FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት
FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት

የህዝብ መልስ

1. ፍላጎት ያሳየ አካል ምን ማለት ነው?

በአሟሟት መርማሪዎች አዋጅ 2006 መሰረት፣ የሟች የቅርብ ቤተሰብ የሟች አሟሟትን
በተመለከተ ያሉ ውሳኔዎችን የማወቅ እና እነርሱ ላይ የመሳተፍ መብት አለው።
ፍላጎት ያሳዩ አካላት የአሟሟት አጥኚው በሞቱ ላይ ልዩ ፍላጎት አላቸው ብሎ ከግምት ውስጥ
የሚያስገባቸው ሌሎች ሰዎች ወይም ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የእነርሱ ፍላጎት ከጠቅላላው
ህዝብ አባል የበለጠ ወይም የተለየ መሆን አለበት።

2. ለ 2019 የክራይስት ቸርች መስጊድ ጥቃት የአሟሟት ምርመራ
ፍላጎት ያለኝ አካል ከሆንኩ፣ ምን ይፈጠራል?

ለምርመራው ፍላጎት ያለው አካል ከሆኑ፣ ስለ ጥቃቱ ተጨማሪ ዝርዝሮች መጠየቅ እና በክስ
ሂደቱ ወይም በሮያል የምርመራ ኮሚሽን አልተፈቱም ብለው የሚያስቧቸውን ጉዳዮች እና
ስጋቶች ማዘጋጀት ይችላሉ።
ለማስረጃ እና ጉዳዮች እንዲሁም ስጋቶች ያለ ማንኛውም ጥያቄ በአሟሟት ምርመራ ስልጣን
ስር ይወድቃል። ስለ የአሟሟት መርማሪዎች ፍርድ ቤት የበለጠ ለማወቅ፣ የአሟሟት
ምርመራ አገልግሎቶች ድረገጽ ገጾችን በሚከተሉት መጎብኘት ይችላሉ
https://coronialservices.justice.govt.nz/about/
በተጨማሪም፣ የአሟሟት መርማሪዎች መሪ በምርመራዋ ወቅት የነበሩ ማንኛውንም ከባድ
ጉዳዮች፣ ምርመራ ከተጀመረ ወይም ከተጠናቀቀ እንዲሁም የምርመራውን ውጤት
የመሳሰሉ፣ ለሁሉም ፍላጎት ላሳዩ አካላት በስርአት ታሳውቃለች።
በኋላም በሂደቱ ውስጥ፣ የወንጀል አጣሪ ችሎት የሚካሄድ ከሆነ፣ ፍላጎት ያሳዩ አካላት ቀን፣
ሰአት እና ቦታውን እንዲያውቁ ይደረጋል። ፍላጎት ያላቸው አካላት በማንኛውም የወንጀል
ማጣራት ውስጥ የመሳተፍ እድል ሊኖራቸው ይችላል።

3. ፍላጎት እንዳለው አካል ባልመዘገብም እንኳን በአሟሟት
ምርምራው ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ ማወቅ እችላለው?

አዎ። የመስጊድ ጥቃቶች ድረገጽ ገጾችን በሚከተለው በመጎብኘት ምን እየተካሄደ እንዳለ
ማወቅ ይችላሉ www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronialprocess። ገጾቹ በሂደቱ ወቅት በመደበኛነት ይዘምናሉ።
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4. የሻሂድ የቤተሰብ አባል ከሆንኩ እና የአሟሟት ምርመራው መሪ
ካነጋገረችኝ፣ ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን መመዝገብ አለብኝ?

አይ፣ አያስፈልጎዎትም።

5. የሻሂድ ቤተሰብ አባል ከሆንኩ እና በጥይት ጉዳት ከደረሰባቸው
ተጎጂዎች አንዱ ከሆንኩ ምንድን ነው የሚደረገው? ፍላጎት
እንዳለው አካለ መመዝገብ አለብኝ?

አይ። የአሟሟት ምርመራ መሪዋ ካነጋገረችዎት፣ ፍላጎት እንዳለው አካል መመዝገብ
አይጠበቅብዎትም።

6. ለመስጊድ ጥቃቶች የአሟሟት ምርመራዎች ፍላጎት ያለው አካል
እንዴት ነው የምሆነው?

ይህ በእርስዎ ሁኔታ ላይ ይወሰናል፦

7. ፍላጎት ያላቸው አካላት ለመሆን የምንፈልግ ብዙ ሰዎች አለን።
ከፈለግን፣ እንደ ቡድን ማመልከት እንችላለን?

•

የሻሂድ የቤተሰብ አባል ከሆኑ እና የአሟሟት መርማሪ መሪ ካነጋገረችዎት፣ ፍላጎት
እንዳለው አካል መመዝገብ አይጠበቅብዎትም።

•

የተኩስ ቁስሎች ተጎጂ፣ ወይም የተጎጂው ወላጆች፣ ከሆኑ፣ ወደ አሟሟት መርማሪዋ ቢሮ
የሚከተለው ላይ ኢሜይል በማድረግ coronial.response@justice.govt.nz ወይም 0800
88 88 20 ላይ በመደወል መመዝገብ ይችላሉ።

•

ሌሎች ግለሰቦች እና ድርጅቶች ፍላጎት ያላቸው አካላት ለመሆን፣ ማመልከት አለባቸው።
የአሟሟት ምርመራ መሪ ማመልከቻዎን ከግምት ውስጥ ታስገባ እና ውጤቱን
ታሳውቆታለች። እንዴት እንደሚያመለክቱ እባክዎ የመስጊድ ጥቃቶች ድረገጽ ገጽን
በሚከተለው www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronialprocess ይመልከቱ።

አዎ፣ ትችላላችሁ። ለቡድኑ ተወካይ እርስ በእርስ መስማማት ብቻ አለባችሁ። ከዚያም ያ
ግለሰብ በቡድኑ ስም ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን ማመልከት ይችላል። ተወካያችሁ
ሲያመለክቱ፣ የሚከተለውን መግለጽ አለባቸው:
•
•

ቡድኑን እንደሚወክሉ
በአሟሟት ምርመራው ላይ የቡድኑን ፍላጎት።

የአሟሟት ምርመራው መሪ ማመልከቻውን ከግምት ውስጥ ታስገባ እና ውጤቱን
ታሳውቃቸዋለች። እንዴት እንደሚያመለክቱ እባክዎ የመስጊድ ጥቃቶች ድረገጽ ገጽን
2

FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት

የህዝብ መልስ
በሚከተለው www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process
ይመልከቱ።

8. ቡድኑ በጥይት በተጎዱ ሰዎች ከተቋቋመስ? እንደ ቡድን
መመዝገብ እንችላለን?

አዎ፣ ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ሰው የአሟሟት ምርምራ መሪዋን ቢሮ ተወካዩ ማን እንደሆነ
ማሳወቅ ብቻ አለበት። በሚከተለው ኢሜይል ማድረግ coronial.response@justice.govt.nz
ወይም 0800 88 88 20 ላይ መደወል ይችላሉ።
ከዚያም ተወካዪ በወከሏቸው በሁሉም የጥይት ተጎጂ ሰዎች ስም ከአሟሟት ምርመራ መሪዋ
ፍላጎት ያለው አካል ደብዳቤን መቀበል የሚችሉ ሰው ይሆናሉ።

9. ፍላጎት እንዳለው አካል ከተመዘገብኩ ከፍርድ ቤት ጠበቆች ህጋዊ
ድጋፍ ማግኘት እችላለው?

በዚህ ሁኔታ፣ በፍትህ ሚኒስቴር የሚደጎመው ለጠበቆች አገልግሎቶች የሻሂድ ቤተሰቦች
ቅድሚያ ተሰጥቷል።
በተኩስ ቁስል ከደረሰብዎት እና ይህን ህጋዊ ድጋፍ ማግኘት ከፈለጉ፣ የአሟሟት ምርመራ
መሪዋን ቢሮ በሚከተለው ኢሜይል በማድረግ coronial.response@justice.govt.nz ወይም
0800 88 88 20 ላይ በመደወል ያነጋግሩ። ጥያቄዎች አንድ በአንድ ይታያሉ።

10. በሂደቱ ማንኛውም ደረጃ ላይ ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን
ማመልከት እችላለው?

ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን ማመልከት ከፈለጉ፣ አሁን እንዲያመለክቱ እንመክርዎታለን።
ማመልከቻዎ ከተሳካ፣ ከአሟሟት ምርመራ መሪዋ መረጃ ለመጠየቅ እንዲሁም በክስ ሂደቱ
ወይም በሮያል የምርመራ ኮሚሽን አልተፈቱም ብለው የሚያስቧቸውን ጉዳዮች እና ስጋቶች
ለእሷ ለመናገር ጊዜ ይኖርዎታል። ለሻሂድ ቤተሰቦች ይህ ሂደት ተጀምሯል።
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