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ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਦਕਿਪਦਕਸਰੂਪਉਪਿਬਧ ਹਨ

ਕਰੋਨੀਅਲ਼ਕੌਂਸਲਲੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ
ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ੇਿੀਆਦੀ ਕੋਰਨਰ’ਜ਼ ਕੋਰਟ (ਕੋਰਨਰ’ਜ਼ ਕੋਰਟ)ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨੀਅਿ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨੀਅਿ ਕੌਂਸਦਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ(Coronial Counselling and 
Information Service)ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ੍ਾ ਂਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ:

• ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਭੂਦਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ;

• ਕਰੋਨੀਅਿ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਦੀ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰਨੀ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ

• ਸੋਗ ਅਤੇ ਦੁੱਖਸਬੰਧੀ ਸਿਾਹ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਹਵਾਿੇ

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਨਰ’ਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀਅਿ 
ਕੌਂਸਦਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਦਧਕਾਰੀ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਕਰੋਨੀਅਿ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਦਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਅਦਧਕਾਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਦਹਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਰਤੀਬਦਵੱਚ 
ਹੇਠਾ ਂਦਦੱਤੇ ਦਵਅਕਤੀਆ ਂਦਵੱਚੋਂਉਪਿਬਧ (ਥੋੜਸੇਮੇਂ ਦਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਦਵਅਕਤੀ ਜੋ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਹਿਾ,ਂ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਰਦਹ ਦਰਹਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ;ਂ

 •  ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਦਵਆਦਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਾਂ

 •  18 ਸਾਿ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਦਵਆਹ 
ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਸੀ; 

 ਜਾਂ

• ਇੱਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਸ ਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਹਿਾ,ਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਮ੍ਰਤਕ 
ਦਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਦਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਾਂ

• ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਂਧੀ, ਦਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਿ ਜਾ ਂਵੱਧ ਹੋਵ;ੇ ਜਾ ਂ

• ਦਮ੍ਰਤਕਦੇਮਾਦਪਆਦਂਵੱਚੋਂ ਕੋਈ; ਜਾਂ

• ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀਦਾ ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣ, ਦਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਿ ਜਾ ਂਵੱਧ ਹੈ; ਜਾਂ

• ਦਮ੍ਰਤਕਦਵਅਕਤੀਦੀਵਸੀਅਤ ਦਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਦਕਊਟਰ, 
ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਹਿਾ,ਂ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦਨੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਦਨਧੀ ਸੀ; ਜਾ ਂ

• ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂਦਵੱਚਸੰਪਰਕਕਰਨਿਈਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ। 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ



ਕੋਰਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੋਰਨਰ ਇੱਕ ਦਨਆਇਂਕ ਅਦਧਕਾਰੀ ਹੈ ਦਜਸ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਦਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 
ਅਦਜਹੇ ਹਾਿਾਤਾ ਂਦਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ, ਦਹੰਸਕ ਜਾ ਂਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਿ ਦਵੱਚ ਰੱਦਖਆ ਦਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਦਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਿੀਸ, ਡਾਕਟਰਾ ਂਜਾ ਂਹਸਪਤਾਿ 
ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆ ਂਤੋਂ, ਕੋਰਨਰ ਦਾ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਨਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ(ਕੋਰਨਰ) ਨੰੂਇਹ ਸਥਾਦਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਮੌਤ ਦੇ ਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦੇ ਹਾਿਾਤ;
• ਮੌਤ ਦਕਵੇਂ ਹੋਈ;
• ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ;
• ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਵਰੇਵ।ੇ

ਕੀ ਮੈਂ ਲਮਰਿਤਕ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਾਸ਼ ਨੰੂ ਵਖੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦਵੱਚ ਦਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਦਜੱਥੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ 
ਵਦੇਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੂਦਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦਕ ਕੋਰਨਰ ਇਹ ਦਨਰਧਾਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਕ 
ਅਦਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਣਚਾਦਹਆ ਜਾ ਂਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਪਰਥ ਦਵੱਚ (08) 6383 4884 ‘ਤੇ ਜਾ ਂਦਦੱਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (08) 6457 2536 
‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੁਰਦਾਘਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰਥ ਦਵੱਚ, (08) 6383 4884 'ਤੇ ਜਾ ਂ
ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ (08) 6457 2536 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੁਰਦਾਘਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾ ਂਦਵੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਿੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂਕਰੋਨਰ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਨਾਿ (08) 
9425 2900 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂਨੰੂ ਅੰਲਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਲਨਰਦੇਸ਼ਕ (ਫੀਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੋਰਨਰਦਾ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਦਬਨਾ ਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 
ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਜਿਦੀ ਤੋਂ ਜਿਦੀ ਛੁਡਾਉਣਅਤੇ ਅੰਦਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਦਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ। ਦਜਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਾਚਂ (ਜੇ ਿਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਸ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਦੇ ਦਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣਿਈ (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ)ੇਅਤੇ ਦਰਕਾਰਡ 
ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਵੱਚ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਚਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੁਝ 
ਦਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਿਾ ਦੇ ਦਵਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਿਈ ਰੱਖੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਿ ਸਦਥਤੀ 
ਦਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਿਈਦਧਆਨ ਰੱਦਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

 ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਦਿਆ ਂਦਵੱਚ, ਜਾਚਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਾਸ਼ ਨੰੂ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾ ਂਸਸਕਾਰ 
ਕਰਨ ਿਈ ਦੇ ਦਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਦਿਆ ਂਦਵੱਚ, ਅਗਿੇਰੀ ਜਾਚਂ ਿਈ ਅੰਗਾ ਂਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅੰਦਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਦਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਿ ਨੰੁ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਿੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨੀਅਿ ਕੌਂਸਦਿੰਗ ਅਤੇ 
ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (Coronial Counselling and Information Service) ਤੋਂ 
ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ* ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਚਂ 
ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ।ੇ

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
(a) ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਬਾਰੇ ਅਪਰਿਵਾਨ (ਇਤਰਾਜ਼) ਕਰਨਾ।

 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਨਰ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਕ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ)*ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(b) ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ। 

 Iਕੁਝ ਮਾਮਦਿਆ ਂਦਵੱਚ ਕੋਰਨਰ ਇਹ ਦਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ 
ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਅਦਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣ 
ਿਈ ਕਦਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਸਬੰਧੀਇਤਰਾਜ਼ ਜਾ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਚਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਲਜੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਕੋਰਨਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਦਖਆ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਿਾ ਂਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਵਚਾਦਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਕੋਰਨਰਿਾਸ਼ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਦੇ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਦਹਿਾ ਂਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਵਚਾਰੇਗਾ।

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਾਚਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਕਈ ਦਵਹਾਰਕ ਕਾਰਕਾ ਂ‘ਤੇ 
ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਦਨ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਦਕਤਾਬਚਾ (ਬਰੋਸ਼ਰ)ਦਦੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ।

ਦਕੰਬਰਿੀ ਅਤੇ ਦਪਿਬਾਰਾ ਖੇਤਰਾ ਂਦਵੱਚ ਮੌਤਾ ਂਿਈ ਅੰਦਰੂਨੀਪ੍ਰੀਦਖਆਵਾ ਂਪ੍ਰਮੁੱਖਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ 72 ਘੰਦਟਆ ਂਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਉਹਦੂਰ ਦੁਰਾਡ ੇਤੋਂਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਖੇਤਰਾ ਂਅਤੇ ਪਰਥ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਿੀਟਨ ਖੇਤਰ ਦਵੱਚ ਸਮਾ ਂਘੱਟ ਹੋਵਗੇਾ, ਪਰ 
ਹਰ ਮਾਮਿੇ ਦਵੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਦਟਆ ਦਾ 
ਸਮਾ ਂਦਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਪ੍ਰੀਦਖਆਵਾ ਂਸਪਤਾਹਤ ਅੰਤ ਅਤੇ ਛੁਟੀ ਵਾਿੇ 
ਦਦਨ੍ਾ ਂਦਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ਿਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਈ,  
ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਨੰੂ (08) 9425 2900 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂ
(08) 9267 5700 ‘ਤੇ ਪਛਮੀ ਆਸਟਰੇਿੀਅਨ ਪੁਿੀਸ ਫੋਰਸ ਜਾਚਂ ਸਕਵਾਡ 
(Western Australia Police Force Coronial Investigation 
Squad) ਨੰੂ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਿਾ,ਂ ਇਹ 
ਦਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਦਕ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਿਾਤਾ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਜਾਚਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਅੰਲਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲਮਤੀ ਲਨਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ 
ਲਕਉਂਲਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਿਲਕਲਰਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ
ਕੋਰਨਰਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਪ੍ਰੀਦਖਆ ਦੇ ਨਤੀਦਜਆ ਂ‘ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦਵੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਦਿਖੇਗਾ।

ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਦੇ ਨਤੀਦਜਆ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਵੀ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾਚਂ ਦੇ ਦਸੱਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਦਸਆ ਜਾਵਗੇਾ।

ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ ਲਟਸ਼ੂਆਦਂਾ ਦਾਨ
ਪ੍ਰਮੁੱਖਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਗ ਅਤੇ ਦਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਸਦਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਮ੍ਰਤਕ ਦਵਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਦੱਤਾ ਹੋਵ।ੇ

ਅੰਗ ਅਤੇ ਦਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਿਈ DonateLifeWA ਦੇ 
ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਕੋਔਰਡੀਨੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਦਾਨੀਕੌਔਰਡੀਨੇਟਰਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪੁਿੀਸ ਜਾ ਂਕੋਰੋਨੀਅਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਅਤੇ ਦਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ  
(08) 6457 3333 (24 ਘੰਟੇ, 7 ਦਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ) ‘ਤੇ ਸਰ ਚਾਰਿਸ ਗੇਅਰਡਨਰ 
ਹਸਪਤਾਿ (Sir Charles Gairdner Hospital) ਦੇ ਔਨ-ਕਾਿ ਡਨੋਰ 
ਕੋਔਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*ਪਦਰਭਾਸ਼ਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇਪਾਸੇ ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


