
معلومات اورثبوت کومحفوظ کرنے کے لیے تجاویز 

 آپ نے ممکہے کوئی چیزدیکھی ہویا کسی چیزکے بارے میں جانتے ہوں جوتفتیش وتحقیق کے لیے مددگارثابت 
ہوسکتی ہو۔ 

اگرممکن ہوتوآپ کے خیال میں جوچیزمتعلقہ ہوسکتی ہے اورجبکہ آپ کی یاداشت ابھی تازه ہے تو اس کولکھنے کی 
کوشش کریں۔ 

نیچے کچھ تجاویزدی گئی ہیں کہ کسطرح ریکارڈ رکھاجاسکتاہے جوکہ قانونی طورپرمفیدہوسکتاہے۔ 
مگرکسی قسم کی دستاویز/ زنده بچ جانے واال/صدمہ سے دوچارخاندان کا رکن جوتیارکرتاہے تواس بات کا امکان ہے 

کہ اس کا انکشاف فوجداری یا دیوانی کاروائیوں میں اورتفتیش/ تحقیق کے دوران ہونے کاامکان ہے۔ 
اس لیے شروعاتی نقطعہ کے طورپر، یہ بہترین ہوگاکہ آپ کسی قسم کی دستاویز تیارکرنے سے پہلے قانونی مشوره 

حاصل کریں۔ 

وکیل کی تالش کے ضمن میں مزیدمدد یا تعاون کے لیےبرائے مہربانی انکوئیسٹ نامی خیراتی ادارے کے ساتھ فون 
نمبر(1111 7263 020) پر رابطہ کریں یا نارتھ َکینسنگٹن الء سینٹرپر(7473 8969 020) پر رابطہ کریں۔ 

ثبوت کوکس طرح ریکارڈ کیاجائے۔ 

اپنی مادری زبان استعمال کرتے ہوئے، تاریخ اوروقت کی ترتیب کے ساتھ جوکچھ آپ نے دیکھا/ سنا 1.
ہواسے تحریرکریں، اس بات کوواضح کرتے ہوئے کہ آیا کہ آپ کوئی چیزخوددیکھی تھی یا کسی 

دیگرشخص نے آپ کو معلومات دی تھی، ایسی صورت میں اس شخص کوواضح کریں۔ 
کسی بھی ایسے شخص کا نام، کام کا عہده اوررابطہ کی تفصیالت نوٹ کریں جس کے ساتھ آپ نے 2.

اس سلسلےمیں بات چیت کی ہومثال کے طورپرپولیس افسر، نمایاں افسر، رضاکار، دوست احباب، 
اورآیا کہ جومعلومات آپ نے ان کودی ہیں انہوں نے انکونوٹ کیاہے۔ 

اپنی پوری کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیزاس میں شامل نہ کریں جولوگوں نے آپ کوبتایاہواس 3.
ضمن میں کہ انہوں نے کیا دیکھا یا سنا۔ ان کوکہیں کہ وه اپناریکارڈ خود بنا کررکھیں اوراس کا 

علیحده نوٹ بنائیں۔ 
اگرآپ ساری معلومات یا اس کے کچھ حصے کومہیاکرنے سے متعلق پریشان ہوں اس ضمن میں جو 4.

آپ نے دیکھا ہویا سنا ہوتواپنی تشویشات کوتحریرکریں۔ 
نوٹ کے آخرمیں وقت اورتاریخ لکھیں جب آپ نے یہ نوٹ بنایاہو۔ اس دستاویز(دستی تحریریا 5.

الیکٹرونک) کومحفوظ مقام پررکھیں۔ 
آپ دستاویزمیں مزیدمعلومات شامل کرسکتے ہیں جب بھی آپ کو یاد آئیں مگراس بات کویقینی بنائیں 6.

کہ جب آپ یہ کام کریں توتاریخ ضرورلکھیں۔  
اگرآپ کسی قسم کی متعلقہ تصاویر، ریکارڈنگز وغیره رکھیں تویقینی بنائیں کہ انہیں متعلقہ آلہ کی 7.

ہارڈڈرائیوپرمحفوظ کریں۔ اگرآپ کوپتہ نہیں کہ ایسا کسطرح کیاجاسکتاہے تومشوره لیں۔ 

اس بارے میں پریشان نہ ہوں آیا کہ آپ کے خیال میں معلومات مفیدہے یا کہ نہیں۔ یہ اہم ہے کہ جتناممکن ہوسکے 
اورجتنی زیاده معلومات ان لوگوں سے اگھٹی کی جاسکیں بہترہےجنہوں نے کسی چیزکے بارے میں سنا ہویااسے 

دیکھاہوخواه آگ والے دن یا اس واقعہ سے قبل یا بعدازاں، بشمول حفاظتی تشویشات سے متعلقہ۔ 
  


