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پاسخ عمومی

 . 1جانب عالقه مند چیست؟

در قانون طب عدلی  ) Coroners Act 2006( 2006خانواده نزدیک یک شخص که فوت نموده حق این را
دارد تا در تصامیم مرتبط به تحقیقات طب عدلی دخیل و از همه اطالعات در جریان باشد.
جوانب عالقمند می تواند افراد یا سازمان هاییکه که مامور طب عدلی فکر میکند یک عالقه مشخص به مرگ
دارد باشند .عالقه آنها باید بیشتر یا متفاوت از جمله مردم عام باشد.

 . 2اگر من به تحقیقات طب عدلی حمالت مسجد کرایس چرچ  2019یک
طرف عالقمند شوم ،چه واقع خواهد شد؟

اگر به تحقیقات شما یک طرف عالقمند شوید ،شما می توانید جزئیات بیشتر در مورد حمالت و موضوعات و
نگرانی های که شما فکر می کنید توسط روند پرس و جو یا کمیسیون پرس و جو شاهی حل نشده را
درخواست دهید.
هر درخواست برای معلومات و موضوعات و نگرانی ها نیاز است تا در حیطه صالحیت طب عدلی باشد.
برای معلومات بیشتر در مورد محکمه طب عدلی ،شما می توانید صفحات انترنتی خدمات طب عدلی را در
دیدن نمایید https://coronialservices.justice.govt.nz/about/
همچنان ،رئیس طب عدلی به تمام جوانب عالقمند از هر موضوع مهم در جریان تحقیق به گونه رسمی
اطالع خواهد داد ،معلومات در مورد مانند اینکه یک بازجویی در جریان یا تکمیل است یا هم نتیجه یک
بازجویی را اطالع خواهد داد.
بعد ًا در این پروسه اگر یک استماع رسیدگی دایر شود ،به جوانب عالقه مند در باره تاریخ ،وقت و مکان
اطالع داده خواهد شد .جوانب عالقه مند شانس دخیل شدن در هر تحقیق را خواهند داشت.

 . 3اگر من به عنوان یک جانب عالقه مند ثبت هم نباشم آیا میتوا نم معلوم کنم
که در تحقیقات طب عدلی چه جریان دارد؟

بلی .با رفتن به صفحات ویبسات حمالت مسجد شما میتوانید در یابید که چه جریان دارد
www.coronialservices.justice.govt. nz/masjid-attacks-coronial-process .در این جریان
صفحات به شکل منظم بروز رسانی خواهد شد.

 . 4اگر من عضو فامیل شهید باشم و رئیس طب عدلی با من در تماس باشد ،آیا
من نیاز دارم که به عنوان یک جانب عالقمند ثبت نام نمایم؟

نخیر ،شما نیاز به این کار ندارد.

 . 5چه واقع می شود اگر من یک عضو فامیل شهید باشم و من همچنان قربانی
جراحت گلوله باشم؟ آیا من باید به حیث یک جانب عالقمند ثبت نام نمایم؟

نخیر .اگر رئیس طب عدلی از قبل با شما در تماس باشد ،شما نیاز ندارید که به حیث یک جانب عالقمند ثبت
نام نمایید.

 . 6چه طور میتوانم یک جانب عالقه مند به تحقیقات عدلی حمالت مسجد شوم؟

این ربط دارد به اوضاع شما:
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 . 7در بین ما یک گروه بزرگی است که میخواهند جوانب عالقه مند شوند .اگر
ما بخواهیم ،آیا می توانیم به عنوان یک گروه درخواست نماییم؟
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•

اگر عضو فامیل شهید هستید و رئیس طب عدلی با شما در تماس باشد ،شما نیاز ندارید که به عنوان یک
جانب عالقمند ثبت نام نمایم؟

•

اگر شما قربانی استید یا والدین یکی از قربانیان جراحت های گلوله حمله استید ،میتوانید منحیث یک
جانب عالقه مند از طریق ارسال ایمیل به دفتر رئیس طب عدلی به
 coronial.response@justice.govt.nzیا تلیفون  0800 88 88 20ثبت نام نمایید.

•

برای افراد دیگر و سازمان های دیگر برای اینکه طرف عالقمند باشند ،نیاز دارند تا درخواست دهند.
رئیس طب عدلی درخواست تانرا خواهد پذیرفت و شما را از نتیجه آگاه خواهد کرد .صفحات ویب سایت
حمالت مسجد را www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid -attacks-coronial-
 processبرای اینکه چگونه درخواست دهید ،چیک نمایید.

بلی ،شما می توانید .شما تنها نیاز دارید که در بین خود به یک نماینده برای گروپ توافق نمایید .سپس آن
شخص میتواند به نمایندگی از گروپ شما درخواست ارائه نماید .وقتیکه نماینده شما درخواست ارائه می دهد،
باید توضیح دهد:
•
•

که آنها می توانند از گروپ یا گروه نمایندگی کنند
گروپ یا گروه در تحقیقات طب عدلی عالقه دارد.

رئیس طب عدلی درخواست نماینده را مالحظه خواهد نمود و در مورد نتیجه اش به آنها خواهد گفت .صفحات
ویب سایت حمالت مسجد را www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid -attacks-coronial-
 processبرای اینکه چگونه درخواست دهید ،چیک نمایید.
 . 8برای درخواست دادن لطف نموده صفحه انترنتی حمالت مسجد را چک
نمایید .آیا ما میتوانیم به حیث یک گروپ ثبت نام نماییم؟

بلی ،شما می توانید .هر شخص باید فقط به دفتر رئیس طب عدلی بگوید که نماینده آنها کیست .می توانید ایمیل
 coronial.response@justice.govt.nzیا تلیفون کنید به .0800 88 88 20
بعد ،نماینده شخص شده می تواند تا مراسالت طرف عالقمند را از رئیس طب عدلی به نمایندگی افراد از گلوله
مجروح شده کسانی که خود را نامزد نموده اند دریافت نمایید.

 . 9آیا من می توانم از یک هیئت وکالء اگر بحیث یک طرف عالقمند ثبت نمام
نماییم حمایت حقوقی دریافت نماییم؟

در این مرحله ،خدمات وکیل که توسط وزارت عدلیه حمایه مالی شده برای خانواده های شهید اولویت بندی
شده است.
اگر شما در حمالت جراحت های گلوله دریافت نموده باشید و عالقه داشته باشید که حمایه حقوقی دریافت
نمایید ،لطف نموده به دفتر رئیس طب عدلی از طریق ایمیل یا به شماره
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 0800 88 88 20 coronial.response@justice.govt.nzتماس بگیرید .درخواست ها به اساس قضیه
به قضیه مالحظه خواهند شد.

 . 10آیا می توانم هروقت بخواهم درخواست ارائه کنم تا یک جانب عالقمند
باشم؟

اگر شما میخواهید که برای جانب عالقه مند درخواست دهید ما توصیه می نماییم که شما باید همین حاال اقدام
نمایید.
اگر درخواست شما موفقانه باشد ،این به شما زمان خواهد داد تا از رئیس طب عدلی معلومات دریافت نموده و
به او در مورد موضوعات و نگرانی های که شما فکر می کنید توسط روند پرس و جو یا گزارش کمیسیون
پرس و جو شاهی حل نشده است بگویید .این پروسه از قبل برای فامیل های شهید جریان دارد.
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