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اسكـاتلنـــد
مقدمه
اسکاتلند (به انگلیسی ،Scotland :به گالیک )Alba :کشوری است در نیمه شمالی جزیره بریتانیا در شمال غرب
اروپا.
این کشور همراه با انگلستان ،ولز و ایرلند شمالی کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را تشکیل
میدهد.

تاریخچه
پایتخت  :ادینبورو غربی ۳°۲۱′شمالی۷۷°۷۵′
بزرگترین شهر  :گالسگو
زبان رسمی  :انگلیسی ،گالیک ،اسکاتس
نوع حکومت  :مشروطه سلطنتی

نام حاکمان
• ملکه  :ملکه الیزابت دوم
• وزیر  :آلکس ساموند
نخستوزیر  :دیوید کامرون

مساحت
 -مساحت ۵۷٬۵۵۱کیلومتر مربع

جمعيت
 سرشماری ۷،۲۴۴،۱۵۵ تراکم جمعیت  ۵۷کیلومتر مربع3

واحد پول  :پوند استرلینگ ()GBP
اسکاتلند وانگلستان تا سال  ۲۵۵۵کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه  ۲۵۵۵دو کشور طی
توافقنامهای با هم متحد شده ،کشور «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند.

حكومت
علیرغم اتحاد سیاسی در بریتانیای کبیر ،کشور اسکاتلند دارای نظام حقوقی و آموزشی مستقل از انگلستان ،ولز و
ایرلند شمالی است .اما در امور سیاسی بینالمللی مانند عضویت در جامعه اروپا و سازمان ملل متحد ،بریتانیای کبیر به
عنوان «یک کشور» عمل میکند.

جغرافيا
اسکاتلند از شمال با دریای نروژ ،از شرق با دریای شمال ،از جنوب غربی با دریای ایرلند و از غرب با اقیانوس اطلس
شمالی مرز آبی دارد.
جزایر هبرید عالوه بر سرزمین اصلی اسکاتلند در جزیره بریتانیا ،اسکاتلند شامل  ۵۹۵جزیره کوچک و بزرگ است.
آبهای ساحلی این کشور ،عمدتاً در دریای شمال ،منبع بزرگترین ذخایر نفت و
گاز در بین کشورهای جامعه اروپا است.

اقتصاد
مرکز اسکاتلند شهر تاریخی ادینبرا (ادینبورگ) است .ادینبرا دومین شهر بزرگ اسکاتلند و یکی از مراکز مهم اقتصادی
و بانکداری اروپا است .مرکز اصلی بانک سلطنتی اسکاتلند  -یکی از  ۷بانک بزرگ جهان  -در ادینبرا قرار دارد .شهر
حومه آن حدود  ۴۲درصد کل
ٔ
گالسگو بزرگترین شهر اسکاتلند و یکی از  ۳شهر بزرگ کشور بریتانیا است .گالسگو و
جمعیت اسکاتلند را در خود جای داده است .سومین شهر بزرگ اسکاتلند و مرکز فعالیت صنعت نفت بریتانیای کبیر
شهر ابردین در شمال شرق اسکاتلند است.
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پرچم
پرچم کنونی بریتانیای کبیر از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی ،ضربدر سفید) و پرچم
انگلستان (زمینه سفید ،صلیب سرخ) به وجود آمده است.

اطالعات در مورد مردم اسكاتلند
از  ۲آوریل  ،۱۵۲۲دفتر عمومی اسکاتلند با آرشیو ملی اسکاتلند در هم ادغام شدند برای تبدیل شدن به پرونده ملی
اسکاتلند ( .)NRSاین وب سایت فعال باقی خواهد ماند تا زمانی که توسط یک وب سایت جدید برای NRS
جایگزین شود .
ما بخشی از اداره اسکاتلند هستیم  .که مسئول ثبت تولدها  ،ازدواج ها  ،مشارکت های مدنی  ،مرگها  ،طالق ها و
فرزندخواندگی هستیم .سرشماری را اجرا و با استفاده از سرشماری و دیگرداده ها اطالعاتی در مورد جمعیت و
خانوارها منتشر می کنیم و منبع اصلی تاریخچه خانوادگی افراد هستیم .

ثبت احوال
سیستمی است که در آن یک دولت وقایع حیاتی شهروندان را ثبت می کند  .دلیل اصلی ثبت این وقایع برای این است
که از حقوق شهروندان حفاظت شود  .هدف ثانویه این سازمان ایجاد یک منبع اطالعاتی برای تلفیق و ترکیبی از
آمارهای زاد و ولد و مرگ و میر می باشد  .در بسیاری از کشورها یک الزام قانونی برای ثبت هر نوع وقایع حیاتی می
باشد  .سازمان ملل متحد ثبت احوال را به این شکل تعریف کرده است :
یک ثبت مداوم اجباری و ثبت جهانی وقایع حیاتی و ویژگی های زاد و ولد و مرگ و میر از طریق مقررات و الزامات
قانونی آن کشور .
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ثبت احوال در درجه اول به منظور ایجاد اسناد قانونی طبق قانون آن کشور بوجود آمده است  .این اسناد منبع اصلی
آمار حیاتی شهروندان آن کشور می باشد  .پوشش کامل  ،دقت و بهنگام بودن آمار ثبت احوال برای ارائه آمار حیاتی با
کیفیت ضروری می باشد.
مواردی که بطور معمول ثبت شده اند :
وقایع حیاتی مثل تولد ،مرگ ،مرگ جنین ،ازدواج ،طالق  ،فسخ ازدواج ،جدایی قضایی ازدواج ،پذیرش ،شرعی و عرفی
است .
در برخی از کشورها مهاجرین سایر کشورها و مهاجرت به دیگر کشورها و هر گونه تغییر محل اقامت ممکن است نیاز
به اطالع رسانی داشته باشد  .از جمله اسناد قانونی که از سوی سازمان ثبت و احوال صادر می شود عبارتند از گواهی
والدت  ،فوت و ازدواج می باشد .

ثبت احوال در اسكاتلند
ثبت وقایع در  ۲ژانویه  ۲۷۷۷در اسکاتلند اجباری شد  .ثبت احوال اسکاتلند نسبت به ثبت و احوال انگلیس جزئیات
بیشتری برای ثبت وقایع می خواهد.این بدین معنا است در صورت درخواست یک نسخه از سند آن نسخه حاوی
اطالعات زیادی خواهد بود .
سازمان ثبت احوال اسکاتلند مسئولیت کلی برای اداره ثبت و تهیه پیش نویس قانونی در همین زمینه و همچنین داده
های سرشماری می باشد  .آنها هر گونه ثبت مرگ  ،ازدواج وتولد (اسکاتلند) را از سال  ۲۹۵۷و بعد از آن را مدیریت
می کنند (در حال حاضر مسئولیت صدور قوانین به پارلمان اسکاتلند محول شده اند ) .
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ثبت وقایع حیاتی و صدور گواهی
والدت
چه کسي در اسكاتلند یک تولد را مي تواند ثبت کند ؟
 پدر یا مادر موظف به ثبت تولد کودک می باشند .
 در صورت مرگ یا ناتوانی پدر یا مادر ،اشخاص ذیل می توانند تولد را ثبت کنند  .اگر پدر و مادر با یکدیگر
ازدواج کرده باشند هر یک از وابستگان آنها می توانند نسبت به ثبت تولد اقدام کنند .
آنهایی که صالحیت دارند تولد را ثبت کنند :
 هر کسی که در هنگام تولد حضور داشته است هر فردی که بچه رو بدنیا آورده است .پدر و مادری که با هم ازدواج نکرده اند براساس شرایط زیر می توانند تولد کودک را ثبت کند :
 - ۲اگر با مادر به صورت مشترک به ثبت مراجعه نمایند .
 - ۱اگر او و مادر فرمی را امضا کنند مبنی بر اینکه او پدر کودک می باشد .
 - ۳یا دادگاهی این موضوع را تائید و ثبت کند .
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چگونه و از کجا مي توان یک تولد را ثبت کرد ؟
هر تولد در اسکاتلند باید ظرف  ۱۲روز توسط مامور ثبت تولد  ،مرگ و ازدواج ثبت شود و قانون اجازه می دهد که
ثبت در هر ناحیه ای از کشور ثبت شود  .شما می توانید این فرم را از دفاتر محلی یا پزشکان یا بیمارستانها یا از طریق
راهنمای تلفن و یا مشابه فرم پیوست تهیه فرمایید .
مدارک الزم برای ثبت والدت :
 کارت صادر شده توسط بیمارستان گواهینامه ازدواج پدر و مادراگر هر یک از این اسناد برای ثبت والدت در دسترس نیست نگران نباشید و هنوز هم می توانید والدت را ثبت
کنید .
شما می توانید با پرداخت وجه الزم نسبت به تهیه جزئیات اقدام نمائید .

اگر تولد در خارج از کشور باشد :
شما باید مراحل ثبت را مطابق با دستورالعملهای آن کشور انجام دهید  ،همچنین می توانید این مراحل را نزد
کنسولگری بریتانیا در قبال پرداخت وجه انجام دهید .
اگرچه شما هیچ تعهدی برای این کار ندارید اما یک ثبتی از آن به اسکاتلند فرستاده شده و شما می توانید یک نسخه
از آن را داشته باشید.
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فرزند خواندگي در اسكاتلند
سئواالت :
 - ۲من در اسکاتلند به فرزندخواندگی قبول شدم چگونه می توانم اطالعاتی از والدین اصلی خود را بدست آورم ؟
سازمان ثبت و احوال اسکاتلند می تواند این اطالعات را به شما بدهد اگر شما در اسکاتلند بدنیا آمده باشید .به آن
اداره زنگ زده یا ایمیل بزنید و اطالعات مربوط به خود را از ما بگیرید و بعدا فرم ارسالی توسط شما را تکمیل و
برگردانده می شود .
چه چیزی معلوم می شود ؟
 - ۲اطالعات اضافی در مورد محل تولد و تاریخ تولد .
 - ۱نام اصلی که شما قبل از فرزندخواندگی داشتید.
 - ۳نام و نام خانوادگی مادر و احتماال شغل ایشان.
 - ۴نام پدر اگر ثبت شده باشد واحتماال نام و نشانی آن کسی که تولد شما را ثبت کرده است .
 - ۷این اطالعات به صورت قدیمی است که هر موقع در اختیار تمامی افراد با جزئیاتش می باشد .
شما همچنین مطابق قانون حق برخورداری از مشاوره در ارتباط با فرزندخواندگی دارید .
 - ۱آیا راه ساده تری برای پیدا کردن اطالعات در مورد والدین حقیقی من یا اون بچه ای که من آن را به فرزندخواندگی
گرفتم ؟
نه خیر  ،اما آژانسهای مستقلی هستند در ادینبروگ که در زمینه خدماتی ارائه می کنند.
افراد زیر می توانند در این آژانسها (  ) Birthlinkثبت نام کنند (برای درج اطالعاتشان در آن آژانسها ) :
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 هرکسی که در اسکاتلند بدنیا آمده و به فرزند خواندگی گرفته شده است .
 یا در محلهایی که یک رابطه خیلی نزدیکی با اسکتلند دارند بدنیا آمده اند و تمایل دارند که با خانواده اصلی
خود ارتباط داشته باشند.
 تمام والدینی که فرزندانشان را به فرزندخواندگی داده اند .
 تمام وابستگان فرزندانی که تمایل دارن با بچه های که به فرزندخواندگی قبول شده اند ارتباط داشته باشند.
تمام مشاورین ( Birthlinkنام آژانسهای مذکور) می توانند به عنوان واسط بین آنهایی که به فرزندخواندگی قبول
شده اند و خانواده هایشان باشند .وقتی در این آژانسها ثبت نام می کنند این امکان فراهم می شود که براحتی همدیگر
را پیدا کنند .

تشخيص جنسيت :
آنهایی که دارای ابهام جنسیتی می باشند می توانند با مراجعه به مراکز ثبت احوال نسبت به اعالم جنسیت خود
مطابق دلخواه خود اقدام نموده و از مزایای قانونی آن جنس استفاده نمایند.

شناسنامه :
تمام افرادی که دارای شناسنامه صادره از بریتانیا هستند می توانند شناسنامه مجدد بگیرند .که در شناسنامه جنسیت
جدیدشان تعیین می شود  .شناسنامه فرمی است که محتوای آن شامل اسم و جنسیت می باشد .
بخش تعیین هویت جنسی براساس اطالعات ثبت شده موجود در پرونده اقدام به دادن نام و جنسیت جدید می کند .

چه اتفاقي مي افتد ؟
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اداره مذکور نامه ای به شخص درخواست کننده می فرستند که شامل تمام اطالعات مربوط به شخص مورد نظر می
باشد .
اطالعات مربوط به محل زندگیتان در آن فرمها موجود نمی باشد  .تمام اطالعات مذکور در مرکز ثبت هویت جنسی
محرمانه می باشد و در اختیار هیچ کسی قرار نمی گیرد.

مرده زایي
اگر کودکی مرده بدنیا بیاید باید ظرف مدت  ۱۲روز ثبت شود  .قانون به شما اجازه میدهد در هر جای اسکاتلند این
کار را انجام دهید  .آدرس دفاتر ثبت رو از بیمارستانها و مراکز مختلف بگیرید.
در این سازمان نرم افزاری به نام  GROS Locateوجود دارد که افراد قبل از اقدام برای ثبت مرگ از طریق این نرم
افزار وقت بگیرند .
چه کسی می تواند مرده زایی را ثبت کند ؟
 پدر یا مادر کودکی که مرده بدنیا آمده است .و در صورت عدم توان پدر یا مادر افراد بشرح ذیل :
 تمامی بستگان پدری یا مادری درصورت ازدواج پدر و مادر و اطالع از مرگ می توانند مرده زایی را ثبت کنند .
 هر کدام از کادر درمانی آن بیمارستان که از مرگ اطالع دارد .
 تمامی افرادی که شاهد مرده زایی بودند .
اگر پدر با مادر ازدواج نکرده باشد  ،میتواند مرده زایی را به نام خودش ثبت کند ،به شرطی که به همراه مادر در اداره
ثبت حضور یابند .
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اگر مادر برگه ای را دال براینکه این شخص  ،پدر کودک مرده است یا حکم دادگاه نشان دهنده این باشد که افراد
فوق پدر و مادر کودک مرده هستند .

مدارک الزم برای ثبت مرده زایي:
 مدرک نشان دهنده مرده زایی
 سند ازدواج
اگر هیچ گواهی از مرده زایی ثبت نشود  ،بعد از اخذ اطالعات و امضای اظهارنامه این گواهی را می توان ثبت کرد.
وقتی که ثبت کامل شد مسئول ثبت موارد زیر را به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد:
 گواهی ثبتی برای دفن و سوزاندن جسد را به شما می دهد.
 اگر یکی از والدین آنرا ثبت کند و اظهارنامه را درخواست کند یک برگ از اظهارنامه هم به پدر و مادر داده می
شود .

اگر مرده زایی در خارج از اسکاتلند اتفاق بیفتد ؟
برای خارج از اسکاتلند هیچ گونه سرویسی ارائه داده نخواهد شد .

چگون می توان یک گواهی مرده زایی را تهیه کرد ؟
خالصه مرگها از سال  ۲۹۳۹در پرونده های ثبت احوال موجود می باشند و در قبال اخذ مبلغی به شما ارائه داده
خواهد شد  .با توجه ماهیت حساس ثبت مرده زایی اینها فقط در اختیار والدین کودک مرده قرار می گیرد  ،خواهر و
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برادر کودک با وکالت والدین می توانند این فرم را داشته باشند یا مرگ والدین را اثبات کنند  .جایی که هیچ اسمی از
ثبت مرده زایی نباشد والدین می توانند برای کودک مرده شان نامگذاری بکنند .

فوت
چه کسی می تواند فوت را در اسکاتلند ثبت کند ؟
همه وابستگان متوفی یا هر شخص حاضر در زمان مرگ یا وکیل یا نماینده قانونی او یا وارث او یا اگر چنین شخصی
وجود نداشته باشد هر شخص مطلع دیگری می تواند مرگ او را ثبت کند .

چگونه و کجا مي توان مرگ را ثبت کرد ؟
 گواهی پزشکی در مورد مرگ . شناسنامه و سند ازدواج کارت بیمه و پزشکی متوفی هر گونه اسناد و مدارک مربوط به کمک هزینه بازنشستگی و گرفتن هزینه از دولت (اگر هیچ یک از مدارکفوق را ندارید نگران ثبت مرگ نباشید )
وقتی که مراحل ثبت به اتمام رسید اداره ثبت مدارک زیر را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد:
 مجوز دفن
 گواهی برای گرفتن مزایا از اداره بیمه
 خالصه ای از شرح مرگ بدون بیان علت و جزئیات مرگ .
13

البته با پرداخت هزینه مربوطه اطالعات کاملتر و جامعتری دریافت خواهید کرد .
این دولت کتابچه توصیه ها را که شامل پیشنهادات کاربردی برای وابستگان متوفی می باشد را چاپ نموده که در
اختیار عموم می باشد .
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تغيير نام خانوادگي در اسكاتلند
چه کسی ممکن است درخواست تغییر نام دهد؟
فردی که تولد او در اسکاتلند ثبت شده یا کسی که بصورت قانونی در اسکاتلند به فرزندخواندگی پذیرفته شده است
برای تغییر نام اقدام می کند .اگر فرد زیر  ۲۵سال باشد  ،فرم درخواست تغییر نام باید توسط یک شخص حائز شرایط
با شرح ذیل تکمیل شود.
 -۲یکی از والدین که مسئولیت بچه را برعهده دارد.
 -۱یا هر دو والدین که مسئولیت بچه را بر عهده دارد.
 -۳یا اگر هیچ یک از والدین مسئولیت بچه را برعهده ندارد  ،هرفرد دیگری که مسئولیت اورا به عهده دارد فرم را
تکمیل می نماید.
افرادی که بیش از  ۲۵سال سن دارند خودشان باید اقدام به این موضوع نمایند.

روش اجرایي:
 بروشور اجرای  RCN1در مورد تغییرات ثبت شده نام و نام خانوادگی در اسکاتلند فرم  :۱۲فرم درخواست تغییر نام و نام خانوادگی افراد زیر  ۲سال فرم  :۱۳فرم درخواست تغییر نام و نام خانوادگی افراد زیر  ۲۵سال فرم  :۱۴فرم درخواست تغییر نام و نام خانوادگی افراد باالی  ۲۵سال فرم  : PRFپرسشنامه ای است که توسط پدر ومادرهایی که قبل و بعد از بدنیا آمدن بچه ازدواج نکرده اندباید تکمیل گردد.
نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
* جایی که پدر و مادر ازدواج کرده اند ،یا بهنگام بدنیا آمدن کودک یا ازدواجهای بعدی که منجربه تولد بچه شده اند.
بنابراین هر دو والدین باید فرم را پر کنند.
* حالتی که والدین کودک با هم ازدواج نکرده اند اما اگر تا۴ماه می  ۱۵۵۵ثبت کردند یا ثبت مجدد انجام دادند
هردوی والدین مسئولیت پرکردن فرم را دارند.
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* اگر پدر و مادر ازدواج نکرده اند یا در گواهی تولد کودک فقط نام مادر درج شده باشد پس فرم  PRFباید پر شود.
* هرگونه گواهی صادر شده ای مبنی بر ثبت تغییر نام شامل شرایط ذیل خواهد بود:
نام و نام خانوادگی جدید-نام و نام خانوادگی قبلی بصورت جداگانه  ،این موضوع برای کودکان زیر  ۲سال صادق
نمی باشد.
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فرم درخواست تغییر نام خانوادگی کودکان زیر  ۲سال

-۲نام کامل بچه که بهنگام تولد ثبت شده است؟ ....................................................
 -۱نام خانوادگی بچه ؟ ......................................................................
 -۳نام جدید مورد درخواست؟

.............................................................

 -۴تاریخی که در آن نام جدید گرفته یا تغییر داده شده است؟ .............................
 -۷تاریخ تولد؟

.............................

 -۵جنسیت ؟ .................
 -۵محل تولد؟ ................
 -۷نام مادر و نام خانوادگی بعد از ازدواج؟ .................................
 -۹نام و نام خانوادگی پدر ( در صورت وجود )؟ ..........................
 -۲۵تاریخ و محل ازدواج والدین  /ازدواج موقت ( درصورت وجود)؟ .............................................
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فرم ۱۲

(فرم )12

من ( پدر) یا ما( پدرو مادر) تائید می کنیم که فرم تکمیل شده  ۱۲صحت دارد.
امضاء پدر ............................................ :
نامتان را بنویسید ...................................
تاریخ.................................................... :
نسبت با بچه ........................................ :

امضاء مادر........................................ :
نامتان را بنویسید ..............................
تاریخ ................................................:
نسبت با بچه.....................................:
آدرس کامل پستی........................... :

آدرس کامل پستی............................ :
کدپستی............................................... :

کد پستی...........................................:

شماره تلفن.......................................... :

شماره تلفن ..................................... :

*********************************************************************
اگر شما تمایل دارید از فرم خالصه یا فرم کامل بخواهید تعداد را در زیر مشخص کنید:
فرم کامل........................... :
فرم خالصه نامه .............. :
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فرم تغيير نام و نام خانوادگي برای افراد زیر  21سال

فرم 12

 - ۲نام کامل بچه که بهنگام تولد ثبت شده است؟......................................
 -۱نام خانوادگی بچه ؟ ........................................................................................
 -۳نام جدید مورد درخواست؟...............................................................................
 -۴تاریخی که در آن نام جدید گرفته یا تغییر داده شده است؟ .............................
 -۷تاریخ تولد؟

.............................

 -۵جنسیت ؟ .................
 -۵محل تولد؟ ................
 -۷نام مادر و نام خانوادگی بعد از ازدواج؟ .................................
 -۹نام و نام خانوادگی پدر ( در صورت وجود )؟ ..........................
 -۲۵تاریخ فرم تغییر نام خانوادگی قبلی در صورت وجود؟ .............................................
امضاء پدر .................................. :
نامتان را بنویسید ........................

امضاء مادر.................................. :
نامتان را بنویسید ........................

تاریخ......................................... :

تاریخ ........................................ :

نسبت با بچه ........................... :

نسبت با بچه............................ :

آدرس کامل پستی.........................................:

آدرس کامل پستی.......................... :

کدپستی............................................. :

کد پستی...............................................:

شماره تلفن...................... :

شماره تلفن ........................... :

********************************************************************
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اگر شما تمایل دارید از فرم خالصه یا فرم کامل بخواهید تعداد را در زیر مشخص کنید:
فرم کامل............ :
فرم خالصه نامه .............. :

فرم درخواست تغییر نام خانوادگی باالی  ۲۵سال

مشخصات کامل خود را طبق موارد زیر تکمیل کنید
 -۲مشخصات کامل پدر و تاریخ تولد را اعالم کنید؟.................................................................
 -۱مشخصات کامل مادر و تاریخ تولد را اعالم کنید؟................................................................
 -۳نام خانوادگی پدر را اعالم و درصورتیکه قبال تغییر داشته بنویسید؟..........................................
 -۴نام خانوادگی مادر را اعالم و در صورتیکه قبال تغییر داشته بنویسید؟ .....................................
 -۷تاریخ دقیق تولد ؟ .....................
 -۵جنسیت؟ ...................
 -۵محل تولد؟ ..................
 -۷نام مادر و نام خانوادگی بعد از بعد از ازدواج؟ ...............................
 -۹نام و نام خانوادگی پدر(در صورت وجود)؟ ..............................
 -۲۵تاریخ و محل ازدواج والدین  /ازدواج موقت در صورت وجود؟ ......................
من تائید می کنم که مندرجات تکمیل شده صحت دارد.
محل امضاء
تاریخ.................:

نامتان را بنویسید:
آدرس کامل پستی..........................................:

شماره تلفن..................... :
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(فرم )۱۴

فرم PRF

والدینی که ازدواج نکرده اند،صیغه هم نکرده اند بعد از بدنیا آمدن بچه هم ازدواج نکرده اند باید فرم زیر را تکمیل
کنند.
نام بچه ( با حروف بزرگ نوشته شود) ............................
الف) آیا شما توافق حقوقی با پدر یا ولی بچه بر اساس بند  ۴قانون کودکان اسکاتلند در سال  ۲۹۹۷اعمال شده را
دارید یا خیر؟ ......................
ب) آیا شما بلحاظ قانونی از دادگاه یا والدین کودک برگه ای برای نشان دادن حضانت بچه دارید یا خیر؟
..........................
ج) آیا تولد بچه در ( ۴می) یا بعد از  ۱۵۵۵ثبت شده است؟......................
د) آیا نام پدر در هنگام تولد کودک در شناسنامه اش ثبت شده است یا خیر؟.............................
امضاء
تاریخ...................:

آدرس و کد پستی ...............................:
شماره تلفن.....................:
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ازدواج
برای اینکار شما باید فرمی را پر کنید که در آن مکان و تاریخ ازدواج ثبت گردد  .اگر می خواهید ازدواج مذهبی انجام
دهید شما بایستی  ۵روز قبل از اینکه بصورت مذهبی ازدواج کنید ازدواج رسمی خود را ثبت نماید .
اگر برای ازدواجتان شاهدی داشتید باید فرم شهود را نیز تکمیل نمایید  .هیچ فرمی بدون پرداخت وجه مربوطه معتبر
نمی باشد  .شما بایستی فرم تکمیل شده را حداکثر  ۵ -۴هفته و  ۲۷روز قبل از ازدواج به اداره ثبت پست نمایید .
هر دو طرف ازدواج باید کدپستی و شماره تماس ( و در صورت امکان شماره فکس )ارائه نمایند .

طالق
جدایی بدان معنی است که طرفین الزم نیست با هم زندگی می کنند ولی از نظر قانون رفتارشان مانند زن و شوهر می
باشد  ،این افراد به صورت فنی متاهل محسوب می شوند .

پرسشنامه ای که باید توسط طرفینی که طالقشان در خارج از کشور ثبت شده است ،تکمیل گردد .
 .۲نام  ،سن و محل سکونت فعلی طرفین
 .۱فرایند طالق از چه زمانی آغاز شده است ؟
 .۳محل اقامت قانونی طرفین به هنگام طالق :
الف  :مدت زمان اقدام به طالق
ب  :وقتیکه طالق صورت می گیرد .
 .۴اگر محل اقامت قانونی آنها در انگلیس بوده  .دوره زمانی اقامتشان :
الف  :بهنگام اقدام به طالق
ب  :بهنگام اتمام .
 .۷بهنگام اقدام به طالق ملیت زوجین چه بوده است ؟
 .۵نوع دادگاهی که طالق رو صادر کرده چه بوده است ؟
 .۵اگر مجوز طالق توسط دادگاه صادر شده باشد .
الف  :آیا طرفین شخصا در دادگاه حضور داشتند ؟ اگر نبوده چگونه تفهیم شده است ؟
ب  :آیا به متشاکی موضوع طالق تفهیم شده یا نه ؟
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ج  :آیا متشاکی در دادگاه حضور داشته ؟ اگر نبوده چگونه تفهیم شده است ؟
 .۷اگر برای طالق از سوی دادگاه مجوز صادر نشد .
الف  :کجا این عمل انجام میشود  ،به عنوان مثال محضر
ب  :آیا شاکی شخصا حضور شده داشته ؟ اگر نبوده چگونه تفهیم شده است ؟
ج  :چه موارد قالب توجهی برای متوجه نمودن شخص دوم انجام شده که فرایند طالق برعلیه او در حال انجام
است .

نرخ تولد و مرگ و مير در سالهای 1221-1229
9002
 ۲۱،۵۵۵مرگ و میر در اسکاتلند ،در سه ماهه دوم سال  ۱۵۵۹ثبت شده است  ۵۱۳ -مورد ( ۷.۴درصد) کمتر از
مدت مشابه در سال  ۱۵۵۷است .این کمترین در کل بین آوریل و ژوئن برای حداقل سی سال است.
 ۲۴،۷۵۵تولد در سه ماهه دوم سال ثبت شده است که  ۹مورد کمتر نسبت به سه ماهه دوم سال  ۱۵۵۷است و
نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۵۵۵حدود  ۵۵۵مورد بیشتر شده است.
آمار مقایسه شده با سه ماهه دوم سال  ۱۵۵۷نشان داد که:
• ازدواج به نسبت بازه زمانی مشابه در سه ماهه دوم سال  ۱۵۵۷از  ۵۷۵۱به  ۳۱( ۵۹۵۴مورد بیشتر ) افزایش یافته
است .
•  ۲۴۷مورد مشارکت های مدنی ( ۵۱مرد و  ۷۳زن) در سه ماهه ۳۲ ،مورد بیش از  ۲۲۴مشارکت ثبت شده در سه
ماهه دوم سال  ۱۵۵۷می باشد .
• مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی کرونر و سکته مغزی ۵.۷ ،درصد بود که به  ۲۵.۵درصد نزول کرد .مرگ و میر
ناشی از سرطان به  ۵.۵درصد نزول کرد.
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تولد
 ۷۷،۵۹۲مورد تولد در اسکاتلند در سال  ۱۵۲۵ثبت شده وجود دارد.
تولد  ۱۷۷مورد ( )٪۵.۴کمتر شده در  ۱۵۲۵نسبت به سال  ۱۵۵۹می باشد  .این دومین سال است که تعداد تولد
کاهش یافته است (به دنبال افزایش در شش سال گذشته).
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مرگ و مير
 ۷۳،۹۵۵مرگ و میر در اسکاتلند در سال  ۱۵۲۵ثبت شده است  .که  ۲۲۲مورد ( )٪۵.۱بیشتر از سال  ۱۵۵۹بود و
کمترین تعداد مرگ و میر از سال ( ۲۷۷۷زمانی که ثبت نام عمران معرفی شد) بود.

۱۵۲۲
آمار و ارقام نشان می دهد:
•  ۲۴،۵۵۷تولد در سه ماهه دوم سال ثبت شده است  ۳۵ .مورد ( ۵.۳درصد) کمتر نسبت به مدت مشابه در سال
 ۱۵۲۵است.
•  ۷۵۴۲ازدواج که  ۳۷۲مورد بیشتر نسبت به سه ماهه دوم سال  ۱۵۲۵بود.
•  ۲۳۴مشارکت مدنی ( ۷۳مرد و  ۷۲زن) در سه ماهه ۵ ،مورد بیشتر نسبت به سه ماهه دوم سال  ۱۵۲۵ثبت شد.
•  ۲۱،۹۵۹مرگ و میر در اسکاتلند ،در سه ماهه دوم سال  ۱۵۲۲ثبت شده است  ۲.۱ -درصد نسبت به مدت مشابه
در سال  ۱۵۲۵است.
• مرگ و میر ناشی از سرطان و بیماری عروق کرونر قلب افزایش  ٪۵.۴و  ٪۲.۵بود .مرگ و میر ناشی از سکته مغزی
با  ٪۵.۷کاهش یافت.

۱۵۲۱
ثبت عمومی اسکاتلند امروزه آمار و ارقام مختلفی برای تولد ،مرگ و میر ،ازدواج و مشارکت مدنی ثبت شده در سه
ماهه اول سال  ۱۵۲۱منتشر شده است.
آمار نشان می دهد  ۲۴،۱۲۷مرگ و میر در بین ماه های ژانویه و در پایان ماه مارس  ۱۵۲۱در اسکاتلند ثبت شده
است  -کمترین تعداد مرگ و میر در طول سه ماهه اول سال به مدت حداقل  ۲۵۵سال ثبت شده است.
آمار نشان می دهد که :
•  ۲۴،۵۵۱تولد در سه ماهه اول سال ثبت شد –  ۲۷۹نفر ( ۲.۲درصد) نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۵۲۲است.
• تعداد ازدواج ها تا  ۳۱۷۷نفر  ،که  ۲۱۴نفر( بیش از چهار درصد) در سه ماهه اول سال  ۱۵۲۲افزایش یافته است.
• مشارکت مدنی تا  ۷۳نفر ( ۳۵مرد و  ۴۵زن) ۲۷ ،نفر نسبت به سه ماهه اول سال  ۱۵۲۲کاهش یافته است.
• مرگ و میر ناشی از سرطان با  ۵.۴درصد تا  ،۳،۷۷۵کاهش یافت .مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر قلب و
سکته مغزی با کاهش  ۵.۳درصد ( )۲۹۱۳و  ۲۳.۵درصد ( )۲۲۵۴بود.
آمار و ارقام امروز نیز نشان می دهد که تعدادی از تولد در سه ماهه اول سال  ۱۵۲۱نسبت به مدت مشابه سال گذشته
باالتر بود.تعداد ازدواج نیز افزایش یافته است ،در حالی که تعدادی از مشارکت مدنی کاهش یافته است.
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تغيير آدرس در اسكاتلند
شما نیاز دارید به تعدادی از سازمانها و افراد تغییر آدرس خود را اعالم کنید  .با استفاده از چک لیست شما می
توانید ادارات دولتی مورد نظرتان را برای تماس شناسایی کنید  .این لیست همچنین شامل برخی از سازمان های
خصوصی است.

مراحل ثبت تغيير آدرس:
تغییر آدرس را بایستی به سازمانهای زیر اطالع داد :
 اداره گاز
 شرکت مخابرات
 اداره گذرنامه
 سایر شرکت ها و ادارات دولتی
و با استفاده از وب سایت  http://www.iammoving.comعملیات تغییر آدرس را که توسط
شرکتهایی خاصی انجام می شود را انجام دهید .
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کارت شناسایي ملي
وقتی که انگلستان ریاست اتحادیه اروپا را در سال  ۱۵۵۷به عهده داشت بخشی بعنوان استاندارد توافق مشترک مراحل
امنیتی برای کارت شناسایی که جزئیاتش متعاقبا اعالم می شود ،در این راستا انگلستان بعنوان ریاست اتحادیه اروپا
بعنوان پیشنهاد استفاده از شاخصهای انسانی در کارتهای شناسایی ملی را مطرح نمود.
استرالیا شروع بکار بر روی کارت های خدمات اجتماعی و بهداشتی نمود اما دولتی که در سال  ۱۵۵۵بر سرکار آمد
پروژه را متوقف کرد.
بلژیک هم کارت شناسایی الکترونیکی را از سال  ۱۵۵۴معرفی کرد و تا سال  ۱۵۲۱هر شهروند بلژیکی یک کارت
الکترونیکی داشته باشد .نوعی کارت هم برای کودکان موجود می باشد گرچه اجباری نیست اما از سال  ۱۵۲۱بخاطر
افزایش امنیت اطالعات انسانی باید جمع آوری شود.
الزامات قانوني
کسانی که برای گرفتن کارت اقدام نمودند باید مراحل زیر را طی کنند.
 -۲انگشت نگاری در بخش گذرنامه
 -۱در صورت مفقود یا خراب شدن کارت آن را باید به پلیس یا واحد خدمات پاسپورت و هویت اطالعات و برای
گرفتن کارت جدید اقدام نمایند.
 -۳بمحض تغییر آدرس به واحد خدمات پاسپورت و هویت اطالع دهید.
 -۴هرگونه مسئله ای که منجربه تغییر در کارت ملی شود باید به واحد خدمات پاسپورت اطالع داده شود.
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سازمان ثبت احوال
اساس طرح کارت ملی بر مبنای بانک اطالعاتی موجود در سازمان ثبت احوال ( )NIRمی باشد .برای تعیین هویت یک
شخص الزم نیست کارت آن را چک کرد،فقط اطالعات را اسکن و با اطالعات موجود در بانک اطالعاتی مقایسه می
شود.
کارت شناسایی برای اتباع خارجی از طریق اداره راهنمایی رانندگی به نمایندگی از وزارت کشور صادر میشود.
کد ملی بعنوان کلید اصلی برای پایگاه داده وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است.
انواع کارتها:
سه نوع کارت شناسایی صادر می شود:
 -۲کارت هایی به رنگ نقره ای و آبی که مخصوص شهروندان بریتانیایی صادر می شود و شامل متن " شهروند
بریتانیا" بوده که با آن می توان به هر منطقه اقتصادی از اروپا سفر کرد و تاسال  ۱۵۲۲اعتبار دارد.
 -۱کارتهای فیروزه ایی و سبز رنگ که هیچ اشاره ای به ملیت دارنده کارت نمی کند  ،این کارت برای افرادیکه
منطقه اقتصادی اروپا یا در سوئیس و ایرلند شمالی زندگی می کنند ،صادر می شود و همچنین برای برخی از
اعضای خانواده اتحادیه اروپا و برخی شهروندان بریتانیا که دارای شرایط خاص و محدودیت خاصی باشند و همچنین
برای افراد دو جنسه یک کارت اضافه صادر می شود.
 -۳کارت شناسایی برای اتباع خارجی آبی و صورتی هستند که برای دسته خاصی از مهاجران که عضواتحادیه اروپا و
منطقه اقتصادی اروپا نمی باشند صادر می شود.
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