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                      بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                                                                     

  مقررات و قوانين ثبت احوال در كشور اسكاتلند

ــكيالت  ــ  ثتش ــه واساس ــات پاي ــه اطالع ــدراهيابي ب ــوان كلي ــوال بعن ــت اح ــت  يب ــه اس ــار جامع   .آم

ــان   ــين بي ــاده چن ــان س ــه زب ــوان ب ــي ت ــن رو م ــن      از اي ــي وزي ــوان اهرم ــوال بعن ــت اح ــه ثب كردك

ــات  ــرين و  و هويـــت جهـــت اثبـ ــه از مهمتـ ــراد جامعـ ــرين  تابعيـــت افـ ــايد اساســـي تـ              وشـ

ــري  ــي نظيرت ــد     ب ــي باش ــف م ــع  مختل ــطح جوام ــراد در س ــايي اف ــث شناس ــكيالت از حي . ن تش

ــا    ــدن مع ــر ش ــده ت ــا پيچي ــه ب ــت ك ــانگر آن اس ــده نش ــل آم ــيهاي بعم ــه دبررس ــاعي و ب الت اجتم

.... ورزش و  هنـــگ ، اقتصـــاد ،تبـــع آن مســـايل مربـــوط بـــه قـــوانين تجـــارت ، سياســـت ، فر 

ــام ،   ــاي بهنگ ــا و خروجيه ــردازه ه ــا و پ ــد داده ه ــاري   نيازمن ــث آم ــق در بح ــحيح و دقي ــتص  اس

ــان نمــود  چنانچــه   ــين اذع ــوان چن ــي ت ــدد موضــوع  يبطوريكــه  م ــاري از حيــث تع ــاي آم ــه ه افت

ــت     ــا صــحت و دق ــور ب ــت انجــام ام ــاي ارســالي جه ــه ريزيه ــردد برنام ــدل گ ــين مب ــه يق ــه قرين ب

ــدو ــد،   ت ــد گردي ــابي خواه ــوب ارزي ــد مطل ــه در ح ــول نتيج ــده وحص ــت   ين گردي ــن رو اهمي از اي

ــان  ــدگاه كارشناس ــاري از دي ــث آم ــي و        بح ــث علم ــرين مباح ــي از مهمت ــوال يك ــت اح ــوزه ثب ح

ــوده اســت   ــد نظــر ب ــواره م ــد هم ــي توانمن ــوان شاخصــه اي ــي و بعن ــز .عمل در كشــورهاي ديگــر ني

ــع    ــاص آن جوام ــررات خ ــوانين و مق ــع ق ــه تب ــت ب ــوال    اهمي ــايع اح ــوالت وق ــوال و تح ــت اح ثب

ــولي          ــه و اص ــادي پاي ــوان نم ــكيالت بعن ــن تش ــورتيكه اي ــوده بص ــان ب ــوبي نماي ــيه بخ شخص

ــريب        ــان در حدض ــان و اطمين ــا اتق ــردم ب ــاري م ــور ج ــريع ام ــهيل و تس ــازي و تس ــت بهس جه

لــي در ايــن مقالــه تــالش شــده اســت بــا اســتفاده از ظرفيتهــاي عم . بســيار بــاال عمــل مــي نمايــد

ــكاتلن       ــور اس ــوا ل كش ــت اح ــوص ثب ــاتي در خص ــاتي و تحقيق ــاي اطالع ــر نماده ــه ب ــا تكي د  و ب

ــدگان اطالعــات   ــول خــاطر جوين ــد اســت مقب ــه امي ــه شــود ك ــاملي ارائ ــرار  اطالعــات ك ســجلي ق

  .                                                                                     گيرد

              

  اهللا التوفيقمن  و                                                                                                                               

  حاجي محمديابراهيم                                                                                                                   
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  اسكـاتلنـــد

  مقدمه 

 غرب شمال در بريتانيا جزيره شمالي نيمه در است كشوري) Alba: گاليك به ،Scotland: انگليسي به( اسكاتلند

  .اروپا

 تشكيل را شمالي ايرلند و كبير بريتانياي متحد پادشاهي كشور شمالي ايرلند و ولز انگلستان، با همراه كشور اين

  .دهد مي

  تاريخچه

   55°57′شمالي 3°12′غربي    وادينبور :پايتخت 

  گالسگو : شهر  بزرگترين

  اسكاتس گاليك، انگليسي، : رسمي  زبان

  سلطنتي مشروطه :حكومت  نوع

   حاكمان نام

  دوم اليزابت لكهم:   ملكه   •

  ساموند آلكس  : وزير  •

    كامرون ديويد:  وزير نخست 

   مساحت

  مربع كيلومتر78،772 مساحت  - 

   جمعيت
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   5,144,200 سرشماري  - 

  كيلومتر مربع   65 جمعيت تراكم  - 

  )GBP( استرلينگ پوند:   پول واحد

 طي كشور دو 1707 مه ماه يكم تاريخ در اما ودندب مستقل پادشاهي با كشورهايي 1707 سال تا وانگلستان اسكاتلند

  .آوردند وجود به را »كبير بريتانياي متحد پادشاهي« كشور شده، متحد هم با اي توافقنامه

   حكومت

 و ولز انگلستان، از مستقل آموزشي و حقوقي نظام داراي اسكاتلند كشور كبير، بريتانياي در سياسي اتحاد عليرغم

 به كبير بريتانياي متحد، ملل سازمان و اروپا جامعه در عضويت مانند المللي بين سياسي امور در اما. است شمالي ايرلند

  .كند مي عمل »كشور يك« عنوان

  جغرافيا

 اطلس اقيانوس با غرب از و ايرلند درياي با غربي جنوب از شمال، درياي با شرق از نروژ، درياي با شمال از اسكاتلند 

  .دارد آبي مرز شمالي

  .است بزرگ و كوچك جزيره 790 شامل اسكاتلند بريتانيا، جزيره در اسكاتلند اصلي سرزمين بر عالوه هبريد جزاير

 و نفت ذخاير ترين بزرگ منبع شمال، درياي در عمدتاً كشور، اين ساحلي آبهاي

  .است اروپا جامعه كشورهاي بين در گاز

  

  

   اقتصاد

 اقتصادي مهم مراكز از يكي و اسكاتلند بزرگ شهر دومين ادينبرا. است) ادينبورگ( ادينبرا تاريخي شهر اسكاتلند مركز

 شهر. دارد قرار ادينبرا در - جهان بزرگ بانك 5 از يكي - اسكاتلند سلطنتي بانك اصلي مركز. است اروپا بانكداري و

 كل درصد 41 حدود آن ٔحومه و گالسگو. است بريتانيا كشور بزرگ شهر 3 از يكي و اسكاتلند شهر ترين بزرگ گالسگو
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 كبير بريتانياي نفت صنعت فعاليت مركز و اسكاتلند بزرگ شهر سومين. است داده جاي خود در را اسكاتلند جمعيت

  .است اسكاتلند شرق شمال در ابردين شهر

 

   پرچم

 پرچم و) سفيد ضربدر آبي، زمينه( اسكاتلند پرچم تركيب از كبير بريتانياي كنوني پرچم

  .است آمده وجود به) سرخ صليب سفيد، زمينه( گلستانان

  

  اطالعات در مورد مردم اسكاتلند

، دفتر عمومي اسكاتلند با آرشيو ملي اسكاتلند در هم ادغام شدند براي تبديل شدن به پرونده ملي 2011آوريل  1از 

  NRSب سايت جديد براي اين وب سايت  فعال باقي خواهد ماند تا زماني كه توسط  يك و). NRS(اسكاتلند 

  . جايگزين شود 

بخشي از اداره اسكاتلند كه مسئول ثبت تولدها ، ازدواج ها ، مشاركت هاي مدني ، مرگها ، طالق ها و فرزندخواندگي 

 اطالعاتي را   داده ها در مورد جمعيت و خانوارها سرشماري را اجرا و با استفاده از سرشماري و ديگر مي باشد كه

  . مي باشد منبع اصلي تاريخچه خانوادگي افراد  كه ندكن منتشر مي

  ثبت احوال 

دليل اصلي ثبت اين وقايع براي اين است . سيستمي است كه در آن يك دولت وقايع حياتي شهروندان را ثبت مي كند 

تركيبي از هدف ثانويه اين سازمان ايجاد يك منبع اطالعاتي براي تلفيق و . كه از حقوق شهروندان حفاظت شود 

در بسياري از كشورها يك الزام قانوني براي  ثبت هر نوع وقايع حياتي مي . آمارهاي زاد و ولد و مرگ و مير مي باشد 

  :سازمان ملل متحد  ثبت و احوال را به اين شكل تعريف كرده است . باشد 

و مير از طريق مقررات و الزامات  يك ثبت مداوم اجباري و ثبت جهاني  وقايع حياتي و ويژگيهاي زاد و ولد و مرگ

  .قانوني آن كشور 
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اين اسناد منبع اصلي . ثبت احوال در درجه اول به منظور ايجاد اسناد قانوني طبق قانون آن كشور بوجود آمده است  

اتي با پوشش كامل ، دقت و بهنگام بودن آمار ثبت احوال براي ارائه آمار حي. آمار حياتي شهروندان آن كشور مي باشد 

  .كيفيت ضروري مي باشد

  :مواردي كه بطور معمول ثبت شده اند  

وقايع حياتي مثل تولد، مرگ، مرگ جنين، ازدواج، طالق ، فسخ ازدواج، جدايي قضايي ازدواج، پذيرش، شرعي و عرفي 

  .است 

قامت ممكن است نياز در برخي از كشورها مهاجرين ساير كشورها و مهاجرت به ديگر كشورها و هر گونه تغيير محل ا

از جمله اسناد قانوني كه از سوي سازمان ثبت و احوال صادر مي شود  عبارتند از گواهي . به اطالع رساني داشته باشد 

  .والدت ، فوت و ازدواج مي باشد 

  ثبت احوال در اسكاتلند

ه ثبت و احوال انگليس جزئيات ثبت احوال اسكاتلند نسبت ب. در اسكاتلند اجباري شد  1855ژانويه  1ثبت وقايع در 

اين بدين معنا است در صورت درخواست يك نسخه از سند آن نسخه حاوي .بيشتري براي ثبت وقايع مي خواهد

  . اطالعات زيادي خواهد بود 

سازمان ثبت احوال اسكاتلند مسئوليت كلي براي اداره ثبت و تهيه پيش نويس قانوني در همين زمينه و همچنين داده 

و بعد از آن را مديريت  1965را از سال ) اسكاتلند(آنها هر گونه ثبت مرگ ، ازدواج وتولد . سرشماري مي باشد هاي 

  ) .در حال حاضر مسئوليت صدور قوانين به پارلمان اسكاتلند محول شده اند (مي كنند 
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  ثبت وقايع حياتي و صدور گواهي 

  والدت

  ثبت كند ؟چه كسي در اسكاتلند يك تولد را مي تواند 

 .پدر يا مادر موظف به ثبت تولد كودك مي باشند  •

اگر پدر و مادر با يكديگر . مي توانند تولد را ثبت كنند  ذيلمرگ يا  ناتواني پدر يا مادر ،اشخاص  صورتدر  •

  .ازدواج كرده باشند هر يك از وابستگان آنها مي توانند نسبت به ثبت تولد اقدام كنند 

  :رند تولد را ثبت كنند آنهايي كه صالحيت دا

 هر كسي كه در هنگام تولد حضور داشته است  -

 .هر فردي كه بچه رو بدنيا آورده است  -

  :براساس شرايط زير مي تواند تولد كودك را ثبت كند  اند ازدواج نكرده ي كه با هممادرپدر و 

 .اگر با مادر به صورت مشترك به ثبت مراجعه نمايند   - 1

 .ا امضا كنند مبني بر اينكه او پدر كودك مي باشد اگر او و مادر فرمي ر - 2

 .  يا دادگاهي اين موضوع را تائيد و ثبت كند  - 3
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  توان يك تولد را ثبت كرد ؟ ميو از كجا  هچگون

روز توسط مامور ثبت تولد ، مرگ و ازدواج ثبت شود و قانون اجازه ميدهد كه ثبت  21هر تولد  در اسكاتلند بايد ظرف 

شما مي توانيد اين فرم را از دفاتر محلي يا پزشكان يا بيمارستانها يا از طريق  .از كشور ثبت شود  ناحيه ايدر هر 

  .و يا مشابه فرم پيوست تهيه فرماييد راهنماي تلفن 

  :مدارك الزم براي ثبت والدت 

 كارت صادر شده توسط بيمارستان  -

 گواهينامه ازدواج پدر و مادر  -

هنوز هم مي توانيد والدت را ثبت  ونگران نباشيد ثبت  والدت در دسترس نيست   براي سناداين ا از يك هر اگر

  .كنيد 

  .شما مي توانيد با پرداخت وجه الزم نسبت به تهيه جزئيات اقدام نمائيد 

  :باشد  در خارج از كشور تولداگر 

مچنين مي توانيد اين مراحل را نزد شما بايد مراحل ثبت را مطابق با دستورالعملهاي آن كشور انجام دهيد ، ه

  .كنسولگري بريتانيا در قبال پرداخت وجه انجام دهيد 

اما يك ثبتي از آن به اسكاتلند فرستاده شده و شما مي توانيد يك نسخه اگرچه شما هيچ تعهدي براي اين كار نداريد  

  .از آن را داشته باشيد
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  فرزند خواندگي در اسكاتلند

  :سئواالت 

 سكاتلند به فرزندخواندگي قبول شدم چگونه مي توانم اطالعاتي از والدين اصلي خود را بدست آورم ؟من در ا - 1

به آن . سازمان ثبت و احوال اسكاتلند مي تواند اين اطالعات را به شما بدهد اگر شما در اسكاتلند بدنيا آمده باشيد

ما بگيريد و بعدا فرم ارسالي توسط شما را تكميل و  اداره زنگ زده يا ايميل بزنيد و اطالعات مربوط به خود را از

  .برگردانده مي شود 

  چه چيزي معلوم مي شود ؟

  . اطالعات اضافي در مورد محل تولد و تاريخ تولد - 1

 .نام اصلي كه شما قبل از فرزندخواندگي داشتيد - 2

 .نام و نام خانوادگي مادر و احتماال شغل ايشان - 3

 .ثبت كرده است  اماال نام و نشاني آن كسي كه تولد شما رنام پدر اگر ثبت شده باشد واحت - 4

 .اين اطالعات به صورت قديمي است كه هر موقع در اختيار تمامي افراد با جزئياتش مي باشد  - 5

  .شما همچنين مطابق قانون حق برخورداري از مشاوره در ارتباط با فرزندخواندگي داريد 

به فرزندخواندگي  آن را  ت در مورد والدين حقيقي من يا اون بچه اي كه منآيا راه ساده تري براي پيدا كردن اطالعا - 2

 گرفتم ؟

  .نه خير  ، اما آژانسهاي مستقلي هستند در ادينبروگ كه در زمينه خدماتي ارائه مي كنند

  ) : انسها ژبراي درج اطالعاتشان در آن آ(ثبت نام كنند )   Birthlink(انسها ژافراد زير مي توانند در اين آ

  .هركسي كه در اسكاتلند بدنيا آمده و به فرزند خواندگي گرفته شده است  •
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يا در محلهايي كه يك رابطه خيلي نزديكي با اسكتلند دارند بدنيا آمده اند و تمايل دارند كه با خانواده اصلي  •

 .خود ارتباط داشته باشند

 .تمام والديني كه فرزندانشان را به فرزندخواندگي داده اند  •

 .تمام وابستگان فرزنداني كه تمايل دارن با بچه هاي كه به فرزندخواندگي قبول شده اند ارتباط داشته باشند •

مي توانند به عنوان واسط  بين آنهايي كه به فرزندخواندگي قبول ) نام آژانسهاي مذكور( Birthlinkتمام مشاورين  

ثبت نام مي كنند اين امكان فراهم مي شود كه براحتي همديگر  وقتي در اين آژانسها. شده اند و خانواده هايشان باشند

  .را پيدا كنند 

  :تشخيص جنسيت 

آنهايي كه داراي ابهام جنسيتي مي باشند مي توانند با مراجعه به مراكز ثبت و احوال نسبت به اعالم جنسيت خود 

  .ندمطابق دلخواه خود اقدام نموده و از مزاياي قانوني آن جنس استفاده نماي

  : شناسنامه

كه در شناسنامه جنسيت .تمام افرادي كه داراي شناسنامه صادره از بريتانيا هستند مي توانند شناسنامه مجدد بگيرند 

  .شناسنامه فرمي است كه محتواي آن شامل اسم و جنسيت مي باشد . جديدشان تعيين مي شود 

  .نام و جنسيت جديد مي كند  دادن رونده اقدام بهموجود در پ شده ثبتبخش تعيين هويت جنسي براساس اطالعات 

  چه اتفاقي مي افتد ؟

اداره مذكور نامه اي به شخص درخواست كننده مي فرستند كه شامل تمام اطالعات مربوط به شخص مورد نظر مي 

  .باشد 
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ثبت  هويت جنسي تمام اطالعات مذكور در مركز . اطالعات مربوط به محل زندگيتان در آن فرمها موجود نمي باشد 

  .محرمانه مي باشد و در اختيار هيچ كسي قرار نمي گيرد

  مرده زايي

قانون به شما اجازه ميدهد در هر جاي اسكاتلند اين . روز ثبت شود  21اگر كودكي مرده بدنيا بيايد بايد ظرف مدت 

  .آدرس دفاتر ثبت رو از بيمارستانها و مراكز مختلف بگيريد. كار را انجام دهيد 

وجود دارد كه افراد قبل از اقدام براي ثبت مرگ از طريق اين نرم  GROS Locateنرم افزاري به نام  در اين سازمان

  .افزار وقت بگيرند 

  چه كسي مي تواند مرده زايي را ثبت كند ؟

 .مادر كودكي كه مرده بدنيا آمده است پدر يا  -

 :و در صورت عدم توان پدر يا مادر افراد بشرح ذيل 

 .مامي بستگان پدري يا مادري درصورت ازدواج پدر و مادر و اطالع از مرگ مي توانند مرده زايي را ثبت كنند ت  �

 .هر كدام از كادر درماني آن بيمارستان كه از مرگ اطالع دارد  �

 .تمامي افرادي كه شاهد مرده زايي بودند  �

همراه مادر در اداره ،به شرطيكه به ه نام خودش ثبت كند ميتواند مرده زايي را ب، اگر پدر با مادر ازدواج نكرده باشد 

  .ثبت حضور يابند 

 افراد باشد كه نشان دهنده اين حكم دادگاهپدر كودك مرده است يا ، دال براينكه اين شخص  برگه اي را مادر اگر 

  .مادر كودك مرده هستند و  پدر  فوق
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  :مدارك الزم براي ثبت مرده زايي

 مرده زايي ده نمدرك نشان ده ∗

 سند ازدواج ∗

  .اگر هيچ گواهي از مرده زايي ثبت نشود ، بعد از اخذ اطالعات و امضاي اظهارنامه اين گواهي را مي توان ثبت كرد

  :وقتي كه ثبت كامل شد مسئول ثبت موارد زير را به صورت رايگان در اختيار شما قرار خواهد داد

  . ما مي دهدگواهي ثبتي براي دفن و سوزاندن جسد را به ش ∗

اگر يكي از والدين آنرا ثبت كند و اظهارنامه را درخواست كند يك برگ از اظهارنامه هم به پدر و مادر داده مي  ∗

  .شود 

  اگر مرده زايي در خارج از اسكاتلند اتفاق بيفتد ؟

  .براي خارج از اسكاتلند هيچ گونه سرويسي ارائه داده نخواهد شد 

  ؟ تهيه كردزايي را  چگون مي توان يك گواهي مرده

به شما ارائه داده  اخذ مبلغيدر پرونده هاي ثبت و احوال موجود مي باشند و در قبال  1939خالصه مرگها از سال 

با توجه ماهيت حساس ثبت مرده زايي اينها فقط در اختيار والدين كودك مرده قرار مي گيرد ، خواهر و . خواهد شد 

جايي كه هيچ اسمي از . توانند اين فرم را داشته باشند يا مرگ والدين را اثبات كنند  برادر كودك با وكالت والدين مي

  .ثبت مرده زايي نباشد والدين مي توانند براي كودك مرده شان نامگذاري بكنند  
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  فوت 

  چه كسي مي تواند فوت را در اسكاتلند ثبت كند ؟

وكيل يا نماينده قانوني او يا وارث او يا اگر چنين شخصي همه وابستگان متوفي يا هر شخص حاضر در زمان مرگ يا 

  .وجود نداشته باشد هر شخص مطلع ديگري مي تواند مرگ او را ثبت كند 

  چگونه و كجا مي توان مرگ را ثبت كرد ؟

  .گواهي پزشكي در مورد مرگ  -

 شناسنامه و سند ازدواج  -

 كارت بيمه و پزشكي متوفي  -

اگر هيچ يك از مدارك (به كمك هزينه بازنشستگي و گرفتن هزينه از دولت  هر گونه اسناد و مدارك مربوط -

 )فوق را نداريد نگران ثبت مرگ نباشيد 

  :را به صورت رايگان در اختيار شما قرار مي دهد وقتي كه مراحل ثبت به اتمام رسيد اداره ثبت مدارك زير 

 مجوز دفن  ∗

 گواهي براي گرفتن مزايا از اداره بيمه  ∗

 .اي از شرح مرگ بدون بيان علت و جزئيات مرگ خالصه  ∗

 .كرد خواهيد البته با پرداخت هزينه مربوطه اطالعات كاملتر و جامعتري دريافت 

اين دولت كتابچه توصيه ها را كه شامل پيشنهادات كاربردي براي وابستگان متوفي مي باشد را چاپ نموده كه در 

  .اختيار عموم مي باشد 
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  تغيير نام خانوادگي در اسكاتلند

  چه كسي ممكن است درخواست تغيير نام دهد؟

فردي كه تولد او در اسكاتلند ثبت شده يا كسي كه بصورت قانوني در اسكاتلند به فرزندخواندگي پذيرفته شده است   

توسط يك شخص حائز شرايط  سال باشد ، فرم درخواست تغيير نام بايد 16اگر فرد زير . براي تغيير نام اقدام مي كند

  .با شرح ذيل تكميل شود

  .يكي از والدين كه مسئوليت بچه را برعهده دارد - 1

  .يا هر دو والدين كه مسئوليت بچه را بر عهده دارد - 2

دارد فرم را  هرفرد ديگري كه مسئوليت اورا به عهده ،هيچ يك از والدين مسئوليت بچه را برعهده ندارد  يا اگر - 3

  .مي نمايدتكميل 

  .سال سن دارند خودشان بايد اقدام به اين موضوع نمايند 16كه بيش از  افرادي

  :روش اجرايي

  در مورد تغييرات ثبت شده نام و نام خانوادگي در اسكاتلند RCN1بروشور اجراي    -

  سال 1فرم درخواست تغيير نام و نام خانوادگي افراد زير   :21فرم  -

  سال 16ست تغيير نام و نام خانوادگي افراد زير فرم درخوا  :23فرم     -

  سال 16فرم درخواست تغيير نام و نام خانوادگي افراد باالي   :24فرم     -

كه توسط پدر ومادرهايي كه قبل و بعد از بدنيا آمدن بچه ازدواج نكرده اند  اي است پرسشنامه : PRFفرم   -

  .بايد تكميل گردد

  :ر گيردنكات زير بايد مورد توجه قرا

. بهنگام بدنيا آمدن كودك يا ازدواجهاي بعدي كه منجربه تولد بچه شده اند ،يا جايي كه پدر و مادر ازدواج كرده اند* 

  .هر دو والدين بايد فرم را پر كنند بنابراين

 يدادند هردوثبت كردند يا بازثبت  انجام  2006مي   4حالتي كه والدين كودك با هم ازدواج نكرده اند اما اگر تا * 

  .والدين مسئوليت پركردن فرم را دارند

  .بايد پر شود PRFاگر پدر و مادر ازدواج نكرده اند يا در گواهي تولد كودك فقط نام مادر درج شده باشد پس فرم * 



16 

 

  :هرگونه گواهي صادر شده اي مبني بر ثبت تغيير نام شامل شرايط ذيل خواهد بود* 

سال صادق  1و نام خانوادگي قبلي بصورت جداگانه ،  اين موضوع براي كودكان زير  نام-نام و نام خانوادگي جديد

  .نميباشد
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  21سال                         فرم  1فرم درخواست تغيير نام خانوادگي كودكان زير                 

  

  ....................................................نام كامل بچه كه بهنگام تولد ثبت شده است؟   - 1

  ......................................................................نام خانوادگي بچه ؟     - 2

  .............................................................نام جديد مورد درخواست؟       - 3

  .............................داده شده است؟    تاريخي كه در آن نام جديد گرفته يا تغيير  - 4

  .............................تاريخ تولد؟      - 5

  .................جنسيت ؟  - 6

  ................محل تولد؟  - 7

  .................................؟  نام مادر و نام خانوادگي بعد از ازدواج - 8

  ..........................؟ )در صورت وجود ( در نام و نام خانوادگي پ -9 

  .............................................؟ )درصورت وجود( ازدواج موقت / تاريخ و  محل ازدواج والدين  -10
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  )21فرم (

  

  .صحت دارد 21تائيد مي كنيم كه فرم تكميل شده ) پدرو مادر( يا ما) پدر( من 

  : ........................................امضاء مادر............................................                             :امضاء پدر 

  ..............................نامتان را بنويسيد ...................................                            نامتان را بنويسيد 

  :................................................تاريخ :  ....................................................                            تاريخ

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

  : ...........................آدرس كامل پستي:    ............................                            آدرس كامل پستي

  ..................:.........................كد پستي:  ...............................................                            كدپستي

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

     

      

*********************************************************************  

  :فرم  خالصه يا فرم كامل بخواهيد تعداد را در زير مشخص كنيداگر شما تمايل داريد از 

  : ...........................فرم كامل

  : ..............فرم خالصه نامه 

  

  

  

  

  23سال                             فرم  16فرم تغيير نام و نام خانوادگي براي افراد زير                  
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  ......................................م تولد ثبت شده است؟نام كامل بچه كه بهنگا - 1

  ........................................................................................نام خانوادگي بچه ؟  - 2

  ...............................................................................نام جديد مورد درخواست؟ - 3

  .............................تاريخي كه در آن نام جديد گرفته يا تغيير داده شده است؟  - 4

  .............................تاريخ تولد؟      - 5

  .................جنسيت ؟  - 6

  ................محل تولد؟  - 7

  .................................؟  نام مادر و نام خانوادگي بعد از ازدواج - 8

  ..........................؟ )در صورت وجود ( نام و نام خانوادگي پدر  -9 

  .............................................تاريخ فرم تغيير نام خانوادگي قبلي در صورت وجود؟  -10

  ..............................: ....امضاء مادر                         ....      ....................: ..........امضاء پدر 

  ........................نامتان را بنويسيد ........................                                نامتان را بنويسيد 

  ........................................ :تاريخ               .........                   ................................ :تاريخ

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

  : ..........................كامل پستي آدرس          :.........................................       آدرس كامل پستي

  :...............................................كد پستي.....................                        ..................:  ......كدپستي

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

********************************************************************  

  :اگر شما تمايل داريد از فرم  خالصه يا فرم كامل بخواهيد تعداد را در زير مشخص كنيد

  : ............فرم كامل

  : ..............فرم خالصه نامه 
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  )24فرم (سال                                      16م خانوادگي باالي فرم درخواست تغيير نا

  

  مشخصات كامل خود را طبق  موارد زير تكميل كنيد

  .................................................................مشخصات كامل پدر و تاريخ تولد را اعالم كنيد؟ - 1

  ................................................................ولد را اعالم كنيد؟مشخصات كامل مادر و تاريخ ت - 2

  ..........................................نام خانوادگي پدر را اعالم و درصورتيكه قبال تغيير داشته بنويسيد؟ - 3

  .....................................سيد؟ نام خانوادگي مادر را اعالم و در صورتيكه قبال تغيير داشته بنوي - 4

  .....................تاريخ دقيق تولد ؟  - 5

  ...................جنسيت؟  - 6

  ..................محل تولد؟  - 7

  ...............................نام  مادر و نام خانوادگي بعد از بعد از ازدواج؟  - 8

  ..............................؟ )در صورت وجود(نام و نام خانوادگي پدر - 9

  ......................ازدواج موقت در صورت وجود؟ / تاريخ و محل ازدواج والدين  -10

  .من تائيد مي كنم  كه مندرجات تكميل شده صحت دارد

  :نامتان را بنويسيد                                                      محل امضاء

  :..........................................آدرس كامل پستي:.................                                          تاريخ

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

 

زير را تكميل  اند بايد فرم صيغه هم نكرده اند بعد از بدنيا آمدن بچه هم ازدواج نكرده والديني كه ازدواج نكرده اند،

  .كنند

  ) ............................با حروف بزرگ نوشته شود( نام بچه 

 را اعمال شده 1995در سال قانون كودكان اسكاتلند  4آيا شما توافق حقوقي با پدر يا ولي بچه بر اساس بند ) الف

  ......................داريد يا خير؟    

ظ  قانوني از دادگاه يا والدين كودك برگه اي براي نشان دادن حضانت  بچه  داريد يا  خير؟ آيا شما بلحا)  ب

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

  ......................ثبت شده است؟ 2006يا بعد از  )مي( 4آيا تولد بچه در ) ج

  .............................آيا نام پدر در هنگام تولد كودك در شناسنامه اش ثبت شده است يا خير؟) د

  :...............................  امضاء                                     آدرس  و كد پستي 

  :.....................                  شماره تلفن:...................                        تاريخ 
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 ازدواج 

اگر مي خواهيد ازدواج مذهبي انجام  .د فرمي را پر كنيد كه در آن مكان و تاريخ ازدواج ثبت گردد براي اينكار شما باي

  . روز قبل از اينكه بصورت مذهبي ازدواج كنيد ازدواج رسمي خود را ثبت نمايد   7دهيد شما بايستي 

رمي بدون پرداخت وجه مربوطه معتبر هيچ ف. اگر براي ازدواجتان شاهدي داشتيد بايد فرم شهود را نيز تكميل نماييد 

  . روز قبل از ازدواج به اداره ثبت پست نماييد  15هفته و  6 - 4شما بايستي فرم تكميل شده را حداكثر . نمي باشد 

  . ارائه نمايند )و در صورت امكان شماره فكس ( هر دو طرف ازدواج بايد كدپستي و شماره تماس 

  

  طالق 

مي شوهر  و زن مانند رفتارشان از نظر قانونولي كنند  مي زندگي هم با نيست الزم طرفين كه است معني بدان جدايي

 .متاهل محسوب مي شوند  فني به صورت افراد اين ، باشد

  

  .رسشنامه اي كه بايد توسط طرفيني  كه طالقشان در خارج از كشور ثبت شده است ،تكميل گردد پ

 نام ، سن و محل سكونت فعلي طرفين .1

 د طالق از چه زماني آغاز شده است ؟فراين .2

 :محل اقامت قانوني طرفين به هنگام طالق  .3

  مدت زمان اقدام به طالق: الف 
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  آيا  شاكي  شخصا حضور شده داشته ؟ اگر نبوده چگونه تفهيم شده است ؟: ب 

ب توجهي براي متوجه نمودن شخص دوم انجام شده كه فرايند طالق برعليه او در حال انجام چه موارد قال: ج            

  . است

  

  2012-2009نرخ تولد و مرگ و مير در سالهاي 

2009  

 

كمتر از ) درصد 5.4(مورد  723  - ثبت شده است  2009مرگ و مير در اسكاتلند، در سه ماهه دوم سال  12،770

  .اين كمترين در كل بين آوريل و ژوئن براي حداقل سي سال است. تاس 2008مدت مشابه در سال 

است  و  2008مورد كمتر نسبت به سه ماهه دوم سال  9تولد در سه ماهه دوم سال ثبت شده است كه  14،866

  .مورد بيشتر شده است  600حدود  2007نسبت به مدت مشابه در سال 

  

  :شان داد كهن 2008آمار مقايسه شده با سه ماهه دوم سال 

افزايش يافته ) مورد بيشتر  32( 7904به  7872از   2008ازدواج  به نسبت  بازه زماني مشابه در سه ماهه دوم سال  •

  .است 

مشاركت ثبت شده در سه  114مورد بيش از  31در سه ماهه، ) زن 83مرد و  62(مورد مشاركت هاي مدني  145 •

  .مي باشد  2008ماهه دوم سال 

مرگ و مير . درصد نزول كرد 10.7درصد بود كه به  6.5مير ناشي از بيماري هاي قلبي كرونر و سكته مغزي،  مرگ و •

  .درصد نزول كرد 0.6ناشي از سرطان به 
  

2010  

  تولد

  .ثبت شده وجود دارد 2010مورد تولد در اسكاتلند در سال  58،791

اين دومين سال است كه تعداد تولد . مي باشد  2009نسبت به سال  2010كمتر شده در ) ٪0.4(مورد  255تولد 

  ).به دنبال افزايش در شش سال گذشته(كاهش يافته است 

  مرگ و مير

  .ثبت شده است  2010مرگ و مير در اسكاتلند در سال  53،967
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عمران  زماني كه ثبت نام( 1855بود و كمترين تعداد مرگ و مير از سال  2009بيشتر از سال ) ٪0.2(مورد  111اين 

 .بود) معرفي شد

2011  

  :آمار و ارقام نشان مي دهد

كمتر نسبت به مدت مشابه در سال ) درصد 0.3(مورد  37 .تولد در سه ماهه دوم سال ثبت شده است  14،705 •

  .است 2010

  .بود 2010مورد بيشتر نسبت به سه ماهه دوم سال  351ازدواج كه  8641  •

  .ثبت شد 2010مورد بيشتر نسبت به سه ماهه دوم سال  7در سه ماهه، ) زن 81مرد و  53(مشاركت مدني  134 •

درصد نسبت به مدت مشابه  1.2 - ثبت شده است  2011مرگ و مير در اسكاتلند، در سه ماهه دوم سال  12،969 •

  .است 2010در سال 

رگ و مير ناشي از سكته مغزي م. بود ٪1.7و  ٪0.4مرگ و مير ناشي از سرطان و بيماري عروق كرونر قلب افزايش  •

  .كاهش يافت ٪0.5با 

  

2012  

ثبت عمومي اسكاتلند امروزه آمار و ارقام مختلفي  براي تولد، مرگ و مير، ازدواج و مشاركت مدني ثبت شده در سه 

  .منتشر شده است 2012ماهه اول سال 

در اسكاتلند ثبت شده  2012ماه مارس مرگ و مير در بين ماه هاي ژانويه و در پايان  14،218آمار نشان مي دهد 

  . سال ثبت شده است 100كمترين تعداد مرگ و مير در طول سه ماهه اول سال به مدت حداقل  -است 

  :آمار نشان مي دهد كه 

  .است 2011نسبت به مدت مشابه در سال ) درصد 1.1(نفر  159 –تولد در سه ماهه اول سال ثبت شد  14،772 •

  .افزايش يافته است 2011در سه ماهه اول سال ) بيش از چهار درصد(  نفر 124نفر ، كه  3255تا   تعداد ازدواج ها •

  .كاهش يافته است 2011نفر نسبت به سه ماهه اول سال  15، )زن 47مرد و  36(نفر  83مشاركت مدني تا  •

ي از بيماري عروق كرونر قلب و مرگ و مير ناش. ، كاهش يافت3،880درصد  تا  0.4مرگ و مير ناشي از سرطان با  •

  .بود) 1164(درصد  13.6و ) 1923(درصد  7.3سكته مغزي با كاهش 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2012آمار و ارقام امروز نيز نشان مي دهد كه تعدادي از تولد در سه ماهه اول سال 

  .از مشاركت مدني كاهش يافته استتعداد ازدواج نيز افزايش يافته است، در حالي كه تعدادي .باالتر بود
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  تغيير آدرس در اسكاتلند 

با استفاده از چك ليست شما مي . شما نياز داريد به تعدادي از سازمانها و افراد تغيير آدرس خود را اعالم كنيد    

ازمان هاي اين ليست همچنين شامل برخي از س . توانيد ادارات دولتي مورد نظرتان را براي تماس شناسايي كنيد 

 .است خصوصي

  

  :آدرستغيير مراحل ثبت 

  :بايستي به سازمانهاي زير اطالع داد  را تغيير آدرس  

 اداره گاز ∗

 شركت مخابرات ∗

 اداره گذرنامه  ∗

 ساير شركت ها و ادارات دولتي  ∗

يات تغيير آدرس را كه توسط عمل  com.iammoving.www://httpو با استفاده از وب سايت 

  .شركتهايي خاصي انجام مي شود را انجام دهيد 
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  كارت شناسايي ملي

مشترك مراحل   به عهده داشت بخشي بعنوان استاندارد توافق 2005وقتي كه انگلستان رياست اتحاديه اروپا را در سال 

بعنوان رياست اتحاديه اروپا  ر اين راستا انگلستان د امنيتي براي كارت شناسايي كه جزئياتش متعاقبا اعالم مي شود ،

  .مطرح نمود بعنوان پيشنهاد استفاده از شاخصهاي انساني در كارتهاي شناسايي ملي را 

سركار آمد  بر 2007استراليا شروع بكار بر روي كارت هاي خدمات اجتماعي و بهداشتي نمود اما  دولتي كه در سال 

  .پروژه را متوقف كرد

هر شهروند بلژيكي يك كارت  2012معرفي كرد و تا سال  2004سال هم كارت شناسايي الكترونيكي را از  بلژيك

بخاطر  2012موجود مي باشد گرچه اجباري نيست اما از سال  ننوعي كارت هم براي كودكا. الكترونيكي داشته باشد

  .افزايش امنيت اطالعات انساني بايد جمع آوري شود

  الزمات قانوني

  .اني كه براي گرفتن كارت اقدام نمودند بايد مراحل زير را طي كنندكس

  انگشت نگاري در بخش گذرنامه  - 1

در صورت مفقود يا خراب شدن كارت آن را بايد به پليس يا واحد خدمات پاسپورت و هويت اطالعات و براي  - 2

  .گرفتن كارت جديد اقدام نمايند

  .سپورت و هويت اطالع دهيدبمحض تغيير آدرس به واحد خدمات پا - 3

  .هرگونه مسئله اي كه منجربه تغيير در كارت ملي شود بايد به واحد خدمات پاسپورت اطالع داده شود - 4
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  سازمان ثبت احوال

براي تعيين هويت يك  .مي باشد) NIR(اساس طرح كارت ملي بر مبناي بانك اطالعاتي موجود در سازمان ثبت احوال 

فقط اطالعات را اسكن و با اطالعات موجود در بانك اطالعاتي مقايسه مي  آن را چك كرد، شخص الزم نيست كارت

  .شود

  .كارت شناسايي براي اتباع خارجي از طريق اداره راهنمايي رانندگي به نمايندگي از وزارت كشور صادر ميشود

  .است بعنوان كليد اصلي براي پايگاه داده وزارت كشور به رسميت شناخته شده كد ملي

  : انواع كارتها

  :سه نوع كارت شناسايي صادر مي شود

شهروند  "كارت هايي به رنگ نقره اي و آبي كه مخصوص شهروندان بريتانيايي صادر مي شود و شامل متن  - 1

  .اعتبار دارد 2011بوده كه با آن مي توان به هر منطقه اقتصادي از اروپا سفر كرد و تاسال   "بريتانيا

افراديكه براي  اين كارت ،فيروزه ايي و  سبز رنگ كه هيچ اشاره ايي  به مليت دارنده كارت نمي كند كارتهاي  - 2

از اعضاي  و همچنين براي برخي مي شوددر سوئيس و ايرلند شمالي  زندگي  مي كنند  صادر  يامنطقه اقتصادي 

 براي و محدوديت خاصي باشند و همچنين و برخي شهروندان بريتانيا كه داراي شرايط خاص خانواده اتحاديه اروپا

  .افراد دو جنسه يك كارت اضافه صادر مي شود

 و كارت شناسايي براي اتباع خارجي آبي و صورتي هستند كه براي دسته خاصي از مهاجرانش كه عضواتحاديه اروپا - 3

  .منطقه اقتصادي اروپا نمي باشند صادر مي شود
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  ي مخصوص شهروندان بريتانياييكارتهاي نقره اي و آب
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  كارت شناسايي براي اتباع خارجي آبي و صورتي
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