
 

ت از شاهد  حما
 

ست؟   شاهد ک
   

ه   شود   فردیشاهد  ک   گفته  ارهکه   از  اظ  بر  کند. قات ارائه  م تحق ه ت  از آن) را  ا غ  و   (کت رس
ود  ادت شفابرای ارائه ش ا  خواهند شد  احضار  به تيم تحقيقات ش طه  ا خواسته خواهد شد تا در را و در آنجا از آن

ح شدە در اظ ات مط  ارائه نمایند.  اره هاین ش  شان توضیح ب  
 
 

ت از شهود   حما
 

د که  قات متعهد است تا اطمینان حاصل نما م تحق ند و در  همهت  گ ت قرار  امل مورد حما ه صورت  شهود 
ان ارائه شهادت شان، احساس راح  کنند.  تمام ج   

   
 خواهد آنها را برای ارائه شهادت شفاآن دسته از برای  قات  م تحق قات  شهودی که ت م تحق د، ت احضار نما

ا  دهای آشناسازی  م خواهد ن ازد سته  مود و محل ارائه شهادت را تنظ ن  حث روی به  تواند برای  دها  ازد این 
  د استفاد مورد  حمای  . ە قرار گ

 
 

 روند سؤال 
 

 فقط  قواعد همانطورکه در  ، ثنا ط اس ا جز     است، ان شدە قات ب الیتحق قات از شاهد سؤال  و م تحق ت
قات  د نمود. نخواه م تحق الی ت  و و ازهای حمای ذیری هااز هر گونه ن ب  اە خواهند ک  که  آس شاهد دارد آ
ارە و  بود    شهادت خواسته نخواهد از شهود دو ان حقو ا توسط سایر نمایند  مورد سؤال قرار نخواهند گرفت. شد و   

اشند   داشته   هر گونه سؤا ان اص کت کنند که  ار در صورت الی ، این سؤاالت را در اخت قات و م تحق قرار  ت
سخواهند داد تا   د. ناز  شهود ب  

 
 

ن حا در محل جلسه دادر  مشاور
 

ارمندان Hestiaو  NHSارمندان  ند.  قات حا سمه های  NHS ه صورت روزانه در محل تحق د از روی   توان را 
ارمندان   رنگ آنها و  د.  Hestiaآ شناس  آنها   و نارن ی های س د از روی رو  توان  را 

   
ق    از ط  کنند  www.grenfellwellbeing.comهمچن ه افرادی که شخصا مراجعه  ت های الزم   حما ارائه 

ق  ا  شود و  شود.   020 8637 6279از ط ه  ت های الزم ارا اسخ دادە شدە و حما ح شدە   ه سؤاالت مط
   

  ان جلسه دادر  در ج د هرگونه نگرا  توان ان   را   اطالعات در م ا م  مطبوعات و  ا م  . گذارد ا اطمینان   
 
 

نه ها   ه
 

ت از   ا مراق ط  نه های مرت  توانند ه انشهود   ، اقامت، از دست کود ه محل جلسه دادر دادن در آمد و سفر 
العکس را  ه  و  قات مطال م تحق ه شیوە نمایند. ت  توانند  د که آنها  ار خواهد نمود تا اطمینان حاصل نما ا شهود 

ازهای فردی شان را برآوردە سازد، سفر نمایند.   ای که ن
   



 

ذیر  ب   شهود آس
 

 اتخاذ  ی را  تواند تداب قات   تحق م  در  ت ی نمایند. ش  ب  احساس راح  شهادت شان،  شهود در ارائه د که نما
ص  شخ قات  م تحق س ت ذیر است، مواردی که رئ ب  ک شاهد، آس   دهد که   تواند دستور دهد که تداب

 شاهد  ه مک  ی برای  ش یجهت  موردنظر  ب ت شواهد وی مؤثر وی  سهم گ ف  بهبود ک ا م و   ت  اتخاذ گردد.
شنهادی قات آمادە است تا هرگونه پ امون تحق شنود.  را پ ات مناسب   ترت  

 
ذیر" فردی است که:  ب  ک شاهد " آس  

 

  ا  کند؛  دشواریدر ارائه شهادت، اضطراب و  ه   را تج

  را براحتماال  ات من  تأث  که  بر اد ا ش اره و  ت اظ ف  کند؛ ک ه   دهد، تج  ارائه 

  دارد؛ و  ش ت ب ه حما از  قات ن امل در روند تحق کت   ا، برای 

 اشد در معرض این خطر  ممکن است ل توجه  ا   قا  و   رو   که ارائه شهادت بر سالم  تندرس وی تأث
  د من  . نما  

 
ذیر انجام دهد ارائه ب  ت از شهود آس  تواند برای حما قات  م تحق  از آنچه که ت ل مثالها  شود:  در ذ  

 

 جم گر ارائه نمایند.  تعی م ک زان د ه   خواهند شهادت را   که   برای کسا

 ط شدە ه ض  اظهاره  ه جای  ک مصاح   . کت

  :ن ها ک  اسک   شت   که شما در   اه این مع ن قرار دارد و افرادی که در اتاق جلسه دارد سک
ند.  ی  توانند شما را ب  شسته اند ن

  ون از اتاق جلسه دادر گر در داخل هلبورن  ک لینک زندە از  مح در ب ک اتاق د  که  ه این مع
گر وجود خواهد داشت.  ارز ت د ک موقع ا   و 

  ا آشنا ک دوست و  ت  ست شما که خواهد ت  حما د.  وا  نما ان ارائه شهادت همرا  را در ج

  شدە وقفه های منظم    .در زمان های تعی

  ک شاهد محدودیتهای زما   .برای سؤال نمودن از 

  ک شخص ان تعی  ک  م   ازهای اضا  ن ا ه وی در زمینه ارائه  شاهد جهت ارز مک  ا هدف 
. اظهاره   در جلسات دار مک در زمینه ارائه شهادت شفا ا   ها و 


