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दुर्व्यवहारबाट राहतसम्बन्धी ररमोट (भरु्यअल) सुनुवाइका लागि कसरी तयारी िने 

वादीको गववरण: 

यदि तपाईंले   िुर्व्यवहारबाट राहतको लादि दिवेिि िायर ििुयभयो भिे, तपाईं वािी हुिुहुन्छ ।  तपाईं सुिुवाइमा सहभािी हुिुपिे छ, 

अन्यथा िुर्व्यवहारबाट राहतसम्बन्धी अन्तिम आिेशको लादि तपाईंले िायर ििुयभएको दिवेिि खारेज हुिे छ । 

तपाईं आफ्िो स्थािीय घरेलु दहंसा एजेन्सीका कुिै वदकललाई अदिम सम्पकय  ििय सकु्नहुिे छ । तपाईंको के्षत्रमा रहेका वदकलको बारेमा 

जािकारीका लादि यस वेबसाइट हेिुयहोस ्ः   https://vtnetwork.org/get-help/ । वदकलले सुिुवाइमा बोल्िे अिुमदत िपाउि सके्न 

छि  । 

यदि तपाईं िबे्ब दििसम्मका लादि बाल सहायता प्राप्त ििय चाहिुहुन्छ भिे कृपया सुिुवाइको समयमा न्यायाधीशलाई यो कुरा जाहेर 

ििुयहोस  । 

प्रगतवादीको गववरण: 

यदि तपाईंलाई िुर्व्यवहारबाट राहतको लादि अस्थायी आिेशको वा सुिुवाइको सूचिा तामेली िररएको छ भिे तपाईं प्रदतवािी हुिुहुन्छ 

। तपाईं आफूले प्राप्त िरेको सूचिामा उन्तिन्तखत समयसम्म सहभािी हुिुपिे छ । यो अिालतलाई तपाईं र तपाईंका साक्षीहरूको 

बयाि सुिाउिका लादि तपाईंको अवसर हो । यदि तपाईं सहभािी हुिुभएि भिे, प्राय्ः जसो अवस्थाहरूमा अन्तिम आिेश प्रिाि िररिे 

छ । 

यदि अन्तिम आिेश जारी भयो भिे दिदित रोजिारी ििे, हातहदतयार र िोलाबारुि राखे्न वा तपाईंको अध्यािमि न्तस्थदत कायम राखे्न 

तपाईंको क्षमतामा यसले असर ििय सके्न छ । यदि तपाईंका संघीय बन्िुक दियन्त्रण ऐि वा अन्य कािुिसम्बन्धी प्रश्नहरू छि  भिे तपाईं 

कािुिी मद्दत दलि सकु्नहुन्छ । 

दुवै पक्षहरूका लागि जानकारी 

सुनुवाइभन्दा पगहले िनुयपने कुराहरू: 

यदि सुिुवाइभन्दा पदहले तपाईंले घरबाट लुिा वा अन्य र्व्न्तिित सामािहरू दलिुपिे छ र आिेशले सोको लादि अिुमदत दिन्छ भिे 

तपाईंले दसधै आफ्िो स्थािीय प्रहरी वा शेररफसँि त्यसको प्रबन्ध ििुयपिे छ । प्रहरी र शेररफहरूले उिीहरूले प्रिाि ििे सेवाहरूका 

लादि शुल्क दलि सके्न छि  । 

तपाईं कुिै वदकलसँि कुरा ििय वा वदकल दियुि ििय सकु्नहुिे छ । तपाईंको स्थािीय अिालतमा कािुिी सेवाहरूका बारेमा जािकारी 

उपलब्ध हुिसक्छ । यदि पररवार अिालतमा तपाईंको कुिै चालु मुद्दामा कुिै वदकल दियुि ििुयभएको छ भिे (जसै्त सम्बन्ध दवचे्छि, 

बाल सहायता वा दवघटि मुद्दा) कृपया सुिुवाइभन्दा पदहले िै आफ्िो वदकललाई सम्पकय  ििुयहोस  । 

यदि िुर्व्यवहार भएका बेला कुिै वस्यक र्व्न्ति साक्षी दथए भिे तपाईं दिजलाई सुिुवाइमा बयाि दिि अिुरोध ििय सकु्नहुन्छ । सुिुवाइमा 

सामेल हुिका लादि साक्षीलाई सुिुवाइको दमदत, समय र अन्य जािकारी िराउिे दजमे्मवारी तपाईंको हो । न्यायाधीशले सम्भवत्ः  

सुिुवाइमा उपन्तस्थत िभएका र्व्न्तिको दलन्तखत बयाि स्वीकार ििुयहुिे छैि, तर तपाईंको सुिुवाइ भचुयअल माध्यमबाट भइरहेको छ भिे 

तपाईंले उिीहरूलाई टेदलफोि वा दभदियो कल माफय त बयाि दिलाउिे अिुमदतका लादि न्यायाधीशसँि अिुरोध ििय सकु्नहुन्छ । 

यदि अको र्व्न्तिसँि तपाईंको बच्चा छ भिे अदभभावक-बच्चा सम्पकय  (भ्रमण) को बारेमा सोचु्नहोस  । तपाईंले आफ्िा बच्चाहरूका 

लादि उपयुि समय सुझाउि तयार हुिुपियछ । तपाईंको कामको समयतादलका, सु्कलको समयतादलका, बच्चाको सुदवधा र सुरक्षा 

अदि यातायातलाई ध्यािमा राख्िुहोस  । तपाईं अको र्व्न्तिलाई िभेटी छोि ि र सङ्कलि ििय चाहिुहुन्छ दक चाहिुहुन्न भने्न बारेमा 
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सोचु्नहोस  । कृपया योजिा तयार पािय सुिुवाइको अिादि केही समय दलिुहोस  । 

यदि तपाईं आमाबुवा-बच्चाको सम्पकय  सुपररवेक्षणको लादि प्रश्न सोध्न जाँिै हुिुहुन्छ भिे न्यायाधीशलाई यो दकि तपाईंको बच्चाको दहतमा 

छ भिेर बताउि तयार हुिुहोस  । केही समुिायसँि आमाबुवाको लादि पुर्याउि र दलि आउि वा भेट ि जािको लादि सुरदक्षत ठाउँ 

प्रस्ताव ििे काययक्रमहरू रहेका छि  । यदि तपाईं अको र्व्न्ति (जसै्त, तपाईंहरू िुवै जिाले दवश्वास ििुयहुिे आफि वा साथी) लाई 

पुर्याउि र दलि आउि वा भेट ि जाि सुझाव दििँै हुिुहुन्छ भिे तपाईंले सुिुवाइभन्दा अिादि उि र्व्न्ति यो कायय ििय सहमत छि  दक 

छैिि  भिेर थाहा पाउिुपियछ । 

अदभभावकीय अदधकार र दजमे्मवारीहरू (दहरासत) र आमाबुवा बच्चा सम्पकय  (भ्रमण) र बाल सहायताको बारेमा िीघयकालीि 

आिेशहरू प्राप्त ििय, तपाईंले छुटै्ट अदभभावदकय, सम्बन्धदवचे्छि, अलि बस्न, वा दवचे्छि ििे मुद्दा िायर ििुय पछय  (पदहला िै िायर 

िररसदकएको अवस्थामा बाहेक)। यदि तपाईं दववादहत हुिुहुन्छ वा कािुिी रूपमा सँिसँिै हुिुहुन्छ भिे सम्पदिको स्वादमत्वको बारेमा 

अन्तिम आिेश प्राप्त ििय तपाईंले सम्बन्ध दवचे्छि, अलि बस्न, वा दवचे्छि ििे मुद्दा ििुयपियछ । यदि तपाईं दववादहत हुिुहुन्न वा कािुिी 

रूपमा सँिसँिै बसु्न हुिुहुन्छ भिे सम्पदिको स्वादमत्वको बारेमा अन्तिम आिेश प्राप्त ििय तपाईंले सािो िाबी वा कािुिी मुद्दा िायर ििुय 

पिे हुन्छ । यदि तपाईं यीमधे्य कुिै मुद्दा िायर ििे योजिामा हुिुहुन्छ भिे तपाईं अिालत क्लकय को कायायलयबाट वा न्यायपादलका 

वेबसाइटबाट फारामहरू प्राप्त ििय सकु्नहुन्छ ( www.vermontjudiciary.org )। तपाईंले सुिुवाइअदघ िै यी फारामहरू िायर 

िररदििुभयो भिे राम्रो हुन्छ । 

यगद तपाईलंाई अङ््गरेजी वा साङे्कगतक भाषामा मद्दत र्ागहएको छ भने कृपया तुरुनै्त अदालतमा सम्पकय  िनुयहोस् । 

सुनुवाइ गमगत: 

तपाईं सूचिामा उन्तिन्तखत समयमा सुिुवाइको लादि तयार हुिुपियछ । सुिुवाइ हुिुभन्दा अिादि एक अकायसँि कुराकािी ििे आशा 

िििुयहोस  । धेरैजसो अवस्थामा तपाईंलाई त्यस्तो कायय ििय अिुमदत दिइिे छैि । तपाईंलाई तयार हुि मद्दत ििय अिलाइि दभदियो 

उपलब्ध छ । यो हाम्रो सरकारी वेबसाइटमा पाइन्छ्ः  https://www.vermontjudiciary.org/family/relief-abuse  । तपाईंको मुद्दाको 

काययवाही सुरु हुिुभन्दा अिादि केही समय लाग्न सक्दछ । कृपया सुनुवाइको बेलामा आफ्नो कािजपत्र तयारी अवस्थामा 

राख्नुहोस् । 

तपाईं िोटहरू दलिका लादि कािज र कलम दलि सकु्नहुन्छ । 

ररमोट सुनुवाइका सम्बन्धमा अन्य गवशेष गनदेशनहरू: 

यदि तपाईं ररमोट सुिुवाइको दवरोध ििुयहुन्छ वा भाि दलि असमथय हुिुहुन्छ भिे: सुिुवाइ वा मुद्दा प्रबन्धक समे्मलिको दमदतभन्दा 

कम्तीमा (3) कायायलय दिि अिादि, तपाईंले दलन्तखत प्रस्ताव पठाउिुपिेछ वा ल्याउिुपिेछ वा तपाईंको अिुरोधको लादि संदक्षप्त 

दववरण समावेश ििे अिालतमा अिुरोध ििुयपिे छ । 

ररमोट सुिुवाइमा तपाईंले दिम्न दियमहरू पालिा ििुय पिे हुन्छ: 

• तपाईं समयमा िै उपन्तस्थत हुिुपियछ र तपाईं अिालतमा भए सरह िै अरूलाई आिर ििुयपियछ 

• इन्टरिेट किेक्सि राम्रो हुिुपछय  र शाि स्थािमा बसु्नपियछ 

• तपाईंले सुन्न िसकेको वा तपाईंलाई कािुिी रूपमा आपदि भएको अवस्थामा बाहेक तपाईंले अरू मादिसहरूले बेदलरहेको बेला 

अवरोध ििुय हँुिैि । यदि तपाईं कसैले भदिरहेको कुरामा असहमत हुिुहुन्छ भिे आफ्िो पालो आएका बेला उि असहमदत जाहेर 

ििय िोट बिाउिुहोस  । 

• यदि तपाईंको इन्टरिेटमा समस्या आयो भिे तपाईंले तुरूिै अिालतमा सम्पकय  ििुयपिेछ । यदि तपाईंले सम्पकय  ििुयभएि भिे 

अिालतले तपाईंको प्रस्ताव खारेज ििय वा तपाईंदविा िै आिेश जारी ििय सक्छ 

• तपाईंले कुिै अन्य सहभािीबाट छुटै्ट लाइिमा सम्पकय  ििुयपिेछ र तपाईंले बादहर सुदििे न्तिकर फोिको प्रयोि ििुय हँुिैि 
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