக இ க்க ேவண் ம்

•

ஓட் நர் உாிமம் ெப தல் - 17 வய

•

கல்விைய ைகவி தல் - 16 வய

•

பா

ற க்கான சம்மதம் – பா

அல்ல

அல்ல
ற

மா படலாம்:

அதற்கு ேமற்பட்டவராக இ க்க ேவண் ம்

அதற்கு ேமற்பட்டவராக இ க்க ேவண் ம்

ைவத் க் ெகாள்வதற்கு 16 வய

அல்ல

அதற்கு

ேமற்பட்டவராக இ த்தல் ேவண் ம்
குழந்ைதகள்
•

தங்க

ைடய பிள்ைளக

க்கு 18 வய

ஆகும் வைரயில் ெபற்ேறார்கேள அவர்க

க்கு

ெபா ப்பாளர்களாகக் க தப்ப கின்றனர்
•

இளம் பிள்ைளகைள ெபா

இடங்களிேலா அல்ல

•

குழந்ைதகைளத் தாக்குவதற்கு அல்ல

ட் ேலா கவனிப்பாறின்றி விடக் கூடா .

அ ப்பதற்கு அ

மதியில்ைல

ைகப்பி த்தல்
•

இச்சின்னத்ைத நீங்கள் பார்க்குமிடங்கள் எதி

•

உள்ளரங்குகள் அல்ல

அ

ம் ைக பி ப்பதற்கு அ

வலகங்கள், உணவகங்கள், ம

திைரயரங்குகள் உள்ளிட்ட ெபா

மதி இல்ைல

அ ந் கம் மற் ம்

இடங்களில் ைகப்பி த்தல் அ

மதிக்கப்ப வதில்ைல

•

தைடவிதிக்கப்பட்ட இடங்களில் ைகப்பி த்தால் அபராதம் விதிக்கப்ப ம்.

•

உங்க ைடய ட் ல் அல்ல உங்க க்கு ெசாந்தமான வண் யில் ைகப்பி ப்ப , ட் ன்
உாிைமயாளரால் ேவ வைகயில் குறிப்பாகக் கூறாத வைரயில் அல்ல வண் வியாபார
ேநாக்கத்திற்காக உபேயாகப்ப த்தப்படாத வைரயில் அ மதிக்கப்ப கிற .

ம

அ ந் தல்
•

திகள் அல்ல
ங்காக்கள் ேபான்ற ெபா விடங்களில் ம
ெசய்வ அபராதத்திற்கு வழிவகுக்கும்

அ ந் தல் கூடா . அவ்வா

கத்திகள்
•

ஸ்காட்லாந்தில் கத்திைய உடன் ெகாண்
த த்
அ

•

ெசல்வ

நி த்தப்ப ம் ேவைளயில், நீங்கள் ஒ
நீங்கள் ைக

சட்டவிேராதமான . நீங்கள் காவலர்களால்

கத்திைய எ த் ப் ேபாய்க்ெகாண்

ப்பீர்களானால்,

ெசய்யப்ப வதற்கு வழிவகுக்கும்.

பள்ளிக்கூடங்களில் கத்திகள் அ

மதிக்கப்ப வதில்ைல.

குப்ைப ேபா தல்
•

ெத க்கைள அசுத்தமாக்குதல், குப்ைபகைளேயா ேதைவயற்ற ெபா ட்கைளேயா ெத வில்
ேபா தல் ஆகியைவ 50 ப ண்

அபராதத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

பாகுபா
•

யாராவ

ஒ வைர அவர

வய , இயலாைம, பா ன மாற்றம், தி மணம் மற் ம் கு

ைறக்

கூட்டாண்ைம, கர்ப்பம் மற் ம் மகப்ேப , இனம், மதம் மற் ம் நம்பிக்ைக, பா னம் அல்ல
பா ற
பாகுபா

ைற காரணமாக பாகுப த்தி நடப்ப
காட் வ சட்டவிேராதமானதாகும்.

•

ெதால்ைல ெகா ப்ப
ெசல் ம்.

•

நீங்கள் வாய்வழியாகேவா அல்ல

அல்ல

சட்டவிேராதமானதாகும், ேம

நடத் வ

ம் இ

அல்ல

அவர்க

க்கு எதிராக

சட்ட நடவ க்ைகக்கு இட் ச்

உடல்சார்ந்ேதா ெதால்ைலப்ப த்தப்பட்டதாக உணர்ந்தால்,

காவல் ைறைய அ க ேவண் ம். நீங்கள் ேம ம் ஸ்காட்லாந்திய அகதிகள் மன்றத்தில்
யா டனாவ ேபசிேயா அல்ல ச கவிேராத நடத்ைத சிறப் ப் பைடயினைரத் ெதாடர்
ெகாண்ேடா உதவி ெபறலாம்.
ெபண்க
•

க்கு எதிரான வன் ைற

ெபண்க

க்கு எதிரான வன் ைற என்ப

ட் ல் க ைமயாக நடந் ெகாள்

தல், கற்பழிப் ,

பா யல் பலாத்காரம், விபச்சாரம், பா யல்ாீதியான சுரண்டல் மற் ம் கடத் தல், குழந்ைதகளிடம்
தகாத பா

யற்ெகா ைம, ெபண்

ப் கள் சிைதக்கப்ப வ

(FGM), கட்டாயத் தி மணம்

மற் ம் ெகௗரவத்திற்காக வன் ைற ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய .
•

ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள அைனத் ெபண்கள் மற் ம் சி மியர்க்கு, ெபண்க
வ வத்தி ம் வன் ைறக்கு ஆளாவைத எதிர்க்கும் சட்ட உாிைம உண் .

•

கு ம்பம்சார் இழி

என்ப

பணம்சார்ந்த இழி

ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதாகும்.

•

உட

க்கு எதிரான யாெதா

யல் இழி , பா யல் இழி , உளவியல் இழி

மற் ம்

எந்த வ வத்தி ம் வன் ைறையேயா அல்ல கு ம்பதம்சார் இழிேவா யார் ஒ வர்
அ பவித்தா ம் அவ க்கு நம்பகமான உதவி மற் ம் ஆதர உண் .

உதவி மற் ம் அறி ைர கீழ்க்கா

ம் நி வனங்களி

ந்

கிைடக்கிற :

•

ஸ்காட்லாந் மகளி க்காக உதவி ம் கு ம்பம்சார் இழி
027 1234 (24மணிேநரங்கள்)

•

ேதசிய வன் ணர்

•

ஆர்ச்ேவ க்ளாஸ்ேகா: 0141 211 8175

இலவச ெதாைலேபசி இைணப் : 0800

மற் ம் பா யல்ாீதியான தாக்குதல் உதவியைழப் எண்: 08088 01 03 02

பழக்கவழக்கங்களில் மா பா கள் மற் ம் ஏற்கத்தக்க நடத்ைத
சில நடத்ைதகள் சட்டத்தின்கீழ் வராவிட்டா

ம், ஸ்காட்லாந்தின் பழக்கவழக்கங்கள் மற் ம்

எதிர்பார்ப் கள் உங்கள

மா படக்கூ ம். அைவயாவன:

தாய்நாட்

ந்

•

தனிப்பட்ட சுதந்திரம் மற் ம் உடல்சார்ந்த ெதாடர் பற்றிய எதிர்பார்ப் கள் நாட் க்கு நா
ேவ ப கின்றன. ேகவில் ெபா வாக மக்கள் ெபா இடத்தில் ஒ வசதி ணர்ைவ
பராமாிக்கும்ெபா ட் சிறி தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு இடம் தரப்ப வைத எதிர்பார்க்கின்றனர்.

•

குறிப்பாக இைளஞர்கள் ஒ
ேதான்றக்கூ ம்.

ம் ேபா

பய ண்டாக்குவதாக

•

ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் இ வைர ேம

கமன் கூ வதற்கான

ெபா வான

ெபாிய கு வாக ஒன்

ைற 'ஹேலா' ெசால்வ

திர

மற் ம்/அல்ல

ைககு

க்குவதாகும்..

.ேக-யில் வாகனம் ஓட் தல்
நீங்கள்

.ேக-யில் க

டம் ேகாாி விண்ணப்பத்தி ந் , இன்ன ம் தங்குவதற்கான வி ப் ெபறவில்ைல

என்றால், 25 மார்ச் 2010 அன்ைறய நிலவரப்ப , இனி ம் உங்களால்

ேக ஓட் னர் உாிமத்திற்கு

விண்ணப்பிக்க
யா .
நீங்கள் வாகனம் ஒன்ைற பயன்ப த் வதற்கான வாய்ப் இ ந்தால் உங்களிடம் இைவ இ க்க
ேவண் ம்:
•

நடப்பி

ள்ள/ெசல்லத்தக்க ஓட் நர் உாிமம்

•

வாகனத்திற்கான காப்பீ

•

உங்க

ைடய வாகனம் பா காப்பான

என சாிபார்க்கப்பட்ட நடப்பி

ள்ள/ெசல்லத்தக்க MOT

சான்றிதழ்
•

நடப்பி

ள்ள/ ெசல்லத்தக்க சாைல வாி

• உங்களிடம்
உாிமம் ஒன்
விற்குள்

.ேக-விற்கு ெவளியி

ள்ள நா

இ க்குமானால், ேம

ைழந்த ேததியி

வாகனம் ஓட்ட

ந்

ஒன்றி

ந்

ைமயாக ெசல்

ம் அதற்கான ஆவண அத்தாட்சி உண்

12 மாதங்கள் வைர உங்கள

ெவளிநாட்

ப யாகின்ற ஓட் நர்

என்றால், நீங்கள்

.ேக-

உாிமத்தில் உங்களால்

ம்.

• நீங்கள் ம அல்ல ேபாைதப்ெபா ைள உட்ெகாண்
சட்டப்ப நடவ க்ைகக்கு ஆளாகக்கூ ம்.

க்கும் ேபா

வாகனம் ஓட் னால் நீங்கள்

ெதாைலக்காட்சி உாிமம்
•

உங்களிடம் ஒ ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்
ஒன்ைற வாங்க ேவண் ம்

•

நீங்கள் ஒ

இ க்குமானால், நீங்கள் ெதாைலக்காட்சி உாிமம்

ெதாைலக்காட்சி உாிமத்ைத 0300 790 6131 என்ற எண்ைண அைழப்பதன்

லமாகேவா, இைணயத்திேலா www.tvlicensing.co.uk அல்ல
காணப்ப ம் ஏேத

ம் ஒ

கைடயிேலா வாங்கலாம்.

ேநர யாக இச்சின்னம்

