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Sunt încântat să sprijin această broșură care a fost pregătită de

un proces în care eu eram procuror. Eu am vorbit cu studenții în timpul unei
pauze din cadrul procesului și conversația a dat naștere ideii acestei broșuri. De
atunci, eu am fost consistent încurajat și impresionat de entuziasmul demonstrat
de acești studenți pentru crearea acestei broșuri. Această broșură este un
document practic, cu limbaj ușor de înțeles întocmită de scoțieni de rând care
oferă sfaturi raționale și practice despre Scoția și legislație celor care vin în țara
noastră pentru prima dată.
Acomodarea la viața într-o nouă țară poate fi o experiență tensionată și
derutantă iar îndrumările cu privire la obiceiuri și legislație nu sunt mereu ușor de
accesat. Acest îndrumar este un exemplu al muncii temeinice din Scoția pentru a
elimina discriminarea și a încuraja includerea tuturor persoanelor indiferent dacă
locuiesc aici de mult timp sau abia au venit în ultimele zile. Studenții și personalul
didactic sunt de aplaudat pentru munca lor în pregătirea acestui îndrumar.
Onorabil Procuror Frank Mulholland, Consiliul regal de avocați pledanți
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Familia

Familia

Violența domestică

Căsătoria

persoană cu care are (sau a avut) un fel de relație. Nu este neapărat ca aceștia

Orice persoană în vârstă de sau peste16 ani se poate căsători. Se includ aici
cuplurile de sex opus cât și cele de același sex.
A fi căsătorit(ă) cu mai mult de o singură persoană în același timp este ilegal.

Divorțul
Dacă nu mai doriți să fiți căsătorit(ă), puteți divorța în anumite condiții. Aceste
circumstanțe includ adulterul, comportamentul necorespunzător sau în cazul în
care ați locuit separat pentru o perioadă de timp.

Responsabilitățile parentale
Dvs. trebuie să fiți responsabil(ă) și să vă mențineți copilul în siguranță. Un
părinte trebuie să se asigure mereu că nu își lasă copilul singur și
nesupravegheat acasă sau oriunde altundeva. Un copil în vârstă de sub 16 ani

Violența domestică înseamnă situația în care o persoană lezează o altă
să fie parteneri heterosexuali și nici să locuiască în aceeași locuință. Atât
femeile cât și bărbații pot fi victime ale violenței domestice. Aceasta include
violența din partea femeilor față de bărbați și violența dintre parteneri sau foști
parteneri în relațiile dintre persoane de același sex.
Gama de infracțiuni care pot fi clasificate ca violență domestică este largă și
poate include violențe de natură fizică, sexuală, emoțională sau mentală.
Poliția va trata toate incidențele de violență domestică cu prioritate. Aceștia se
vor asigura, pe cât de mult posibil, că orice incident raportat este întâmpinat cu
un răspuns imediat de către ofițerii de poliție. Prioritatea inițială a ofițerilor de
poliție care se prezintă la un incident de violență domestică este siguranța și
bunăstarea victimei, familiei acesteia și a oricăror alte persoane prezente. În
situațiile în care există suficiente probe, persoana responsabilă va fi pusă sub
acuzare și poate fi reținută în arest preventiv pentru a fi prezentată în fața unei
instanțe judecătorești.

nu ar trebui să fie lăsat niciodată singur acasă peste noapte.
Puteți fi cercetat(ă) penal dacă vă loviți copilul sau orice alt copil care se află în
grija dvs. Mai precis, dacă vă loviți copilul la cap, dacă îl zdruncinați sau îl loviți
folosind orice obiect, înseamnă că încălcați legea. Lovirea copilului este

Stop domestic abuse Opriți violența domestică

dăunătoare atât fizic cât și mental și îl poate afecta ulterior în viață.
Trebuie să vă trimiteți copilul la școală de la vârsta de 5 ani: așa prevede legea
și nerespectarea ei constituie infracțiune penală. Dacă un copil nu frecventează
școala în mod regulat, părinții acestuia pot fi cercetați penal. Aceasta va
depinde de nivelul prezenței la școală și circumstanțele de acasă.
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Sarcina și avortul
Informații legate de sarcină pot fi găsite pe pagina de internet www.readysteadybaby.org.uk sau puteți contacta Serviciul național de
sănătate (NHS) direct prin apelarea numărului de telefon -111.
Dacă decideți să nu păstrați sarcina și vă gândiți la un avort sau o întrerupere
de sarcină, trebuie să solicitați imediat sfaturi medicale.

Violența bazată pe onoare
Violența bazată pe onoare este un termen care descrie o infracțiune sau un
incident care a fost, sau este posibil să fie fost comis pentru a proteja sau apăra
onoarea familiei și/sau a comunității. Este comisă în general, dar nu întotdeauna,
asupra femeilor și fetelor de către familia sau comunitatea lor.
Cei care comit ‘infracțiuni din onoare’ adesea fac acest lucru deoarece cred că
victima (victimele) a făcut ceva ce a adus rușine familiei sau comunității. Poliția va
trata orice raportare a unei violențe bazate pe onoare cu seriozitate și va derula o
investigație minuțioasă.
Căsătoria forțată este o formă de violență bazată pe onoare și forțarea sau încercarea de a
forța pe cineva să se căsătorească reprezintă o infracțiune în Scoția.

Mutilarea genitală a femeilor

(FGM)

Mutilarea genitală a femeilor (uneori cunoscută ca ‘tăiere’ sau ‘circumcizia
feminină’) se referă la anumite proceduri care pot modifica sau cauza rănirea organelor genitale
feminine fără motive medicale. Această practică este extrem de dureroasă și poate cauza probleme
grave de sănătate, atât atunci când se derulează procedura, cât și ulterior pe parcursul vieții. Această
practică este ilegală în Regatul Unit. Organizarea derulării mutilării genitale a femeilor în străinătate
este de asemenea ilegală.
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Legea la domiciliu

Legea la domiciliu
Alcoolul
Alcoolul poate fi comercializat doar în spațiile autorizate din Scoția și Regatul Unit și
poate fi cumpărat doar de persoane cu vârsta de sau peste 18 ani.
Cumpărarea sau încercarea de a cumpăra alcool de către o persoană sub vârsta de 18
ani reprezintă o infracțiune. Vânzarea de alcool unei persoane sub vârsta de 18 ani
reprezintă o infracțiune.
Puteți dovedi că aveți peste 18 ani și puteți cumpăra alcool prin prezentarea unor
documente oficiale, de exemplu o carte națională de identitate, pașaport sau permis
de conducere.

Fumatul
Trebuie să aveți peste 19 ani pentru a cumpăra țigări sau alte produse de tutungerie.
Produsele de tutungerie includ țigări, tutunul pentru rulare manuală, țigări electronice
și tutunul de mestecat.
Fumatul în multe locuri publice și în toate locurile de muncă sau cumpărarea de
produse din tutun pentru orice persoană sub vârsta de 18 ani sunt ilegale.
Produsele de tutungerie ar trebui cumpărate doar din magazine.

Abonamentul la televiziune
Dacă aveți un televizor în locuința dvs. pentru a înregistra sau viziona programe de
televiziune în timp ce sunt prezentate în direct, atunci trebuie să aveți abonament. Nu
aveți nevoie de abonament dacă televizorul nu primește programe de televiziune și
este folosit pentru a viziona DVD-uri sau pentru a juca jocuri de calculator.

Împrumutarea de bani
Ar trebui să împrumutați bani doar de la o instituție autorizată pentru împrumuturi.
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Legea în public

Legea în public
Comportamentul anti-social
Reprezintă comportarea într-un mod ce cauzează sau este foarte posibil să
cauzeze alarmare sau suferință altor persoane.
Comportamentul anti-social poate include: -

Ordinea publică
Nu ar trebui să participați la următoarele activități în locuri publice:

• Consumul de alcool pe străzi sau în orice alt loc public: băutul pe stradă este ilegal în
multe locuri

• Strângerea în grupuri mari/mulțimi: aceasta poate fi considerată ca amenințare și ar
trebui evitată pe cât posibil

• Zgomot

• Țipatul, strigatul și înjuratul în public

• Comportament scandalagiu cum ar fi țipatul, înjurăturile și bătăile

• Comportament amenințător sau abuziv față de alte persoane

• Amenințarea vecinilor sau a altor persoane
• Violență verbală
• Comportament abuziv menit a cauza suferință sau teamă altor
persoane, spre exemplu vârstnicilor sau persoanelor cu dizabilități

• Aruncarea articolelor de gunoi menajer pe stradă, în spațiile comunale
sau grădini

• Distrugerea de bunuri

Dacă vă comportați în acest fel, probabil că veți fi ajunge să fiți arestat de poliție și
acuzat de infracțiuni penale. Dacă sunteți arestat, ar trebui să cooperați cu ofițerii de
poliție.

Aruncarea gunoaielor
Vi se poate aplica o amendă pentru aruncarea gunoaielor și dacă nu o veți achita, s-ar putea
să fie nevoie să plătiți o amendă mai mare. Aruncarea unor cantități mari de gunoi este
considerată o situație mai gravă și este posibil să fiți nevoit(ă) să plătiți amenzi mult mai mari
dacă sunteți condamnat(ă) de această infracțiune.

Indecența în public
Un comportament care ar fi legal dacă se manifestă în privat poate deveni infracțiune
dacă se manifestă în public și este mărturisit de alți membrii ai publicului.
Comportamentul sexual manifestat într-un loc public sau expunerea părților intime întrun loc public reprezintă infracțiuni.

Oprirea și percheziția
Un ofițer de poliție vă poate percheziționa dacă acesta suspectează că aveți asupra dvs.
obiecte pe care nu ar trebui să le aveți, precum droguri, arme sau bunuri furate.

Folosirea trotuarelor
Din motive de siguranță sunteți sfătuit(ă) să folosiți trotuarele care vă sunt puse la
dispoziție. Ar trebui să traversați strada la semafoare, acolo unde acestea sunt prezente.
Cu excepția autostrăzilor, puteți merge pe marginea oricărui drum din Scoția.
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Legea pentru
vehicule

Legea pentru vehicule
Infracțiunile de trafic rutier sunt de tipul celor de mai jos:

• A nu opri după un accident
• Depășirea limitei de viteză
• Conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor
• Cauzarea unui deces prin conducere neglijentă sau periculoasă
• Conducere periculoasă
• Conducere în timpul folosirii unui telefon mobil
• Conducere neglijentă
• Conducere fără asigurare rutieră
• Conducere fără permis de conducere sau în timp ce dreptul de conducere este
suspendat

• Trecerea pe culoarea roșie a semaforului
• Conducerea fără folosirea centurii de siguranță
• Conducerea fără inspecția tehnică periodică (MOT)
• Conducerea unui vehicul cu defecte mecanice
Dacă veți comite oricare dintre infracțiunile de mai sus și în funcție de
gravitatea infracțiunii, puteți primi o amendă, puncte de penalizare, vi se poate
interzice dreptul de a conduce sau puteți fi condamnat la închisoare.
Punctele de penalizare se păstrează pe permisul dvs. pentru o perioadă de
câțiva ani, în funcție de gravitatea infracțiunii. Dacă primiți mai mult de 12
puncte în decurs de 3 ani, atunci vi se va suspenda dreptul de a conduce
pentru o perioadă minimă de 6 luni. Dacă ați luat examenul în decursul
ultimilor doi ani, vi se poate suspenda dreptul de conducere dacă acumulați
doar 6 puncte pe permisul dvs.
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Dacă doriți să conduceți un vehicul în Scoția, veți avea nevoie de
următoarele:

• Un permis de conducere valabil: pentru a conduce legal în Scoția sau oriunde
în Regatul Unit, trebuie să aveți cel puțin vârsta de 17 ani și trebuie să treceți
un examen teoretic și practic de conducere auto. Dacă veniți în Scoția cu un
permis de conducere străin, veți putea folosi acel permis timp de 12 luni cu
condiția să fie valabil în țara în care a fost eliberat. După 12 luni, este posibil
să fie nevoie să dați un examen de conducere pentru a continua să conduceți
în Regatul Unit.

• Taxa de drum: conducerea unui vehicul fără achitarea taxei de drum este
ilegală

• Asigurare: Conducerea unui vehicul fără asigurare rutieră este împotriva legii.
Va trebui să verificați polița de asigurare pentru a vă asigura că dvs. sau orice
altă persoană care folosește vehiculul este asigurată sau nu.

• IPT (MOT): ITP-ul este un certificat care atestă faptul că vehiculul dvs.
este corespunzător pentru a fi condus. Conducerea unui vehicul fără IPT
este ilegală.
Concentrația limită de alcool permisă în Scoția este de 22micrograme de alcool
la 100mililitri de aer expirat. Puteți depăși limita chiar și după consumul unei
singuri băuturi. Puteți încă fi peste limita legală a doua zi după ce ați băut mai
mult. În Scoția, majoritatea oamenilor nu consumă alcool dacă conduc în ziua
respectivă și își limitează consumul dacă urmează să conducă a doua zi.
Toate anvelopele mașinii dvs. trebuie să fie corespunzătoare pentru scopul
lor. Adâncimea șanțurilor de pe anvelope nu trebuie să scadă sub limita legală
care pentru autoturisme este 1.6mm.
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Legea la locul
de muncă

Legea la locul de muncă
Angajarea este în general definită ca un acord în care angajatorul va plăti angajatul pentru ca
acesta să presteze muncă pentru angajator. Acest acord se poate încheia în scris sau verbal.
Drepturile dvs. la locul de muncă sunt:

• Să primiți o declarație în scris a termenilor angajării în decurs de 2 luni de la data începerii
muncii.

• Dreptul de a primi fluturași de plată pentru fiecare salariu câștigat.
• Dreptul de a fi plătit salariul național minim pe economie.
• Dreptul de a nu se face nicio reținere ilegală din salariul dvs.

Victime ale
infracțiunilor penale
Infracțiunile penale
în Scoția

• Dreptul la concediu plătit care este de 28 de zile pe an pentru angajații cu normă întreagă.
Angajații cu normă redusă au dreptul la o sumă proporțională.

• Dreptul la concediu de maternitate plătit pentru femei iar partenerul femeii are dreptul la
concediu de paternitate.

• Dreptul de a nu fi discriminat(ă).
• Dacă sunteți concediat(ă), aveți dreptul la o explicație în scris a motivelor pentru care vă
pierdeți locul de muncă în cazul în care ați fost angajat(ă) acolo timp de doi ani. În orice caz,
femeile care sunt însărcinate sau în concediu de maternitate au dreptul la o explicație în
scris indiferent de perioada de angajare.

• Dacă ați fost concediat(ă) pe nedrept, aveți dreptul să solicitați compensație cu condiția să fi
lucrat acolo timp de doi ani.

• Angajații cu normă redusă au aceleași drepturi ca și angajații cu normă întreagă.
În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă cele de mai sus se aplică în cazul dvs., puteți
contacta:

• Biroul de consiliere al cetățenilor prin intermediul paginii de internet www.cas.org.uk
sau puteți contacta biroul local telefonic

• Serviciul de consiliere, conciliere și arbitraj (The Advisory, Conciliation and Arbitration
Service cunoscut și ca ACAS prin intermediul paginii de internet - www.acas.org.uk sau
sunați la 0300 123 1100.
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No weapons - Fără arme

Victime ale
infracțiunilor penale
Oricine poate cădea victimă unei infracțiuni – indiferent de vârstă, rasă sau sex
aveți. O victimă este o persoană care a suferit din cauza unei infracțiuni, fie
fizic, emoțional sau financiar.
Dacă ați căzut victimă unei infracțiuni, să nu vă fie teamă să spuneți cuiva: cu
cât mai repede spuneți cuiva, cu atât mai repede puteți opri ceea ce vi se
întâmplă și puteți primi ajutor. Puteți face acest lucru spunându-i unui
membru al familiei, prieten sau discutând cu poliția.

Infracțiunile penale în Scoția
Lovirea sau alte violențe
Lovirea sau alte violențe reprezintă un atac al unei persoane asupra altei persoane. De
regulă ia forma unui atac fizic. Atacul nu trebuie neapărat să cauzeze o leziune pentru
a fi considerat infracțiune de lovire sau alte violențe din punct de vedere legal. Lovirea
se poate derula folosi mâinile și picioarele, arme precum bețe, cărămizi sau cuțite.
Dacă cineva vă scuipă sau vă amenință că își va pune câinele pe dvs. se consideră
infracțiuni de lovire sau alte violențe.
Lovirea sau alte violențe agravate fac ca infracțiunea să fie mai gravă. Lovirea sau alte
violențe pot fi agravate în mai multe feluri, spre exemplu prin folosirea unei arme;
dacă victima este o persoană vârstnică sau un copil; sau dacă victima a fost atacată în
propria sa locuință.

Ca victimă a unei infracțiuni în Scoția sau dacă cunoașteți o persoană care a
căzut victimă, există multe organizații care pot oferi sprijin, suport și sfaturi și

Armele de foc

unele dintre acestea pot fi apelate telefonic gratuit. Marea majoritate sunt

Scoția nu are o „cultură a armelor de foc”. În Scoția posesia unei arme este

confidențiale. Acestea vă pot ajuta să vă recâștigați încrederea de sine și vă

permisă doar dacă aveți un permis. Posesia unei arme fără permis reprezintă o

pot face să vă simțiți mai confortabil în viața de zi cu zi. Unele dintre aceste

infracțiune foarte serioasă și poate duce la o pedeapsă cu închisoarea.

organizații sunt listate pe coperta de pe spate a acestei broșuri.

Armele
Armele sunt obiecte ce pot cauza vătămare și includ obiecte precum cuțite sau arme
de foc.
Nu ar trebui să purtați arme, mai ales cuțite, în locuri publice. Pedeapsa maximă
pentru posesia unui cuțit este de 5 ani de închisoare.
Dacă participați la o infracțiune de lovire sau alte violențe și o persoană moare în urma
unui atac cu un cuțit, puteți fi condamnat(ă) la închisoare pe viață. Acest lucru se poate
întâmpla chiar dacă nu dvs. sunteți persoana care a folosit cuțitul dar știați că o altă
persoană implicată în atac avea un cuțit și era posibil să îl folosească în timpul comiterii
infracțiunii de lovire sau alte violențe.
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Infracțiunile de natură sexuală

Infracțiunile din ură

Violul se întâmplă atunci când cineva face sex cu altcineva fără

‘Infracțiunea din ură’ este un delict comis împotriva unei persoane sau bunuri care este

consimțământul acelei persoane. Oricine poate fi violat. Nu contează ce sex,

motivat de furie sau ură față de anumite grupuri protejate.

vârstă sau culoare a pielii aveți. Violul poate apărea între străini, prieteni sau
în familie și poate apărea în cadrul unei relații și/sau căsătorii.

Sunteți considerat(ă) victimă a unei infracțiuni din ură dacă dvs. considerați
că cineva v-a vizat din cauza:

Vârsta legală de exprimare a consimțământului pentru activitate sexuală este
de 16 ani.

• rasei

Cauzarea ca o persoană să se implice în activitate sexuală fără consimțământ
reprezintă o infracțiune.

• orientării sexuale

Orice persoană, bărbat sau femeie, comite o infracțiune dacă cauzează
violență de natură sexuală altei persoane.
Dacă ați fost victima unei infracțiuni de natură sexuală, puteți primi sprijin și
sfaturi de la agențiile de mai jos:

• Rape Crisis Scotland (Organizație pentru situații de criză ce implică
viol, Scoția)– 08088 010 302

• Victim Support Scotland (Organizație pentru sprijinul victimelor,
Scoția)– 0345 603 9213

• Police Scotland (Poliția din Scoția) – 101 (non-urgențe) 999 (urgențe)

Prostituția
Prostituția este considerată ca fiind afacerea sau practicarea implicării în
relații sexuale în schimbul plăților sau oricăror altor beneficii. Atât cei
implicați în prostituție cât și cei care caută să cumpere sex sunt pasibili de
cercetare penală.

• religiei
• identității trans-sexuale
• disabilității
Infracțiunile din ură pot lua mai multe forme, inclusiv dar nefiind limitate la:

• Omor
• Lovire sau alte violențe fizice
• Dăunare de bunuri, spre exemplu graffiti, incendiere, vandalism
• Intimidare sau comportament amenințător inclusiv apelative sau gesturi obscene
• Scrisori ofensive, pliante, postere ofensatoare
• Violență sau insulte verbale inclusive porecle
• Violență sau intimidare cibernetică
Puteți raporta un incident non-urgent la poliție:

• Prin apelarea 999 într-o situație de urgență sau 101 într-o situație mai puțin urgentă
• Prin intermediul formularului online de raportare de pe pagina de
internet a Poliției din Scoția sau prin intermediul unei pagini de
internet a unei terțe părți - http://www.scotland.police.uk/contactus/hate-crime-and- third-party-reporting/
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Traficul de persoane

Furtul

Traficul de persoane este o afacere infracțională și adesea este conectată cu

Furtul este o faptă infracțională prin care o

alte activități de crimă organizată cum ar fi prostituția, consumul ilicit de

persoană ia bunurile altei persoane în mod ilegal și

droguri și spălarea de bani. Persoanele traficate pot fi vulnerabile la

fără consimțământ. Exemple ar fi:

exploatare din cauza statutului lor de imigrare sau situației economice și pot
fi expuse la amenințări sau violență.
Dacă dvs. credeți că ați căzut victimă traficării, vă rugăm să contactați poliția
sau Alianța pentru conștientizarea traficului de persoane (Trafficking
Awareness Raising Alliance) la numărul 0141 276 7724.

• Furtul dintr-un magazin
• Pătrunderea într-o locuință
• Luarea de bunuri din grădina cuiva
• Furtul de mașini

Drogurile

Dacă sunteți în posesia unor bunuri despre care știți sau credeți în mod

Consumul de droguri vă poate afecta sănătatea și poate conduce la deces.

cunoscut sub denumirea de posesie de bunuri furate. Furtul prin găsire este

Există două tipuri de droguri prevăzute prin lege: unele care întotdeauna
sunt ilegale (spre exemplu canabis, heroină, ecstasy, cocaină, khat, etc.) și
unele care sunt ilegale doar dacă nu aveți o rețetă de la un doctor sau
dentist (de exemplu morfină, metadonă, etc).

de asemenea o infracțiune conform legislației scoțiene.

Posesia de droguri sau distribuirea de droguri controlate altor persoane este
ilegală. Este foarte posibil să fiți trimis(ă) la închisoare dacă distribuiți
droguri.

Infracțiunile comise în rețelele de sociale includ trimiterea de mesaje și/sau

Creșterea plantelor de canabis sau îngrijirea plantelor de canabis care
aparțin altor persoane este ilegală.
Implicarea în producerea de droguri controlate este ilegală.
Noile substanțe psiho-active care sunt cunoscute și sub denumirea de
„stimulente legale (legal highs)” sunt foarte periculoase și ar fi bine să nu le
consumați. Este posibil să încălcați legea dacă le distribuiți altor persoane.

Spălarea de bani
Posesia și folosirea de bani obținuți prin activitate infracțională reprezintă o
infracțiune.

rezonabil că sunt furate, și acest lucru se consideră infracțiune și este

Rețelele de socializare
imagini ofensatoare, amenințătoare sau abuzive altei persoane prin Twitter,
Facebook sau orice alte rețele de socializare. Acestea pot fi clasate ca fiind
comunicări vătămătoare, infracțiuni de hărțuire sau uneori infracțiuni din ură.
Puteți raporta oricare dintre aceste situații la poliție precum și pe paginile
rețelelor de socializare. Aceste organizații pot demara acțiuni impotriva
inculpatului fie prin eliminarea mesajului ofensator, fie prin închiderea contului
acestuia.

Cruzimea față de animale
Cauzarea de suferință sau vătămare a animalelor reprezintă infracțiune.
Dacă dețineți un animal, trebuie să:

• îi puneți la dispoziție un mediu confortabil și curat
• îi puneți la dispoziție în mod regulat litieră curată și împrospătată
• îi puneți la dispoziție mâncare corespunzătoare și apă
• îi puneți la dispoziție tratament în caz de boală sau rănire
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Sprijin pentru victemele infracțiunilor:
Poliția din Scoția (Police Scotland)
Telefon: 999 (urgențe)
Telefon: 101 (non-urgențe)
Pagina de internet: www.scotland.police.uk
Consiliul scoțian pentru refugiați (Scottish Refugee Council)
Telefon: 0141 248 9799
Pagina de internet: www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Sprijin pentru victime, Scoția (Victim Support Scotland)
Telefon: 0345 603 9213 sau 0808 16 89 111
luni-vineri 8am-8pm

Linia telefonică pentru copii, Scoția (Childline Scotland)
Telefon: 0800 1111 (deschisă 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână)
Pagina de internet: www.childline.org.uk
Oferă sprijin și sfaturi copiilor.
Biroul de consiliere a cetățenilor (Citizens Advice Bureau)
Pagina de internet: www.cas.org.uk
Sfaturi despre drepturile dvs. Această pagină de internet vă oferă
detalii despre cum să contactați biroul local de consiliere a cetățenilor.
Samaritenii (The Samaritans)
Telefon: 08457 909090
Pagina de internet: www.samaritans.org

Pagina de internet: www.victimsupportsco.org.uk

O sursă de sprijin pentru persoanele aflate la nevoie.

Organizația scoțiană pentru situații de criză în cazuri de viol
(Rape Crisis Scotland)

Linia telefonică scoțiană pentru sprijinul în situații de violență

Telefon: 08088 01 03 02
Pagina de internet: www.rapecrisisscotland.org.uk
Oferă sprijin gratuit, confidențial oricărei persoane care suferă din
cauza oricărei forme de violență de natură sexuală în orice moment
din viață. Biroul Național - 0141 331 4180, vă poate face trimitere
către sprijinul disponibil prin centrele locale ale organizației.
Organizația scoțiană de sprijin a femeilor (Scottish Women’s Aid)
Telefon: 0131 226 6606
Pagina de internet: www.scottishwomensaid.org.uk
Oferă informații, sprijin și un refugiu sigur pentru femeile care suferă
din cauza violenței domestice. Toate grupurile includ asistenți de

domestică (Scottish Domestic Abuse Helpline)
Telefon: 0800 027 1234 (deschisă 24 de ore)
Pagina de internet: www.sdah.org.uk
Oferă informații confidențiale și sprijin persoanelor afectate de
violență domestică. Acest număr de telefon gratuit nu va apărea pe
factura de telefon.
Organizația pentru adăpost (Shelter)
Telefon: 0808 800 4444
Pagina de internet: scotland.shelter.org.uk
Oferă informații despre chestiuni generale privind locuințele și accesul
de urgență la servicii de refugiu.

sprijin care oferă asistență copiilor și tinerilor.
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Pentru mai multe informații despre legislația
din Scoția, vizitați:
www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw

Alăturați-vă conversațiilor
Urmăriți New College Lanarkshire:
facebook.com/NCLanarkshire
@NCLanarkshire

Precizări legale
Informațiile incluse în această broșură se vor folosi doar ca un îndrumar
general și nu reprezintă o reprezentare detaliată a legilor. Scoția are
propriul sistem legal independent și legile din Scoția pot adesea fi
diferite de cele din alte părți ale Regatului Unit. Dacă aveți nevoie de
consiliere juridică, trebuie întotdeauna să contactați un avocat sau
Biroul de consiliere a cetățenilor din Scoția.
Vă rugăm să rețineți: Informațiile incluse în această publicație sunt
corecte la momentul tipăririi.
New College Lanarkshire: Nr înregistrare organizație caritabilă: SC021206

