
Office of Language Access (भाषा पह ुँचको कार्ाालर्) 

भाषा पह ुँच उज री प्रक्रिर्ा 
 

र्स कागजातले क नै पनन अदालत-सम्बन्धी कार्ािममा दोभाषे ननर् क्त गना वा अन्र् भाषा सहार्ता प्रदान गना 
स्थानीर् अदालतको असफलतालाई ररपोर्ा गना उज रीका लागग चाललने कदमहरूको ववस्ततृ वववरण ददन्छ। 
उज रीकतााले Kentucky Court of Justice सुँगका ननजका अन्तरक्रिर्ाहरूसुँग सम्बन्धी क नै पनन भाषा पह ुँच समस्र्ा 
सम्बन्धी उज री दार्र गना सक्नेछ। कृपर्ा सचेत ह न होस ्क्रक भाषा पह ुँच उज री दार्र गनााल ेक नै पनन अन्तननादहत 

ननणार् वा आदेशको अपील स्थावपत ह ुँदैन। उजुरीकर्ताको अनुरोधमत, भतषत पहुुँचको कतर्तालर् (Office of Language 

Access, भतषत पहुुँचको कतर्तालर्) ले दोभतषकेो पहुुँच गरतउने, उजुरी प्रक्रिर्त पूरत गना उजुरीकर्ताको सहतर्र्त गने 

सहहर् उचचर् भतषत पहुुँच सेवतहरू प्रदतन गनेछ।       
 

1. उजुरीलतई प्रक्रिर्तमत लजैतने। ननम्न मध्रे् क नै एउर्ा कार्ा माफा त क नै व्र्क्क्तले उज री दार्र गना सक्नेछ: 

 

• अनलतइन उजुरी फतरतम भरेर उज रीलाई अनलाइन नै दार्र तथा पेश गना सक्रकन्छ। 

• 502-573-2350 मा फोन गरी भतषत पहुुँचको कतर्तालर्मा ट्रान्सफर गना अन रोध गरेर पनन फोन माफा त उज री दार्र 

गना सक्रकन्छ। दोभाषेको सहार्तामा, भतषत पहुुँचको कतर्तालर्को प्रनतननगधल ेउज रीकताासुँग व्र्क्क्तगत रूपमा क रा 
गन ा ह नेछ र उज री प्रक्रिर्ालाई अगाडि बढाउनका लागग आवश्र्क जानकारी ललन  ह नेछ।   

• ननम्न ठेगानामा ललखित उज री पत्र पठाएर पनन उज री दार्र गना सक्रकन्छ: 

Administrative Office of the Courts 
Address: Office of Language Access 
1001 Vandalay Drive 
Frankfort, KY 40601 

  

2. ग्रहण। भाषा पह ुँचको कार्ाालर्ल ेउज रीको समीक्षा गनेछ र उज रीकतााबार् सबै प्रासंगगक जानकारी प्राप्त गनेछ। 
प्रारक्म्भक ग्रहणमा, र्दद उज री र्ोग्र् भएको ननधाारण गररएमा, भतषत पहुुँचको कतर्तालर्ले ट्र्र्ाक्रकङ र दताा 
प्रक्रिर्ाहरूका लागग उज रीलाई ग्रहण संख्र्ा ननददाष्र् गनेछ। र्दद, र्द्र्वप, प्रारक्म्भक ग्रहणमा उज री र्ोग्र् नभएको 
ननधाारण गररएमा, भतषत पहुुँचको कतर्तालर्ले उज रीलाई अस्वीकार गनेछ र अनतररक्त कार्ावाही गररनेछैन भनी 
उज रीकताालाई सूगचत गनेछ।  
 

3. उजुरीको प्रतप्तर्-सूचनत। समर् संवेदनशील ववषर्का म द्दाहरूमा बाहेक, उज री प्राप्त भएको सम्बन्धमा सूचना 
ददनका लागग भतषत पहुुँचको कतर्तालर्ले पत्राचार, इमेल वा रे्ललफोन माफा त 10 व्र्ावसानर्क ददन लभत्रमा 
उज रीकताालाई प्रनतक्रिर्ा ददनेछ। भतषत पहुुँचको कतर्तालर्ले उज रीको पूणा रूपमा छानबबन गनाका लागग उज री प्राक्प्त 

सूचना समर्मा उज रीकताासुँग अनतररक्त जानकारी र/वा कागजात पनन अन रोध गना सक्नेछ। समर् संवेदनशील 

उज री (उदाहरणका लागग, 10 व्र्ावसानर्क ददनको समाक्प्त पूवा अन सूगचत आगामी स न वाई सम्बन्धी उज री) को 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbDpVqYd-UCtAPlE_YcK9AyRJyBLZy1DvJe0Q-s_IpdUMjlKQzJHNjlVSDUzNUxYTFdPMDJQMFFTTy4u&page=ne-np
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbDpVqYd-UCtAPlE_YcK9AyRJyBLZy1DvJe0Q-s_IpdUMjlKQzJHNjlVSDUzNUxYTFdPMDJQMFFTTy4u&page=ne-np


सम्बन्धमा, भतषत पहुुँचको कतर्तालर्ले समर्मा नै क नै पनन मान्र् म द्दाको समाधान गने प्रर्ासमा उज री प्राक्प्त 

सूचना ददनेछ र अन वती छानबबन शीघ्र स रु गनेछ।     
 

4. स्थतनीर् अदतलर्लतई सूचनत। अन रोध गररएका सबै जानकारी र/वा कागजात प्राक्प्तमा, भतषत पहुुँचको 
कतर्तालर्ले उज री प्राप्त गररएको छ भनी अदालतलाई सूगचत गनाका लागग ननददाष्र् उज री ववरुद्ध स्थानीर् 

अदालतमा पत्र पठाउनेछ। उज रीसुँग सरोकार राख्ने सबै प्रासंगगक वववरणहरू र्स पत्रमा समावेश ह नेछ। कृपर्ा भतषत 
पहुुँचको कतर्तालर्का कमाचारी वा ठेकेदारसुँग सम्बक्न्धत सब ैउज रीहरू अदालतको केन्र्की प्रशासननक कार्ाालर् 

(Kentucky Administrative Office of the Court, केन्र्की एिलमननस्टे्रदर्भ अक्रफस अफ तहे कोर्ा)का स्थावपत 

आन्तररक कमाचारी अन शासनात्मक प्रोर्ोकल प्रर्ोग गरी व्र्वस्थापन गररने क रामा ध्र्ान ददन होस।्    
 

5. उजुरीको छतनबिन। भाषा पह ुँचको कार्ाालर्ल ेउज रीको प्राक्प्त सम्बन्धमा स्थानीर् अदालतलाई सूगचत गरेको 10 

व्र्ावसानर्क ददनलभत्रमा उज रीमा उल्लिे गररएका आरोपहरूको छानबबन स रु गनेछ। प्रत्रे्क उज रीको 
वववरणहरूको आधारमा छानबबन प्रक्रिर्ा फरक ह ने भएतापनन, सम्भाववत गनतववगधहरूमा न्र्ार्ाधीश, क्लका  र 

दोभाषेहरू सदहत उज रीसुँग सम्बक्न्धत व्र्क्क्तहरूको अन्तवााताा ललने र अन्तवााताा प्रक्रिर्ा अवगधमा सङ्कलन 

गररएका सबै जानकारीको ललखित कथनहरू ललने क रा समावेश छन।्   
 

6. कतनुनी सेवतहरूको कतर्तालर् (Office of Legal Services), अक्रफस अफ ललगल सलभासेस)द्वतरत समीक्षत। 
छानबिनको समाप्तिमा, भाषा पह ुँचको कार्ाालर्ल ेसिै ललखिि कथनहरू र प्रस्िाविि विचार सहहि र्सका 
पररणामहरू समीक्षाका लागि कान नी सेिाहरूको कार्ाालर्मा पठाउने छ। कान नी सेिाहरूको कार्ाालर्द्िारा 
उपलब्ध िराइएको मािादर्ानको आधारमा, भाषा पह ुँचको कार्ाालर्ल ेप्रस्िाविि विचार कार्ाान्िर्न िना, स्थानीर् 

अदालिल ेनर्ाुँ समाधान कार्ाान्िर्न िछा  भनी प्रस्िाि िना स्थानीर् अदालिलाई ननदेर् िनेछ िा उज री र्ोग्र् छैन 

भनी स्थानीर् अदालिलाई सूगचि िनेछ। स्थानीर् अदालिलाई क नै पनन प्रस्िाविि िा स झाविि विचारको 
कार्ाान्िर्न पनछ भाषा पह ुँचको कार्ाालर्मा प्रिनि ररपोर्ा फाइल िना आिश्र्क ह नेछ। 
 

7. उजुरीकर्तालतई सूचनत। भाषा पह ुँचको कार्ाालर्ले उज रीको समाधानको रूपमा स्थानीर् अदालतद्वारा 
कार्ाान्वर्न गररन  पने वववरण सदहत प्रगनत ररपोर्ाको प्राक्प्तको 10 व्र्ावसानर्क ददनलभत्रमा उज रीकताालाई पत्र 

पठाउने छ।  
 

8. डेटतिेस र सतवाजननक पहुुँच। भाषा पह ुँचको कार्ाालर्ले उज रीहरूको िेर्ाबेस, नतनीहरूको समाधानका लागग 

ललन पने चरणहरूलाई कार्म राख्नेछ र अन रोध गररएमा नतनीहरूलाई सवासाधारणलाई उपलब्ध गराउने छ।   
 

9. प्रनर्शोधमत प्रनर्िन्ध। “प्रापक वा अन्र् व्र्क्क्तले शीषाक VI द्वारा स रक्षक्षत क नै पनन अगधकार वा 
ववशेषागधकारमा हस्तक्षेप गने प्रर्ोजनका लागग वा उज री दार्र गने व्र्क्क्तले र्स सह-भाग अन्तगात छानबबन, 

कार्ाबाही वा स न वाईमा क नै पनन रूपमा उज री गरेको, बर्ान ददएको, सहार्ता गरेको वा सहभागी भएको कारण उक्त 

व्र्क्क्तलाई धम्काउने, िराउने, बल प्रर्ोग गने वा ववभेद गने छैनन।् 28 C.F.R. § 42.108(e) 

 


