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                                                                                         بروک هاوس  تحقیقات

  

                                                                                       چیست؟  از تحقیقات بروک هاوس  هدف  

                                                                             

 2017آگوست  31و  2017آپریل  1در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان در بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس بین تواریخ 

حقوق بشر کنوانسیون اروپا در مورد  3ا مادهُ متناقض ب ی است که " بد رفتاری"  رفتار مفهوم از تحقیقاتی در حین انجام است.

                . میباشدانجام شده است، 

در طی مدت زمان قید  بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس کسب اطالعات در مورد میزان بدرفتاری دراز این تحقیقات هدف   

 نقشی در آن این قصور سیستماتیک و این موضوع که  مسئوالن این بدرفتاری و  این تحقیقات است.  شرایط مرجع شده در

 وقایع رابطه با در را اشخاص مسئول  این تحقیقات ق جمع آوری شواهد و جلسات عمومی,را بررسی میکند. از طریداشته است 

 درس گیری  , توصیه هایی براییگزارشبا نشر  و بازجویی نموده  بروک هاوس مهاجرتی در بازداشتگاهاتفاق افتاده 

           نمود.  سازمانهای مربوطه از این وقایع خواهد 

 

                                                                                                                    مستقل از دولت 

 31و  2017آپریل  1بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس بین تواریخ  وقایع در ، و طبق قوانین مصوبه بوده مستقل این تحقیقات  

                                                                                                          د. نکنمیرا بررسی   2017آگوست 

زیر مجموعهُ دولت نبوده و بوسیلهُ ادارات دولتی رهبری  از این تحقیقاتکه *   مستقل بودن به این معنی است 

،           دننمیشو  

 این تحقیقاتاز یک بررسی به  ، 2005قانون تحقیقات مطابق با   این تحقیقاتبه این معنی است که  قوانین مصوبه مطابق با * 

                                                                       زوم کردن شهود به دادن شهادت و ارائهُ مدارک است. مبدل شده و قادر به مل

 

                                                                                                   چگونه با ما تماس حاصل کنید 

بازداشت بودید؟ در اینصورت,  2017 آگوست  31و  2017آپریل  1بین تواریخ  بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس آیا شما در

 ما میخواهیم گفته هایتان را بشنویم. با استفاده ادرخواست نامهُ  تماس ویا به شیوهُ ذیل با ما تماس حاصل کنید:                  

 تلفن: 3634 181 0800 

                                                                                                                                          

enquiries@brookinquiry.org.uk :ایمیل 

                                                                                                                                                      

Freepost Brook House Inquiry نامه:       

 

                                                                                        با زبان انگلیسی با شما تماس بگیرم؟آیا باید 

https://brookhouseinquiry.org.uk/about/terms-of-reference-2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/detainees/
tel:+44800%20181%204363
tel:+44800%20181%204363
mailto:enquiries@brookinquiry.org.uk
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اگر ترجیح میدهید با زبانی غیر از انگلیسی ارتباط برقرار کنید, لطفاٌ به ما بگویید و ما ترتیبات صحبت با شما را از طریق 

 خواهیم داد.  خدمات ترجمه ای خود
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                                                                                      من میخواهم در این تحقیقات شرکت کنم 

 کنید. اگر هنوز وکیل اختیار نکردید صحبت بعنوان شرکت کنندهُ عمدهاگر وکیل انتخاب کرده اید, لطفاٌ با ایشان در مورد حضور

                                                                  و یا با ما تماس نگرفته اید لطفاٌ با شیوه های فوق با ما تماس بگیرید.  

 

                                                                                چگونه میتوانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟ 

کسب  این تحقیقاتدر مورد موجود  اطالعات و یا  محل برگزاری, جلسات اطالعات بیشتردر مورد تاریخ  در وبگاه ما میتوانید

     کنید. 

 

                                                                                                                            سازمانهای مفید 

 این تحقیقاتکمک یا اطالعاتی ارائه کنیم, زیرا این موارد بیرون از حیطهُ اختیارات  متاسفانه, ما نمیتوانیم در مورد مهاجرت 

    رفاه خود احتیاج به کمک دارید , لطفاٌ با یکی از سازمانهای ذیل تماس بگیرید:  در مورد موقعیت مهاجرتی یا د. اگر نمیباش

 

 

 صلیب سرخ                                                                                                                                

                                     قربانیان قاچاق انسانی میباشدقادر به ارائهُ کمک های اضطراری به پناهندگان و پناهجویان , و 

 

 آزادی مشروط برای بازداشت شدگان مهاجر   - تلفن 9750 7456 020  ) دوشنبه – پنجشنبه 10 صبح – 12 ظهر (       

                                                    . هستند بازداشت زندان و بازداشتگاه در که مهاجرانی به وکالت و مشورت ارائهُ 

 

 کمک به مهاجران   -  راهنمایی رایگان به پناهجویان  503 8010 0808                                                        

                                                                                                 . مهاجران به کمک و  راهنمایی ارائهُ 

 

 عدالت در طبابت  -  تلفن   7498 561 0207                                                                                      

حقوقی و نامه در خصوص موارد  -گزارشهای طبیکرده, و  ارائه  و ارزیابی بیطرفانه  راهنمایی ُبازداشت شدهبه مهاجران 

                                                                                                                        پزشکی مینویسند. 

 

 گروه رفاه بازداشت شدگان گتویک   -  تلفن  657070 01293                                                                    

                                در بازداشتگاه گتویک و خانواده های آنان ارائه میکنند.   مهاجران بازداشت شدهحمایت و دوستی به 

 

                                  ) منشی تلفنی(    0845 010 7938تلفن نرخ محلی    -    مالقات با مامور مستقل زندان و سازمان بازپروری 

https://brookhouseinquiry.org.uk/hearings2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/hearings2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/news/
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
https://www.biduk.org/
https://www.migranthelpuk.org/
http://www.medicaljustice.org.uk/
https://www.gdwg.org.uk/
https://www.ppo.gov.uk/investigations/make-complaint/how-to-make-a-complaint-dvd/
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                                                                ها زندان و ها بازداشتگاه در گان شده بازداشت شکایات بیطرفانهُ  بررسی

  

                                                                                                 116 123یا تلفن رایگان به    -  ساماریتان  

                                                                                                     دل درد به نیازمند اشخاص به دادن گوش به کمک

 

                                                                            کلیک کنید  را  [اینجا pdf link]برای بارگزاری پی دی اف این اطالعات لطفاٌ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.samaritans.org/

