कोभिड-19 प्रक्रोप: व्यभि उपभथित हुनु पने सेवा
सीभित गरिएको छ
सर्का ट अदालतका किाचािीलाई यस ठे गानािा सम्पका गनुह
ा ोस्:
Supreme Court Orders (सवोच्च अदालतका आदेशहरू) 2020-71 ि 2020-72 अनुसाि भनम्न व्यभिहरूलाई
िात्र अदालतिा प्रवेश गने अनुिभत ददइएको छ:
•

अभिविाहरू, पक्षहरू, साक्षीहरू, घिे लु हहिंसाको वकालत गने अभिविाहरू ि अदालतले भनिाािण गिे अनुरूपका आकभथिक तिा प्रत्यक्ष
इजलासिा हााँभजि हुन आवश्यक वा अभिकाि प्राप्त अन्य व्यभिहरू।

•

सुिक्षासम्बन्िी आकभथिक आदेशहरू, सुिक्षासम्बन्िी पािथपरिक आदेशहरू, आकभथिक अभििक्षा (custody) आदेशहरू, KRS 222.430 et
seq. अन्तगातका आदेशहरू (के भसज ल), ि KRS Chapter 202A ि KRS Chapter 645 अन्तगातका अनैभछछक प्रभतबद्धताहरू प्राप्त गना
चाहेका व्यभिहरू।

•

Office of Circuit Court Clerk (सर्का ट अदालत क्लका को कायाालय)साँग अपोइन्टिेन्ट भनिाािण गिे का कु नै नयााँ चालक अनुिभत पत्र (ड्राइिि
लाइसेन्स), आज्ञा पत्र (पर्िाट), परिचय पत्र (आइडी काडा) वा व्यावसाभयक चालक अनुिभत पत्र (किर्सायल ड्राइिि लाइसेन्स) प्राप्त गना चाहेका
व्यभिहरू।
रटप्पणी: िाचा 1, 2020 देभि फे ब्रुअिी 28, 2021 सम्ि म्याद सदकने सवािी चालक अनुिभत पत्रहरू अभनवाया रूपिा दूि िाध्यिबाट नवीकिण
गरिनु पनेछ।

•

पर्िाट/िोड टेभथटङका लाभग के न्टकी िाज्य प्रहिी (Kentucky State Police)साँग अपोइन्टिेन्ट भनिाािण गिे का व्यभिहरू।

•

अदालतिा िहेका िुद्दा िाभिलासम्बन्िी कु नै फाइलिा पहुाँच गनुा पने आवश्यकता िहेका तिा Office of Circuit Court Clerk (सर्का ट अदालत
क्लका को कायाालय)साँग अपोइन्टिेन्ट भनिाािण गिे का अभिविाहरू वा पक्षहरू।

•

अदालतिा िहेका िुद्दा िाभिलासम्बन्िी कु नै फाइलिा पहुाँच गनुा पने आवश्यकता िहेका तिा Office of Circuit Court Clerk (सर्का ट अदालत
क्लका को कायाालय)साँग अपोइन्टिेन्ट भनिाािण गिे का अन्य व्यभिहरू।

िुद्दा दायि गदाा पत्राचाि, ई-दायि (eFiled) िाफा त गरिनु पछा वा अदालत परिसि बाभहि िाभिएको ड्रप-बक्स प्रयोग गिे ि गनुा पछा ।
अदालतको भतिो, शुल्क, जरिवाना वा बहाली िकिको िुिानी गदाा सर्का ट अदालतको किाचािीलाई पत्राचाि गिे ि िनी अडाििाफा त गनुा पछा वा
सर्का ट अदालतको किाचािीलाई फोन गिे ि नगद वा क्रेभडट काडािाफा त गनुा पछा ।
िुिानयोग्य िकि ePay िाफा त www.kycourts.gov िा गएि अनलाइन िुिानी गना सदकन्छ ।
ऋणपत्र (बोन्ड) पोथट गने व्यभिले िप भनदेशनका लाभग सर्का ट अदालतका किाचािीलाई सम्पका गनुा पछा ।
कु नै अदालती सुनुवाईिा सवासािािणको उपभथिभत अनुिोि गनाका भनभम्त िागादशान प्राप्त गना सर्का ट अदालतको किाचािीलाई सम्पका गनुाहोस् ।
अदालतको परिसिभित्र प्रवेश गना िापदण्ड पूिा नगिे का व्यभिहरूले िेट्ने सिय तय गना, टाढैबाट उपभथित हुन वा अदालतिा आफ्नो काि पूिा गना
सर्का ट अदालतको किाचािीलाई सम्पका गनुा पछा ।
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