سواالت مکررا ً پرسیده شده در مورد صدور گزارش جلسه تحقیق

پرسش

جواب

تحقیق چیست؟

آمر تحقیقاتی برای دستیابی به معلومات بیشتر در مورد مکان ،زمان و چگونگی مرگ
یک فرد تحقیق می کند .تحقیق همچنان به آمر تحقیقاتی کمک می کند تا پیشنهادها یا
تبصره های را ارائه دهد که ممکن است از وقوع یک مرگ مشابه در آینده جلوگیری
کند.

گزارش جلسه چیست؟

بیانیه رسمی یک قاضی یا آمر تحقیقاتی است .این می تواند یک حکم برای انجام کاری
باشد ،خالصه چیزی باشد که در محکمه رخ داده است ،یا تصمیمی باشد که گرفته شده
است.

بازجویی چیست؟

در جریان تحقیقات ،اگر آمر تحقیقاتی نیاز به شنیدن حضوری از شاهد داشته باشد،
آنها جلسه استماعیه را در محکمه برگزار می کنند که به آن بازجویی می گویند.
خانواده های فردی که فوت کرده است ،افراد ذینفع و بعضی اوقات افراد عام مربوطه
به جامعه مربوطه ممکن است در بازجویی شرکت کنند.

جلسه استماعیه چیست؟

عبارت از یک اقدام حقیقی ای است که در آن یک موضوع قانونی یا یک واقعیت مورد
بحث قرار می گیرد و طرفین حاضر در جلسه شواهد و عرایض را به محکمه ارائه
می دهند.

’حوزه تحقیق‘ به چه معناست؟

اینها مسائلی هستند که در تحقیقات توسط آمر تحقیقاتی تفتیش می شود.

در این گزارش جلسه اشاره

نخیر.

شده است که جلسه محکمه در
دسیمبر  2021برگزار خواهد

این یک جلسه استماعیه محکمه مقدماتی است که برای شنیدن نظریات خانواده ها و

شد .آیا این بازجویی است؟

طرف های ذینفع در مورد حوزه پیشنهادی تحقیق برگزار می شود.

چگونه می توانم برای درک

اگر وکیل دارید ،لطفا ً همرای شان صحبت کنید .آنها می توانند به شما کمک کنند و

معنی گزارش جسلسه کمک

توضیح دهند که گزارش جلسه برای شما چه معنایی دارد.

بگیرم؟

پرسش

جواب
اگر شما یکی از اعضای خانواده یک شهید یا قربانی فیر تفنگ هستید و هنوز وکیل
تعیین نکرده اید ،همچنان می توانید از وکالی تمویل شده کمک بگیرید .اطالعات در
مورد نحوه دریافت کمک از یک وکیل تمویل شده در لینک زیر در دسترس است
https://coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attackscoronial-process/legal-support/

شما همچنان می توانید با دفتر آمر تحقیقاتی از طریق
coronial.response@justice.govt.nzتماس بگیرید یا به شماره 0800
 20 88 88زنگ بزنید .کارمندان دفتر تحقیقاتی می توانند کمک کنند .اگر خواسته
باشید ما کمک ترجمانی در دسترس داریم.

عرض دهی/تسلیم دهی

استداللی که به محکمه ارائه می شود .این می تواند نوشتاری یا شفاهی (گفتاری)
باشد.

من چگونه می توانم به جلسه

اگر شما برای خود وکیل انتخاب کرده اید ،آنها می تواند به نمایندگی شما عرض

استماعیه عرضی/مورد

دهی/تسلیمی داشته باشد .اگر شما وکیل ندارید ،می توانید خود عرض دهی/تسلیمی

تسلیمی داشته باشم؟

داشته باشید .شما می توانید در جلسه استماعیه عرض دهی/تسلیمی خود را بشکل

چیست؟

نوشتاری یا حضوری داشته باشید.

اگر میخواهید در مورد عرض دهی/تسلیمی دهی معلومات اضافی بدست آوری،
می توانید با دفتر آمر تحقاقیتی از طریق
 coronial.response@justice.govt.nzتماس بگیرید یا به شماره 88 0800
 20 88زنگ بزنید.
معلومات بیشتر در مورد عرض دهی/تسلیم دهی به زودی در دسترس خواهد بود.

پرسش

جواب

آیا می توانم در جلسه استماعیه

ما فعالُ در حال برنامه ریزی جزئیات لوجستیکی برای جلسه استماعیه هستیم .به

در ماه دسیمبر شرکت کنم؟

محض اینکه اینها تصمیم گیری شد به شما اطالع خواهیم داد.

اگر نتوانم در جلسه استماعیه

بلی .شما یا وکیل تان می توانید قبل از جلسه استماعیه عرض دهی/تسلیم دهی تانرا

شرکت کنم چه؟ آیا هنوز هم

کتبی ارائه دهید.

می توانم عرض دهی/تسلیم
دهی داشته باشم؟

