
 
 

 

ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ ਜਾਂਚ (ਤਹਹਕੀਕਾਤ) 

 

ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਉਦਸ਼ੇ ਹ?ੈ  

ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ31 ਅਗਸਤ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ IRC ਮ ਿੱ ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 
ਕੀਤੇਦੁਰਮ  ਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਦੁਰਮ  ਹਾਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿਨੁਿੱ ਖੀ ਅਮਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪ੍ੀਅਨ ਕਨ ੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 
ਿਾਰਾ 3 ਤੋਂ ਉਲਟ  ਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹ ਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੀ ਸਿੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ IRC ਮ ਖੇ ਦੁਰਮ  ਹਾਰ ਦੀ ਹਿੱ ਦ 
ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੁਰਮ  ਹਾਰ ਲਈ ਮ ੰਿ ੇਾਰੀ ਦ ੇਬਾਰ ੇਅਤੇ ਕੀ ਸਿੁਿੱ ਚੀ ਮ  ਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਿੀ ਨੇ 
ਇਸ ਮ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੂਤ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈ  ਰੀਏ ਇਹ 
ਇਨਕਆੁਰੀ ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ IRC ਮ ਖੇ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਕਾਮਸ਼ਤ ਕਰਨ  ਰੀਏ 
ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਕ ਜੋ ਕਝੁ  ੀ ਹਇੋਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਸਿੱ ਖ ਸਕਣ।  

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ 

ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮ ਿਾਨਕ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰਲੈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ 

IRC ਮ ਿੱ ਚ ਹਈੋਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

• ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮ ਭਾਗ  ਿੱ ਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾਈ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।   

• ਮ ਿਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਿੌਜੂਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ  ਐਕਟ 2005 ਤਮਹਤ ਜਾਂਚ ਮ ਿੱਚ 
ਬਦਮਲਆ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਕੋਲ ਗ ਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਦਣੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ੇ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਬੰਦ (ਿਜਬੂਰ) 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਬਰੂਕ ਹਾਉਸ IRC ਮ ਖੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ 
ਸੀ? ਜੇ ਅਮਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ  ਸੰਪ੍ਰਕ ਫਾਰਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਿੱ ਗੇ 
ਮਦਿੱ ਤੇ ਮਕਸ ੇਤਰੀਕ ੇਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

https://brookhouseinquiry.org.uk/about/terms-of-reference-2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/detainees/


ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0800 181 4363 

ਈਮੇਲ:   enquiries@brookhouseinquiry.org.uk 

 

ਹਲਖੋ:  Freepost BROOK HOUSE INQUIRY  

  

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਿੱ ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇ ੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ਿੱ ਚ ਸਚੂਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਮਦੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਨੁ ਾਦ ਸ ੇਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਹਵਿੱ ਚ ਹਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ 

ਜੇ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋੀਸਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੂਲ ਸਮਹਭਾਗੀ 
ਬਣਨ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸਲੋੀਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪ੍ਰ ਮਦਿੱ ਤੇ ਤਰੀਮਕਆਂ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਮਕਸ ੇਇਿੱ ਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

ਮੈਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕਿੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਮ ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਮ ਿੱਚ ਸਣੁ ਾਈਆਂ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।  

ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਨ 

ਬਦਮਕਸਿਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਿਦਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦਣੇ ਮ ਿੱ ਚ ਅਸਿਰਿੱਥ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਕ  ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ 
ਿਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਸਬੰਿੀ ਮਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ 
ਮਚੰਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਮਕਸ ੇਇਿੱ ਕ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਿੱਸ (Red Cross)  

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਨ ਿੰਗਣ  ਾਲੇ ਮ ਅਕਤੀਆਂ, ਅਤ ੇਿਨੁਿੱ ਖੀ ਤਿੱ ਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ੀੜਹਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

 

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail for Immigration Detainees)  - ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ 020 7456 9750 

(ਸੋਿ ਾਰ ਤੋਂ  ੀਰ ਾਰ  ਸ ੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਮਹਰ 12  ਜੇ) 

ਮਰਿੂ ਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲਹਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇ ਪ੍ਰ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਪ੍ਰਤੀਮਨਿਤਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਿਾਇਗਰਾਂਟ  ਹੈਲਪ੍ ( ਪ੍ਰ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ)   -  ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਿੀ ਿੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 0808 8010 503 

ਪ੍ਰ ਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਿਦਦ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

tel:+44800%20181%204363
mailto:enquiries@brookhouseinquiry.org.uk
https://brookhouseinquiry.org.uk/hearings2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/hearings2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/news/
http://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
http://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
http://www.biduk.org/
http://www.biduk.org/
http://www.migranthelpuk.org/


 

 

ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਹਟਸ ( ਡਾਕਟਰੀ ਹਨਆਂ) - ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 0207 561 7498 

ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਿੱ ਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਚੰਤਾ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਮਦਆ ਂਹੋਏ ਿੈਡੀਕ-ੋਲੀਗਲ ਮਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਚਿੱ ਠੀਆਂ ਮਲਖਦੀ ਹੈ।  

 

ਗੈਟਹਵਿੱ ਕ ਹਡਟੇਨੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਗਰੁਿੱ ਪ (Gatwick Detainees Welfare Group)  ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ 01293 657070 

ਗੈਟਮ ਿੱ ਕ IRC ਮ ਖੇ ਰਿੱ ਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਮਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਹਪਰਜ਼ਨ ਅਤ ੇਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ (Prisons & Probation Ombudsman) –  ਕਾਲ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 0845 

010 7938 (ਆਨਸਰਫ਼ਨੋ ਸ ੇਾ) 

ਜੇਲਹ ਜਾਂ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਡਟਨੈਸ਼ਨ ਮ ਖੇ ਰਿੱ ਖੇ ਮ ਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਤੰੁਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 

 (ਸਮਾਰੀਟੈਨਜ਼ Samaritans)-. ਜਾਂ 116 123 ਤੇ  ਿੁਫ਼ਤ ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਲਈ ਸਣੁਨ ਸਬੰਿੀ ਿੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ PDF ਰੂਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਲਿੱ ਕ ਕਰੋ  

http://www.medicaljustice.org.uk/
http://www.gdwg.org.uk/
http://www.gdwg.org.uk/
https://www.ppo.gov.uk/investigations/make-complaint/how-to-make-a-complaint-dvd/
https://www.ppo.gov.uk/investigations/make-complaint/how-to-make-a-complaint-dvd/
http://www.samaritans.org/
http://www.samaritans.org/

