
 شامل ہوں 

  میں اس انکوائری میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟

بائی مرض سے متاثر ہوا ہے اس لیے یہ صحیح ہے کہ ہر ایک کو   COVID-19اسکاٹ لینڈ میں ہر کوئی  و

   انکوائری میں شرکت کا موقع ملنا چاہئے۔

  جیسے جیسے انکوائری آگے بڑھے گی، ہر کسی کو موقع ملے گا:

بائی بیماری کے بارے میں اپنے   آئندہ قابل سماعت پروجیکٹ میں حصہ لیں  • اور اسکاٹ لینڈ میں و

بے کے بارے م   یں انکوائری کو بتانا؛ تجر

یب سائٹ • یعے انکوائری کی پیش رفت سے باخبر رہنااس کی و   ؛ کے ذر

یزات کے لئے انکوائری کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی درخواست کا جواب   • یری ثبوت اور دستاو   دینا؛ تحر

یب سائٹ پر دستیاب  • یم کرنے اور اپنی و عوامی سماعتیں شروع ہونے پر دیکھنا، جسے انکوائری الئیو اسٹر

  کرنے کا ارادہ رکھتی ہے )سوائے نجی طور پر منعقد ہونے والی کسی بھی سماعت کے(۔

یز )بشمو • یب سائٹ پر شائع ہونے والی عوامی سماعتوں اور کسی بھی دستاو ل ماہر کی انکوائری کی و

پورٹس( کی نقول پڑھنا؛    ر

یب سائٹ پر شائع ہونے والے کسی گواہ کے بیانات کو پڑھنا؛  •   و

  جہاں انکوائری کی طرف سے مدعو کیا گیا ہو، عوامی سماعت میں بطور گواہ ثبوت پیش کرنا؛ اور •

یزات،  • یکارڈز اور دستاو اور اس کی انکوائری کے حصے کے طور پر انکوائری کی طرف سے شائع کردہ ر

پورٹس کو پڑھنا۔   ر

یک کے حصہ لیں گے۔  یق بھی انکوائری میں بطور بنیادی شر  کچھ فر

 مرکزی شرکاء

ایک مرکزی شرکت کنندہ ایک فرد، ادارہ یا  تنظیم ہوتی ہے جسے انکوائری کے کام میں مخصوص دلچسپی ہوتی  

یعے بیان کردہ ایک باقاعدہ کردار   ہوتا ہے۔ مرکزی شرکاء کو انکوائری کے عمل میں ہے، اور قانون سازی کے ذر

  خاص حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

 

 

https://www.covid19inquiry.scot/


 اس میں شامل ہیں:

جب انکوائری عوامی سماعتوں کا انعقاد کرتی ہو تو بیانات دینا، جب تک کہ صدر دوسری صورت میں   •

 ہدایت نہ کرے۔ 

یز  •  کرنا؛ گواہوں سے پوچھنے کے لئے انکوائری کے وکیل کے لئے سواالت تجو

 صدر کی اجازت کے ساتھ، عوامی سماعت میں گواہوں کے سواالت پوچھنا؛ اور  •

پورٹس کی پیشگی کاپیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ •  انکوائری میں ان کی دلچسپی سے متعلق انکوائری کی ر

یک بننے کی درخواست کا عمل  یک بکو بند ہو گیا تھا۔  2022ستمبر  16انکوائری میں مرکزی شر ننے کا  مرکزی شر

یقہ کار پروٹوکول یب سائٹ پر پڑھنے کے لئے ابھی بھی دستیاب ہے اور درخواست کا طر ان افراد اور تنظیموں کے لئے   ۔ہماری و

یک کی حیثیت کے لئے بھی مواقع ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کوائری کے بعد کے مرحلے میں مرکزی شر

یب سائٹ پر اس طرح کے کسی   ید معلومات انکوائری و درخواست دینے کے لئے پہلے درخواست نہیں دی ہے۔ مز

  بھی اضافی مواقع کے بارے میں، جیسا کہ مناسب ہو، دستیاب کرائی جائیں گی۔

کو صدر کے فیصلے  2022دسمبر   7م درخواست دہندگان کو مرکزی شرکت کنندگان کی حیثیت کے لئے تما

یک نامزد کیا گیا ہے،کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔  یہاں  جو انکوائری نے ان لوگوں کی فہرست شائع کر دی ہے جنہیں مرکزی شر

  . دستیاب ہے

یک  ان افراد اور تنظیموں کے لئے بھی مواقع ہو سکتے ہیں جنہوں نے انکوائری کے بعد کے مرحلے میں مرکزی شر

یب سائٹ  ید معلومات انکوائری و کی حیثیت کے لئے درخواست دینے کے لئے پہلے درخواست نہیں دی ہے۔ مز

  یں، جیسا کہ مناسب ہو، دستیاب کرائی جائیں گی۔پر اس طرح کے کسی بھی اضافی مواقع کے بارے م

یک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اور تنظیمیں جو  انکوائری میں حصہ لینے کے لئے آپ کو مرکزی شر

پر والے   یقوں سے انکوائری میں شامل ہونے کا موقع ملے گا، جیسا کہ او مرکزی شرکاء نہیں ہیں، ان کو مختلف طر

  گیا ہے۔ حصے میں بیان کیا

  سننے واال پروجیکٹ 

بے کے بارے میں بتا     بائی مرض کے بارے میں اپنے تجر انکوائری کا سننے کا پروجیکٹ سے آپ اسکاٹ لینڈ میں و

ینس سکیں گے، اور آپ کے خیال میں ہمارے   یفر  سلسلے میں اسباق کو سیکھنا چاہیے۔   کے شعبوں کے ٹرمز آف ر

آغاز سے پہلے. آپ کے موسم بہار میں اس کے عوامی  2023اور  پائلٹ سرگرمیاں انجام دے رہا ہے یہ پروجیکٹ فی الحال

یب سائٹ پر شیئر کی جائیں گی۔  کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اس بارے میں معلومات ہماری و

بائی مرض کے حوالے سے تبدیل شدہ حکمت  سننے کے پروجیکٹ کا مقصد ان لوگوں کو قابل بنانا ہے جو و

بے، اس کے  اثرات اور اسباق کو سیکھنے کے   عملی پر مبنی ردعمل سے متاثر ہوئے ہیں وہ انکوائری کو اپنے تجر

پورٹنگ اور سفارشات کو مطلع کرنے میں مدد کرنے  بارے میں بتانے کے قابل بنانا ہے۔ انکوائری کی تحقیقات، ر

بات اور بصیرت کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔  کے لیے یہ پروجیکٹ افراد اور گروہوں کے ان تجر
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