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 ؟چه اتفاقی می افتدحاال 

 تحقیقات مراحل قدم ها در نیاول

. دبدانیاست  شده گزارش   که به کورونر زانیاز عز یکیبالفاصله بعد از مرگ  دیدار ضرورتکه شما  دهد یم حیتوضرا  ییزهایکوتاه چجزوۀ   نیا

 انجام خواهد داد.پروسه تحقیقاتی  هیدر مراحل اول کرونراست که در دسترس است و آنچه که  ییکمک ها شموله ب نیا

 زمان دشوار کیدر  کمک

و  معلوماتتوانند  یم Coronial Admissions and Enquiries (CA&E)( و محکمه) Coroners Court of Victoria کارکنان

 یهاشماره از  لستیجزوه  نیا ی. صفحه پشتنمایدغم و اندوه شما کمک  مورد درارائه دهند که ممکن است بتواند  را به شما یخدمات یارجاعات برا

 باشد. دیدشوار مف زمان نیکه ممکن است در طول ا دارد یحمایتاز خدمات  یعیوس فیط یبرا دیتماس مف

 کرونر نقش

 کند: دایپ موارد ذیل را در صورت امکان دیبا کرونر

 که فوت کرده است یفرد تی( هو1

 او( علت مرگ 2

 مرگ وجود دارد. موردکه در  یطیموارد، شرا ی( در برخ3

 :ذیل هستندقرار     قابل گزارش  های. مرگ بررسی می کند هستندگزارش  که قابل  را ییتنها مرگها دهد،یقرار نم یرا مورد بررس هاتمام مرگ  او

 هستند بیآس ایاز حادثه  یناش ای زیخشونت آم ای یعیطب ریغمنتظره،  ریکه غ ییآنها •

 افتند یاتفاق م عملیات طبی کیپس از  ای یمنتظره در ط ریکه به طور غ ییآنها •

 افتند یاتفاق ماست مراقبت تحت  ایکه در بازداشت  یکه فرد یکه زمان ییآنها •

 مرگ را امضا کند تصدیق نامه تواندینم داکتر کیکه  یهنگام •

 .نشده استفرد شناخته  تیکه هو یهنگام •

 اول تماس

 .خواهد گرفتتماس تحقیقاتی  مراحل اول قدم های با شما در مورد  CA & E کارکنان

CA & E توسط  ایالت است کهساعته در سراسر  24 خدمات کیVictorian Institute of Forensic Medicine رائه می شودا. 

  :ذیل استقرار   CA & E نقش

 هامرگ گزارش   افتیدر •

 فرد  کی جسدگرفتن  CA & Eتحت مراقبت  •

 که فوت کرده است یفرد ییشناسافعالیت ها جهت هماهنگ کردن  •

 کرونر یمرگ برادر مورد  طبی قاتیتحق کردن هماهنگ •
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 و تشییع تدفین  یبرا متوفی ترخیص جسد شخص •

 گرفتن مراقبت برای تحت رشیپذ

 Coronial Services Centre, 65در  CA & Eمراقبت  او تحت، فوت کند Melbourneشما در  عزیزاکثر موارد، اگر  در
Kavanagh Street, Southbank   باشد، کارکنان  فوت شده ایکتوریو ریجینال ۀشما در منطق عزیز. اگر قرار می گیردCA & E  با شما

 .گرفته شده استمراقبت  جسد او تحتکه  ندیگو یو به شما م رندیگ یتماس م

 نزدیکترین یچه کسدر مورد اینکه با شما کمک خواهند کرد و  CA & E کارکنان د،یکنسپری   را یوقتبا او  ای دینیخود را بب عزیز دیاگر شما بخواه

 ش انجام خواهد شد.ای انتخاب ندهینما ایشخص  این قیاز طر کرونری قاتیدر مورد تحق تماسیگونه . هر دصحبت خواهند کرمی باشد خانواده  فرد ارشد

  فرد ارشد نزدیکترین

 در این صورتدر دسترس نباشد، او  اینداشته باشد  زندگی کیهست. اگر شخص شرشریک زندگی شخص  ایمعموال همسر  فرد ارشد نزدیکترین

 ( خواهد بود:بیترت نی)به اه  فرد ارشد نزدیکترین

 سال و باالتر( 18دختر بالغ ) ایپسر  •

 ینوالد ی ازکی •

 سال و باالتر( 18) بالغ خواهر ایبرادر  •

 نام برده شده است مجریبه عنوان  وصیت اوکه در  یفرد •

 بوده است  فوت شده فردشخصی  ندهینما ،که درست قبل از مرگ یفرد •

 رد ارشدف نزدیکترین، فوت شده داشته است با فرد ی که درست قبل از مرگ، کینزد یرابطه شخص بخاطر  آن که ردیگ یم میتصم کرونرکه  یفرد •

 .است

 تشخیص هویت

 .باشد یو علم طبی،  یبصرشناسایی  یروش هاشامل  تواند  یمتثبیت نمودن  نیکه فوت کرده است. ا دارد یشخص تیهوتثبیت  به  ضرورت کرونر

 ییرا شناساعزیزتان تا  دیمراجعه کن  Coronial Services Centre، ممکن است از شما خواسته شود که به باشد ضرورت بصری ییشناسا اگر

 CA & E. کارکنان یدشناختمی  یبه خوب شخص او راکه در زمان مرگ  دیباش یفرد ایعضو خانواده  کی دی، شما باعزیز کی ییشناسا ی. برادیکن

 کنند. یمتعیین   یشما در طول ساعات کار یبرا را  وقت شناسایی بصری کی

که کدام روش  ردیگ یم میتصم کرونرباشد.  یم DNA سهیمقا ای نگاری انگشت ،ریکاردهای دندانیاستفاده از شامل   ییشناسا یعلم ای طبی یها روش

 .داداطالع خواهند مورد استفاده شیوۀ   در موردبه شما  CA & Eاست و کارمندان  مناسب تر ییشناسا

 طبی ناتیمعا

واند بت کرونرمهم است که  اری، بسمی رسداگر به نظر واضح  یشود. حت یفرد انجام م کیعلت مرگ  یافتنجهت  کرونر کمک به  یبرا طبی ناتیمعا

 .استاتفاق افتاده  یزیچچه  قایدقپیدا کند که 

 یمقدمات نهیمعا
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 به  هیاول معاینه نیخواهد کرد. ا او را معاینه عدلی  طب(  پاتولوجیستآسیب شناس ) کیباشد، می  CA & Eدر مراقبت  عزیز شما کیکه  یهنگام

 د پاسخ دهند.یکه دار یتوانند به هر سوال یکنند و م یکار ماز نزدیک  عدلی طب ستیوجبا پاتول CA & Eاست. کارکنان  هاجمیتکمترین حد 

 ضرورتممکن است همچنین . آنها تان کمک بخواهند عزیز معلومات ریسا ای طبی ریکاردهای برای گرفتنممکن است از شما  CA & E کارکنان

مک ک نی. اردیدر مورد مرگ با شما تماس بگ صحبت یتواند برا یم نیهمچن سیلوپ مربوط به مرگ صحبت کنند. طیدر مورد شرا داشته باشند با شما

  تا حدامکان حقایق بیشتری را در مورد مرگ جمع آوری کند.  کرونر کهکند  یم

 )اتوپسی( کالبد شکافی 

 رونرکمرگ است. اگر  طبیعلت  پیدا کردناست که هدف آن  طبی ۀ عملی کی نیانجام دهد. اکالبد شکافی   دیبا عدلی طب ستیجموارد، پاتولو یبرخ در

به و  توضیح دهندعملیه  تماس خواهند گرفت تا در مورد  فرد ارشد اول با نزدیکترین CA & Eاست، کارکنان ضرورت کالبد شکافی  که  باشدمعتقد 

  ی پاسخ دهند. هر گونه سؤال

تا آنها  اطالع دهید CA & Eکارکنان به لطفا  ،فرهنگی   ای یمذهب لیمثال، به دال حیث به ،اعتراض کنیدکالبد شکافی  در مورد انجام  دیاگر بخواه

تا در  تماس خواهند گرفتبا شما دوباره  CA & Eو کارمندان  مورد مالحظه قرار می دهدشما را  یها ینگران کرونراطالع دهند.  کرونر بهبتوانند 

  مورد تصمیم کرونر به شما خبر دهند.

 یاموال شخص

کند و سپس آنها را به  یم یشود نگهدار یم افتیرا که در محل مرگ  دیگر ارزشمند وسایلو  البسهمانند جواهرات،  یشخص یها ییعموما دارا سیلوپ

 نگه دارد. یقانون  طب نهیمعا یرا برا از وسایل یممکن است برخ سیلواوقات پ ی. گاهدهد یم  خاکسپاریمراسم   دیرم

لطفا  د،یدار یدر مورد اموال شخص یشود تا به خانواده بازگردد. اگر سوال یداده ممراسم خاکسپاری  ریبه مد یشخص وسایلصورت، تمام  نیا ریغ در

 .دیاطالع ده CA & Eبه کارمندان 

پالن به شما در مسئول مراسم خاکسپاری   ری. ددیریتماس بگمراسم خاکسپاری ریمد کیبا  یدر هر زمان دیتوان یم شمابرنامه ریزی جهت خاکسپاری  

 ارتباط برقرار خواهد کرد. CA & Eکمک خواهد کرد و با شما و کارکنان خاکسپاری  گذاری 

 منتقل شود. Victoria ریجینالمناطق  به ضرورتشما در صورت  عزیز دهد که یبیتواند ترت یم مراسم خاکسپاری  مدیر

 مرگ تصدیق نامه گرفتن

   Registry of Births, Deaths & Marriages Victoria (BDM)به مراسم خاکسپاری  بعد از مرگ معلومات مهم   کرونر و مدیر

 استندارد مرگ صادر کند، ارائه دهد. تصدیق نامه کیبتواند  BDM نکهیمربوط به علت مرگ را قبل از ا اتیجزئ دیبا کرونردهد.  یارائه م

 مرگاستندارد  تصدیق نامه

  یهافیساز  یبخش منحیثوجود دارد که ممکن است  فیسی. دیده فرمایشرا مرگ استندارد  تصدیق نامه دیتوان یممراسم خاکسپاری  مدیر ای شما

همان کسی اگر شما کرده است صادر خواهد کرد.  لستمراسم خاکسپاری است  ریکه مد یفرد رایمرگ را ب تصدیق نامه BDMباشد. خاکسپاری 

 . دیدرخواست کنرا مرگ  نامهتصدیق از  یپاک کی BDM از مایمستق دیوانت یم را می دهید،جنازه تشیع مراسم  بیترت نیستید که

 مرگ موقت تصدیق نامه

موقت  تصدیق نامهچون حال،  نیصادر کند. با ا مرگموقت  تصدیق نامهیک تواند  یم BDM، را تثبیت نکرده استعلت مرگ  کرونر هنوز اگر

 نشود. رفتهیپذ یاهداف رسمهمه  یممکن است برا ،را شامل نمی شودعلت مرگ  مرگ
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 یتمام موسسات مال خط از طرف نیاست. ا اتفاق افتادهمرگ  بدهند که تائید می کندنامه مرگ را  دییتوانند تا یم نیهمچن CA & Eو  محکمه  کارکنان

 .نمی شود رفتهیپذ یاهداف رسم یبرا یقانون ای

 .یا نی رفتیخواهند پذ را نامه مرگ دییتا ای مرگ موقت تصدیق نامهآنها  ایآ دینیتا بب دیکن چکطرف معامله  بهتر است با سازمان شهیهم

 

 دیمف مشخصات تماس

از  ای دیری( تماس بگهساعت 24)  519 309 1300 نمبربا  CA & Eبا  دیتوان یم د،یدار یسوال کرونر قیتحق کی ییدر مورد مراحل ابتدا اگر

 .دیکن دنید www.coronerscourt.vic.gov.au محکمه تیب سایو

در دسترس هستند،  یدر طول ساعات کار نمبرهاآورده شده است.  ذیلزمان دشوار کمک کنند، در  نیکه ممکن است در طول ا یاضاف حمایت خدمات

 .شده باشد.گفته آن خالف  نکهیمگر ا

Australian Centre for Grief and Bereavement  (03) 9265 2100 

Compassionate Friends     (03) 9888 4944  (24 هساعت) 

 (هساعت 24)  068 064 1300

Donor Tissue Bank of Victoria    (03) 9684 4444 

Federation of Community Legal Centres Victoria  (03) 9652 1500 

Interpreter Service      13 14 50 

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

Lifeline        13 11 14  (24 هساعت) 

Mercy Grief Services (Western Metropolitan Region only) (03) 9313 5700 

National Relay Service TTY     13 36 77  (ییاختالالت شنوا ی)برا 

 (کنو گوش گپ بزن )  727 555 1300

Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria  1300 369 367  

Road Trauma Support Services    1300 367 797  

Red Nose formerly SIDS and Kids    1300 308 307  (24 هساعت) 

State Trustees       (03) 9667 6444  

 (ساحه های روستایی)  672 138 1300

SuicideLine Victoria      1300 651 251  (24 هساعت) 



 ؟چه اتفاقی می افتدحاال 

 

 

5 

Coroners Court of Victoria  
65 Kavanagh Street, Southbank VIC 3006 

T: 1300 309 519 
F: 1300 546 989 www.coronerscourt.vic.gov.au 

Support After Suicide       (03) 9421 7640 

 

StandBy Suicide Support (Murray Region only)  0439 173 310  (24 هساعت) 

Victims of Crime Helpline     1800 819 817 

Victoria Legal Aid       1300 792 387 

Victorian Aboriginal Legal Services    1800 064 865 

Court Network       1800 681 614 
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