
محترمی پڑوسی 
 

ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔  
ہم آپ کے غم میں برابرکے شریک ہیں۔  

ہم آپ کی مدد کریں گے۔  
ہم آپ کے ساتھ مل کرتعمیِرنو کریں گے۔  

ہم انصاف کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ 
مل کرلڑیں گے 

دوستی، محبت اوراستحکام میں۔  
 

آپ کے پڑوسی اور دوست۔  
 

انصاف برائے گَرین فَل 
  

آپ پرسالمتی ہو



Dear Neighbour 

We stand with you.  
We grieve with you.  
We support you  
We will rebuild with you.  
We will fight for justice with you.  

In friendship, love and solidarity,  

Your neighbours and friends.  

Justice for Grenfell.  

Peace be with you.  



 ایسی مشکالت پر قابو پانے کے 
 لیے اپنی اور دوسروں کی مدد 

کیسے کی جا سکتی ہے ؟

کیا کرنا چاہیے

•  اپنی نیند پوری کیجیے۔ آرام کیجیے پر سکون رہیے اور صحتمند 
خوراک باقاعدگی سے کھاییے۔

دوسروں کو اپنی ضرورتوں کے بارے میں بتاییں۔ ایسے لوگوں   •   • 
سے بات کیجیے جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں ۔ ہر شخص کو سب 
 کچھ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی سے بات نا کی جایے 

تو اکثر یہ مدد گار نہیں ہوتا۔ 

•  گھر میں موجودگی کے دوران یا ڈرایونگ یا رایڈنگ کرتے ہویے 
احتیاط برتیں۔ کسی صدمے کے بعد حادثہ ہونا معمول کی بات ہوتی 

ہے۔

 •   دوسروں کے مطالبات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے 
اور فالتو ذمہداریاں اٹھانے سے گریز کریں ۔

•   ایسی جگہ جانے کے لیے وقت نکالیں جہاں آپ محفوظ محسوس 
کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اسے پرسکون 

 طریقے سے اپنے ذہن میں سوچیے۔ اگر آپ شدت سے اس حادثے 
کے بارے میں محسوس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچنے 

پر خود کو مجبور نہ کریں۔

کیا نہیں کرنا چاہیے

•  ایسے احساسات کو اپنے اندر دبا کر رکھنا۔ کسی قابل اعتبار شخص 
 سے اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچتے رہنا۔ یادیں 

پلک جھپکتے ہی غایب نہیں ہو جایا کرتیں۔

•  اپنے یا دوسروں کے بارے میں سوچ کر محظوظ ہونے کی کوشش 
کرتے رہنا۔ انتہایی دباو کی صورتحال میں یہ معمول کا ردعمل ہے۔

•  ایسے لوگوں سے ملنے سے گریز کریں جن پر آپ بھروسہ کرتے 
ہیں۔

اگر آپ کسی صدماتی حادثے کا شکار ہوے ہیں یا اس 
تجربے سے منسلک رہے ہیں تو یہ کتابچہ آپ کے لیے 

کار آمد ثابت ہو سکتا ہے۔ 

اس میں شامل معلومات آپ کو آنے والے دنوں بلکہ مہینوں 
تک اس حادثاتی تجربے پر زیادہ بہتر طور پر قابو پانے 

اور بہتر محسوس کرنے میں مدد کرتی ہے۔

کسی بڑے حادثے کے 
بعد پیش آنے والے 

دباو سے نمٹنا

حادثوں کے ردعمل پر مزید 
معلومات کے لیے یہاں کلک کریں

www.rcpsych.ac.uk/
healthadvice/problemsdisorders/

posttraumaticstressdisorder.aspx

www.nhs.uk/Conditions/Post-traumatic-
stress-disorder/Pages/Treatment.aspx

 مزید مدد درکار ہونے کی 
صورت میں یہاں رابطہ کریں

 بے چینی ، ذہنی دباو اور حادثے کے بعد ہونے والی اضطرابی 
 کیفیت کی کسی بھی ممکنہ عالمات کی صورت میں این ایچ ایس ۱۱۱ 
 یا اپنے جی پی سے رابطہ کریں این ایچ ایس چوایسز کے لیے وزٹ کیجیے 
www.NHS.uk یا سماریٹنز کو فون کیجیے۔ نمبر ہے 08457909090

This leaflet is in Urdu.

This leaflet is also available in Somali, Bengali, Persian, 
English, Arabic and easy-read. 

Please contact  wlccg.team@nw.london.nhs.uk or 
telephone 020 3350 4519 if you require a leaflet in  
one of these languages. 

This is a translation of the English leaflet “Coping with 
stress following a major incident”

With thanks to community volunteers for assisting with 
the translation 

www.westlondonccg.nhs.uk

 اگر آپ کو جذباتی یا دماغی صحت سے متعلق تعاؤن کی ضرورت 
ہے تو براہ کرم NHS سروس نمبر پر فون کریں جہاں لوگ دماغی 

صحت سے متعلق تعاؤن خدمات کے ساتھ ساتھ معلومات اور صالح دن 
میں 24 گھنٹے، ہفتہ میں ساتوں دن، اور سال میں 365 دن حاصل کر 
سکتے ہیں۔ جس نمبر پر کال کرنا ہے وہ نمبر 650 0234 0800 یا 

ای میل cnw-tr.spa@nhs.net ہے یا 650 0234 0800 18001 
پر ٹائپ ٹاک استعمال کریں۔ اگر آپ انگریزی کے عالوہ کسی اور زبان 

میں بات کرنا چاہتے/چاہتی ہیں، تو ایک ٹیلی فون ترجمان خدمت کا 
انتظام کیا جا سکتا ہے جب آپ فون کرتے ہیں۔



جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ اس بارے میں کسی سے بات کرنا چاہتے   •  • 
 ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے احساس کو بانٹنے کے لیے آپ 

کے پاس کویی موجود نہیں ہے 

•  آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی سے چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں

 •  آپ نے جو کچھ دیکھا وہ منظر آپ کے سامنے موجود رہتا ہے اور آپ 
کا اس منظر کی طرف شدید جذباتی ردعمل ہے

 •  آپ کی نیند پرسکون نہیں ہے۔ بےچین کر دینے والے خیاالت اور برے 
خواب آپ کو سونے نہیں دیتے۔

 •  آپ حد سے زیادہ جذباتی محسوس کر رہے ہیں اور آپ اس سے نمٹ نہیں 
پا رہے ، یا پھر آپ کے موڈ میں تبدیلی آ رہی ہے مگر اس کی کویی خاص 

وجہ نہیں ہے۔

•  آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یادداشت کم ہو رہی 
ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو چکر آنے لگتے ہیں جسم کانپتا ہے پٹھوں 

میں تکلیف ہوتی ہے اور سر چکراتا ہے۔ اسہال کی کیفیت ، توجہ کی کمی 
سانس لینے میں دشواری اور سینے اور گلے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔

•  آپ جذباتی طور پر ساکت یا سن ہو جاتے ہیں

•  حادثے کے بعد آپ کے رشتوں پر اثر پڑ رہا ہے

 •  حادثے کی بعد شروع کی جانے والی شراب نوشی یا منشیات کے استعمال 
پر آپ کو تشویش ہے۔

حادثے کے بعد آپ اپنے کام پر توجہ نہیں   •  • 
دے پا رہے جس سے آپ کا کام متاثر ہو 

رہا ہے 

•  جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ 
آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ 

کے لیے فکرمند ہیں

 اگر آپ کسی بھی ردعمل سے جو یہاں درج کیے گیے 
 ہیں کچھ ہفتوں سے گزر رہے ہیں اور آپ کے احساس 
 میں کویی تبدیلی نہیں آ رہی تو آپ کو مدد کی ضرورت 

ہو سکتی ہے۔

مزید یہ کہ اگر کویی بچہ کسی صدماتی حادثے کا شکار ہو جایے یا اس کا 
مشاہدہ کرے تو اس کے لیے دباو کا شکار ہونا قدرتی بات ہے۔ ایسی صورت 
میں وہ بہت پریشان یا خوفزدہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا چار ہفتوں سے ذیادہ 

جاری نہیں رہنا چاہیے 

اگر پریشانی کی عالمات چار ہفتے سے زیادہ دیر تک جاری رہے تو یہ پوسٹ 
ٹرامیٹک سٹریس ہو سکتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے 

مدد تالش کریں۔

کسی بھی صدماتی حادثے کے بعد مندرجہ ذیل ردعمل سامنے آ سکتے ہیں

•  ڈراونے خواب

•  حادثے کی یاد یا تصاویر ذہن میں غیر متوقع طور پر ابھرنا

•  یہ احساس کہ حادثہ دوبارہ نہ ہو جایے

•  اس واقعے کو بار بار دہرانا

•  واقعے کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے سے گریز کرنا

•  ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو واقعے یا اس حادثے کی یاد دال دے

•  آسانی سے غصے میں آ جانا

•  توجہ برقرار رکھنے میں ناکامی

•  سونے میں دشواری ، نیند کی کمی

•  طبیعت میں زیادہ بےچینی کے باعث خطرہ مول لینا

•  والدین اور خیال رکھنے والوں پر حد سے زیادہ انحصار کرنا

•  جسم میں درد کی شکایت جیسے پیٹ میں درد یا سر درد

•  حرکت کرنے کی اہلیت کھو دینا جیسے کھانے اور ٹوایلٹ جانے کی اہلیت

•  سکول میں مسایل

اپنے بچے کی مدد کیسے کی جایے 

•  چیزوں کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے؛ اپنے روزانہ کے 
 معمول پر عمل کیجیے اور تمام نارمل کام کرنے کی کوشش کریں اس سے 

آپ کا بچہ زیادہ جلدی محفوظ محسوس کرے گا

 •  جب بھی آپ کا بچہ آپ سے بات کرنا چاہے تو سننے کے لیے تیار رہیں ۔ 
اگر آپ کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو تو کسی قابل اعتماد شخص جیسے کسی 

رشتہ دار یا کسی استاد سے کہیں کہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں۔

•  اپنے بچے کی عمر کے مطابق اس کو حادثے کی سچی تفصیل بتایے تاکہ وہ 
سمجھ سکے کہ کیا ہوا تھا ۔ ایسا کرنے سے غصہ ، اداسی ، خوف اور بےچینی 

کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ایسا کرنے سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے 
میں بھی مدد ملے گی جن کے باعث بچہ مثال کے طور پر خود کو مورد الزام 
ٹھہراتا ہے ۔ ایسا کرنے سے بچے کو یہ یقین دہانی بھی کروایی جا سکتی ہے 

 اگرچہ برے واقعات ہو سکتے ہیں لیکن ہر وقت خوفزدہ رہنے کی ضرورت 
نہیں ہے

•  کسی کے وفات پانے کی صورت میں ، خصوصاَ کسی صدماتی وفات کی 
 صورت میں حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وفات کے بارے میں 

صبر سے کام لینا اور اس کے متعلق سواالت کا آسان اور ایماندارانہ جواب دینا 
انتہایی اہم ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بچے بظاہر یہ قبول کر لیتے ہیں کہ وفات 
ہویی ہے لیکن بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ مرنے واال شخص کب واپس آیے 

گا۔ ایسے سواالت کا جواب دیتے وقت بہت تحمل سے کام لینے اور واضح ہونے 
کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا بہتر ہے کہ ’جان مر گیا ہے‘ 

بجایے اس کے کہ یہ کہا جایے کہ ’جان سفر پر چال گیا ہے‘

ان باتوں کا خیال رکھیے

پی ٹی ایس ڈی کا شکار بچے اپنے یا دوسروں کے بارے میں مختلف طرح سے 
سوچتے ہیں ۔ ہو سکتا ہے:

•  وہ خود کو مورد الزام ٹھہرایں اور احساس کمتری کا شکار ہوں

•  اپنے آپ کو ایک برے انسان کے طور پر بیان کریں یا ایسے خیاالت کا اظہار 
کریں جن میں وہ خود کو برے سلوک کا مستحق قرار دیں

•  دوسروں پر اعتماد نا کرتے ہوں اور خود کو محفوظ تصور کرنے میں ناکام ہوں

•  بے انتہا شرم ، اداسی اور خوف محسوس کرتے ہوں

•  اس قسم کے حاالت سے گریز کرتے ہوں جو ان کے جذباتی ردعمل میں اضافہ 
کر سکتا ہے ۔ مثال کے طور پر ان کے خوف میں اضافہ کر دے، انہیں زیادہ 

شرمندہ کرے یا انہیں دھمکایے اور گزرے ہوے واقعے کی یاد دالیے

کیا کرنا چاہیے

اگر آپ کو اپنے بچے سے متعلق کسی بھی قسم کی کویی تشویش ہے تو اپنے 
جی پی کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ کاگنیٹیو بیہیویرل تھراپی سمیت کئ قسم کے 

عالج موجود ہیں جو صدمے کے اثرات کا شکار بچوں اور بڑوں کے لیے مفید 
ثابت ہو سکتے ہیں۔



How can I help myself 
or others to overcome 

these difficulties?

Do:

•  Take time out to get sufficient sleep (your normal 

amount), rest and relax, and eat regularly and 

healthily.

•   Tell people what you need. Talk to people you trust. 

You don’t have to tell everyone everything but telling 

nobody anything is often unhelpful.

•  Take care at home or when driving or riding - 

accidents are more common after a traumatic or 

stressful event.

•   Try to reduce outside demands on you and don’t take 

on extra responsibilities for the time being.

•   Make time to go to a place where you feel safe and 

calmly go over what happened in your mind. Don’t 

force yourself to do this if the feelings are too strong 

at the moment.

Don’t:

•  Bottle up these feelings. Think whether it would be 

helpful to talk about them with somebody you trust. 

The memories may not disappear straight away.

•  Get embarrassed by your feelings and thoughts, or 

those of others. They are normal reactions to a very 

stressful event.

•  Avoid people you trust.

You may find this leaflet helpful if you 
have been involved in, or affected by, 
a traumatic incident.

It provides information on how you may expect 
to feel in the days and months ahead, and to 
help you understand and have more control over 
your experience.

Coping with 
stress following 
a major incident

More information 
on post trauma reactions
www.rcpsych.ac.uk/
healthadvice/problemsdisorders/
posttraumaticstressdisorder.aspx

www.nhs.uk/Conditions/Post-traumatic-
stress-disorder/Pages/Treatment.aspx

Where to find more help?

Contact your GP or NHS111 about possible 
symptoms of anxiety, depression, or post traumatic 

disorder, visit NHS Choices - www.NHS.uk 
or call the Samaritans on 08457 90 90 90

If you are in need of emotional or mental health 

support please call the NHS response service number 

where you can get access to mental health support 

services as well as information and advice 24 hours  

a day, 7 days a week, and 365 days a year. 

The number to call is 0800 0234 650 or email  

cnw-tr.spa@nhs.net or use Type Talk on  

18001 0800 0234 650. If you want to talk  

in a language other than English, a telephone 

interpreting service can be organised when you call.



•  You want to talk about what happened and feel you don’t 

have anyone to share your feelings with.

•  You find that you are easily startled and agitated.

•  You experience vivid images of what you saw and have 

intense emotional reactions to them.

•  You have disturbed sleep, disturbing thoughts preventing 

you sleeping or dreams and nightmares.

•  You are experiencing overwhelming emotions that you feel 

unable to cope with or experience changes in mood for no 

obvious reason.

•  You experience tiredness, loss of memory, palpitations 

(rapid heartbeat), dizziness, shaking, aching muscles, 

nausea (feeling sick) and diarrhoea, loss of concentration, 

breathing difficulties or a choking feeling in your throat 

and chest.

•  You feel emotionally numb.

•  Your relationships seem to be suffering since the incident.

•  You are worried about your alcohol or drug use 

since the incident.

•  Your performance at work has 

suffered since the incident.

•  Someone who you are 

close to tells you they 

are concerned 

about you.

In addition, if a child has witnessed or experienced 
a traumatic event it is quite natural for them to be 
stressed. They may be very upset and/or frightened. 
This should not usually last beyond four weeks.

If symptoms of being very upset continue beyond four weeks, 

this may indicate Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and it 

is important to seek help for your child.

These are typical reactions after a traumatic event:

•  Nightmares.

•  Memories or pictures of the event unexpectedly 

popping into their mind.

•  Feeling as if it is actually happening again.

•  Playing or drawing about the event time and time again.

•  Not wanting to think or talk about the event.

•  Avoiding anything that might remind them of the event.

•  Getting angry or upset more easily.

•  Not being able to concentrate.

•  Not being able to sleep.

•  Being more jumpy and being on the lookout for danger.

•  Becoming more clingy with parents or carers.

•  Physical complaints such as stomach aches or headaches.

•  Temporarily losing abilities (e.g. feeding and toileting).

•  Problems at school.

How to help your child: 

•  Try to keep things as normal as possible: keeping to your 

usual routine and doing normal activities as much as you 

can, will help your child feel safer more quickly. 

•  Be available to talk to your child as and when they are 

ready. If it is difficult for you to do this, ask a trusted adult 

such as a family member or teacher to help.

•  Try to help your child understand what has happened by giving 

a truthful explanation that is appropriate for their age. This 

may help reduce feelings of confusion, anger, sadness and 

fear. It can also help correct misunderstandings that might, for 

example, lead the child to feel that they are to blame. They 

can also help reassure the child that although bad things can 

happen, they don’t need to be scared all the time.

•  In the event of a death, particularly a traumatic one, it can 

be difficult to accept the reality of what has happened. It is 

important to be patient, simple and honest in response to 

questions about a death. Some children, for example, will 

seem to accept a death but then repeatedly ask when that 

person is coming back. It is important to be patient and clear 

when dealing with these questions: for example, it is better to 

say “John has died” than “John has gone on a journey”.

What to look for:

Children experiencing PTSD might show that they think 

differently either about themselves or other people. They 

might:

•  Blame themselves or show lowered self-esteem.

•  Describe thinking that they are a bad person or talk about 

thoughts of deserving bad things to happen to them.

•  Show less trust in other people and be less able to experience 

a sense of safety.

•  Experience overwhelming feelings in the form of shame, 

sadness and fear.

•  Avoid situations that they fear could increase their emotional 

response – i.e. might make them feel more frightened, 

threatened, ashamed or reminded of the event.

What to do:

If you have any concerns about your child, it is important to 

seek help via your GP. There are some very effective treatments 

including Cognitive Behavioural Therapy (CBT) for children and 

young people experiencing the effects of trauma.

You might need help if you have been 
experiencing any of the following 
reactions for several weeks and there 
is no sign of them getting better:



 کی جانب سے مشوره NHSآپ کی مقامی 

 GPسے رابطہ کر کے فوری اپونٹمینٹ لیں۔ اگر آپ  GPکے واقعہ کے بعد اپنی صحت سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے  Grenfell اگر آپ کو
  ںپر فوری رابطہ کری 111کی امدادی الئین  NHSسے مالقات کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ  GPجسٹرڈ نہیں ہیں یا کے پاس ر

 ذریعے حاصل کریں  GP اپنی ادویات حسب معمول 

سے اپنی ادویات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر ادویات ختم ہوجائے تو آپ  Pharmacyکو اطالع کردیں کہ آپ کس  GP برائے مہربانی اپنے
pharmacy سے فوری ضرورت کے واسطے حاصل کر سکیں ۔  

 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ www.nhs.co.uk کی ویب سائٹ NHS Choices مزید معلومات

 ےواسطے من درجہ ذیل اداره جات سے رابطہ فرمائمزید خدمات کے 

Westway Sports Centre, 1 Crowthorne Rd, London W10 6RP 

کے معمالت میں آپ  social services، دماغی، نفسیاتی امراض کے ماہرین کے عالوه رہائش، مالی امداد کھانے پینے اور  GP اس سینٹر میں آپ کو
 ۔گھنٹے اور ساتوں دن آپ کی خدمت میں موجود ہیں 24یہ بل مشافہا امداد کی امداد کی جا سکتی ہے۔ 

  ںاگر آپ کسی وجہ سے سینٹر پر نہیں پھونچ سکتے تو مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کری

Grenfell Fire Response Team 0800 0234 650 
Email cnw-tr.spa@nhs.net 

 ےگھنٹے دستیاب ہ 24آپ کی نفسیاتی بہبود کیلئے الئن 

 :اگر آپ کو ٹائپ ٹاک کے ذریعہ مدد درکار ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں
18001 0800 0234 650 

Red Cross 0800 4589472 

گھنٹے  24امداد، دوست احباب رشتیداروں کی تالش میں مدد کیلئے درجہ باال نمبر پر رابطہ کریں ۔ الئن ہنگامی صورت حال مین رہائش، فوری مالی 
 ۔کھلی ہیں

Samaritans 

ںاگر آپ کسی ذہنی یا نفسیاتی پریشانی کا شکار ہیں تو مکمل رازداری کے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کری
116 123 

  ںبھی کرسکتے ہی SMS پر گھنٹے کھلی ہیں آپ اس نمبر 24الئن 
07725 909090 

Cruse Bereavement Centre 0808 808 1677 
Email helpline@cruse.org.uk 

 9:30نمبر پر رابطہ کریں۔ پیر تا جمعہ صبح  ان بالغان، نوجوانوں، اور بچوں کی مدد کیلئے جن کا کوئی عزیز یا رشتیدار فوت ہوگئے ہیں درجہ باال
 ۔بجے تک۔ منگل، بدھ اور جمعرات کو الئنیں اٹھ بجے شام تک کھلی ہیں 5سے دوپہر 

RBKC Social Work team 
020 7361 3013 

۔گھنٹے کھلی ہیں 24الئن  -رہائش، بچوں کی نگاه داشت، فوری ضرورت کے ملبوسات اور مالی امداد کیلئے درجہ باال نمبر پر رابطہ کریں

  مبجے شا 6:30بجے صبح تا  8بینیفٹ میں مدد کیلئے حکومت کی الئن پیر تا جمعہ 
020 7941 6661/020 7941 6634 

RBKC Housing Line 
020 7361 3008 

Grenfell Tower کیلئے مشوره رہائشی اور قانونی مفت کیلئے مکینوں کے  
۔گھنٹے کھلی ہیں 24درجہ باال نمبر پر رابطہ کریں۔الئن 

Shelter 
0344 515 1540 

 ۔مفت قانون اور رہائشی مشوره کیلئے درجہ باال نمبر پر رابطہ کریں
 ۔بجے تک 5بجے سے دوپہر  8بجے تک۔ ہفتہ اور اتوار صبح  8بجے سے شام  8پیر تا جمعہ صبح 

Urdu - Grenfell Tower advice from your local NHS



 
Advice from your local NHS 
 

If you are experiencing physical issues, including breathlessness, coughing or 
wheezing from smoke inhalation, book an appointment with your GP. If you need 
healthcare advice and do not have a GP or your GP surgery is closed, dial the NHS 
helpline 111. 
 

Order your regular medicines in the usual way via your GP. Please let your GP 
know which pharmacy (chemist) you want the prescription to be sent to. If you run 
out of your medicines you can also go to a pharmacy and ask for an emergency 
supply. 
 

Visit NHS Choices for more information: www.nhs.uk  
 

Other services available to you 
 

Westway Sports Centre, Crowthorne Road, W10 6RP for access to GPs, district 
nurses, mental health professionals, and support on housing, money, health, food 
and social care services at the centre. Face to face support available 24/7. Please 
use the numbers below if unable to get to the centre. 
 

Grenfell Tower Fire Response Team: Mental Health Services for support with 
your emotional wellbeing.  

Tel: 0800 0234 650 (line open 24/7). Email: cnw-tr.spa@nhs.net / TypeTalk: 

contact 18001 0800 0234 650. 
 
Red Cross for support including housing, emergency funds, tracing family / friends.  
Tel: 0800 4589472 (line open 24/7).  
 

Samaritans for confidential emotional support. 
Tel: 116 123 (line open 24/7). You can also text on 07725 90 90 90. 
 

Cruse Bereavement Care for support for bereaved adults, young people or children. 
Tel: 0808 808 1677 (line open Monday to Friday 9.30am to 5pm with extended hours 
to 8pm on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays). Email: helpline@cruse.org.uk.  
 

Muslim Bereavement Support Service 020 3468 7333 info@mbss.org.uk 
www.mbss.org.uk 
 

Gardens of Peace Muslim Cemetery 020 8502 6000 (open 8am to 6.45pm – 7 
days a week) www.gardens-of-peace.org.uk info@gardens-of-peace.org.uk  
 

RBKC social workers’ team for support with housing, child-care, clothing, finances.  
Tel: 020 7361 3013 (line open 24/7).  
 

Government enquiry line for enquiries about benefits 
Tel: 020 7941 6661 / 020 7941 6634 (line open 8am to 6.30pm, Monday to Friday). 
 

RBKC housing line for free legal and housing advice for Grenfell Tower residents. 
Tel: 020 7361 3008 (line open 24/7).  
 

Shelter for free legal and housing advice.  
Tel: 0344 515 1540 (line open 8am to 8pm weekdays, 8am to 5pm weekends).  

http://www.nhs.uk/
https://www.everyoneactive.com/newsflash/shelter-available/
mailto:cnw-tr.spa@nhs.net
mailto:helpline@cruse.org.uk
mailto:info@mbss.org.uk
http://www.mbss.org.uk/
http://www.gardens-of-peace.org.uk/
mailto:info@gardens-of-peace.org.uk


 

 

 

ور   ا ٹ ل  ی ف ن ری رہ کیگ ث ا ت م وگوں آگ سے   ل

ت  وما معل ئے  ل  کے 

 

سال سے زیادہ عرصے سے نا گہانی اموات کے  35انکویسٹ 

بارے میں بڑی رازداری سے مصیبت زدہ خاندانوں ، اجتماعی 
گروپس کو وکیلوں کو اور رضاکار تنظیموں کو مفت معلومات 
فراہم کرتی ہے۔ ہم ایک آزاد ادارہ ہیں اور ہمارا حکومت کے 

 ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے
 

پوری آزادی کے ساتھ آپ کو ان تحقیقات اس کا مطلب ہے کہ ہم 
کے بارے میں جو کہ گرینفیل ٹاور کے بارے میں ہیں آپکو ایک 
واضح مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمام 
قانونی کام سچائی اور انصاف پر مبنی ہوں تا کہ وہ لوگ جو اس 

 ان کی گرفت پو سکےکے زمہ دار ہیں 
 

پکو فوری طور پر ان سواالت کا جواب اس کتابچے کا مقصد آ
فراہم کرنا ہے جو کہ پوچھے جا رہے ہیں ہم آپکو یہ مشورہ 

بھی دیتے ہیں کہ آپ فورا کسی اچھے وکیل سے قانونی مشورہ 
ہماری انکویسٹ  بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے حاصل کریں

 کی قانونی ٹیم آپکو صحیح وکیل ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی 
 سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں:۔ آپ ہم ہے

 

Tel: 020 7263 1111 
Email: inquest@inquest.org.uk 

Web: www.inquest.org.uk 
 

لی فون ٹیبرائے مہربانی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس نمبر پر اگر ہماری 
الئن مصروف ہو گی تو آپکو اپنا سوال وہاں پر ریکارڈ کرانا ہو گا جو کہ 

 ہم بعد میں آپ سے خود رابطہ کریں گے

 

تفصیالت کے لئے ہماری انکویسٹ کی تفصیل والی کتاب  مزید 
 اس انٹر نیٹ کے ایڈریس سے حاصل کی جا سکتی ہے

bit.ly/InquestHandbook 
 

 تحقیق ہو گی؟کیا یہ ایک جرم کی 
میٹروپولٹن پولیس اس حادثے کی تحقیق ایک مجرمانہ غفلت کے 

بھی کر رہی ہےپولیس کی کاروائی کو شائد کچھ ماہ لگ  پرطور
جائیں گے پھر اس کے بعد اس کو کراؤن کورٹ میں پیش کیا 
جائے گا جہاں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ اس حادثے کا 

   ہے یا نہیںجرم وار کوئی فرد یا ادارہ 
 

 کیا پولیس اس کو قتل کے طور پر دیکھ رہی ہے؟
اس جرم کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ کسی 
غفلت کی بنا پر انفرادی قتل ہے یا کہ اجتماعی قتل کی سازش 
ہے مگر یہ اسی صورت میں ہو گا کہ اگر پولیس کو اپنی تحقیق 

کافی ثبوت موجود ہو تو کے دوران ایسا محسوس ہواور اس کا 
پھر اس کا مقدمہ چلے گااور اگر پولیس کا خیال ہو کہ ثبوت 

پھر بھی جو اس حادثے کا  ناکافی ہیں اور مقدمہ نہ بھی چلے تو
شکار ہوئے ہیں ان کا قانونی حق ہو گا کہ دوبارہ اس کی جانچ 

 کی جائے۔
 

 کیا اس کی عام تفتیش ہو گی؟
اعالن کیا ہے اور آفت زدہ  حکومت نے اس کی عام تفتیش کا

خاندان اس کے لئے قانونی مدد حاصل کرنے کے اھل ہوں گے 
تا کہ وہ اس میں مکمل طور پر قانونی چارہ جوئی کر سکیں۔ ان 
کو اس تفتیش کے خد و خال اپنی مرضی سے طے کرنے کے 

 پورے مواقع دئے جائیں گے
 

وال ثبوتوں پر س تفتیش کا عمل حلفیہ ہو گا اور اس کے شراکاء
کر سکیں گے یہ عارضی طور پر تحقیقات ہوں گی تا کہ جو 
دوسرے لوگ اسی طرح کے ٹاوروں کے رہائشی ہیں ان کے 

 مفادات کی بھی حفاظت کی جا سکے
 
اگر کوئی اس میں رول ادا کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو ایک 

 لنمائندہ کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شام
 دار ہیں یا ان کا کسی حصہہیں جو کہ کسی طور پر بھی اس میں 

 بھی طور پر اس تحقیق میں ان کا کوئی حصہ ہے
 

یہ خاص نمائدے تفتیش میں شامل گواہوں سے سواالت کرنے کی 
درخواست بھی دے سکتے ہیں اور تفتیشی پینل سے رپورٹ کی 

 کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
 

  
 آزادانہ ہو گی؟کیا یہ تفتیش 

ہم امید کرتے ہین کہ متاثرہ افراد کے لئے مضبوط قانونی نمائدگی 
کے ساتھ ایک آزاد تفتیش ہو گی جو کہ متاثرہ افراد کے خدشات 

 مطابق نتائج اخذ کر سکے گیکے 
 
اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کی بات کو سنا جائے اگر آپ 

 اصل کریںجلد سے جلد قانونی ماہر وکیل کی خدمات ح
 

ہماری مفصل سٹیٹ مینٹ پبلک انکوائری کے بارے میں انٹر نیٹ 
 کے اس ایڈریس پر دیکھی جا سکتی ہے
bit.ly/GrenfellInquiry 
 

 انکوائری کیا ہے؟
انکوائری کسی حقیقت کے جاننے کا نام ہے کہ کوئی شخص 
کیسے، کسطرح اور کہاں مرا؟ یہ ایک قانونی طریقہ کار ہے 

 ایک کورونر یا جیوری کرتی ہے جس کی سربراہی
 

جو  یںہایم  سینٹر کورونر ڈاکٹر فیونا ولکاکس -اس کیس میں ایچ
کہ اندرونی مغربی لندن کی عدالت کی کورونر ہیں۔ وہ اس بات 
کو بھی مد نظر رکھیں گی کہ مستقبل میں اموات ہونے سے بچایا 
جا سکے جو کہ اسی طرح کے حاالت سے دوچار ہوں اور اس 
بات کی سفارش بھی کریں گی کہ اس کی سنوائی کھلی عدالت 

 ی ہوبھ نمائدگیمیں ہو اور متاثرہ افراد کی 
 

 انکوائری کب ہو گی؟
کوئی جسد خاکی ملتا ہے اور اس کی نشان دہی ہو جیسے ہی 

کی انکوائری شروع کر دے گا یہ عام  اسجاتی ہے تو کورونر 
طور پر ایک مختصر سماعت ہوتی ہے جس میں مرنے والے کا 
نام، عمر اور مختصر طور پر اسکی تفصیل اور ابتدائی طور پر 
مرنے کی وجہ کھلی عدالت میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک ہی وقت 
میں ایک سے زیادہ تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں پھر کورونر اس 

نکوائری یا مجرمانہ انکوائری کے ہونے تک اس کو کو عام ا
  روک دیتا ہے کیونکہ ان انکوائریوں کا پہلے ہونا الزمی ہے۔

URDU اردو  

UUR(URD

mailto:inquest@inquest.org.uk
http://www.inquest.org.uk/


 
جب مجرمانہ تحقیقات اور انکوائری مکمل ہو جاتی ہے تو 
کورونر فیصلہ کرے گی کہ آیا انکوائری کو جاری رکھا جائے 

 یا نہیں۔
 

 میں گم شدہ فرد کی رپورٹ کیسے کروں؟
شدہ رشتے داروں کے بارے میں پوچھنے کے لئے آپ خود گم 

پولیس کے اس ڈیپارٹ منٹ میں جائیں یا نیچے دئے گے نمبر پر 
ٹیلی فون نمبر اور پتہ یہاں درج ہے کارابطہ کریں ان  

Metropolitan Police casualty bureau, Westway 
Sports Centre in West London,  
Tel: 0800 0961 233.   
 
اگر آپ نے کسی گم شدہ فرد کی اطالع دی تھی اور وہ شخص 

 روربا ضضرور آپ کو بعد میں مل گیا تو آپ کو پولیس کو فورا 
 اطالع کرنی چاہیے۔

 
کورونر کو ان تمام اموات کے بارے میں بتایا جائے گا جو 
گرینفیل ٹاور مین ہوئیں جن کی نشان دہی ہو چکی ہو گی ان کے 

س کی طرف سے مطلع کیا جائے گا۔ اگر رشتہ داروں کو پولی
آپکو ابھی تک آپ کے گم شدہ رشتے دار کے بارے مین کوئی 
اطالع نہ ملی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص یا اشخاص کی 
ابھی تک نشان دہی نہ ہو سکی ہو۔ ہم اچھی طرح سے سمجھتے 
ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات بہت تکلیف دہ 

اور پولیس کے ساتھ مسلسل رابطے میں کورونر  INQUEST۔ہے

 ہے اور اس سلسلے میں ہم آپکی مدد کر سکتے ہیں۔
 

 میرے رشتے دار کی الش کا کون ذمہ دار ہے؟
اس کی ذمہ داری اور کنٹرول کورونر کے پاس ہے اور کیونکہ 
الش کی مختلف قسم کی جانچ پڑتال کیجاتی ہے اور کورونر کی 

 اجازت نہیں ہوتیاجازت کے بغیر تدفین کی 
 
میت کو دفنانے کی غرض سے چھڑوانے کے لئے کورونر کے 

 ہ ہےنمبر یدفتر سے یا اس دئے گے ٹیلی فون پر رابطہ کریں 
ویسے فی الحال یہ تمام سواالت صرف  4750 7802 020

Casualty bureau    سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں جس کا

 مکمل پتہ اوپر دیا گیا ہے۔
  مارٹم کو رکوا سکتا ہوں؟کیا میں پوسٹ 

پوسٹ مارٹم عام طور پر بہت جلدی کر دیا جاتا ہے اگر آپکو 
پوسٹ مارٹم رکوانا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے کورونر 
سے رابطہ کریں تاکہ اس کا متبادل طریقہ اختیار کیا جاسکے۔ 
اگر کورونر کے خیال میں پوسٹ مارٹم ضروری نہ ہو تو میت 

 دفنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ کو فوری طور پر
 

 کیا میں میت کو دیکھ سکتا ہوں؟
جواب ہاں میں ہے اس کا بندوبست کورونر کا عام طور پر اس 

کے دفتر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ اگر میت بہت زیادہ 
ہو گئی ہو تو اس صورت میں کورونرمیت کو نہ دیکھے  مسخ

ے میت کو دیکھنورت میں جانے کی سفارش کرتا ہے یا ایسی ص
کا اختیار محدود ہو جاتا ہے جیسے کی شیشے کے پینل کے 
پیچھے دیکھنا وغیرہ۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس نصیحت 
کو قبول کرتے ہین یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپکو قانون کا سہارا 

 لینا پڑے گا
 

 الش کی شناخت کون کر سکتا ہے؟
خاندان کا کوئی فرد یا قریبی دوست الش کو دیکھ کر شناخت کر 
سکتا ہے پھر اگر دیکھ کر شناخت ممکن نہ ہو تو دوسرے 
طریقوں سے شناخت کا عمل کیا جاتا ہے جیسے فنگر پرنٹ، 

 ٹسٹ   DNA دانتوں کا ریکارڈ یا پھر 

 
 کیا کورونر مختلف ثقافتی اور مذہبی اقدار کو تسلیم کرتا ہے؟

بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور روایات کے بارے یہ 
میں کورونر کو مطلع کریں تاکہ تمام قانونی دائرہ کار میں ان 

 أمور کا لحاظ رکھا جائے
 

 جنازے کے انتظامات کب کر سکتا ہوں؟ میں
جب تک کورونر اس بات کی اجازت نہیں دے دیتا لیکن اگر آپ 

رتے ہیں سے رابطہ ان لوگوں سے جو جنازے کا بندوبست ک
کریں تو ایسا کرنا فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ ان سے جلد رابطہ آپ 

آپکو چاہئے کہ تمام اخراجات کی  کے لئے معاون ثابت ہوگا۔
رسیدیں سنبھال کر رکھیں کلیم کرنے کی صورت میں آپکو ان 

 ہو گی۔ ضرورتکی 
 مزید معلومات کے لئے اس ویب سائٹ سے استفادہ کریں

 
https://www.gov.uk/after-a-death/arrange-the-
funeral 
 

 کیا مجھے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے؟
یہ ایک قانونی دستاویز ہے جو کہ پیدائش اور وفات کے رجسٹرار 

کوائف درج کو بھیجی جاتی ہے تا کہ وہ مرنے والے کے تمام 
ٹ جاری کرتا ہے الش کی نشان کر لے ۔ کورونر ایک سرٹیفیک

دہی ہو جانے کے بعد تا کہ اس کی تدفین کی جاسکے۔ آپکو ڈیتھ 
سرٹیفیکٹ کی ضرورت ہو گی تمام انتظامی أمور کے لئے جیسے 
بینک اکاؤنٹ کو بند کروانا بینیفٹ آفس کو مطلع کرنا وغیرہ 

 وغیرہ
 

ضروریات جو کہ ہاوسنگ یا دوسری میری فیملی کی فوری 
 سپورٹ ہیں ان کا کیا ہو گا؟
اس سلسلے میں مدد کرنے  تنظیمیںہمیں معلوم ہے کہ بہت سی 

 North Kensingtonاس سلسلے میں  اور ہیںکی خواہش مند 
Whitchurch  Unit 15, Baseline Studios, :Law Centre

. Rd, London W11 4AT  کی پوری کوشش ہے کہ ان تمام

درمیان ایک رابطہ قائم ہو جائے تا کہ آپ کی تمام کے تنظیموں 
ضروریات بشمول ہاوسنگ، امگریشن، ویلفئر بینفٹ یا آپ کی 

کی جا سکے اس کے لئے آپ دئے گئے پتہ پر یا فوری مالی مدد
اس ٹیلی فون پر یا انٹر نیٹ کی ویب سائٹ سے بھی استفادہ کر 

 یںسکتے ہ
Call 020 8969 7473 or see www.nklc.co.uk. 
 

 اس کے بعد کیا ہو گا؟
پبلک انکوائری میں اور جاری مجرمانہ تحقیقات میں کچھ وقت 
لگے گا ۔  یہ تمام عمل بہت ہی تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر ہم آپ 
کے لئے ہر طرح کی حمائت اور مشورہ کے لئے حاضر ہیں۔ ہم 

 پر فون کریں نمبرہوے  دیئےسے رابطہ کے لئے نیچے 
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INFORMATION FOR FAMI LIES  
BEREAVED BY  THE GREN FELL  

TOWER F IRE   

For over 35 years INQUEST has provided free, 
confidential advice about contentious deaths and 
their investigation to bereaved people, community 
groups, lawyers and the voluntary sector. We are 
independent of the Government. This means that we 
are uniquely placed to advise about the various 
investigations now taking place into the fire at 
Grenfell Tower.   
 

We will work to try and ensure the legal processes 
underway deliver truth, justice and hold those 
responsible to account. 
 

This leaflet aims to provide answers to some of the 
immediate questions we are hearing families ask.  
We also advise that you seek legal advice from 
specialist lawyers as soon as possible to protect 
your rights.  We can help you to find the right lawyer, 
from our INQUEST Lawyers Group.  For this and 
other advice, you can contact us at INQUEST:  
 

Tel: 020 7263 1111 
Email: inquest@inquest.org.uk 

Web: www.inquest.org.uk 
Please note we run an answering machine service to pick up 
queries if we are busy with other calls; if you leave a message we 
will call you back. 

More detailed information can also be found in our 
INQUEST handbook. Enter the following web address 
into your internet browser: bit.ly/InquestHandbook 
 

Will there be a criminal investigation?  
The Metropolitan Police have opened a criminal 
investigation into the circumstances of the disaster.  
The police investigation may take some months to 
conclude.  It will then be passed to the Crown 
Prosecution Service to make a decision as to whether 
any individual or organisation has committed any 
criminal offences arising from this disaster.   
 

Will the police look at manslaughter charges? 
The offences under consideration will include gross 
negligence manslaughter or corporate manslaughter.  
If the police/CPS consider that there is enough 
evidence, a trial will follow in the usual way.  If they 
do not consider there is enough evidence, victims will 
have a right to a review of that decision. 
 

Will there be a public inquiry?   
The Government has announced a full public inquiry.  
Victims and survivors will be entitled to funding for 
legal representation to enable them to play as full a 
role as they wish.  They will be given an opportunity 
to shape the inquiry’s terms of reference.  
 

The inquiry will hear evidence on oath and 
participants will be able to interrogate this evidence.  
It will be able to make interim findings which, among 
other things, is the quickest way of protecting 
residents in other blocks with similar construction 
issues.   
 

Those who wish to play a role can apply to be “core 
participants”.  This includes people who played, or 
may have played, a “direct and significant role” in the 

subject matter and those who have a “significant 
interest”.  
 

Core participants can apply to ask questions of any 
inquiry witnesses; make an opening and closing 
statement to the inquiry panel, and receive a copy of 
the Inquiry report. 
  
Will the inquiry be independent? 
We hope that with robust legal representation for 
those affected, an inquiry can meet the concerns of 
victims and survivors in terms of being independent 
and being able to make critical findings.  
 

The earlier you seek legal representation the more 
likely it is that your voice will be heard.   
 

To see our full statement welcoming a public inquiry, 
enter the following web address into your internet 
browser: bit.ly/GrenfellInquiry 
 

What is an inquest? 
An inquest is a fact finding investigation to establish 
who a person was and where, when and how they 
died.  It is a legal procedure presided over by a 
coroner, sometimes with a jury.  
 

The Coroner in this case is HM Senior Coroner Dr 
Fiona Wilcox of Inner West London Coroner’s Court. 
The Coroner must also consider whether future 
deaths in similar circumstances can be prevented and 
can recommend changes are made.  Hearings are held 
in open court and families can be represented.   
 

When will an inquest happen?  
As soon as a body is recovered and identified the 
Coroner will open an inquest. This normally involves a 
short hearing where the name, age and very brief 
details of deceased and a preliminary cause of death 
are read out in open court.  There may be multiple 

mailto:inquest@inquest.org.uk
http://www.inquest.org.uk/


inquests opened at the same time. The Coroner will 
then adjourn the inquest for the criminal investigation 
and public inquiry to take place, as these must happen 
first.  
 

Once the criminal investigation and inquiry are 
completed the Coroner will decide whether the 
inquests are necessary and should resume.   
 

How do I report a missing person? 
Queries about missing relatives should be put to the 
Metropolitan Police casualty bureau either in person 
at Westway Sports Centre in West London, or by 
calling the casualty bureau on 0800 0961 233.   
 

If you have reported a missing person and since been 
reunited you should also inform the casualty bureau. 
 

The coroner will be informed of all deaths arising from 
Grenfell Tower.  Where identification has been made 
the next of kin will be contacted by family liaison 
officers.  If you have not been contacted after 
reporting a missing person it may be due to the 
difficulty of recovering and identifying those who 
have died.  We understand this is hugely distressing 
for families with each day that passes.  INQUEST is in 
contact with the Coroner’s Court and casualty bureau 
and can help you with this. 
 

Who has responsibility for my relative’s body? 
While various examinations are conducted, the 
Coroner has control of the body, and it cannot be 
released for funeral without her permission.   
 

Queries about the release of the body and about the 
post mortem can be put to the Coroner’s office.  The 
number is 020 7802 4750, but for the time being 
queries should be directed to the casualty bureau 
above.   
 

Can I stop a post mortem taking place?  
Post mortems are generally carried out very quickly.  
You should inform the coroner as soon as possible if 
you are opposed to a post mortem taking place so 
that alternatives can be considered.  If the coroner 
decides a post mortem is not necessary she can 
release the body without one. 
 

Can I view the body? 
Generally, yes and arrangements are made through 
the coroner’s office. In some circumstances, for 
instance where there are seriously disfiguring injuries, 
the coroner may suggest that the family should not 
view the body or that the way in which you view the 
body should be limited (for example, from behind a 
glass panel). It is up to you whether you take this 
advice. You should seek legal advice if you feel you are 
being prevented from seeing your relative’s body.  
 

Who should identify the body? 
A family member or close friend can identify the body 
by sight but if that is not possible then alternative 
methods will be used such as fingerprinting or 
examining dental records or DNA samples. 
 

Will the coroner recognise different cultural and 
religious beliefs and practices in relation to death? 
It is important to inform the coroner about your 
beliefs and practices so that within the legal 
framework, they can be sensitive to your needs.  
 

When can I make the funeral arrangements? 
The funeral cannot take place until the coroner has 
agreed to release the body, but it may be helpful to 
contact a funeral director of your choice at an early 
stage who can give you practical help about making 
arrangements. You should retain all receipts in case 
costs can be reclaimed.  
 

You can find further information about funeral 
arrangements here: https://www.gov.uk/after-a-
death/arrange-the-funeral 
 
Do I need a death certificate? 
A death certificate is a legal document that is sent to 
the Registrar of births and deaths, to record the 
details of a person who has died and the cause of 
death. The coroner will issue an interim certificate 
when the body is identified and released for a funeral 
to be held. You may need this for the administrative 
procedures that follow a death such as closing bank 
accounts, informing benefit agencies, obtaining 
probate etc.  
 

What about my family’s immediate needs in terms 
of housing and other support? 
We are aware that a lot of organisations have been 
keen to help.  North Kensington Law Centre are trying 
to co-ordinate these offers of help and to make sure 
that you get the advice you need about your housing 
needs, immigration situation, welfare benefits, or 
about your family’s immediate financial needs. 
Contact North Kensington Law Centre: Unit 15, 
Baseline Studios, Whitchurch Rd, London W11 4AT. 
Call 020 8969 7473 or see www.nklc.co.uk. 
 

What happens next?  
The public inquiry and ongoing criminal investigations 
will take some time to conclude. These processes can 
be distressing and frustrating but we are available to 
provide support and advice. 
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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۔ 
  



Tips for preserving evidence and information 
  
You may have seen or know something that could be helpful for the Inquiry or Inquest.  
  
If possible you should try and note down anything you think may be relevant and 
whilst your memory is fresh.  
  
Below are some tips on keeping a record that could be legally useful. 
  
But any document a witness/survivor/bereaved family member prepares is likely to be 
disclosable in any criminal or civil proceedings and in the inquest/inquiry. 
  
Therefore, as a starting point, it is best to seek legal advice before preparing any such 
document. 
  
For further advice or help in finding a lawyer please contact the charity INQUEST (020 
7263 1111) or North Kensington Law Centre (020 8969 7473). 
  
How to record evidence.  

1. Using your first language, write down in date and time order what you saw/heard, 
making it clear whether you saw something yourself or were told information by 
someone else, in which case identifying that person.  
2. Note the name, job title and contact details of anyone you have spoken to about 
this eg, police officer, key officer, volunteer, friends, and whether they made a note of 
the information you told them. 
3. Try your best not to add in what people told you about what they saw or heard. Ask 
them to keep a record themselves and make a separate note of this.     
4. If you are worried about providing some or all of the information about what you 
saw or heard to anyone else, write down what your concerns are.  
5. At the bottom of the note add the time and date on which you are making the note – 
keep this document (hand-written or electronic) in a safe place.  
6. You can add more information to the document as you remember it but make sure 
you add the date when you do this. 
7. If you kept any photos, recordings etc. of anything relevant make sure they are 
saved on to the hard drive of a device.  Seek advice if you are not sure how to do this. 
  
Do not worry about whether you think the information is of use or not.  It is important 
that as much information as possible is gathered from the people who saw or heard 
anything either on the day of the fire or in the period before or after, including around 
safety concerns. 
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