ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Punjabi

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ (ਕੋਰੋਨੀਅਲ) ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਕਤਾਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ ਿੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨਿੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ (ਕੋਰੋਨਰ) ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਪਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋ ਤੁਰਿੰਤ ਬਾਅਦ

ਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰ ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ੋ ਮੌਤ ਦੀ

ਸਮੀਕਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪੜਹਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੀਕਿਅਕ ਕਰੇਗਾ।

ਔਿੇ ਸਮੇਂ ਖਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
Coroners Court of Victoria (ਅਦਾਲਤ) ਅਤੇ Coronial Admissions and Enquiries (CA&E) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨਿੰ
ਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇ

ਸਕਦੇ ਹਨ

ੋ ਤੁਹਾਨਿੰ ਆਪਣੇ ਦੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅਿੀਰਲੇ ਸਫੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੰ ਪਰਕ ਨਿੰਬਰ ਹਨ

ੋ ਕਕ ਇਸ ਔਿੀ

ਘੜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੀ ਭੂਖਮਕਾ
ੇਕਰ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨਿੰ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
2. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ
3. ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਮੌਤ ਨਾਲ ੁੜਹੇ ਹਾਲਾਤ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਿੰ

ੋ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੌਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਹਨ:



ਉਹ

ੋ ਅਚਾਨਕ, ਬੇਕੁਦਰਤੀ



ਉਹ

ੋ ਡਾਕਟਰੀ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ



ਉਹ

ੋ

ਾਂ ਕਹਿੰ ਸਾਤਮਕ,

ਾਂ

ੋ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ

ਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ

ਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਕਹਰਾਸਤ

ਾਂ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ



ਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ



ਦੋਂ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
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ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਖਹਲਾ ਸੰ ਪਰਕ
CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪੜਹਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।
CA&E ਸਬੇ ਭਰ ਦੀ 24 ਘਿੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ੋ Victorian Institute of Forensic Medicine ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ।
CA&E ਦੀ ਭਕਮਕਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ:


ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ



ਕਮਰਤਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿੰ CA&E ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਲੈ ਣਾ



ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨਾ



ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਕ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨਾ



ਕਮਰਤਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿੰ ਅਿੰ ਤਮ-ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ।

ਸੰ ਭਾਲ ਖਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲਾ
ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ,

ੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਆਰਾ Melbourne ਕਵਿੱ ਚ ਗੁਜ਼ਕਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ Coronial Services Centre, 65

Kavanagh Street, Southbank ਕਵਿੇ CA&E ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕਲਆ ਾਵੇਗਾ। ੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਆਰਾ ਕਦਹਾਤੀ ਕਵਕਟੋਰੀਆ
ਕਵਿੱ ਚ ਗੁਜ਼ਕਰਆ ਹੈ, CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤੀ

ਾ ਰਹੀ

ਹੈ।
ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਪਆਰੇ ਨਿੰ ਵੇਿਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ

ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਨੇੜਲਾ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌ ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਇਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ

ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇਿੰ ਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਾਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਨੇੜਲਾ ਖਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਨੇੜਲਾ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ

ਾਂ ਘਰੇਲ

ੀਵਨਸਾਥੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ

ੀਵਨਸਾਥੀ

ਾਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਵਿੱ ਡਾ ਨੇੜਲਾ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਕਵਿੱ ਚ):



ਬਾਲਗ ਪੁਿੱ ਤਰ ਾਂ ਧੀ (18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ)



ਮਾਕਪਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ



ਬਾਲਗ ਭਰਾ



ਕਵਅਕਤੀ ਕ ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੀਹਤ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵ ੋਂ ਕਲਕਿਆ ਹੋਵੇ



ਕਵਅਕਤੀ



ਕਵਅਕਤੀ ਕ ਸ ਨਿੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੀਕਿਅਕ ਵਿੱ ਡੇ ਨੇੜਲੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵ ੋਂ ਤਕਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਪਕਹਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ

ਾਂ ਭੈਣ (18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ)
ੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਪਕਹਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਨਿੱ ੀ ਨੁਮਾਇਿੰ ਦਾ ਸੀ

ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਹਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਸੀ।
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ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਛਾਣ
ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨਿੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਿੀਂ ਵੇਿਣਾ

ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ

ਕਵਕਗਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ੇਕਰ ਅਿੱ ਿੀਂ ਵੇਿ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨਿੰ ਆਪਣੇ ਕਪਆਰੇ ਨਿੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਸਤੇ Coronial Services Centre ਆਉਣ
ਲਈ ਕਕਹਾ
ਤਰਹਾਂ

ਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਪਆਰੇ ਨਿੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ

ੀਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ

ੋ ਕਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੰ ਗੀ

ਾਣਦਾ ਸੀ। CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਘਿੰ ਕਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਰਤਕ ਨਿੰ ਵੇਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ

ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਪਛਾਣ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ

ਾਂ ਕਵਕਗਆਨਕ ਤਰੀਕਕਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਦਿੰ ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ

ਾਂ ਡੀ ਐਨ ਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ

ਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ

ਦਾ ਸਮੀਕਿਅਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਗਾ ਕਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਕਚਿੱ ਤ ਤਰੀਕਾ ਕਕਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨਿੰ ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਕਕ ਕਕਹੜਾ
ਤਰੀਕਾ ਵਰਕਤਆ

ਾਵੇਗਾ।
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ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਾਕਟਰੀ ਖਨਰੀਿਣ
ਡਾਕਟਰੀ ਕਨਰੀਿਣ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨਿੰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ
ਲਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਕਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੀਕਿਅਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਕਕ ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਖਨਰੀਿਣ
ਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਆਰਾ CA&E ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਕਵਕਗਆਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਰੀਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਕਨਰੀਿਣ
ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਵਕਗਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਨੇਕੜਓਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ

ਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਆਰੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਾਂ ਹੋਰ ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਮੌਤ ਨਾਲ

ੁੜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨਿੰ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨਿੰ , ਕ ਿੰ ਨਹਾਂ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਕਧਤ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਤਿੱ ਥ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਹ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ
ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਅਪਰਾਧ ਕਵਕਗਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿੰ ਦੇਹ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕ ਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮੌਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣ ਲਿੱਭਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਕ ਦੇਹ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, CA&E ਦੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਆਕਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ

ਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਕਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਨੇੜਲੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿੰ

ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।
ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵ ੋਂ, ਧਾਰਕਮਕ
ਕਰਕੇ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ ਦਿੱ ਸ ਕਦਓ ਤਾਂ

ਾਂ ਸਕਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਕਰਪਾ

ੋ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨਿੰ ਦਿੱ ਸ ਸਕਣ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੀਕਿਅਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨਿੰ

ਕਧਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੇਗਾ ਅਤੇ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨਿੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ
ਪੁਲੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕ ਵੇਂ ਕਕ ਗਕਹਣੇ, ਕਿੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ੋ ਮੌਤ ਵਾਲੀ

ਗਹਾ ਤੋਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੰ ਰਿੱ ਿਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਕਫਰ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੰ ਦੇ ਕਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੰ ਅਪਰਾਧ ਕਵਕਗਆਨ ਦੇ ਕਨਰੀਿਣ
ਲਈ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੰ ਪਕਰਵਾਰ ਨਿੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਹਨ।

ਾਂਦੀਆਂ

ੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਕਰਪਾ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ ਦਿੱ ਸ ਕਦਓ।

ਅੰ ਖਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨਿੰ
ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,

ੇ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਆਰੇ ਨਿੰ ਕਦਹਾਤੀ Victoria ਕਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੀਕਿਅਕ ਅਤੇ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Registry of Births, Deaths & Marriages

Victoria (BDM) ਨਿੰ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ BDM ਮੌਤ ਦਾ ਕਮਆਰੀ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਾਰੀ ਕਰੇ, ਮੌਤ
ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨਿੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਰਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੌਤ ਦਾ ਖਮਆਰੀ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ
ਤੁਸੀਂ

ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੁਕਤ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਮਆਰੀ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਿਰੀਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਫੀਸ ਹੈ

ੋ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। BDM ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਦੁਆਰਾ ਸਕਚਤ ਕੀਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ

ਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ

ੋ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ

ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿੱ ਧੇ ਵੀ BDM ਨਿੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੌਤ ਦਾ ਅੰ ਤਖਰਮ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ
ੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੀਕਿਅਕ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅ ੇ ਤਕਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, BDM ਮੌਤ ਦਾ ਇਕ ਅਿੰ ਤਕਰਮ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਿੰ ਤਕਰਮ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਇਸ ਨਿੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰ ਮਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਾ

ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ CA&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨਿੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਚਿੱ ਠੀ
ਨਿੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿੱ ਤੀ

ਾਂ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ ਸ ਸਿੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਅਿੰ ਤਕਰਮ ਪਰਮਾਣ
ਪਿੱ ਤਰ

ਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਨਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ

ਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਹਾਇਕ ਸੰ ਪਰਕ
ੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪੜਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ CA&E ਨਿੰ 1300 309 519 (24
ਘਿੰ ਟੇ) ਉਪਰ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ,

ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.coronerscourt.vic.gov.au ਉਪਰ ਾਓ।

ੋ ਤੁਹਾਨਿੰ ਔਿੀ ਘੜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੰਬਰ ਕਿੰ ਮ ਦੇ

ਘਿੰ ਕਟਆਂ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ,

ਦ ਤਿੱ ਕ ਕਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇ।

Australian Centre for Grief and Bereavement

(03) 9265 2100

Compassionate Friends

(03) 9888 4944 (24 ਘਿੰ ਟੇ)
1300 064 068 (24 ਘਿੰ ਟੇ)

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 (ਦੁਪਕਹਰ 12 ਵ ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ

ਦੇ 3 ਵ ੇ ਤਿੱ ਕ)
13 11 14 (24 ਘਿੰ ਟੇ)

Lifeline

Mercy Grief Services (Western Metropolitan Region only) (03) 9313 5700
13 36 77 (ਸੁਣਨ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਕਾਰ ਵਾਲੇ )

National Relay Service TTY

1300 555 727 (ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ)
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 ਘਿੰ ਟੇ)

State Trustees

(03) 9667 6444
1300 138 672 (ਕਦਹਾਤੀ ਿੇਤਰ)

SuicideLine Victoria

1300 651 251 (24 ਘਿੰ ਟੇ)

Support After Suicide

(03) 9421 7640

6
Coroners Court of Victoria
65 Kavanagh Street, Southbank VIC 3006

T: 1300 309 519
F: 1300 546 989

www.coronerscourt.vic.gov.au

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
StandBy Suicide Support (Murray Region only)

0439 173 310 (24 ਘਿੰ ਟੇ)

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

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