د پوښتنو په ساحه کې د رسمي بیان خوشې کولو په اړه پوښتنې

پوښتنه

ځواب

ایا یوه پلټنه څه ده؟

تحقیق کوونکی قاضي یوه پلټنه کوي ترڅو د دې په اړه نور معلومات ومومي چې
چیرته ،کله او څنګه یو سړی مړ شو .یوه پلټنه د تحقیق کوونکی قاضي سره سپارښتنه
کولو یا نظرونه شریکولو کې هم مرسته کوي چې ممکن په راتلونکي کې د ورته مرګ
پیښې مخه ونیسي.

ایا یو رسمي بیان څه شی دی؟

د قاضي یا کورونر رسمي بیان دې .دا کیدی شي د یو څه کولو امر وي ،د هغه څه
لنډیز وی چې په محکمه کې پیښ شوي وي ،یا یوه پریکړه وی چې ترسره شوې وي.

ایا یو تحقیق څه شی دی؟

د تحقیق کونکی قاضي د پلټنې په جریان کې ،که چیرې تحقیق کوونکی قاضي شخصي
ډول د شاهدانو څخه اوریدول ته اړتیا ولري ،چې دوی به په محکمه کې د محاکمې
اوریدنه ترسره کوي ،چې د تحقیق په نوم یادیږي .د هغه خلکو کورنۍ چې مړه شوي
وي ،عالقه لرونکي ګوندونه ،او ځینې وختونه د خلکو غړي ،ممکن تحقیق کې ګډون
وکړي.

ایا د محاکمې اوریدنه څه شی

یوه قانوني پروسه ده چیرې چې د قانون یا حقیقت مسلې په اړه بحث کیږي او ګوندونه

دی؟

محکمې ته شواهد او سپارښتنې وړاندې کوي.

ایا د "پلټنې ساحه" څه معنا

دلته داسې مسلې شتون لري چې د تحقیق کوونکی قاضي لخوا به په پلټنه کې وڅیړل

لري؟

شي.

رسمي بیان دا یادونه کوي

نه.

چې د محاکمې اوریدنه به د
دسمبر په  2021کې ترسره

دا د مقدماتي محاکمې اوریدنه ده چې د پلټنې د وړاندیز شوي ساحې په اړه د کورنیو او

شي .ایا دا یو تحقیق دی؟

عالثه لرونکو ګوندونو نظرونو اوریدلو لپاره ترسره کیږي.

زه څنګه کولی شم د رسمي

لطفا ً د خپل تمویل شوي وکیل سره خبرې وکړئ که چیرې تاسو یو لرئ .دوی به

بیان په پوهیدو کې مرسته

ستاسو سره د مرستې کولو توان لري او تشریح به کړي چې رسمي بیان ستاسو لپاره
څه معنا لري.

پوښتنه

ځواب

ترالسه کړم او دا څه معنی

که چیرې تاسو د یو شهید د کورنۍ غړی یاست ،یا د ټوپک په ډزو ټپي شوی قرباني

لري؟

یاست ،او تاسو تراوسه وکیل نه دی ټاکلی ،نو تاسو بیا هم د تمویل شوي وکیالنو څخه
مرسته ترالسه کولی شئ .د تمویل شوي وکیل څخه څنګه مرستې ترالسه کړئ په اړه
معلومات دلته شتون لري
https://coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attackscoronial-process/legal-support/
په بدیل توګه ،تاسو کولی شئ د تحقیق کوونکی قاضي دفتر سره پدې اړیکه ونیسئ
 coronial.response@justice.govt.nzیا زنګ ووهئ پدې 88 88 20
. 0800د کورنیل دفتر کارمندان مرسته کولی شي .موږ د ترجمان مرسته لرو که
چیرې تاسو یې غواړئ.

ایا 'سپارښتنه' څه شی دی؟

یو دلیل دې چې محکمې ته وړاندې کیږي .دا په لیکي بڼه یا ویل شوي کیدی شي.

ایا زه څنګه د محاکمې

که چیرې تاسو یو وکیل ټاکلی وي ،نو دوی کولی شي ستاسو په استازیتوب یوه سپارنه

اوریدنې ته یوه سپارښتنه کولی

جمع کړي .که چیرې تاسو وکیل نلرئ ،تاسو کولی شئ پخپله یوه سپارښتنه وکړئ.

شم؟

تاسو کولی شئ د محاکمې اوریدنې په وخت کې په لیکلي ډول ،یا په شخصی توګه
سپارښتنې جمع کړئ.
که چیرې تاسو د یوې سپاښتنې کولو په اړه نور معلومات غواړئ ،نو تاسو کولی شئ د
تحقیق کوونکی قاضي دفتر سره پدې اړیکه
ونیسئ coronial.response@justice.govt.nzیا پدې زنګ ووهئ 88 20
. 0800 88
د سپارښتنې کولو په اړه نور معلومات به ډیر ژر شتون ولري.

ایا زه کولی شم په دسمبر کې

موږ اوس مهال د محاکمې اوریدنې لپاره لوژستیکي توضیحات پالن کوو .موږ به تاسو

د محاکمې اوریدنه کې ګډون

ته خبر درکړو هرڅومره ژر چې دا پریکړه وشي.

وکړم؟

پوښتنه

ځواب

ایا که چیرې زه د محاکمې په

هو .تاسو یا ستاسو وکیل کولی شئ د محاکمې اوریدنې څخه دمخه په لیکلې بڼه

اوریدنه کې د ګډون توان ونه

سپارښتنه وکړئ.

لرم نو څه به وي؟ ایا زه کولی
شم بیا هم یوه سپارښتنه وکړم؟

