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 تحقيق بروك هاوس

هاوس؟ بروك تحقيق من الغرض هو ما  

آب /أغسطس 31و  2017أبريل/ نيسان  1 بين هاوس بروك المهاجرين ترحيل مركز في الموقوفين معاملة إساءة أمر في نُحقق نحن 

 .اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من 3 للفقرة خالفا   معاملة تعني" المعاملة إساءة. " 2017

 للشروطالفترة الزمنية الُمحددة  خاللبروك هاوس  المهاجرينترحيل  مركزمن التحقيق هو معرفة درجة إساءة المعاملة في  الغرض

من خالل جمع األدلة  .ال أم ذلك في ساهمت قد المنهجية اإلخفاقات كانتسوف ينظر التحقيق في سوء المعاملة هذه وما إذا  .المرجعية

توصيات  وسنقدمبروك هاوس ،  المهاجرينترحيل  مركزعن األحداث في  المسؤوليةالتحقيق في  سيجري ،وجلسات االستماع العامة

 من خالل نشر تقرير حتى تتمكن جميع المنظمات ذات الصلة من تعلم الدروس مما حدث.

 مستقل عن الحكومة

 .2017أغسطس/آب  31و  2017أبريل/نيسان  1قانوني مستقل يدرس األحداث في الفترة ما بين  تحري هوالتحقيق 

  حكومية إدارة تديره وال الحكومة من جزءا   ليس التحقيق أن يعني مستقال   كونه  •

 وله 2005 لعام التحقيقات قانون بموجب تحقيق إلى قائم تحقيق من تحويله تم قد التحقيق أن يعني للقوانين خاضع كونه •

 .المستندات وتقديم األدلة تقديم على الشهود إجبار سلطة

 

 بنا االتصال يمكنك كيف

؟ إذا 2017آب /أغسطس 31 و 2017نيسان /أبريل 1 بينبروك هاوس في الفترة ما   المهاجرينترحيل  مركزكنت موقوفا  في  هل

الخاصة بنا أو عبر إحدى الطرق  االتصال ستمارةابإمكانك االتصال بنا باستخدام نحن نريد أن نسمع منك.  إذا  كانت اإلجابة نعم، 

 الُمدرجة أدناه:

 0800 181 4363:هاتف

 enquiries@brookhouseinquiry.org.uk :إلكتروني بريد

 Freepost BROOK HOUSE INQUIRYخطية:  مراسلة

 

 باللغة اإلنجليزية؟ معكم تواصلال علي   جبهل ي

 

 غير اإلنجليزية، فيرجى إخبارنا ويمكننا الترتيب للتحدث معك من خالل خدمة الترجمة الخاصة بنا. إذا كنت تفضل التواصل بلغة  

 

 أريد أن أشارك في التحقيق

 

 في. إذا لم يكن لديك محام بعد أو لم تتصل بنا أساسي بشكل مشاركتك بشأنإذا كان لديك محام يعمل نيابة عنك، فالرجاء التحدث إليه 

 ، فيرجى االتصال بنا باستخدام إحدى الطرق المذكورة أعاله.السابق
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 أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

 

  مكاننا، ومعلومات حول جلساتال موقعنا على شبكة اإلنترنت بما في ذلك مواعيد من خاللالعثور على مزيد من المعلومات  كيمكن

 حول التحقيق األخبارو

 

 منظمات مفيدة

نحن غير قادرين على تقديم المساعدة أو المشورة بشأن الهجرة، والتي هي خارج معايير هذا التحقيق. إذا كنت بحاجة إلى أي  لألسف،

 االجتماعية، فيرجى االتصال بأحد المنظمات أدناه: حالةدعم يتعلق بحالة الهجرة أو لديك مخاوف تتعلق بال

 

 األحمر الصليب

  بالبشر.  اإلتجار وضحاياتوفير المساعدة اإلجتماعية الطارئة للالجئين وطالبي اللجوء،  بإمكانه

 

 ظهرا ( 12صباحا  الى  10)اإلثنين الى الخميس من  02074569750هاتف  – للُمعتقلين الُمهاجرين كفالة

 المشورة والتمثيل القانوني للمهاجرين والُمحتجزين في مراكز الترحيل والسجون.  تقديم

  

 08088010503 المجاني الهجرة خط -  رينجُمساعدة الُمها

  المشورة والمساعدة للُمهاجرين.  تقديم

 

 20275617498 هاتف – العدالة الطبية

  التقارير الطبية والخطابات التي تحدد المخاوف الطبية الهامة. كتابةالمشورة الطبية المستقلة والتقييمات لمحتجزي الهجرة، و تقديم

 

 01293657070 هاتف – مجموعة غاتويك لرعاية الُمحتجزين

 غاتويك ولعائالتهم. مركز ترحيل المهاجرين  في الموقوفين للُمحتجزين والصداقة الدعم تقديم

 

 (الُمكالمات على الرد)خدمة  08450107938 االتصال هاتف – أمين مظالم السجون والمراقبة

  احتجازفي مركز  الموقوفينالمعتقلين في السجن أو  من الُمقدمةُمستقل في الشكاوي  تحقيق

 

 مجانا   116123 أو -  السامريون

  للمحتاجين االستماعمجاني ب دعم

 

  انقر ،المعلومات بهذه PDFملف  لتحميل
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