
घरमा बस्ने आदेश अन्तर्गत ओहायो अदालतमा सञ्चालनहरू जारी राख्ने 

COVID-19 आपतकाललन अवस्थाको घोषणा 
 

सूचनापत्र 
 

COVID-19 को महामारी सम्बन्धी सार्वजनिक स्र्ास््यका निन्ताहरूको कारणले, ओहायोका अदालतहरूले आकनस्मकको 

अर्स्था घोषणा गिे, ओहायो स्र्ास््य नर्भागको घरमा बस्िे आदशे र गभिवर Mike DeWine को कायवकारी आदशे 2020-

01D मा आधाररत सीनमत आधारमा सञ्िालिहरू जारी राखेको छ। आदशेहरू रद्द भइसकेपनछ र्ा राज्यमा COVID-19 

जोनखम हुि छोनिसकेपनछ, ओहायोका अदालतहरूले नियनमत सञ्िालिहरू जारी राख्िछेि।्  

अदालतका सवेाहरू खोजिरहेका व्यजिहरूलाई सीलमत अङ््गरेजीका प्रवीण मार्गलनदेशन 

 
अदालतहरूमा पहुुँि 

 

कोरोिाभाइरसको स्र्ास््य आकनस्मकको कारणले, अदालतहरूले सञ्िालिहरू जारी राख्िछेि ्तर केही प्रनतबन्धहरू लगाउन 

सक्िेछन्। तपाई ंभौनतक रूपमा अदालत जािअुनघ कृपया फोि गिुवहोस ्र्ा आफ्िो अदालतको रे्बपषृ्ठमा जािहुोस।् 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट)  

 

कोरोिाभाइरस बारे निन्ताहरूको कारणले आज जरुी ि्यटूी रद्द गररएको छ। थप जािकारीको लानग, कृपया फोि गिुवहोस ्र्ा 

अदालतको रे्बपषृ्ठमा जािहुोस:्  

 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट)  

 

 

कोरोिाभाइरसको स्र्ास््य आकनस्मकको कारणले, सम्भर् हुुँदासम्म, कृपया अदालतमा अन्य मानिसहरूबाट कनम्तमा 6 लिट टाढा 

रहिहुोस।् कृपया मास्क पनि लगाउिहुोस,् आफ्िो पाखरुाले खोकी र हानछछउुँ छोप्िहुोस,् आफ्िा हातहरू प्राय: धोइरहिहुोस ् र 

िनर्ितम ओहायो COVID-19 र रोग नियन्रण केन्र (Center for Disease Control, CDC) का नसफाररसहरूको 

पालिा गिुवहोस:् 

 

ओहायो COVID-19  
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home 

 

रोग नियन्रण तथा रोकथाम केन्र (CDC): 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 
जुभेनाइल अदालत 

प्रनतबन्धहरूको साथमा खोल्िहुोस ्

धेरैजसो परीक्षण र सिुरु्ाईहरू स्थनगत गररएको र्ा पनछल्लो नमनतमा जारी गररएको हुिाले तपाईकंो निधावररत प्रनिया अनघ जभुेिाइल 

अदालत (स्थािीय र्ेबसाइट) लाई सम्पकव  गिुवहोस।् अदालतले बछिा हटाउि ेसिुरु्ाईहरू र संरक्षण आदशेका अिरुोधहरू जस्ता 

आकनस्मक र्ा महत्त्र्पणूव अर्स्था भएको मािेका अर्स्थाहरू अझ ैपनि सनुिन्छ।  

अदालतले एक जिा पक्षको उपनस्थनतमा जभुेिाइल आदशेका सिुरु्ाईहरू सनु्ि जारी राख्िछे* (एकपक्षीय)। अदालतले जभुेिाइल 

नसनभल संरक्षण आदशेहरू बारे (दरैु् पक्षहरूको उपनस्थनतमा*) केही पणूव सिुरु्ाईहरू पनि सिुाउिेछ। दायर गिवको लानग कागजीकायव 

यहाुँ (नलङ्क) अि-लाइि फेला पािव सनकिेछ: 

(स्थािीय र्ेबसाइट) 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/juveni

leForms/default.asp 

अदालतले उपयकु्त हुुँदा सिुरु्ाईहरू सञ्िालि गिव ररमोट प्रनर्नधको प्रयोग गरररहकेो छ। त्यसकारण, तपाईलें फोि र्ा नभनियोद्वारा 

आफ्िा प्रनियाहरूमा भाग नलि अिरुोध गिव सक्िहुुन्छ। कसरी भाग नलिे भिरे तपाईलंाई निदशेि नदइिछे। आर्श्यक भएमा, तपाईलंाई 

एउटा दोभाष ेउपलब्ध गराइिेछ। 

*अदालतल ेअनमुोदन नगदाासम्म, उनीहरूले एक पीडित अडिवक्ता वा नागरिक सिुक्षा आदेश माडमलामा पीडितलाई सहयोग प्रदान गन ेव्यडक्तको रूपमा 

सेवा गरिेहदा बाहके पक्षहरूले साथी वा परिवािका सदस्यहरूलाई व्यडक्तगत सनुवुाईमा ल्याउन सक्दैनन।्  

 

थप जािकारीका लानग निम्िमा फोि गिुवहोस ्र्ा यहाुँ जािहुोस:् 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/juvenileForms/default.asp
http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/juvenileForms/default.asp


प्रोबेट अदालत 

प्रनतबन्धहरूको साथमा खोल्िहुोस ्

आकनस्मक अनभभार्कत्र्, र्ैर्ानहक इजाजतपर आरे्दिहरू, र्यस्क सरुक्षात्मक सेर्ाहरू, िागरीक प्रनतबद्धताहरू र्ा मािनसक 

स्र्ास््य मानमला र अगंीकरणहरूका लानग आर्श्यक कागजातहरू पेश गिवका लानग सम्भानर्त अदालतको समय पररर्तवि गिे र 

आर्श्यकताहरू दायर गिे सम्बन्धमा प्रोबेट अदालत (स्थािीय र्ेबसाइट) लाई सम्पकव  गिुवहोस।् अदालतले उपयकु्त हुुँदा सिुरु्ाईहरू 

सञ्िालि गिव ररमोट प्रनर्नधको प्रयोग गरररहकेो छ। त्यसकारण, तपाईलें फोि र्ा नभनियोद्वारा आफ्िा प्रनियाहरूमा भाग नलि 

अिरुोध गिव सक्िहुुन्छ। आर्श्यक भएम, तपाईलंाई एउटा दोभाषे उपलब्ध गराइिछे। 

 

थप जािकारीका लानग निम्िमा फोि गिुवहोस ्र्ा यहाुँ जािहुोस:् 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट) 

 

 

 

  



घरेलु सम्बन्ध नार्ररक सुरक्षा आदेशहरू 

प्रनतबन्धहरूको साथमा खोल्िहुोस ्

धेरै परीक्षण र सिुरु्ाईहरू स्थनगत गररएको र्ा पनछको नमनतमा जारी रानखिे भएकाले, तपाईकंो तानलकाबद्ध प्रनिया अनघ घरेलु 

सम्बन्ध अदालत (स्थािीय र्ेबसाइट) लाई सम्पकव  गिुवहोस।् अदालतले एक जिा पक्षको उपनस्थनत*मा (एकपक्षीय) आकनस्मक 

कस्टिी र नसनभल संरक्षण आदशेका सिुरु्ाईहरू र (दरैु् पक्षहरूको उपनस्थनतमा*) केही पणूव सिुरु्ाईहरू सिुाउि जारी राख्िेछ। 

अदालतले उपयकु्त हुुँदा सिुरु्ाईहरू सञ्िालि गिव ररमोट प्रनर्नधको प्रयोग गरररहकेो छ। तपाईलें फोि र्ा नभनियोद्वारा आफ्िा 

प्रनियाहरूमा भाग नलि अिरुोध गिव सक्िहुुन्छ। कसरी भाग नलि ेभिरे तपाईलंाई निदशेि नदइिेछ। आर्श्यक भएमा, तपाईलंाई एउटा 

दोभाष ेउपलब्ध गराइिछे। 

 

एउटा नागररक सुरक्षा आदशे दायर गिवको लानग कागजीकायव यहाुँ (नलङ्क) अि-लाइि फेला पािव सनकिेछ: 

(स्थािीय र्ेबसाइट) 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/DVForms/default.asp 

 

*अदालतल ेअनमुोदन नगदाासम्म, उनीहरूले एक पीडित अडिवक्ता वा नागरिक सिुक्षा आदेश माडमलामा पीडितलाई सहयोग प्रदान गन ेव्यडक्तको रूपमा 

सेवा गरिेहदा बाहके पक्षहरूले साथी वा परिवािका सदस्यहरूलाई व्यडक्तगत सनुवुाईमा ल्याउन सक्दैनन।्  

 

थप जािकारीका लानग निम्िमा फोि गिुवहोस ्र्ा यहाुँ जािहुोस:् 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट) 

 

 

 

  

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/DVForms/default.asp


नर्रपाललका अदालतको अस्थायी अपराधी संरक्षणका आदेशहरू 

प्रनतबन्धहरूको साथमा खोल्िहुोस ्

अदालतले ट्रानफक र गरै-उल्लङ्घि दषु्कमवका अर्स्थाहरूको लानग परीक्षण र सिुरु्ाईहरू स्थनगत गरेको छ। अदालतले अस्थायी 

अपराधी संरक्षण आदशेहरूको लानग अनभयोग पर र अिरुोधहरू अझैपनि सिुाउिछे*। दायर गिवको लानग कागजीकायव यहाुँ (नलङ्क) 

अि-लाइि फेला पािव सनकिछे: 

(स्थािीय र्ेबसाइट) 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/DVForms/default.asp 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/stalkingForms/default.a

sp 

 

सिुरु्ाईहरू टेनलफोिद्वारा र्ा नभनियो सम्मेलिद्वारा सनु्ि सनकन्छ। कसरी भाग नलि ेभिेर तपाईलंाई निदशेि नदइिछे। आर्श्यक भएमा, 

तपाईलंाई एउटा दोभाषे उपलब्ध गराइिेछ। 

*अदालतल ेअनुमोदन नगदाासम्म, उनीहरूले एक पीडित अडिवक्ता वा सिुक्षा आदेश माडमलामा पीडितलाई सहयोग प्रदान गन ेव्यडक्तको रूपमा सेवा 

गरिेहदा बाहके पक्षहरूले साथी वा परिवािका सदस्यहरूलाई व्यडक्तगत सनुवुाईमा ल्याउन सक्दैनन।्  

कृपया स्र्ास््य आकनस्मकको अर्नधमा सरुक्षा आदशेका लानग कसरी अिरुोध गिे भन्िे बारे निदशेिहरू प्राप्त गिव आफ्िो स्थािीय 

अदालतलाई सम्पकव  गिुवहोस।् 

 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट)  

 

 

  

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/DVForms/default.asp
http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/stalkingForms/default.asp
http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/stalkingForms/default.asp


साधारण बहस अदालत, नार्ररक स्टललकङ्ग सुरक्षा आदेशहरू 

प्रनतबन्धहरूको साथमा खोल्िहुोस ्  

धेरै परीक्षण र सिुरु्ाईहरू स्थनगत गररएको र्ा पनछको नमनतमा जारी रानखिे भएकाले, तपाईकंो तानलकाबद्ध प्रनिया अनघ साधारण 

बहस अदालत (स्थािीय र्ेबसाइट) लाई सम्पकव  गिुवहोस।् अदालतले एक जिा पक्षको उपनस्थनत*मा (एकपक्षीय) अनभयोग-पर र 

नागररक स्टलनकङ सरुक्षा आदशेका सिुरु्ाईहरू र (दरैु् पक्षहरूको उपनस्थनतमा*) केही पणूव सिुरु्ाईहरू सिुाउि जारी राख्िेछ। 

अदालतले उपयकु्त हुुँदा सिुरु्ाईहरू सञ्िालि गिव ररमोट प्रनर्नधको प्रयोग गरररहकेो छ। तपाईलें फोि र्ा नभनियोद्वारा आफ्िा 

प्रनियाहरूमा भाग नलि अिरुोध गिव सक्िहुुन्छ। कसरी भाग नलि ेभिरे तपाईलंाई निदशेि नदइिेछ। आर्श्यक भएमा, तपाईलंाई एउटा 

दोभाष ेउपलब्ध गराइिछे। 

दायर गिवको लानग कागजीकायव यहाुँ (नलङ्क) अि-लाइि फेला पािव सनकिेछ: 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/stalkingForms/default.asp 

*अदालतल ेअनुमोदन नगदाासम्म, उनीहरूले एक पीडित अडिवक्ता वा सिुक्षा आदेश माडमलामा पीडितलाई सहयोग प्रदान गन ेव्यडक्तको रूपमा सेवा 

गरिेहदा बाहके पक्षहरूले साथी वा परिवािका सदस्यहरूलाई सनुवुाईमा ल्याउन सक्दैनन।्  

 

थप जािकारीका लानग निम्िमा फोि गिुवहोस ्र्ा यहाुँ जािहुोस:् 

(स्थािीय फोि िम्बर र/र्ा र्ेबसाइट) 

 

 

 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/protection_forms/stalkingForms/default.asp

