د پلټنې د ساحې په اړه اوریدل او د ډیر پوښتل شوي پوښتنو سپارښتنه کول
که چیرې هغه معلومات چې تاسو یې په لټه کې یاست په دې پاڼه کې شتون ونلري ،یا که چیرې تاسو کومه بله پوښتنه
لرئ ،نو لطفا ً د بریښنالیک coronial.response@justice.govt.nzله الرې یا په  0800 88 88 20زنګ وهلو د
کورونیل خدماتو سره اړیکه ونیسئ.
په دې پاڼه کې به تاسو د دسمبر د اوریدنې په اړه د پلټنې او سپارښتنو کولو په ساحې کې ځینې ډیرو پوښتل شوي
پوښتنو ( )FAQsته ځوابونه ومومئ.
دا  FAQsپوښي:
•
•

د پلټڼې د ساحې په اړه د محاکمې اوریدنه.
یوه سپارښتنه کول

د محاکمې اوریدنې په اړه
ایا زه باید څه وکړم که چیرې زه غواړم په شخصی توګه ګډون وکړم یا اوریدنه له لیرې وګورم؟
که چیرې تاسو دمخه په شخصي توګه د ګډون لپاره یا له لیرې څخه کتلو لپاره ثبت شوي یاست ،نو د هیڅ څ کولو ته
اړتیا نلرئ.
که چیرې تاسو ثبتونه نه وي کړې ،تاسو کولی شئ دا دلته ترسره کړئ:
(/https://consultations.justice.govt.nz/comms/1a09bc2bبهرنی لینک)
تاسو به د  23دسمبر  2021پورې ثبت ولو ته اړتیا ولرئ.

ایا زه کولی شم په آنالین بڼه د محاکمې اوریدنه وګورم؟
هو ،خو تاسو باید د  23دسمبر  2021پورې ثبتونه وکړئ.
د لیرې څخه څنګه وګورئ په اړه توضیحات به د محاکمې اوریدلو نیټې ته نږدې چمتو شي.

ایا اوریدل به ژباړل کیږي؟
نه.
په هرصورت ،که چیرې تاسو په شخصی توګه اوریدنه کې ګډون کوئ او تاسو د محاکمې اوریدنې په وخت کې د
خپل وکیل یا د محکمې کارمندانو سره د خبرو اترو لپاره د ترجمان مرستې ته اړتیا لرئ ،موږ به ستاسو سره د
مرستې لپاره ترجمانان موجود ولرو .که چیرې تاسو فکر کوئ چې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ ،نو لطفا ً دا په هغه
وخت په ګوته کړئ کله چې تاسو د ثبتونې فورمه ډکه وئ ترڅو په محاکمې اوریدنه کې ګډون وکړئ/له لیرې څخه یې
وګورئ یا د بریښنالیک له الرې پدې coronial.response@justice.govt.nz.

ایا که چیرې زه د کریسټ چرچ څخه بهر په کوم موقعیت کې یم نو څه به وي؟ ایا زه به په اوریدنه کې د ګډون لپاره
تمویل ترالسه کړم؟
د خلکو لپاره د  24-22فبروري  2022اوریدنې کې د ګډون لپاره کوم تمویل شتون لري په اړه توضیحاتو باندې اوس
مهال کار کیږي .هرڅومره ژر چې پدې اړه پریکړه وشي موږ به تاسو ته خبر درکړو.
دا سپارښتنه کیږي چې تاسو د ګډون لپاره خپله لیوالتیا ثبت کړئ حتی که چیرې دا پریکړه په شته تمویل پورې اړه
ولري.

ایا زه کولی شم مالتړی خلک له ځانه سره راوړم؟
هو ،خو یوازې په هغه صورت کې چیرې دلته ځای شتون ولري.

ایا اوریدنه به څومره وخت ونیسي؟
تمه کیږي چې اوریدنه به درې ورځې وخت ونیسي او د محکمې د معمول ساعتونو سره سم به دوام وکړي (د سهار
له  10بجو څخه تر ماذیګر  5بجو پورې په مینځ کې د وقفې وقفې سره).

یوه سپارښتنه کول
ایا څوک کولی شي سپارښتنې وکړي؟
یوازې د شهیدانو کورنۍ او نورې لیواله ګوندونه کولی شي سپارښتنه وړاندې کړي .د دوی وکیل کولی شي د دوی په
استازیتوب سپارښتنې وکړي.

ایا زه څنګه کولی شم په لیکلي بڼه کې سپارښتنه تسلیم کړم؟
تاسو کولی شئ د لوی تحقیق کونکی قاضي په رسمي لیکنه کې ټاکل شوي د پوښتنو وړاندیز شوي ساحې ته په
مخاطب کولو په لیکلې بڼه سپارښتنې وړاندې کړئ .تاسو کولی شئ د دې په اړه خپل دلیل وټاکئ چې د رسمي لیکنه
کومې برخې سره موافق نه یاست ،او ولې.
د قانوني سپارښتنو لیکل ممکن یو پیچلي کار وي او د اړونده قضیې قانون په شمول قانوني پوهې ته اړتیا لري .که
چیرې تاسو یو وکیل لرئ ،نو دا سپارښتنه کیږي چې تاسو له خپل وکیل څخه وغواړئ چې ستاسو په استازیتوب
سپارښتنې وکړي.
لیکلي سپارښتنې باید پدې  coronial.response@justice.govt.nzباندې د 4فبروري  2022پورې واستول شي.

ایا لیکل شوي سپارښتنې کله پورې ټاکل شوي؟
د لیواله ګوندونو لخوا ټولې لیکل شوي سپارښتنې باید د  2022کال د  4فبرورۍ ماذیګر  5:00بجو پورې ترالسه
شي.

که چیرې زه یو لیکلی وړاندیز وکړم ،نو ایا زه باید په اوریدنه کې ګډون وکړم؟
نه.
تحقیق کونکی وینډلي به په دقت سره ترالسه شوي ټول لیکل شوي سپارښتنې په پام کې ونیسي چې ایا تاسو یا ستاسو
وکیل اوریدنه کې ګډون وکړي یا نه.

ایا لیکل شوي سپارښتنې باید په ځانګړي بڼه کې وي؟
که چیرې ستاسو وکیل ستاسو لپاره لیکلي سپارښتنې وړاندې کوي ،سپارنه به د معیاري قانوني سپارلو بڼه تعقیب
کړي.
که چیرې تاسو پخپله سپارښتنې کوئ ،نو تاسو کولی شئ سپارښتنې په  Wordیا  PDFسند کې ،یا د بریښنالیک په
بدن کې چمتو کړئ.
لیکل شوي سپارښتنې باید په واضح ډول د رسمي لیکنه هغه برخه وپیژني چې سپارښتنې پورې اړه لري .د بیلګې په
توګه ،ایا دا د الندې ذکر شوي پورې اړه لري:
•
•
•

د تحقیق کوونکو قاضیانو قانون تفسیر ،یا د قضیې قانون؛
د رسمي لیکنې په  67پراګراف کې پیژندل شوي کلیدي مالحظات چې د لوی تحقیق کونکی قاضي چلند ته
الرښوونه کړي؛
د یوې ځانګړې مسلې ځواب په  Aضمیمه کې لنډیز شوی.

ایا زه کولی شم شفاهي وړاندیز وکړم؟
هو.
موږ وړاندیز کوو چې ستاسو وکیل ستاسو لپاره دا کار وکړي.
که چیرې تاسو وکیل نلرئ او غواړئ پخپله شفاهي وړاندیز وکړئ ،نو لطفا ً پدې بریښنالیک واستوئ
 coronial.response@justice.govt.nzترڅو د کورونیال خدماتو ته خبر ورکړئ.تاسو به اړتیا ولرئ د هغه
سپارښتنې یوه لیکل شوې طرحه هم چمتو کړئ چې تاسو یې غواړئ د  4فبروري  2022لخوا ترسره کړئ.

که چیرې زه دمخه یو وکیل لرم چې زما په استازیتوب شفاهي وړاندیز کوي ،ایا زه کولی شم په اوریدنه کې هم
خبرې وکړم؟

که چیرې تاسو یو وکیل لرئ چې ستاسو په استازیتوب عمل کوي ،دوی به وکوالی شي په اوریدنه کې شفاهي وړاندیز
وکړي .په عموم کې ،لیواله ګوندونه پخپله هم شفاهي وړاندیز نه کوي.
په هرصورت ،که چیرې ځانګړي حاالت شتون ولري ،نو تحقیق کونکی وینډلي به د دې اجازه ورکولو ته پام وکړي.
دا به نادره وي .که چیرې تاسو دا کار کول غواړئ ،نو تاسو باید لومړی د خپل وکیل سره په دې اړه بحث وکړئ.

ایا که چیرې زه وکیل نلرم نو څنګه کولی شم چې په اوریدنه کې په شخصی توګه سپارښتنه وکړم؟
که چیرې تاسو وکیل نلرئ ،تاسو کولی شئ پخپله یوه شفاهي سپارښتنه وکړئ .تاسو به اړتیا ولرئ د هغه سپارښتنې
یوه لیکل شوې طرحه هم چمتو کړئ چې تاسو یې غواړئ د  4فبروري  2022لخوا ترسره کړئ.
په اوریدنه کې د یوې شفاهي سپارښتنې لپاره چمتو کولو لپاره ،موږ تاسو ته وړاندیز کوو:
•
•
•

په دې اړه روښانه اوسئ چې هغه څه چې لوی تحقیق کونکی قاضي په رسمي لیکنه کې ویلي دي ولې یو څه
باید په پلټنه کې شامل شي.
اصلي شیان ولیکئ چې تاسو یې ویل غواړئ .تاسو کولی شئ دا په اوریدنه کې ولولئ.
هغه څه تمرین کړئ چې تاسو یې غواړئ ووایاست .دا ستاسو سره ډاډمن کولو کې مرسته کوي چې دا
روښانه او منطقي دی.

په اوریدنه کې ،تحقیق کونکی قاضي وینډلي به تاسو ته خبر درکړي چې کله ستاسو د خبرو کولو وخت وي .دا به
احتماالً وروسته له هغه وي چې ټول وکیالن خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.

ایا زه کولی شم د مخکینۍ اطالعیې پرته په شخصي توګه شفاهي وړاندیز وکړم؟
نه.

ایا د شفاهي سپارښتنو لپاره به مهال ویش یا د وخت محدودیت شتون لري؟
دلته به یو مهال ویش وي چې څوک په اوریدنه کې حاضریږي .دا مهمه ده چې ټول هغه کسان چې غواړي په
محاکمې اوریدنه کې واوریدل شي نو د اوریدلو فرصت ولري.
یوځل چې موږ وپوهیږو چې څومره ګوندونه شفاهي سپارښتنې کوي ،نو تحقیق کونکی قاضي وینډلي به په پام کې
ونیسي چې ایا د هر ویونکي لپاره د وخت محدودیت به اړین وي که نه.
شفاهي سپارښتنې اړتیا نلري هر هغه څه وپوښي چې په لیکلي سپارښتنو کې ټاکل شوي خو باید اصلي ټکي وپوښي.

ایا خلک کولی شي دمخه ثبت شوي شفاهي سپارښتنې چمتو کړي؟
نه.

ایا سپارښتنې په بله ژبه کې کیدی شي؟
دا غوره ده چې سپارښتنې د نیوزیلینډ رسمي ژبو څخه په یوه کې ترسره شي ،te reo Maori :انګلیسي ،یا د
نیوزیلینډ اصلي ژبه.
که چیرې ستاسو لیکلي سپارښتنې په انګلیسي کې نه وي ،نو تاسو باید په ورته وخت کې په انګلیسي کې په قانوني
توګه سمه ژباړل شوې نسخه هم چمتو کړئ.
که چیرې تاسو د انګلیسي پرته په بله ژبه شفاهي سپارښتنې کوئ ،نو تاسو به اړتیا ولرئ موږ ته خبر راکړئ ترڅو
موږ د اوریدنې لپاره د یو ترجمان لپاره انتظام وکړو .تاسو باید په انګلیسي کې د خپلې سپارنې لیکلې خاکه هم چمتو
کړئ.

ایا تحقیق کونکی قاضي وینډلي به د اوریدنې پای ته د رسیدو دمخه د ساحې په اړه خپله پریکړه اعالن کړي؟
دا ناشونې ده .ډیر احتمال شتون لري چې تحقیق کونکی قاضي وینډلي به د اوریدنې وروسته د ټولو لیکلو سپارښتنو او
په اوریدنه کې وړاندې شوي سپارښتنو په پام کې نیولو یو څه وروسته پریکړه اعالن کړي.

