 FAQsانکوائری کی گنجائش سے متعلق روداد کے اجراء کے بارے میں

جواب

سوال

کارونر اس بارے میں مزید پتہ کرنے کے لیے انکوائری کرتا ہے کہ کسی فرد کی

انکوائری کیا ہے؟

وفات کہاں ،کب اور کیسے ہوئی۔ انکوائری سے کارونر کو ایسی سفارشات اور
تبصرے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جو مستقبل میں اس سے ملتی جلتی اموات
پیش آنے سے روک سکتی ہوں۔

جج یا کارونر کا ایک باضابطہ بیان۔ یہ کوئی کام کرنے کا آرڈر ،عدالت میں جو

روداد کیا ہے؟

کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا جو آرڈر جاری ہوا ہے اس کا خالصہ ہو سکتا ہے۔

کارونیل انکوائری کی انجام دہی میں ،اگر کارونر کو بذات خود گواہ کی بات سننے

پوچھ تاچھ کیا ہے؟

کی ضرورت پڑتی ہے تو ،وہ عدالت میں ایک سماعت کا اہتمام کریں گے ،جس کو
پوچھ تاچھ کہا جاتا ہے۔ جس فرد کی وفات ہوئی ہے اس کی فیملیز ،دلچسپی
رکھنے والے فریق اور بعض اوقات عوام الناس پوچھ تاچھ میں حاضر ہو سکتے
ہیں۔

ایک قانونی کارروائی جس میں قانون یا حقیقت کے کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے

سماعت کیا ہے؟

اور فریقین عدالت کے سامنے شہادت اور عرضیاں پیش کرتے ہیں۔

یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جن کی چھان بین کارونر کے ذریعے انکوائری میں کی

انکوائری کی گنجائش' کا'

جائے گی۔

کیا مطلب ہے؟

جی نہیں۔

روداد میں ذکر ہے کہ
عدالتی سماعت دسمبر

یہ ایک ابتدائی عدالتی سماعت ہے جس کا اہتمام انکوائری کی مجوزہ گنجائش کے

میں ہوگی۔ کیا یہ 2021

بارے میں فیملیز اور 'دلچسپی رکھنے والے فریقین' کی آراء سننے کے لیے کیا جا

کوئی پوچھ تاچھ ہے؟

رہا ہے۔

اگر آپ کے پاس اپنا کوئی فنڈ یافتہ وکیل ہے تو اس سے بات کریں۔ وہ آپ کی مدد

میں روداد اور اس کی

اور آپ کے لیے روداد کی جو معنویت ہے اس کی وضاحت کر پائیں گے۔

معنویت کو سمجھنے میں

جواب

سوال

،اگر آپ شہید کے فیملی ممبر ہیں یا بندوق سے لگنے والے زخم کے شکار ہیں

مدد کہاں سے حاصل کر

اور آپ نے ابھی تک وکیل بحال نہیں کیا ہے تو ،آپ اب بھی فنڈ یافتہ وکیل سے

سکتا ہوں؟

مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فنڈ یافتہ وکیل سے مدد حاصل کرنے کے طریقے کے
بارے میں معلومات اس پتے سے دستیاب ہیں
https://coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attackscoronial-process/legal-support/
متبادل طور پر ،آپ کارونر کے دفتر سے
 0800 88 88 20پر رابطہ کر یا coronial.response@justice.govt.nz
پر کال کر سکتے ہیں۔ کارونیل آفس کا عملہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں
تو ہمارے پاس ترجمان کی اعانت دستیاب ہے۔

ایک دلیل جو عدالت کو پیش کی جاتی ہے۔ یہ تحریری یا زبانی (بولی ہوئی) ہو
سکتی ہے۔

عرضی' کیا ہے؟'

اگر آپ نے وکیل بحال کیا ہے تو ،وہ آپ کی جانب سے عرضی دائر کر سکتے

میں سماعت میں عرضی

ہیں۔ اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے تو ،آپ خود سے عرضی دائر کر سکتے ہیں۔

کس طرح دائر کر سکتا ہوں؟

آپ سماعت میں تحریری شکل میں ،یا بذات خود عرضیاں دائر کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو عرضی دائر کرنے کے بارے میں مزید معلومات چاہئیں تو ،آپ کارونر
پر رابطہ کر یا  coronial.response@justice.govt.nzکے دفتر سے
پر کال کر سکتے ہیں۔ 0800 88 88 20
عرضی دائر کرنے کے بارے میں مزید معلومات جلد ہی دستیاب ہوں گی۔

جواب

سوال

ہم فی الحال سماعت کے مدنظر الجسٹک سے متعلق تفصیالت کا منصوبہ بنا رہے

کیا میں دسمبر میں ہونے

ہیں۔ ان کا فیصلہ ہونے کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔

والی سماعت میں حاضر ہو
پاؤں گا؟

جی ہاں۔ آپ یا آپ کے وکیل سماعت سے قبل تحریری شکل میں عرضی دائر کر

اگر میں سماعت میں حاضر

سکتے ہیں۔

ہونے پر قادر نہیں ہوں تو
کیا ہوگا؟ کیا میں اب بھی
عرضی دائر کر سکتا ہوں؟

