
د شواھدو او معلوماتو خوندي کولو لپاره الرښوون 

کٻدای شي تاسي بھ څھ لیدلي وي یا بھ پھ څھ پوھیږئ چې کٻدای شي لھ تحقیق سره مرستھ وکړي. 

اوس چې ستاسي حافظھ تازه ده، کھ کوالی شئ تاسي باید ھر ھغھ څھ ولیکئ چې تاسي فکر کوی پھ 
موضوع پوري بھ اړوند وي. 

الندې د اسنادو ساتنې پھ اړه یو شمیر الرښوونې دي، چې کٻدای شي لھ حقوقي پلوه ګټور وي. 

مګر کھ یو شاھد/ژغورل شوی کس/ د ھغې کورنۍ غړی چې یو کس یې لھ السھ ورکړی وي کوم سند 
چمتو کوي، کٻدای شي دغھ سند پھ کومھ جرمي یا مدني اجراتو او تحقیق کې د ښودلو وړ وي. 

ځکھ نو، د پیل مسلې پھ توګھ، وړاندې تردې چې دغسي سند چمتو کړئ، د حقوقي مشورې پھ لټھ کې شئ. 

د ال نورې زیاتې مشورې لپاره یا د حقوقي وکیل موندلو مرستې لپاره د INQUEST لھ خیریھ موسسې سره 
پدغھ شمیره (1111 7263 020) یا د North Kensington Law Centre سره پدغھ شمیره 8969 020) 

(7473 اړیکھ ونیسئ.  

څرنګھ شواھد مستند کړئ. 

1. د خپلې لومړنی ژبې څخھ پھ کار اخیستلو سره، د نیټې او وخت پھ ترتیب سره ھغھ څھ چې مو لیدلي/
اوریدلي ولیکئ، او دا واضح ولیکئ چې دغھ کوم څھ تاسي خپلھ لیدلي یا دغھ معلومات د یوه بل کسل لخوا 

تاسي تھ ویل شوي، کھ بل کس وي، د دغھ کس نوم باید ولیکل شي. 

2. د ھر ھغھ کس سره چې تاسي لکھ د پولیس افسر، اصلي افسر، رضاکار، ملګرو، نوم، د دندې نوم او د 
اړیکو جزییات ولیکئ، او دا ھم ولیکئ چې آیا ھغھ معلومات چې تاسي ورکړي ھغوی یاداشت کړي. 

3. ھڅھ وکړئ څو ھغھ څھ اضافھ نھ کړئ چې نورو خلکو درتھ ویلي چې ھغوی څھ لیدلي یا اوریدلي. 
ھغوی تھ ووایاست چې خپلھ خپل سند ولیکي او تاسي دغھ بیل یادداشت کړئ. 

4. کھ تاسي یو بل کس تھ د ھغو معلوماتو چې تاسي لیدلي یا اوریدلي د یوې برخې یا ټولو وړاندي کولو پھ 
اړه اندیښنھ لرئ، خپلې اندیښنې ولیکئ. 

5. د یاداشت پھ پای کې وخت او نیټھ ولیکئ، او دغھ (پھ الس لیکل شوی یا برٻښنایي) سند پھ یوه خوندي 
ځای کې وساتئ. 

6. لکھ څرنګھ چې ستاسي پھ یاد راځي نور معلومات اضافھ کړئ، مګر پھ یاد ولرئ چې کلھ دغھ کار 
کوئ نیټھ یې ھم ویلکئ. 



7. کھ تاسي د کومې اړوندې مسلې عکس، ثبت شوي غږونھ یا نور ساتئ، پھ یاد وساتئ چې دغھ د وسیلې 
پھ ھارد ډرایو کې وساتئ. کھ تاسي پدې نھ پوھیږي، لھ چا سره مشوره وکړئ. 

پدې اړه فکر مھ کوئ چې آیا دا معلومات بھ د کارونې وړ وي یا بھ نھ وي. دا مھمھ ده څو د اور لګٻدنې پھ 
ورځ، وړاندې یا وروستھ، پشمول د خوندیتوب اندیښنو ساحو کې لھ ھغو کسانو چې دغھ یې لیدلي  تر 

ممکنھ حده ھرڅھ ډیر معلومات راټول شي.      
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