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حاال چه اتفاقی می افتد؟
اولین قدم ها در مراحل تحقیقات
این جزوۀ کوتاه چیزهایی را توضیح می دهد که شما ضرورت دارید بالفاصله بعد از مرگ یکی از عزیزان که به کورونر گزارش شده است بدانید.
این به شمول کمک هایی است که در دسترس است و آنچه که کرونر در مراحل اولیه پروسه تحقیقاتی انجام خواهد داد.

کمک در یک زمان دشوار
کارکنان ( Coroners Court of Victoriaمحکمه) و ) Coronial Admissions and Enquiries (CA&Eمی توانند معلومات و
ارجاعات برای خدماتی را به شما ارائه دهند که ممکن است بتواند در مورد غم و اندوه شما کمک نماید .صفحه پشتی این جزوه لستی از شماره های
تماس مفید برای طیف وسیعی از خدمات حمایتی دارد که ممکن است در طول این زمان دشوار مفید باشد.

نقش کرونر
کرونر باید در صورت امکان موارد ذیل را پیدا کند:
 )1هویت فردی که فوت کرده است
 )2علت مرگ او
 )3در برخی موارد ،شرایطی که در مورد مرگ وجود دارد.
او تمام مرگ ها را مورد بررسی قرار نمیدهد ،تنها مرگهایی را که قابل گزارش هستند بررسی می کند .مرگ های قابل گزارش

قرار ذیل هستند:

• آنهایی که غیر منتظره ،غیر طبیعی یا خشونت آمیز یا ناشی از حادثه یا آسیب هستند
• آنهایی که به طور غیر منتظره در طی یا پس از یک عملیات طبی اتفاق می افتند
• آنهایی که زمانی که فردی که در بازداشت یا تحت مراقبت است اتفاق می افتند
• هنگامی که یک داکتر نمیتواند تصدیق نامه مرگ را امضا کند
• هنگامی که هویت فرد شناخته نشده است.

تماس اول
کارکنان  CA & Eبا شما در مورد قدم های اول مراحل تحقیقاتی تماس خواهد گرفت.
 CA & Eیک خدمات  24ساعته در سراسر ایالت است که توسط  Victorian Institute of Forensic Medicineارائه می شود.
نقش  CA & Eقرار ذیل است:
• دریافت گزارش مرگ ها
• تحت مراقبت  CA & Eگرفتن جسد یک فرد
• هماهنگ کردن فعالیت ها جهت شناسایی فردی که فوت کرده است
• هماهنگ کردن تحقیقات طبی در مورد مرگ برای کرونر
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• ترخیص جسد شخص متوفی برای تدفین و تشییع

پذیرش برای تحت مراقبت گرفتن
در اکثر موارد ،اگر عزیز شما در  Melbourneفوت کند ،او تحت مراقبت  CA & Eدر Coronial Services Centre, 65
 Kavanagh Street, Southbankقرار می گیرد .اگر عزیز شما در منطقۀ ریجینال ویکتوریا فوت شده باشد ،کارکنان  CA & Eبا شما
تماس می گیرند و به شما می گویند که جسد او تحت مراقبت گرفته شده است.
اگر شما بخواهید عزیز خود را ببینید یا با او وقتی را سپری کنید ،کارکنان  CA & Eکمک خواهند کرد و با شما در مورد اینکه چه کسی نزدیکترین
فرد ارشد خانواده می باشد صحبت خواهند کرد .هر گونه تماسی در مورد تحقیقات کرونری از طریق این شخص یا نماینده انتخابی اش انجام خواهد شد.

نزدیکترین فرد ارشد
نزدیکترین فرد ارشد معموال همسر یا شریک زندگی شخص هست .اگر شخص شریک زندگی نداشته باشد یا او در دسترس نباشد ،در این صورت
نزدیکترین فرد ارشد ه (به این ترتیب) خواهد بود:
• پسر یا دختر بالغ ( 18سال و باالتر)
• یکی از والدین
• برادر یا خواهر بالغ ( 18سال و باالتر)
• فردی که در وصیت او به عنوان مجری نام برده شده است
• فردی که درست قبل از مرگ ،نماینده شخصی فرد فوت شده بوده است
• فردی که کرونر تصمیم می گیرد که آن شخص بخاطر رابطه ی نزدیکی که درست قبل از مرگ ،با فرد فوت شده داشته است ،نزدیکترین فرد ارشد
است.

تشخیص هویت
کرونر ضرورت به تثبیت هویت شخصی دارد که فوت کرده است .این تثبیت نمودن می تواند شامل روش های شناسایی بصری  ،طبی و علمی باشد.
اگر شناسایی بصری ضرورت باشد ،ممکن است از شما خواسته شود که به  Coronial Services Centreمراجعه کنید تا عزیزتان را شناسایی
کنید .برای شناسایی یک عزیز ،شما باید یک عضو خانواده یا فردی باشید که در زمان مرگ شخص او را به خوبی می شناختید .کارکنان CA & E
یک وقت شناسایی بصری را برای شما در طول ساعات کاری تعیین می کنند.
روش های طبی یا علمی شناسایی شامل استفاده از ریکاردهای دندانی ،انگشت نگاری یا مقایسه  DNAمی باشد .کرونر تصمیم می گیرد که کدام روش
شناسایی مناسب تر است و کارمندان  CA & Eبه شما در مورد شیوۀ مورد استفاده اطالع خواهند داد.

معاینات طبی
معاینات طبی برای کمک به کرونر جهت یافتن علت مرگ یک فرد انجام می شود .حتی اگر به نظر واضح می رسد ،بسیار مهم است که کرونر بتواند
پیدا کند که دقیقا چه چیزی اتفاق افتاده است.

معاینه مقدماتی
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هنگامی که یک عزیز شما در مراقبت  CA & Eمی باشد ،یک آسیب شناس (پاتولوجیست ) طب عدلی او را معاینه خواهد کرد .این معاینه اولیه به
کمترین حد تهاجمی است .کارکنان  CA & Eبا پاتولوجیست طب عدلی از نزدیک کار می کنند و می توانند به هر سوالی که دارید پاسخ دهند.
کارکنان  CA & Eممکن است از شما برای گرفتن ریکاردهای طبی یا سایر معلومات عزیز تان کمک بخواهند .آنها همچنین ممکن است ضرورت
داشته باشند با شما در مورد شرایط مربوط به مرگ صحبت کنند .پولیس همچنین می تواند برای صحبت در مورد مرگ با شما تماس بگیرد .این کمک
می کند که کرونر تا حدامکان حقایق بیشتری را در مورد مرگ جمع آوری کند.

کالبد شکافی (اتوپسی)
در برخی موارد ،پاتولوجیست طب عدلی باید کالبد شکافی انجام دهد .این یک عملیۀ طبی است که هدف آن پیدا کردن علت طبی مرگ است .اگر کرونر
معتقد باشد که کالبد شکافی ضرورت است ،کارکنان  CA & Eاول با نزدیکترین فرد ارشد تماس خواهند گرفت تا در مورد عملیه توضیح دهند و به
هر گونه سؤالی پاسخ دهند.
اگر بخواهید در مورد انجام کالبد شکافی اعتراض کنید ،به حیث مثال ،به دالیل مذهبی یا فرهنگی  ،لطفا به کارکنان  CA & Eاطالع دهید تا آنها
بتوانند به کرونر اطالع دهند .کرونر نگرانی های شما را مورد مالحظه قرار می دهد و کارمندان  CA & Eدوباره با شما تماس خواهند گرفت تا در
مورد تصمیم کرونر به شما خبر دهند.

اموال شخصی
پولیس عموما دارایی های شخصی مانند جواهرات ،البسه و وسایل ارزشمند دیگر را که در محل مرگ یافت می شود نگهداری می کند و سپس آنها را به
مدیر مراسم خاکسپاری می دهد .گاهی اوقات پولیس ممکن است برخی از وسایل را برای معاینه طب قانونی نگه دارد.
در غیر این صورت ،تمام وسایل شخصی به مدیر مراسم خاکسپاری داده می شود تا به خانواده بازگردد .اگر سوالی در مورد اموال شخصی دارید ،لطفا
به کارمندان  CA & Eاطالع دهید.
برنامه ریزی جهت خاکسپاریشما می توانید در هر زمانی با یک مدیرمراسم خاکسپاری تماس بگیرید .دیر مسئول مراسم خاکسپاری به شما در پالن
گذاری خاکسپاری کمک خواهد کرد و با شما و کارکنان  CA & Eارتباط برقرار خواهد کرد.
مدیر مراسم خاکسپاری می تواند ترتیبی دهد که عزیز شما در صورت ضرورت به مناطق ریجینال  Victoriaمنتقل شود.

گرفتن تصدیق نامه مرگ
کرونر و مدیر مراسم خاکسپاری بعد از مرگ معلومات مهم به )Registry of Births, Deaths & Marriages Victoria (BDM
ارائه می دهد .کرونر باید جزئیات مربوط به علت مرگ را قبل از اینکه  BDMبتواند یک تصدیق نامه استندارد مرگ صادر کند ،ارائه دهد.

تصدیق نامه استندارد مرگ
شما یا مدیر مراسم خاکسپاری می توانید تصدیق نامه استندارد مرگ را فرمایش دهید .فیسی وجود دارد که ممکن است منحیث بخشی از فیسهای
خاکسپاری باشد BDM .تصدیق نامه مرگ را برای فردی که مدیر مراسم خاکسپاری است لست کرده است صادر خواهد کرد .اگر شما همان کسی
نیستید که ترتیب مراسم تشیع جنازه را می دهید ،می توانید مستقیما از  BDMیک کاپی از تصدیق نامه مرگ را درخواست کنید.

تصدیق نامه موقت مرگ
اگر کرونر هنوز علت مرگ را تثبیت نکرده است BDM ،می تواند یک تصدیق نامه موقت مرگ صادر کند .با این حال ،چون تصدیق نامه موقت
مرگ علت مرگ را شامل نمی شود ،ممکن است برای همه اهداف رسمی پذیرفته نشود.
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کارکنان محکمه و  CA & Eهمچنین می توانند تایید نامه مرگ را بدهند که تائید می کند مرگ اتفاق افتاده است .این خط از طرف تمام موسسات مالی
یا قانونی برای اهداف رسمی پذیرفته نمی شود.
همیشه بهتر است با سازمان طرف معامله چک کنید تا ببینید آیا آنها تصدیق نامه موقت مرگ یا تایید نامه مرگ را خواهند پذیرفت یا نی.

مشخصات تماس مفید
اگر در مورد مراحل ابتدایی یک تحقیق کرونر سوالی دارید ،می توانید با  CA & Eبا نمبر  24( 1300 309 519ساعته) تماس بگیرید یا از
ویب سایت محکمه  www.coronerscourt.vic.gov.auدیدن کنید.
خدمات حمایت اضافی که ممکن است در طول این زمان دشوار کمک کنند ،در ذیل آورده شده است .نمبرها در طول ساعات کاری در دسترس هستند،
مگر اینکه خالف آن گفته شده باشد..

Australian Centre for Grief and Bereavement
Compassionate Friends

(03) 9265 2100
 24( (03) 9888 4944ساعته)

 24( 1300 064 068ساعته)

Donor Tissue Bank of Victoria

(03) 9684 4444

Federation of Community Legal Centres Victoria

(03) 9652 1500

Interpreter Service

13 14 50

GriefLine

( 1300 845 745ساعت  12صبح تا  3بعد از ظهر)

Lifeline

 24( 13 11 14ساعته)

)(03) 9313 5700 Mercy Grief Services (Western Metropolitan Region only
National Relay Service TTY

( 13 36 77برای اختالالت شنوایی)

( 1300 555 727گپ بزن و گوش کن)

Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria

1300 369 367

Road Trauma Support Services

1300 367 797

Red Nose formerly SIDS and Kids

 24( 1300 308 307ساعته)

State Trustees

(03) 9667 6444

( 1300 138 672ساحه های روستایی)

SuicideLine Victoria

 24( 1300 651 251ساعته)
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(03) 9421 7640

) ساعته24( 0439 173 310

Support After Suicide

StandBy Suicide Support (Murray Region only)

1800 819 817

Victims of Crime Helpline

1300 792 387

Victoria Legal Aid

1800 064 865

Victorian Aboriginal Legal Services

1800 681 614

Court Network

Coroners Court of Victoria
65 Kavanagh Street
Southbank VIC 3006
T 1300 309 519 F 1300 546 989
www.coronerscourt.vic.gov.au
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