ኮቪድ-19: በአካል በመገኘት የሚሰጡ
አገልግሎቶች ላይ ያሉ ገደቦች
የወረዳ ፍርድ ቤት ጸሐፊውን እዚህ ጋር ያግኙ:
በከፍተኛ ፍርድ ቤት 2020-71 እና 2020-72 ትዕዛዞች መሰረት፣
ወደ ፍርድ ቤት ተቋማት መግባት በሚከተሉት ይገደባል፡
• ጠበቆች፣ ተከራካሪዎች፣ ምስክሮች፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ ድጋፍ ሰጪዎች እና ሌሎች በፍርድ ቤቱ
እንደተወሰነው በአስቸኳይ፣ አካላዊ ችሎቶች ጊዜ እንዲገኙ የተጠየቁ ወይም የተፈቀደላቸው ሰዎች።
• የቤት ውስጥ ጥቃት ጥበቃ ትዕዛዞችን፣ በግንኙነት ውስጥ የሚከሰት ጥቃት ጥበቃ ትዕዛዞችን፣ የአደጋ ጊዜ የልጅ ጥበቃ
መብት ትዕዛዞችን፣ በ KRS 222.430 et seq (የኬሲ ሕግ) መሰረት ወላጆች ሲጠይቁ የአደንዛዥ ዕፆች ሱሰኛ ወደ
ማገገሚያ እንዲገባ፣ እንዲሁም በ KRS ምዕራፍ 202A እና በ KRS ምዕራፍ 645 መሰረት አንድ ሰው ሕክምና
እንዲወስድ የሚያስገድዱ የፍርድ ቤት ትዕዛዞችን የሚጠይቁ ግለሰቦች።
• ከፍርድ ቤት መዝገብ ቤት ጸሐፊ (Office of Circuit Court Clerk) ጋር ቀጠሮ የያዙ አዲስ የመንጃ ፈቃድ፣
ፈቃድ፣ መታወቂያ ካርድ ወይም የንግድ የመንጃ ፈቃድ የሚፈልጉ ግለሰቦች።
ማሳሰቢያ፡ የአገልግሎት ጊዜያቸው ከማርች 1፣ 2020 እስከ ፌብሩዋሪ 28፣ 2021 ድረስ የሚያልፍ የመንጃ ፈቃዶች
በርቀት መታደስ አለባቸው።
• ከኬንታኪ ስቴት ፖሊስ ጋር ለፈቃድ/ለመንገድ ሙከራ ቀጠሮ የያዙ ግለሰቦች።
• የወረቀት የክስ ፋይል ለማግኘት የሚፈልጉ እና ከፍርድ ቤቱ መዝገብ ቤት ጸሐፊ ጋር የተያዘ ቀጠሮ ያላቸው ጠበቆች
ወይም ተከራካሪዎች።
• የወረቀት የክስ ፋይል ለማግኘት የሚፈልጉ እና ከፍርድ ቤቱ መዝገብ ቤት ጸሐፊ ጋር የተያዘ ቀጠሮ ያላቸው ሌሎች
ግለሰቦች።
ከፍርድ ቤቱ ተቋም ውጭ ሁሉም ሰነዶች በፖስታ፣ በ eFiled ወይም በቀረበ ድሮፕ-ሳጥን በመጠቀም አመቺ በሆነ ማስመዝገቢያ
መንገድ መላክ አለባቸው።
ለፍርድ ቤት ወጪዎች፣ ለገንዘብ ቅጣቶች፣ ለክፍያዎች እና ለካሳ ክፍያዎች በፖስታ በመላክ፣ ወይም በጥሬ ገንዘብ ወይም በክሬዲት
ካርድ ለወረዳ የፍርድ ቤት ሰራተኛ በመደወል እንዲከፈል ሊታዘዝ ይችላሉ።
የቅድመ ክፍያ ጥቅሶች በ ePay አማካኝነት በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር ላይ በ www.kycourts.gov ሊከፈሉ ይችላሉ።
ሕጋዊ ስምምነት የሚለጥፉ ግለሰቦች የበለጠ መመሪያ ለማግኘት የወረዳ ፍርድ ቤት ሰራተኛን ማነጋገር አለባቸው።
ለሕዝብ በቀረበው መቀጠልን ለመጠየቅ፣ መመሪያውን ለማግኘት የወረዳ የፍርድ ቤት ጸሐፊ ያግኙ።
ወደ ፍርድ ቤቱ ተቋም ለመግባት የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች የማያሟሉ ግለሰቦች እንደገና ቀጠሮ ለመያዝ፣ በርቀት ለመቅረብ፣
ወይም ደግሞ የእሱን ወይም የእሷን የፍርድ ቤት ስራቸውን ለማጠናቀቅ የወረዳ ፍ/ቤት ጸሐፊን ማነጋገር አለባቸው።
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