
जमु (Zoom) बठैक आमन्त्रण र निर्दशेिहरू 
 

भाषा पहुँच कार्ाालर्ल ेतपाईंलाई मानमला िम्बर __________ का लानि अिुसूनचत जुम (Zoom) बैठकमा आमन्त्रण िर्द ै

छ। र्स बैठकको अवनिमा तपाईंलाई र्दोभाषेद्वारा जुम समकालीि भाषान्त्तरण (Zoom Simultaneous Language 

Interpretation) प्रर्ोि िरी सहार्ता दर्दइिेछ। 

 

नेपाली दोभाष ेर नेपाली भाषी पार्टीहरुलाई: 
 

हामीबाट तपाईंलाई पिा सके्न कुिै पनि प्रानवनिक र अनिर्ो समस्र्ा समािाि ििा तपाईंलाई मद्दत ििा सके्न नस्िनत राख्नको 

निनम्त कृपर्ा तपाईंको अिुसूनचत अर्दालतको सुिुवाई सुरु हिभुन्त्र्दा 30 नमिटे अनि तलको लिइि जािकारी प्रर्ोि िरी जुम 

(Zoom) मा जिाि ििुाहोस्। 

कम््र्ुटर (नपनस, म्र्ाक वा नलिक्स), स्माटाफोि (ए्पल iOS वा एन्त्रोइि प्रर्ोि ििे) वा ट्याब्लेट (ए्पल iPad वा एन्त्रोइि 

सञ्चानलत ट्याब्लेट) बाट तपाईंको जुम (Zoom) सुिुवाईमा सामेल हि, कृपर्ा र्ो नलङ्कमा नक्लक ििुाहोस्: 

_____________________________________________________________________________________ 

जुम (Zoom) बैठक आइिी (पनहचाि िम्बर/कोि):          

जुम (Zoom) बैठक पासविा:      

 

र्दोभाषेद्वारा जुम समकालीि भाषान्त्तरण (Zoom Simultaneous Language Interpretation) प्रर्ोि िरी अर्दालतको 

सफल सुिुवाईका लानि निर्दशेिहरू र नसफाररसहरू। कृपर्ा र्ी निर्देशिहरू अत्र्न्त्त ध्र्ािपवूाक पढ्िहुोस।् 

 

1. र्ो िरैे महत्त्वपणूा छ: कृपर्ा तपाईंको अर्दालतको सिुवुाईको अिसुनूचत समर् सरुु हिभुन्त्र्दा 30 नमिटेअनि जमु 

(ZOOM) मा सामले हिहुोस।् 

2. तपाईंसुँि एक वदकल हिुहन्त्छ भिे, कृपर्ा जुम (Zoom) िाउिलोि र स्िापिा ििा, र्दताा ििा र आफ्िो खातामा 

लिइि ििाको लानि आफ्िो वदकललाई तपाईंको मद्दत ििा अिुरोि ििुाहोस् र तपाईंको अर्दालतको सुिुवाईभन्त्र्दा 

अिानि ि ैबैठकमा सामेल हिुहोस्। तपाईंसुँि एक वदकल िभएमा, कृपर्ा तपाईंको अर्दालतको सुिुवाई भन्त्र्दा अिानि 

िैर्ी सबै कुरा ििामा तपाईंलाई मद्दत ििा सके्न प्रानवनिक नवशेषज्ञता भएको कुि ैव्यनि भेटाउिु होस्। र्सो ििा 

असफल हिाल ेतपाईंको मानमला समािाि ििा दिलाइहरू निनम्ति सक्छि्।   

3. भाषान्त्तरणले काम ििाको निनम्त प्रत्र्ेक सहभािील ेएउटा अलि उपकरण (कम््र्टुर, स्माटाफोि, ट्याबलटे, आदर्द) 

बाट जमु (Zoom) बठैकमा सामले हि आवश्र्क छ। तपाईंको एक वदकल हिुहन्त्छ भिे, तपाईं र तपाईंको वदकलले 

एउटै उपकरण प्रर्ोि ििै हुँर्दैि दकिभि ेतपाईंहरूमा हरेकले फरक भाषामा सुन्नै पिे हन्त्छ। 



4. तपाईं अर्दालतमा प्रत्र्क्ष उपनस्ित हिे र्ोजिामा हिुहन्त्छ भि,े कृपर्ा अर्दालत-कक्षमा आउुँर्दा आफूसुँि स्माटाफोि र 

हिेसेट/इर्रबिहरू (माइक्रोफोि सनहतको) ल्र्ाउिुहोस्। र्दर्द तपाईंको वदकल अर्दालत-कक्षमा प्रत्र्क्ष जािे र्ोजिामा 

हिुहन्त्छ भिे, तपाईंको वदकलल ेएउटा उपकरण र हिेसेट पनि ल्र्ाउिुपछा। हिेसेट वा इर्रबि लिाउिाल ेअनिर्ो 

िुणस्तर सुिािा मद्दत पुग्न ेछ र तपाईंलाई अझ राम्रोसुँि र्दोभाषेलाई सुन्न ेनस्िनत बिाउि ेछ। 

5. तपाईं जुम (Zoom) माफा त आफ्िो अर्दालतको सुिुवाईमा सामेल हुँर्दा, तपाईंल ेअनिवार्ा रुपमा आफ्िो अनिर्ो 

सञ्चालि ििुा पिछे। तपाईंल ेर्सो िििुाभएमा, तपाईंल ेबोल्र्दा कसैले पनि तपाईंलाई सुन्न सक्षम हि ेछैिि्। 

"उपकरणको अनिर्ोको सािमा सामेल हिुहोस्" (“Join with device audio”) भन्ने वा र्स्त ैभाषाको प्रर्ोि 

िररएको पप-अप सन्त्र्दशे हिेुाहोस्। 

6. तपाईंको अर्दालतको सुिुवाई सुरु हिुभन्त्र्दा अिानि िै तपाईंल ेआफ्िो अनिर्ो म्र्टु (आवाज बन्त्र्द) र अिम्र्ुट (आवाज 

खुला) िि ेतररका नसक्न नसफाररस िररन्त्छ। तपाईंल ेआफ्िो बोल्िे पालो िआएसम्म आफ्िो सुिवुाईको अवनिमा 

आफ्िो माइक्रोफोिलाई म्र्ुट (आवाज बन्त्र्द) िरी राख्नुपछा। न्त्र्ार्ािीश वा तपाईंका वदकलले तपाईंलाई आफ्िो बोल्िे 

पालो भएको िाहा दर्दिु हिछे। जब र्स्तो हन्त्छ, तपाईंको माइक्रोफोि अिम्र्ुट (आवाज खुला) ििामा तपाईं ि ै

नजम्मेवार रहिु हिछे। 

7. तपाईंको बोल्ि ेपालो आउुँर्दा, कृपर्ा स्पष्ट रूपमा र नबस्तारै िरी बोल्िहुोस।् र्ार्द राख्नुहोस् दक र्दोभाषेले तपाईंल ेभन्न े

कुरालाई ठीक तपाईंले भि ेजस्तै िरी सबै कुरा र्दोहोर्र्ाएर भन्नुपछा। कृपर्ा र्दोभाषेलाई तपाईंका लानि अिुवार्दि ििा 

दर्दिको निनम्त केही सेकेन्त्िको अन्त्तरालमा रोदकिहुोस्। तपाईंले नबस्तारै र बेलाबेलामा िरोदकएर बोल्ि ुभएमा 

महत्त्वपूणा जािकारी छुट्ि सके्न सम्भाविा हन्त्छ।   

8. तपाईंलाई पिा सके्न कुिै पनि प्रानवनिक र अनिर्ो समस्र्ाहरू समािाि ििामा तपाईंलाई मद्दत ििाको निनम्त र्दोभाषे 

तपाईंको अर्दालतको सुिुवाईको अिुसूनचत सुरु हिे समर्भन्त्र्दा 30 नमिेटअनि ि ैजुम (Zoom) बैठकमा सामेल रहिु 

हिेछ। तपाईंलाई प्रानवनिक र अनिर्ो समस्र्ाहरू समािाि ििा मद्दत ििामा र्दोभाषे खुसी हिुहन्त्छ, तर केही 

समस्र्ाहरू अर्दालतको अिानि िै तरुुन्त्त ैसमािाि ििा सम्भव िहि सक्छि्। तपाईंको अर्दालतको सुिुवाई सुरु 

हिुभन्त्र्दा अिानि िै कुिै पनि मखु्र् प्रानवनिक समस्र्ा समािाि ििा सम्भव भएसम्म तर्ार हि ुतपाईंकै नजम्मेवारी 

हो। 


