KENTUCKY COURT OF JUSTICE
भाषा पहुँ च सम्बन्धी कार्ाा ल र्
अदालतको प्रशासनिक कार्ाा ल र्

ुँ अदालती दोभाषे
तपाई ुँ र तपाईको
COVID-19 प्रकोपको समर्मा सुरनित रहिे तररका
ुँ ो अदालती दोभाषे र अदालतका सबै जिा सुरनित
COVID-19 को आपतकालीि अवस्थामा अदालत तपाई,ुँ तपाईक
रहिुहोस् भन्ने चाहन्छ।
ुँ ो दोभाषेले निम्न कार्ाहरू गिुाहिेछ:
तपाईक
•

मास्क लगाउिे (साङ्के नतक भाषाका दोभाषेहरूले मास्क िलगाउि सक्छि्)

•

सम्भव भएसम्म अरू व्यनिबाट कम्तीमा पनि 6 फिट टाढा रहिे

•

राम्रो सामानजक दूरी कार्म गिाको लानग भाषा उल्था गिा निजी िेत्रहरू खोज्िे

•

सुरनित दूरीमा रहेर भाषा उल्था गिाका लानग हेडसेट वा अन्र् उपकरणको प्रर्ोग गिे

•

अदालतका कमाचारीहरूसुँग नमलेर उपकरणहरू नि:सङ्रमण गिे

•

अन्र् मानिसले छोएका कागजपत्र छु ुँदा सावधाि हिे

ुँ ो दोभाषेले निम्न कार्ा गिुा हिेछैि:
तपाईक
•

ुँ ुँग हात नमलाउिे
तपाईस

•

ुँ ो िनजक जािे
थप गोप्र् तररकाले भाषा उल्था गिाका लानग तपाईक

•

ुँ े प्रर्ोग गरे का कलम वा कागज प्रर्ोग गिे
तपाईल

•

ुँ ो सेल िोि/मोबाइल र्न्त्र छु िे
कु िै प्रमाण हेिा वा अिुवाद गिाका लानग समेत तपाईक

अदालतमा कसरी सुरनित रहिे:
गिुापिे कु रा:
•

सधै ुँ कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म आफ्िो हात साबुि पािीले धुिुहोस्:
o

ुँ े आफ्िो िाक पुछेपनछ, खोके पनछ, हाच्छ्ुुँ गरे पनछ वा शौचालर् प्रर्ोग गरे पनछ; र
तपाईल

o

खािा खािुभन्दा पनहले वा बच्चालाई खुवाउिका लानग खािेकुरा तर्ार गिुाभन्दा पनहले

गिा िहिे कु रा:
•

हात नमलाउिे, नलफ्टको बटि छु िे, ह्यान्डरेल वा ढोकाको ह्यान्डल छु िे िगिुाहोस्। पन्जा वा रटस्र्ु प्रर्ोग गिुह
ा ोस् र प्रर्ोगपनछ नतिलाई फ्र्ाुँक्नुहोस्

•

कु िै वस्तुमा छोएपनछ हात िधुन्जेल आफ्िो अिुहारमा छु िे िगिुाहोस् – नवशेष गरी आफ्िो आुँखा, िाक र मुखमा िछु िुहोस्

•

हात िधोइकि आफ्िो आुँखा, िाक र मुखमा हातले छु िे िगिुाहोस्

निम्न अवस्थामा अदालतलाई आफ्िो ताररख सािा भन्नुहोस्:
•

ुँ ा कोरोिाभाइरसका लिण देनखएका छि् वा तपाई ुँ कोरोिाभाइरसबाट निको हुँदै हिुहन्छ भिे, वा
तपाईम

•

ुँ ाई सेल्ि-क्वारे न्टाइिमा बस्न भिेका छि् भिे
कु िै स्वास््र्कमीले तपाईल

ुँ ो वफकल हिुहन्छ भिे आफ्िो वफकललाई अदालतको ताररख सािा भन्नुहोस्।
तपाईक

