
 

1 
 

ح نه ط ا  ه ط  ود های مرت ش  

 

ل اجرا از ژوئن  خ های قا  2018ن  

 

ود ه ش ل پرداخت  نه های قا مک ه    و  حدا خ های فع ه روند این بروشور ن   ادت شفا ی که برای ارائه ش

ج گرنفل  قات ب  شوند تحق ت های  احضار  ف حما قات ط م تحق  ت  دهد.    ارائه  از  موجود را ا هر کدام   را

حث قرار خواهد داد.   شاهدان مورد   

 

نه ها  مک ه  

 

قات م تحق ل توضیح دادە شدە است، ت نه  آنطورکه در ذ   ها  مک ه نه سفر و را پرداخت   ه د و  همچن نما

ازرداخت  ط را  نه های مرت  . خواهد نمود سایر ه

   

ک  د در ظرف مدت  ا ار  د ارائه شود و این  نه های صورت گرفته،  رس  موارد، الزم خواهد بود تا برای ه ش در ب

کت  عد از  د.  در جلسهماە   صورت گ  

 

نه روزانه  کم العکس است)  مدت ( که شامله قات و  م تحق ه محل ت زمان سفر   

 

هارائه شهادت  جهتبرای شهودی که    حضوری  پوند پرداخت  15 شوند، روزانه حداقل احضار جلسات دادر

ی را درافت خواهد نمود:  ش نه ب مک ه ک شاهد در موارد زر،    شود. 

   

  از  ش  های سفر ب نه  ه که   7.50در صورت ای  های سفر در قسمت  نه ات ه  ج ه   اشد ( پوند 

ا،  د) و    مراجعه نمای

 که مدت زم  از در صورت ش اشد.  3ان سفر ب  ساعت 

   

 محل ن ان و سا ازماند دە،  ف خانوادە های داغد  از ط ان اص کت کنند که شما جزو     در صورت   ن د،  هس

د  نه های فوق را نمای مک ه د تقاضای  د، اضافه بر آن،  توان  توان خاما ن گرفته شدە برای این  عادی در نظر ن

نه سفر  ف و ه لغ    ط ه  پوند است را  15که م د. مطال  نمای  

 

نه های سفر   ه

 

نه های معقول قات تمام ه م تحق ا  ت ط  ازرداخت خواهد نمود:  مرت ل  سفر را حسب ذ  

 

  : ه   حمل و نقل عمو و قطار کرا السکه و م وس،  ازرداخت خواهد  ، ات امل  ه صورت  خ استاندارد  ا ن

 شد. 

   لت: موتور ماش قات سفر   س م تحق ه محل ت   لت شخ ا موتور س  و  ا ماش که شما  در صورت

ل ه ازای هر ما د، برای شما  س 32 ، کن  شود.  پ  پرداخت 

  : د  ارکینگ ماش  خواه  که  قات وجود دارد. در صور م تحق ارک در خود محل ت ان   ام ا توافق ق

د لطف ار را انجام ده د این  گ قات تماس  م تحق ا ت  . ) hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk(ا 

  ازرداخت  امل  ه صورت  نه ها  د، ه ارک کن   ارکینگ عمو ک  د تا در   ده که ترجیح  در صورت

 شود. 
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 ک ح تراف  ط ا ط   های مرت نه ازرداخت  :  (Congestion Charge)ه   امل  صورت  ه    ها نه این ه

 خواهد شد. 

  : ل حمل و ن تا ا سایر  وسا سه   تواند در مقا   ا تا ازهای فردی شما، سفر  ه ن قل، مناسب سته 

اشد. موافقت ق قات  تر  م تحق د ت  اخذ شود. ا

  :ال حمل و نقل ال حمل سایر  اش  از اش د از   خواه که  شدە است  در صورت اال ذکر  و نقل که در 

د  گ قات تماس  م تحق ا ت د،   ( hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk)استفادە نمای  

 

نه همراهان   ه  

   

ل  ک همراە ( از قب   ه همرا از  که ن نه های در صورت قات دارد، ه م تحق ه محل ت ا عضو خانوادە)  مراقب و 

ا   شود. سفر آن ازرداخت  قات،  م تحق  از ت ا اخذ موافقت ق     ن  

(hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk) 

   

انه   اقامت ش

 

 لطفا  د، مان از دارد تا شب را در لندن  د و ن  کن کت  قات  م تحق ه عنوان شاهد در جلسه ت که  در صورت

د.  ل اخذ نمای قات را از ق م تحق  موافقت ت  

(hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk) 

  

 خواهد  ما  مستق  را  آن نه  و ه  نمود  خواهد م  تنظ ود  برای ش  را قات اقامت در هتل  تحق م  ت  موارد، ش در ب

  پرداخت. 

 

لغ  لغ  130م  شود. م حانه  افت که شامل تخت خواب و ص پوند  25پوند برای اقامت در هتل اختصاص خواهد 

نهبرای   ل پر  مک ه انه قا نه غذای شام است. دش  اخت است که شامل ه

 

ش پرداخت ها   پ

 

ش پرداخت ها  ان دارد  تنها در مواردی پ قات، که  ام م تحق ه محل ت از فوری  برای فراهم نمودن زمینه سفر شما  ن

اشد  ط . وجود داشته  ل ا  ا قطار و  ارت سفر  ل نقدی، چک،  ه ش  تواند  اشد. در موارد اضطراری  این  قطار 

ه شمارە بر  قات  م تحق ا ت  تان و  ه نمایندە حقو د هر   020 7842 3583ای اخذ مشورت  ا د. شما  گ تماس 

ش پرداخت گونه  چکپ ط قطار   پول نقد ل ارت ا  هو   شود را بر روی فرم  که  هشما دادە  د. ا مطال  عالم نمای

 

م خواهد نمود.  قات پرواز شما را تنظ م تحق  موارد، ت ش د، در ب ما سفر کن ا هواپ که شما   در صورت  

 

افراد شاغل  – در آمد  از دست دادن   

   

لغ  م  توانرفته  در آمد از دست  حدا ل است:  د که   ازرداخت شود قرار ذ

   

   تبرای   غی ار ا  پوند  33.50ساعت:  4از 

  تبرای  از  غی ش ار ب  پوند 67.00ساعت:  4از 
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هایاین پرداخت ها مشمول  ا سایر ک ات بر در آمد و  ه  مال ست. برای مطال  ن د  ،درآمد از دست رفتهقانو ا شما 

" در فرم ه خش " اطالعات اضا د.  مطال د را تصدیق نمای ل نمودە و  درآمدی که از دست دادە ا م عد را ت د  ا این 

ط  حضور از  ا د دارای   کن که احساس  ارفرمای شما امضا شود. لطفا در صورت ، توسط  شما در جلسه دادر

د.  گ ه ما تماس  د در نظرگرفته شود،  ا د که  ژە ای هس  و

  

افرادی که شغل مستقل دارند –از دست دادن درآمد   

 

لغ  م : است لازرداخت شود قرار ذ د توان که   درآمد از دست رفته  حدا  

  

 ار ا تیغ  یبرا   پوند 42.95ساعت:  4 از   

 ت یبرا ار ب غی  از   پوند 85.90ساعت:  4از  ش

  

 که برای   پرداخت ها ان از دست دادن موق ازاتج  شود  امت ات  د مشمول مال  گ د های   صورت  همانند رس

ار  ه از دست دادن درآمد، کسب و  د برای شغل مستقل خود . برای مطال ا د  ،اسناد مناسبشما  د. شا ارائه نمای

ا از دست دادن درآمد را  ط  اشد تا شما اسناد مرت   الزم  د. ن  ارائه کن

 

نه های  ان ه ت از کود  مراق  

 

قات، شهود  م تحق  ت ان  ا توافق ق ت از  کود نه معقول مراق قات  ه روند که برای ارائه شهادت  توانند ه تحق

نهمورد  که این ه از است را در صورت ارفرماتحت پوشش برنا ن ان ی آنها مه  ت از کود اشد  برای مراق ه  ،ن مطال

ت از  نمایند  م مراق ان. تنظ " ف کود خش " اطالعات اضا د  ا ت شماست. شما  هرم مسئول د و  مطال ل نمای م را ت

د.  وطه را ارائه نمای دهای م د رس ا نه ها، شما  د. همانند سایر ه د را تصدیق نمای  که پرداخت نمودە ا ل  م

 

نه ها   سایر ه

 

وطه  دهای م ا رس نه را همراە  ح ه د  ا شدە است، شما  اال ذکر  نه ای که در  ع ه در صورت پرداخت هر ن

 قا  ها نه  ه  این که  و در صورت  قرار خواهد داد  برر  مورد  را  شدە قات اطالعات ارائه  تحق م  ت د.  نمای  لارائه

اشد، شما را مطلع خواهد ساخت.   پرداخت   

 

ت   برایمحدود ات ارائه زما مطال   

 

نه ها در ظرف مدت  د روز  30ه ا نه  ــــخ پرداخت ه ه شود  عد از تار ع هر . مطال ه ا ن عد از این مدت   یمطال که 

   قرار درافت شود، د   مورد رس وطه پرداخت نخواهد شد. نه های م ع نخواهد گرفت و ه که هر ن در صورت

ا   دارد لطفا  د.  hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.ukسؤا گ  تماس 


