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लेक्सिङ्टन सामाजिक सेवा विभाग तथा
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन माझ साझेदारीद्वारा
सम्भव हुन गएको
गैर-व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निःशुल्क पुनः उत्पादन गर्न सकिने

फाएट काउन्टिका लागि मार्ग-दर्शिका

तपाईं एक्लो हुनुहुन्न

यदि तपाईंको पार्ट नरद्वारा तपाईंलाई आक्रमण गरिएको, धम्की दिइएको, पिछा गरिएको,
वा जबरजस्तो यौन सम्पर्क गरिएको भए, तपाईंलाई लाज लाग्ने, डर लाग्ने, तथा घुटन
महसुस हुन सक्छ। के गर्नुपर्ने र कसरी सहायता खोज्नु भनेर तपाईंको मनमा धेरै
आशङ्का उत्पन्न हुन सक्छ।
समुदायमा धेरै जना मानिसहरूले तपाईंमाथि विश्वास गर्छ न ् तथा तपाईंलाई सहयोग गर्न
चाहन्छन ्।
हाम्रो समुदायको सहयोगात्मक सेवाहरूमा तपाईंलाई फौजदारी न्याय प्रणालीबारे बुझ्न र
यसमा सहभागी हुन सहयोग गर्ने साथै तपाईंको मानसिक तथा शारीरिक
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने कुराहरू समावेश छन ्। भिक्टिम एड्भोकेट (पीडितलाई
सहयोग गर्ने र वकालत गर्ने व्यक्ति) हरूले तपाईंको लागि उपयुक्त सेवाहरू रोज्नमा
तपाईंलाई सहायता गर्न सक्छन ्। उक्त कतिपय सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ।

यो पस
ु ्तकको बारे मा

यो पुस्तकमा फाएट काउन्टिमा घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, तथा
पिछा गर्ने सम्बन्धी अदालतको प्रक्रियाहरूका बारे मा आधारभूत जानकारी साथै
सामुदायिक स्रोतहरू सम्बन्धी जानकारी दिइएको छ। हामी तपाईंलाई यो पुस्तक विस्तारै ,
थोरै थोरै गर्दै पढ्न प्रोत्साहन गर्छौं, र पछि हे र्नलाई आफूसँग राख्ने सुझाव गर्छौं।
यो पुस्तकमा उपलब्ध जानकारीको उद्देश्य निर्दिष्ट सुझाव प्रदान गर्नु होइन र कानूनी
प्रतिनिधित्वको साटो यसैमा भर पर्नु हुँदैन। यो जानकारी जनवरी 2018 मा लागु भएको
कानूनहरूमा आधारित छ। यद्यपि, याद राख्नुहोस ् कानूनहरूमा हे रफेर भइरहन्छ। यदि
तपाईंलाई आफ्नो स्थितिमा कस्ता कानूनहरू लाग्छन ् भन्ने थाहा भएन भने, कुनै
एटर्नीको सुझाव लिनुहोस ्।

घरे लु तथा यौन हिंसा तथा पिछा गर्ने कार्यका बारे मा

घरे लु वा डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, तथा पिछा गर्ने कार्यहरू गम्भीर अपराधहरू हुन ्।
कसैको पनि तपाईंलाई आक्रमण गर्ने, धम्की दिने, पिछा गर्ने, वा तपाईंलाई अवाञ्छित यौन
सम्पर्क गर्न जबरजस्ती गर्ने अधिकार हुद
ँ न
ै । तपाईंले सरु क्षाको अधिकार पाउनु हुनछ
े ।
उक्त अपराधहरू कुनैपनि जात, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, उमेर, क्षमता, यौन
झुकाव, धर्म, लिङ्ग, वा लैङ्गिक पहिचानका कुनैपनि व्यक्तिमाथि हुन सक्छ। उक्त
अपराधहरू दव
ु ै विपरित तथा समलिङ्गी सम्बन्धहरू भित्र साथै विवाहित, लिभिङ टु गेदर,
डे टिङ गर्ने, वा अलग भएका आत्मीय साथी (इन्टिमेट पार्ट नर) हरूमा पनि हुन सक्छ।
यदि तपाईंलाई आफूमाथि दर्व्य
ु वहार गरिएको, जबरजस्ती यौन कार्य, वा पिछा गरिएको
छ जस्तो लागेमा, तर आफू यी सेवाहरूका लागि योग्य हुने वा नहुने भनेर निश्चित भएन
भने, तपाईंको विकल्पहरूका बारे मा कुनै एड्भोकेटसँग कुरा गर्नुहोस ्।
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हिं साबाट बाँचेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा

समान सुरक्षा

समान
सुरक्षा

यहाँ प्रस्तुत गरिएका कानून तथा प्रक्रियाहरू कुनैपनि यौन झुकाव,
लिङ्ग, लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक अभिव्यक्ति, क्षमता, जात, राष्ट्रिय
मल
ु , भाषा, वा अध्यागमन स्थिति भएका सबै मानिसहरूमा लागु हुन्छ।
तपाईंले यो पुस्तकमा वर्णन गरिएका सम्पूर्ण सुरक्षा तथा सेवाहरूको
अधिकार पाउनुहुन्छ।

कुनैपनि अध्यागमन वा नागरिकता स्थिति भएका संयुक्त राज्य
अमेरिकाका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई दव
ु ै दे वानी तथा फौजदारी कानून
अन्तर्गत आधारभूत सुरक्षा उपलब्ध गराइन्छ। तपाईं कागजात भएको वा
कागजात नभएको आप्रवासी जे भएपनि, तपाईंको निम्नअनुसार
अधिकारहरू हुनेछन ्:
आप्रवासी तथा
शरणार्थीहरू

• प्रहरीबाट सहायता प्राप्त गर्ने
• तपाईंको पार्ट नरको सहमति बिना कानूनी तवरमा छुटिने वा सम्बन्ध
विच्छे द गर्ने; तपाईंको बालबालिकाहरूको संरक्षण तथा आर्थिक
सहयोगको माग गर्ने
• फौजदारी अभियोगहरू दायर गर्ने
• तपाईं तथा तपाईंको बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षात्मक आदे शका
लागि अर्जी दिने
• समुदायमा सहयोगात्मक सेवाहरू प्राप्त गर्ने, जस्तै काउन्सेलिङ, सुरक्षा
योजना, आकस्मिक अवस्था आवास, र अन्य धेरै कुरा

तपाईंले हप्तामा सात दिन 24 घण्टा सरु क्षात्मक आदे शका लागि अर्जी
दिने अधिकार पाउनु हुन्छ!

यदि तपाईं कुनै कागजात नभएको आप्रवासी हुनुहुन्छ जो घरे लु हिं सा,
डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, वा पिछा गर्ने कार्यको पीडित हुनुहुन्छ
भने, तपाईं अपराधबाट पीडितहरूका लागि उपलब्ध विशेष भिजाको
माध्यमबाट संयुक्त राज्यमा कानूनी स्थितिका लागि योग्य हुन
सक्नुहुन्छ। तपाईंको कानूनी अधिकारहरूका बारे मा थप जानकारीका
लागि, कुनै योग्य अध्यागमन एटर्नीसँग सल्लाह लिनुहोस ्। यदि तपाईं
निजी एटर्नीका लागि खर्च गर्न सक्नु हुँदैन भने, केही संस्थाहरू निःशुल्क
वा कम खर्चको कानूनी सेवाहरू प्रदान गर्छन ्।
• म्याक्सवेल स्ट्रिट लिगल क्लिनिक फोन 859-233-3840
• लिगल एड अफ ब्लुग्रास फोन 859-233-4556
• केन्तुकी रिफ्युजी मिनिस्ट्री फोन 859-226-5661
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फाएट काउन्टिका लागि मार्ग-दर्शिका

यदि तपाईं कान सुन्नु हुँदैन वा अङ्ग्रेजी पढ्न, लेख्न, बोल्न, वा बुझ्न
समस्या छ भने, तपाईंले कुनै कुनै स्थितिहरूमा दोभाषे पाउने अधिकार
हुनेछ।
भाषा पहुँच

संघीय सहायता प्राप्त गर्ने अदालत, अस्पताल, जन सुविधा कार्यालय, तथा
धेरैवटा सामुदायिक संस्थाहरू लगायतका सम्पूर्ण संस्थाहरूले सीमित
अङ्ग्रेजी दक्षता भएका व्यक्तिहरूले पहुँच गर्न सक्ने सेवाहरू प्रदान
गर्नुपर्छ। केन्तुकी अदालतहरूले अदालतको कारबाहीहरूमा आवश्यकता
भएमा दोभाषेहरू उपलब्ध गर्नु पर्नेछ। तपाईं वा तपाईंको भिक्टिम
एड्भोकेटले तपाईंलाई दोभाषे सेवाहरूको आवश्यकता परे को बारे मा
संस्थाहरूलाई सूचित गर्न सक्छन ्।
बालबालिकाहरू वा अपराधकर्ताले दोभाषेको रूपमा काम गर्नु कहिल्यैपनि
उचित हुँदैन। परिवारको अन्य सदस्य वा साथीहरूको प्रयोग गर्ने पीडितको
रोजाइ भएता पनि, चिकित्सा वा कानून सम्बन्धी तालीम प्राप्त दोभाषेको
उपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। घरे लु तथा यौन हिं सा तथा/वा पिछा गरिएको
परिस्थितिहरूमा, तालीम प्राप्त नभएको दोभाषेको उपयोग गर्नाले
पीडितलाई हानि पुग्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
समयमा दोभाषे वा अनुवाद उपलब्ध नगराउनु भनेको राष्ट्रिय मुल
सम्बन्धी भेदभाव हुन सक्छ। यदि तपाईंको प्रश्नहरू छ भने वा तपाईंको
अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको जस्तो लागेमा, तपाईंले संयुक्त राज्य...
न्याय विभागको दे वानी अधिकार शाखाको फोन 1-888-848-5306 मा
सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, संघीय कोशहरू प्राप्त गर्ने संस्थाहरूका लागि दोभाषे
सेवाहरू प्राप्त गरे कोमा सेवाग्राहीहरूलाई कुनै शुल्क पर्दै न।
टे लिफोन तथा भिडियो दोभाषे विविध सेवाहरूको माध्यमबाट विभिन्न
भाषाहरूमा उपलब्ध हुन्छ।
ग्लोबल लेक्स: ग्लोबल लेक्समा स्थित बहुसांस्कृतिक मामला कार्यालय
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हो जहाँ वासिन्दा तथा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायले जानकारी प्राप्त गर्न, कार्यक्रम तथा सेवाहरू प्राप्त गर्न, तथा
स्थानीय सरकारका कर्मचारी तथा सामुदायिक सेवा प्रदायकहरूसँग सम्पर्क
गर्न सक्छन ्। ग्लोबल लेक्स कर्मचारीहरू स्प्यानिश, अरबिक, फ्रेन्च,
जापानिज, तथा जर्मन लगायतका विभिन्न भाषाहरू राम्ररी जान्दछन ्,
साथै 240 भन्दा बढी भाषाहरूमा टे लिफोन मार्फ त दोभाषे सहायता
जुटाउन सक्छन ्। ग्लोबल लेक्सको 859-246-4333 मा कल गरे र सम्पर्क
गर्नुहोस ्।
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तपाईंको कानूनी तथा सेवाका विकल्पहरू
घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, तथा पिछा गर्ने व्यवहारका
पीडितहरूका लागि दई
ु वटा मुख्य कानूनी विकल्पहरू छन ्: सुरक्षात्मक
आदेश तथा फौजदारी अभियोग। पीडितले एक वा दव
ु ै विकल्पहरूको
उपयोग गर्न सक्छन ्।
कानन
ू ी तथा
सामुदायिक
विकल्पहरू

सुरक्षात्मक आदे शहरू: सुरक्षात्मक आदे श भनेको अपराधकर्ताको
आचरणमा सीमा तोकेर भविष्यको दर्व्य
ु वहारबाट सुरक्षा हो। आदे शको
उल्लङ्घन नभएसम्म आदे श जसको विरुद्ध दायर गरिएको हो उक्त व्यक्ति
जेल जाने छै न। आदे शले तपाईं सम्बन्ध कायम राख्न चाहे पनि वा
नचाहे पनि तपाईंलाई सुरक्षा गर्न सक्छ। सुरक्षात्मक आदे श प्रक्रियामा,
न्यायाधीशले “प्रमाणको पर्याप्तता” का आधारमा निर्णय गर्छन ् अर्थात
न्यायाधीशलाई हिं सा नभएको भन्दा हिं सा भएको सम्भावना रहे को विश्वास
छ।
फौजदारी अभियोगहरू: फौजदारी उजुर भनेको न्यायाधीशलाई अपराधको
आरोपित व्यक्तिका विरुद्ध फौजदारी अभियोगहरू लगाउने अनुरोध हो।
फौजदारी अभियोगमा अपराधकर्तालाई हिं सा अस्वीकरणीय तथा गैरकानूनी
हो भनेर जनाइएको हुन्छ। कुनै फौजदारी दोष निरुपणका लागि
न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको समूहलाई हिं सा भएको हो भन्ने “उचित
शङ्का भन्दा बढी” विश्वास हुनप
ु र्छ।
सुरक्षात्मक आदे श तथा फौजदारी अभियोगहरू: कहिलेकाहीँ पीडितहरूले
सुरक्षात्मक आदे शको लागि अर्जी दायर गर्छन ् र फौजदारी उजुर दायर
गरिन्छ। फौजदारी अभियोग तथा सुरक्षात्मक आदे शहरू अदालतको दई
ु
अलग कारबाहीहरू हुन ् जसको भिन्नै आदे श तथा/वा परिणामहरू हुन
सक्छ। अदालतको एउटा कारबाहीमा भएको कुनै कुराले अदालतको अर्को
कारबाहीमा हुने कुरामा असर पार्दै न। एउटा आदे शमा भएको परिवर्तन,
जस्तै खारे ज वा संशोधन स्वतः अर्कोमा लागु हुँदैन।
सामुदायिक सेवाहरू: हाम्रो समुदायमा धेरै संस्थाहरूले पीडितहरूका लागि
सुरक्षा तथा सहयोग उपलब्ध गराउँ छन ् र तपाईंले अदालतबाट संरक्षणको
माग गर्नुभएको वा नभएको भएपनि यी सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन।
आश्रय, चिकित्सा, सहयोग समूह, वकालत, र अन्य धेरै कुरा लगायतका
शारीरिक तथा भावनात्मक सहयोग सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन ्। उक्त
सेवाहरूबारे थप जानकारीका लागि, पृष्ठ 29 बाट सुरु हुने सामुदायिक
स्रोतहरूबारे खण्डमा हे र्नुहोस ्।
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सुरक्षात्मक आदे शका लागि कसले आवेदन दिन सक्छन ्?
फाएट काउन्टिमा सुरक्षात्मक आदे शको लागि आवेदन दिनका लागि,
निम्न मध्ये सबै साँचो हुनप
ु र्छ:
कसले आवेदन
दिन सक्छन ्

1. तपाईं फाएट काउन्टिको वासिन्दा हुनप
ु र्छ वा सुरक्षित स्थानको
खोजीमा फाएट काउन्टि भागेर आउनु भएको हुनप
ु र्छ
2. तपाईं निम्नबाट सुरक्षा खोज्दै गरे को हुनप
ु र्छ:

तपाईं कानूनी तवरमा विवाहित कुनै व्यक्तिबाट
तपाईंको बालबालिकाको आमा वा बाबु भएको कुनै व्यक्तिबाट
तपाईं हाल सँगै बस्दै गरे को वा विगतमा सँगै बसेको कुनै व्यक्तिबाट
तपाईंले प्रेम वा आत्मीय सम्बन्ध राखेको वर्तमान वा विगतको डे टिङ
पार्ट नरबाट
• तपाईंसँग जबरजस्ती यौन कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति (कुनै नौलो वा
चिनेको व्यक्ति) बाट
• तपाईंलाई पिछा गर्ने कुनै व्यक्ति (कुनै नौलो वा चिनेको व्यक्ति) बाट
• परिवारको कुनै सदस्य: आमा वा बाबु, बालबालिका, हजुरआमा
हजुरबबा
ु , नाता नातिनी, वा कुनै बालबालिका कथित पीडित भएको
खण्डमा बालबालिका बस्ने परिवारमा बस्ने अन्य कुनैपनि व्यक्तिबाट
•
•
•
•

तथा
3. तपाईंको विचारमा तपाईंलाई
हिं साको तात्कालिक खतरा छ भन्ने लागेमा, अर्थात तपाईंले जुन
व्यक्तिबाट सुरक्षाको माग गर्नुहुँदैछ सो व्यक्तिले तपाईंमाथि निम्न
मध्ये एक गरे को हुनप
ु र्नेछ:

• तपाईंलाई शारीरिक रुपमा चोट लगाएको वा आक्रमण गरे को
• तपाईंलाई यौन दर्व्य
ु वहार वा आक्रमण गरे को
• तपाईंलाई शारीरिक रुपमा चोट लगाउने वा आक्रमण गर्ने धम्की
दिएको
• तपाईंलाई चोट लाग्ने, आक्रमण गरिने, वा दर्व्य
ु वहार गरिने डर
उत्पन्न गर्ने कुनै कार्य गरे को

तपाईंले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई सुरक्षात्मक आदे शमा समावेश गराउने
अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै परिवारका नाबालक सदस्यका तर्फबाट अर्जी गर्दा परिवारको कुनै
वयस्क सदस्यद्वारा दायर गर्न सकिन्छ। नाबालकहरूले उनीहरूको आफ्नै
तर्फबाट पनि दायर गर्न सक्छन ्।
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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सुरक्षात्मक आदे शका लागि अर्जी कहाँ दायर गर्न सक्छु ?
तपाईंले हप्तामा 7 दिन 24 घण्टा सुरक्षात्मक आदे शका लागि अर्जी दायर
गर्ने अधिकार पाउनुहुन्छ।
कहिले र कहाँ
आवेदन दिनुपर्छ

सुरक्षात्मक आदे शको अनुरोध गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन र अर्जी दायर गर्न
एटर्नीको जरुरत पर्दै न।

तपाईंले स्वयम व्यक्तिगत रुपमा सुरक्षात्मक आदे शको लागि आवेदन दिनु पर्छ।
सोमवार - शुक्रवार
बिहान 8:00 बजे – साँझ
4:00 बजे

फाएट सर्किट अदालत
120 N. Limestone
Domestic Violence Office
4th Floor, Office C452
फोन: 859-246-2248

सोमवार - शुक्रवार
साँझ 4:00 बजे – बिहान
8:00 बजे
सप्ताहन्त र बिदाहरू

फाएट जिल्ला अदालत
150 N. Limestone
Fines Room
1st Floor
फोन: 859-246-2228

मलाई सरु क्षात्मक आदे श सम्बन्धी सहायता कसले गर्न सक्छ?

कसले सहायता
गर्न सक्छन ्

सुरक्षात्मक आदे शका लागि आवेदन दिनु भन्दा पहिला तपाईंले कुनै
भिक्टिम एड्भोकेटसँग कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। आमण्डाज सेन्टर,
काउन्टि एटर्नीको कार्यालय, ग्रिनहाउस17 का एड्भोकेटहरू, तथा नेस्टले
पनि सुरक्षात्मक आदे शको लागि आवेदन बुझाउन तथा अदालतको
प्रक्रियामा सहयोग प्रदान गर्न सक्छन ्। एड्भोकेटहरूका बारे मा थप
जानकारीका लागि पृष्ठ 26 मा हे र्नुहोस ्।
सुरक्षात्मक आदे शको प्रक्रियामा एटर्नी राख्न आवश्यक नभएपनि, तपाईंले
सुनवाइमा भने राख्न सक्नुहुन्छ। कानूनी प्रतिनिधि राख्दा तपाईंको
मुद्दालाई बढ्ता प्रभावकारी ढङ्गमा राख्न र तपाईंले खोजेको राहत प्राप्त
गर्न सहायता पुग्न सक्छ। यदि अपराधकर्ताको एटर्नीद्वारा प्रतिनिधित्व
गरिएको छ भने यो कुरा खास गरि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यदि तपाईं
एटर्नीको खर्च गर्न सक्नुहुँदैन भने, ब्लुग्रास, नेस्टका कानूनी सहायता, वा
अन्य संस्थाहरूले तपाईंलाई कुनै खर्च बिना कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध
गराउन सक्छन ्। उक्त संस्थाहरूबारे थप जानकारीका लागि, पृष्ठ 29 बाट
सुरु हुने सामुदायिक स्रोतहरूबारे खण्डमा हे र्नुहोस ्।
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सुरक्षात्मक आदे श (दे वानी/परिवार अदालतको कारबाही)

1. अर्जी

तपाईंले एउटा
सुरक्षात्मक आदे शका
लागि आवेदन दिनुहुन्छ

2. आकस्मिक अवस्था
सरु क्षात्मक आदे श वा
अस्थायी
अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक
आदे श न्यायाधीशले अस्थायी
आदे श दिने वा नदिने भनेर
निर्णय गर्छन ्

3. कागजात सुम्पिने

डे प्युटि शेरिफले
प्रतिवादीलाई कागजात
सुम्पिन्छन ्

4. सन
ु वाइ

न्यायाधीशले दव
ु ै वादी
तथा प्रतिवादीको वयान
सुन्छन ्

चरण 1 अर्जी
अदालतमा, एकजना क्लर्क ले तपाईंलाई एउटा खाली अर्जी दिनेछन ् र
तपाईंले यसमा भर्नुपर्नेछ। अर्जीमा तथा सम्पूर्ण सुरक्षात्मक आदे श
प्रक्रियामा, तपाईंलाई वादी भनेर चिनिन्छ र तपाईंले जसबाट सुरक्षाको
माग गर्नुहुँदैछ उक्त व्यक्तिलाई प्रतिवादी भनिन्छ। तपाईंले:
• प्रतिवादीद्वारा तपाईंमाथि गरिएको सबभन्दा पछिल्लो दर्व्य
ु वहार वा
धम्की पूर्ण आचरणको कुनैपनि पहिला दे खिको विवरण
को उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
• कुनैपनि चोटपटकहरूबारे विस्तारमा वर्णन गर्नु पर्नेछ।
• हतियारहरू उपयोग भए नभएको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
• भविष्यमा हानि पुग्ने कुनैपनि डर भए सोको वा सुरक्षा प्राप्त नभए
हानि किन पुग्ने सक्ने सम्भावना छ भनेर वर्णन गर्नु पर्नेछ।
तपाईंको वयानहरूमा क्लर्क समक्ष सपथ लिन लगाइने छ।
“राहतका लागि अनुरोध प्रस्ताव” अन्तर्गत तपाईंले निम्न मध्ये कुनैपनि
माग गर्न सक्नुहुन्छ:
• सम्पर्क गर्न नपाइने – प्रतिवादीलाई तपाईंसँग कल, पत्र, सन्देश,
आदि लागयतका कुनैपनि माध्यमबाट सम्पर्क राख्नबाट रोक्ने आदे श।
(पृष्ठ 12 हे र्नुहोस ्)
• हिं सक सम्पर्क गर्न नपाइने – प्रतिवादीलाई तपाईंलाई दर्व्य
ु वहार गर्न
वा धम्की दिनबाट रोक्ने आदे श (पृष्ठ 12 हे र्नुहोस ्)
• खाली गर्नु पर्ने – प्रतिवादीलाई तपाईं सँगै बस्दै गरे को आवास छोड्ने
आदे श
• सम्पत्तिको नोक्सान गर्न नपाइने – प्रतिवादीले कुनैपनि पारिवारिक
सम्पत्ति बिक्री नगर्ने वा नष्ट नगर्ने आदे श
• संरक्षण - अस्थायी बाल संरक्षणको आदे श
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन

7

हिं साबाट बाँचेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा

• दर्व्य
ु वहार रोक्न आवश्यक पर्ने अन्य राहत वा सहायता – तपाईंले
निर्दिष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। उदाहरणको लागि, तपाईंले बाल
सहयोगको समाधान गर्ने, प्रतिवादीलाई कुनै मान्यताप्राप्त ब्याटरर
इन्टरभेन्सन कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने आदे श जारी गर्ने, अथवा
कुनै पदार्थ दरु
ु पयोग मूल्याङ्कन गर्ने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: तपाईंले प्रतिवादीलाई कुनै निर्दिष्ट स्थान (जस्तै तपाईंको घर,
कार्यालय, स्कू ल, आदि) बाट 500 फिट सम्म टाढा रहने आदे शका लागि
अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रतिवादीलाई यो ठे गाना दिइने छ भन्ने पनि
बुझ्नु पर्छ। यदि प्रतिवादीलाई पहिला दे खिनै तपाईं काम गर्ने वा बस्ने
ठाउँ थाहा छै न भने, प्रतिवादीलाई तपाईं दे खि जुनसुकै समय र ठाउँ मा
पनि 500 फिट टाढा रहन लगाउँ दा सुरक्षित हुन सक्छ।
यदि तपाईं अस्पताल, नर्सिङ होममा हुनुहुन्छ, वा अदालतमा स्वयम
आएर अर्जी दायर गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, एकजना डे प्युटि शेरिफ
तपाईंकहाँ आएर अस्थायी सुरक्षात्मक आदे शको लागि अर्जी दिन सहायता
गर्नेछन ्। सहायताका लागि फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयको
859-252-1771 मा कल गर्नुहोस ्।
चरण 2 आकस्मिक अवस्था सुरक्षात्मक आदे श वा अस्थायी अन्तरव्यक्तिगत
सुरक्षात्मक आदे श
एकजना न्यायाधीशले तपाईंको अर्जी हे रेर, यदि छ भने, कुन कुन
अनुरोधहरूको पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गर्नेछन ्। क्लर्क ले तपाईंलाई
न्यायाधीशको निर्णयको एक प्रति दिनेछन ्। यदि कुनै अस्थायी
सुरक्षात्मक आदेश जारी गरिएको छ भने, सदा यसको एक प्रति आफूसँग
राख्नुहोस ्।
अस्थायी आदे शमा आकस्मिक अवस्था सुरक्षात्मक आदे श (EPO) वा
अस्थायी अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श (TIPO) मध्ये कुनै हुन
सक्छ। प्रतिवादीसँग तपाईंको सम्बन्धका आधारमा कुन जारी गर्ने भनेर
न्यायाधीशले निर्धारण गर्नेछन ्।
न्यायाधीशले यदि कुनै तात्कालिक खतरा छै न भन्ने लागेमा अस्थायी
आदे शको साटो अदालतको समन पनि जारी गर्न सक्छन ्। यदि यस्तो
भएमा, सुरक्षात्मक आदे श जारी गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णयको सुनवाइको
लागि तपाईंले एउटा तारिख पाउनु हुनेछ।
यदि तपाईंको अर्जी अस्वीकार भएमा पनि, तपाईं जोखिममा हुनुहुन्न
भन्ने होइन। वर्णन गरिए अनुसार तपाईंको स्थिति सुरक्षात्मक आदे शका
लागि कानूनी तवरमा योग्य नभएर मात्र यसो भएको हुन सक्छ। यदि
यस्तो भएमा तपाईंले आफ्नो कानूनी विकल्पहरूको खोजी गर्न र उपलब्ध
सहयोगात्मक सामुदायिक सेवाहरूबारे छलफल गर्न सकेसम्म चाँडो कुनै
एटर्नी तथा/वा एड्भोकेटसँग सल्लाह लिनु पर्छ।
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चरण 3 कागजात सम्पि
ु ने
न्यायाधीशले अस्थायी आदे श दिएपछि वा समन जारी गरे पछि, एकजना
डे प्युटि शेरिफले प्रतिवादीलाई तुरुन्तै सोको एक प्रति साथै सुनवाइको
सूचना दिने प्रयास गर्नेछन ्। यदि तपाईंलाई प्रतिवादीको पत्ताबारे केही
थाहा छ भने, फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयमा बताउनुहोस ्। यसो
गर्दा प्रतिवादीलाई कागज दिने प्रयासमा उनीहरूलाई सहयोग पुग्नेछ।
फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न 859-252-1771 मा
कल गर्नुहोस ्।
नोट: प्रतिवादीलाई कागज नबुझाएसम्म अस्थायी आदे श लागु हुने छै न।
प्रतिवादीलाई अस्थायी आदे शको प्रति दिएपछि, अदालतको सुनवाइ (14
दिन भित्र) नहुन्जेल यो लागु रहने छ। यदि तपाईंको कागजातमा
सुनवाइको तारिख छै न भने, क्लर्क को कार्यालयको 859-246-2248 मा
कल गर्नुहोस ्।
यदि तपाईंको विचारमा प्रतिवादीले आदे श प्राप्त गरे पछि तपाईंलाई हानि
पुर्याउने प्रयास गर्न सक्छ भन्ने लागेमा तपाईंले अतिरिक्त सुरक्षात्मक
उपायहरू अपनाउन आवश्यक पर्न सक्छ। आदे श तामेल भएको सूचना
कसरी पाउने साथै तपाईं तथा तपाईंको प्रियजनहरूको सुरक्षामा वृद्धि गर्ने
अन्य उपायहरूबारे थप जानकारीका लागि, पृष्ठ 27 तथा 28 हे र्नुहोस ्।
सुरक्षात्मक आदे शको उल्लङ्घनबारे सूचना दिन प्रहरीलाई कल गर्नुहोस ्
अदालत गएर उजुर दायर गर्नुहोस ्। यो अत्यन्त जरुरी छ। यदि संलग्न
सबैले गम्भीर रुपमा लिएमा मात्र आदे शले पनि काम गर्छ।
चरण 4 सुनवाइ
तपाईं सुनवाइमा उपस्थित हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

सुनवाइ मिति भित्र प्रतिवादीलाई आदे श तामेल नगरिएको भएपनि,
तपाईंलाई अझैपनि सुरक्षाको खाँचो छ भने न्यायाधीशलाई जानकारी
दिन तपाईं अदालतमा हाजिर हुनुपर्छ ; अन्यथा, न्यायाधीशले तपाईंलाई
समन गर्न सक्छन ् वा तपाईं विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छन ्। तपाईं हाजिर
भएको बेला तपाईंले प्रतिवादीलाई आदे श तामेल नगरे सम्म अदालतमा
आफू नआउन न्यायाधीशबाट अनुमति माग्न सक्नुहुन्छ। यदि यो
अनुरोधको पूर्ति गरिएमा, फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयसँग
सम्पर्क मा रहने तपाईंको जिम्मेवारी हुनेछ। उनीहरूले तपाईंलाई
प्रतिवादीलाई तामेल गरिएको साथै तपाईं हाजिर हुनप
ु र्ने नयाँ तारिखबारे
जानकारी दिन सक्छन ्। फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयमा सम्पर्क
गर्न 859-252-1771 मा कल गर्नुहोस ्।
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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हिं साबाट बाँचेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा

प्रतिवादीलाई आदे श तामेल गरे पछि, सुनवाइ हुनेछ। सुनवाइ तपाईंको
अर्को तारिखमा हुन सक्छ वा न्यायाधीशले निर्धारण गरे अनुसार
त्यसपछिको कुनै मितिमा हुन सक्छ। तपाईंले सुनवाइमा न्यायाधीशद्वारा
विचार गरियोस ् भन्ने चाहे को कुनैपनि कुरा प्रस्तुत गर्न तयार हुनप
ु र्नेछ।
यही समयमा तपाईंले न्यायाधीशलाई दर्व्य
ु वहार पूर्ण वा धम्की पूर्ण
घट्नाहरूबारे बताउनु पर्नेछ तथा आफूसँग भएको कुनैपनि प्रमाण तथा
साक्षी बुझाउनु पर्नेछ (प्रमाणका बारे मा थप जानकारीका लागि पृष्ठ
22-25 हे र्नुहोस ्)। तपाईं वा तपाईंको बालबालिकाको कुनैपनि सुरक्षात्मक
आवश्यकताहरू, कुनैपनि बाल सहयोग वा बालबालिकासँग भेटघाट तथा
संरक्षणका विषयहरू, प्रतिवादीलाई जरुरत पर्न सक्ने कुनैपनि मादक
पदार्थ, लागु पदार्थ, वा घरे लु हिं सा सम्बन्धी मूल्याङ्कनहरू, तथा
दर्व्य
ु वहारको रोकथामका लागि आवश्यक अन्य कुनैपनि सहायता भए
यिनीहरूका बारे मा अदालतलाई जनाउनु पर्नेछ। तपाईंले शेरिफको
कार्यालयद्वारा बन्दुकहरू जफ्त गराउने पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिवादीलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिइने
छ।
यदि न्यायाधीशलाई दर्व्य
ु वहार भएको र पुनः हुन सक्ने विश्वास भएमा,
तीन वर्ष सम्मको दीर्घकालीन सुरक्षात्मक आदे श जारी गर्न सकिन्छ।
यसमा घरे लु हिं सा आदे श (DVO) वा अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श
(IPO) मध्ये कुनैपनि हुन सक्छ। प्रतिवादीसँग तपाईंको सम्बन्धका
आधारमा कुन आदे श जारी गर्ने भनेर न्यायाधीशले निर्णय गर्नेछन ्।

होप कार्डहरू
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फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयले लेक्सिङटनका घरे लु हिं सा आदे श वा
अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श प्रदान गरिएका घरे लु तथा
अन्तरव्यक्तिगत हिं साका पीडितहरूका लागि होप कार्डहरू जारी गर्छ।
ल्यामिनेट गरिएको, साना-आकारका कार्डहरूलाई वालेट, पकेट, वा पर्समा
सजिलै बोक्न सकिन्छ, तथा यसले कानून प्रवर्त्तनलाई सुरक्षाको मान्य
आदे श सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्छ। कार्डको एकपटि मुद्दा
संख्या, घरे लु हिं सा आदे श वा अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे शको म्याद
समाप्ति मिति, वादीको नाम, प्रतिवादीको नाम, प्रतिवादीको जन्म मिति,
प्रतिवादीको शारीरिक विवरण, तथा प्रतिवादीको फोटो दिइएको हुन्छ।
अर्को पटि प्रतिवादीका विरुद्ध लगाइएको सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ,
जस्तै प्रतिवादीले साझा आवास छोड्ने अदालतको आदे श। प्रत्येक सुरक्षा
प्राप्त पक्षलाई उनीहरूको आफ्नै होप कार्ड दिइन्छ। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ
भने, कानून प्रवर्त्तनहरू घट्नास्थलमा आउँ दा उनीहरूलाई होप कार्ड
दे खाउनुहोस ्।
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बालबालिकाहरू
सुरक्षात्मक आदे श प्रक्रियामा, तपाईंलाई आफ्नो बालबालिकाहरूको
सुरक्षालाई लिएर चिन्ता हुन सक्छ। तपाईंको सुरक्षात्मक आदे शमा
बालबालिकाहरूलाई सामेल गराउन सकिने भएपनि, अपराधकर्ताले उचित
भेटघाट (टाइम सेयरिङ पनि भनिन्छ) गर्न पाउने सम्भावना रहन्छ।
भेटघाट

न्यायाधीशलाई तपाईंको बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा के उचित हुनेछ
भन्ने लाग्छ त्यसको आधारमा संरक्षण तथा भेटघाटको निर्णय गर्न
सक्छन ्। यदि न्यायाधीशलाई अपराधकर्तासँग भेटघाटले तपाईंको
बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, वा भावनात्मक स्वास्थ्यमाथि गम्भीर
खतरा पर्न सक्छ भन्ने लागेमा, न्यायाधीशले सुपरिवेक्षित भेटघाट वा
अर्को व्यवस्थाको आदे श दिन सक्छन ्।
सुपरिवेक्षित भेटघाट भनेको नन-कस्टोडियल आमा वा बुबाले कुनै परिवारको
सदस्य, साथी, वा पेसव
े र भिजिटे सन मनिटरको सुपरिवेक्षणमा आफ्नो
बालबालिकासँग समय बिताउने हो। सुपरिवेक्षकले भेटघाटको अवधिमा सदा
आमा-बुबा तथा बालबालिकाले अन्तरक्रिया हे र्नु र सुन्नु पर्नेछ।
निगरानी पूर्ण आदानप्रदान भनेको, प्राय आमा-बुबाहरू एकअर्कामा
अन्तरक्रिया नगरिकन बालबालिकालाई एकजना आमा वा बुबाबाट अर्कोमा
गरिने सहायता प्राप्त स्थानान्तरण हो। आदानप्रदानको मात्र निगरानी
गरिन्छ। बालबालिकालाई स्थानान्तरण गरे पछि, आमा-बुबा तथा
बालबालिकाले बिना सुपरिवेक्षण भेटघाट गर्छन ्।
तपाईं तथा प्रतिवादीले भेट वा आदानप्रदानहरूको सुपरिवेक्षण गर्नलाई
कुनै साझा साथी वा परिवारको सदस्यका बारे मा सहमत हुन सक्नु हुनेछ।
यदि होइन भने, ग्रिनहाउस17 को बालबालिकाको सुरक्षित आदानप्रदान
तथा भेटघाट कार्यक्रम उपलब्ध छ र उनीहरूलाई 859-268-0487 मा
सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
याद राख्नुहोस ् सुपरिवेक्षित भेटघाट प्राय अस्थायी व्यवस्था मात्र हो।
यदि तपाईंलाई प्रतिवादीसँग भएको बेला आफ्नो वा आफ्नो
बालबालिकाको सुरक्षाका बारे मा चिन्ता लागेमा, तपाईंले न्यायाधीशलाई
फ्रेन्डस अफ द कोर्ट को कार्यालयद्वारा टाइम सेयरिङ मूल्याङ्कन गराउने
अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

टाइम
सेयरिङ
मूल्याङ्कन

तपाईंको मुद्दामा फ्रेन्डस अफ द कोर्ट नियुक्त भएपछि, एकजना विशेषज्ञले
तपाईं, प्रतिवादी, र बालबालिकाको (यदि उमेर-उपयुक्त भए) छुट्टा छुट्टै
मूल्याङ्कन गर्नेछन ्। विशेषज्ञले दर्व्य
ु वहारको कारण बालबालिकामाथि र
प्रत्येक आमा-बुबासँग उनीहरूको सम्बन्धमाथि कस्तो प्रभाव पारे को छ
सोको साथै विशेषज्ञका विचारमा न्यायाधीशले जान्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ
भन्ने लागेको अन्य कुराहरूको आधारमा न्यायाधीशसँग टाइम सेयरिङका
बारे मा सिफारिस गर्नेछन ्।

घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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सुरक्षात्मक आदे शका बारे मा थप जानकारी
“सम्पर्क गर्न नपाइने” तथा “हिंसक सम्पर्क गर्न नपाइने” भन्नाले के
बुझिन्छ?

सम्पर्क गर्न
नपाइने
तथा हिंसक
सम्पर्क गर्न
नपाइने

तपाईंले कुन सुरक्षाको माग गर्नुभएको छ र न्यायाधीशले कुन प्रदान
गर्छन ् त्यसको आधारमा कहिलेकाहीँ सुरक्षात्मक आदे शलाई “सम्पर्क गर्न
नपाइने” वा “हिं सक सम्पर्क गर्न नपाइने” आदे श पनि भनिन्छ।
न्यायाधीशले आदे शमा भएको हरे क शब्दको अर्थ खुलाउन सक्छन ्।
“सम्पर्क गर्न नपाइने” आदे शहरूमा सामान्यतया यिनीहरू समावेश छन ्:
• कुनै आमने सामने सम्पर्क गर्न नपाइने
• फोन, टे क्स्ट, हुलाक, इमेल, आदिद्वारा कुनै सम्पर्क गर्न नपाइने
• कुनै सामाजिक मिडियामा सम्पर्क वा तपाईंका बारे मा सामाग्री राख्न
नपाइने
• कुनै लिखित पत्राचार गर्न नपाइने
• कुनै उपहार, फुल, आदि दिन लिन नपाइने
• कुनै तेस्रो पक्ष सम्पर्क गर्न नपाइने, अर्थात प्रतिवादीले आफ्नो
तर्फबाट कसैलाई तपाईंसँग सम्पर्क गर्न लगाउन सक्दैनन ्
• तपाईं दे खि एउटा निर्दिष्ट दरू ी, 500 फिट सम्मको सीमा
“हिंसक सम्पर्क गर्न नपाइने” दवारा प्रतिवादीलाई दर्व्य
ु वहार पूर्ण आचरण
रोक्ने आदे श दिइएको हुन्छ तरै पनि तपाईंसँग सञ्चार गर्न भने दिइएको
हुन्छ। उक्त आदे शहरूमा प्राय निम्न अनुसार पर्छ:
• दर्व्य
ु वहार पूर्ण शारीरिक सम्पर्क गर्न नपाइने
• इच्छा बिना शारीरिक रुपमा वशमा गर्न वा समाउन नपाइने
• धम्की दिन, उत्पीडन, वा डर दे खाउने कार्य गर्न नपाइने
कहिलेकाहीँ न्यायाधीशले प्रतिवादीलाई तपाईंको पिछा नगर्ने आदे श पनि
दिन सक्छन ्।
तपाईं अदालतबाट निस्कनु भन्दा पहिला नै तपाईंले आफ्नो आदे शको
सर्तहरू बुझेको सुनिश्चित गर्नुहोस ्। तपाईंको कुनैपनि प्रश्न भए स्पष्ट
पार्नका लागि तपाईंले न्यायाधीशलाई वा त भिक्टिम एड्भोकेटलाई सोध्न
सक्नुहुन्छ।
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प्रतिवादीले आदे शको उल्लङ्घन गरे मा के हुन्छ?

उल्लङ्घनहरू

कुनैपनि तवरमा कुनै सुरक्षात्मक आदे श (आकस्मिक अवस्था सुरक्षात्मक
आदे श, अस्थायी अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श, घरे लु हिं सा आदे श,
अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श) को उल्लङ्घन एउटा गम्भीर विषय
हो। यदि आदे शमा “सम्पर्क गर्न नपाइने” उल्लेख गरिएको छ भने तपाईं
तथा प्रतिवादी माझ कुनै सम्पर्क हुनु हुँदैन। यदि प्रतिवादीले कुनैपनि
तवरमा आदे शको उल्लङ्घन गरे मा, तपाईंले:
• प्रहरीलाई कल गरे र उल्लङ्घनको सूचना दिन सक्नुहुन्छ।
• आदे श जारी गर्ने अदालतमा गएर प्रतिवादीले आदे शको उल्लङ्घन
गरे र अदालतको अवमानना गरे कोमा पक्राउ गर्ने अनुरोध गर्न
सक्नुहुन्छ।
• तपाईंको प्रहरी रिपोर्ट लिएर काउन्टि एटर्नीको कार्यालयमा गएर एउटा
फौजदारी उजुर (फौजदारी अदालतको कारबाहीहरूबारे थप जानकारी
पृष्ठ 16 दे खि हे र्नुहोस ्) दायर गर्न सक्नुहुन्छ।

यदि कुनै आकस्मिक अवस्था छ र आफ्नो तात्कालिक सुरक्षालाई लिएर
चिन्तित हुनुहुन्छ भने, 911 मा कल गर्नुहोस ्।

याद राख्नुहोस ्: सुरक्षात्मक आदे श तामेल नगरिएसम्म यसको उल्लङ्घन
भएको हुँदैन। यदि प्रतिवादी तपाईंकहाँ आउँ दै छन ् तर आदे श तामेल
गरिएको छै न भने, 911 मा कल गर्नुहोस ्।
प्रतिवादीले आदे शको प्रस्ट रूपमा उल्लङ्घन गरे मा के हुन्छ?

ग्लोवल
पोजिशनिङ
सिस्टम
अनुगमन

फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयमा आमण्डाको कानूनको प्रभावकारी
ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्न एउटा ग्लोवल पोजिशनिङ सिस्टम अनुगमन
कार्यक्रम लागु गरिएको छ, जसद्वारा आफ्ना अपराधीहरूले सुरक्षात्मक
आदे शको प्रस्ट रूपमा उल्लङ्घन गरे मा पीडितहरूको सुरक्षामा प्रत्यक्ष वृद्धि
हुन्छ। फाएट काउन्टिमा, कुनै न्यायाधीशले प्रतिवादीले कुनै सक्रिय
सुरक्षात्मक आदे शको प्रस्ट रूपमा उल्लङ्घन गरे को विश्वास गरे मा,
उनीहरूले प्रतिवादीलाई एउटा एङ्कल मनिटर लगाउने आदे श दिन सक्छन ्
जसले दिनको 24 घण्टा नै प्रतिवादीको स्थानको रे कर्ड राख्छ। डिभाइस
जडान गर्न र अपराधकर्ताको अनुपालनको अनुगमन गर्न घरे लु हिं सा
डे प्युटि शेरिफहरू जिम्मेवार हुनेछन ्।
यदि तपाईंको विचारमा तपाईंको मुद्दाको प्रतिवादीले सुरक्षात्मक आदे शको
प्रस्ट रूपमा उल्लङ्घन गरे को छ भन्ने लागेमा, कृ पया विकल्पहरूबारे
छलफल गर्न कुनै एड्भोकेटलाई सम्पर्क गर्नुहोस ्। तपाईंले प्रतिवादीलाई
ग्लोवल पोजिशनिङ सिस्टम अनुगमन कार्यक्रमको आदे श दिनका लागि
न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्दै एउटा अनुरोध प्रस्ताव पनि दायर गर्न
सक्नुहुन्छ।

घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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सुनवाइ पछि परिस्थितिमा परिवर्तन भएमा के हुन्छ?

आदे शमा
परिवर्तन गर्ने

एकपटक कुनै आदे श लागु भएपछि न्यायाधीशले मात्र यसलाई परिवर्तन
गर्न वा खारे ज गर्न सक्छन ्। तपाईंको अनुरोधमा आदे श जारी गरिएको
भएतापनि, यो अदालतले जारी गरे को हो र त्यसैले आदे शको सर्तहरूमा
न्यायाधीशद्वारा मात्र हे रफेर गर्न सकिन्छ। यो कुरा आकस्मिक अवस्था वा
विशेष घट्नाहरूमा अस्थायी परिवर्तनहरूमा पनि लागु हुन्छ।
यदि तपाईंको घरे लु हिं सा आदे श वा अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श
मा “सम्पर्क गर्न नपाइने” उल्लेख गरिएको छ तर तपाईं प्रतिवादीसँग
सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले अदालतलाई आदे शमा संशोधन गरे र
“हिं सक सम्पर्क गर्न नपाइने” बनाउने अनुरोध गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंको
आदे शमा “हिं सक सम्पर्क गर्न नपाइने” छ भने र पछि केही समस्याहरू
आएमा, तपाईंले अदालतलाई आदे शमा संशोधन गरे र “सम्पर्क गर्न
नपाइने” बनाउने अनुरोध गर्नुपर्नेछ।

कुनै परिवर्तनको अनुरोध गर्न, तपाईंले पहिलो पटक आदे शका लागि अर्जी
दिनुभएको क्लर्क को कार्यालयमा एउटा अनुरोध प्रस्ताव दायर गर्नुपर्नेछ।
अनुरोध प्रस्ताव सोमवार - शुक्रवार, बिहान 8:00 बजे – साँझ 4:00
बजे सम्म दायर गर्न सकिन्छ। तपाईंलाई एउटा अदालतको तारिख दिइने
छ र तपाईं र प्रतिवादी दव
ै ना फेरि न्यायाधीशको समक्ष गएर
ु ज
अनुरोधको कारण बताउनु पर्नेछ।
मैले आदे श खारे ज गर्न चाहे मा के हुन्छ?

आदे श खारे ज
गर्ने

आदे श खारे ज गर्नु भनेको यो त्यसपछि लागु हुने छै न भन्ने हो। कुनै
न्यायाधीशले मात्र आदे श खारे ज गर्न सक्छन ्। तपाईं र प्रतिवादीले अब
उप्रान्त आदे श आवश्यक छै न भनेर सहमत भएतापनि, तपाईंले अनुरोध
प्रस्ताव दायर गरे पछि मात्र न्यायाधीशले आधिकारिक रूपमा आदे श
खारे ज गर्ने वा यथावत राख्ने सो निर्णय गर्नेछन ्।
आदे श खारे ज गरे पछि भविष्यमा पुनः दर्व्य
ु वहार भएमा अर्को आदे शका
लागि आवेदन दिनबाट तपाईंलाई बञ्चित गर्नेछैन।
मैले आदे श अझ लामो अवधिसम्म चाहे मा के हुन्छ?

आदे शको म्याद
थप गर्ने
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सुरक्षात्मक आदे शहरू न्यायाधीशको निर्णय अनुसार तीन वर्ष सम्मको
अवधिका लागि जारी गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो घरे लु हिं सा
आदे श वा अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे शलाई म्याद समाप्ति मिति
पश्चात पनि थप गर्न चाहे मा, तपाईंले आदे शको म्याद समाप्त हुनभ
ु न्दा
अगावै अदालतमा एउटा अनुरोध प्रस्ताव दायर गर्नु पर्नेछ र सो
अनुरोधको कारण दिनुपर्नेछ। तपाईंले म्याद समाप्ति मिति भन्दा 30 दिन
पहिला अनुरोध प्रस्ताव दायर गर्ने सुझाव गरिन्छ। तपाईंले आदे शलाई
एक पटकमा तीन वर्ष सम्म थप गर्ने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले
आदे शको म्याद समाप्ति मितिबारे सूचना पाउन पीडित जानकारी एवं
सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। (पृष्ठ 27 हे र्नुहोस ्)
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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के प्रतिवादीले आफ्नो बन्दुक त्याग्नु पर्छ ?

बन्दुकहरू

संघीय कानून अनुसार कुनै कुनै प्रतिवादीहरूले बन्दुकहरू कानूनी तवरमा
खरिद गर्न, धारण गर्न, बिक्री गर्न, वा फ्याँक्न वा तह लगाउन पाउँ दै नन ्।
यदि तपाईंको घरे लु हिं सा आदे श हो भने, प्रतिवादीले बन्दुक राख्न वा
खरिद गर्न पाउँ दै नन ्।
यदि न्यायाधीशले सुरक्षात्मक आदे शमा बन्दुकमाथि प्रतिबन्ध थप गरे मा,
प्रतिवादीबाट बन्दुकहरू जफ्त गर्ने जिम्मेवारी फाएट काउन्टि शेरिफको
कार्यालयको हुनेछ। फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न
859-252-1771 मा कल गर्नुहोस ्।
कुनै सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ अर्डर र सरु क्षात्मक आदे शमा कतिको फरक
हुन्छ?

रे स्ट्रेनिङ
अर्डरहरू

यदि कसैले तपाईंलाई आफ्नो सुरक्षात्मक आदे श खारे ज गरे र यसको साटो
सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ अर्डर जारी गराउनु भन्ने अनुरोध गरे मा,
तपाईंले कुनैपनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला पीडितको एड्भोकेटसँग कुरा
गर्नु पर्नेछ।
कुनै सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ अर्डरमा पनि सुरक्षात्मक आदे शमा भए
जस्तै कुनै कुनै सर्तहरू (जस्तै सम्पर्क गर्न नपाइने) हुन सक्ने भएतापनि
यसले उतिकै सुरक्षाहरू प्रदान गर्दै न।
यदि कुनै सुरक्षात्मक आदे शको उल्लङ्घन भएमा, तपाईंले प्रहरीलाई
बोलाउन सक्नुहुन्छ र प्रतिवादीलाई तुरुन्तै वारन्ट बिना नै पक्राउ गर्न
सकिन्छ। यद्यपि, कुनै सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ अर्डरको उल्लङ्घन
गरे कोमा कुनै फौजदारी सजायहरू हुनेछैन, अर्थात प्रहरीले पक्राउ गर्न
सक्दैन। यदि कुनै सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ अर्डरको उल्लङ्घन भएमा,
तपाईंले जुन अदालतले यो आदे श दिएको हो त्यसमा एउटा अनुरोध
प्रस्ताव दायर गर्नु पर्नेछ र न्यायाधीशलाई अदालतको अवमानना
गरे कोमा प्रतिवादीलाई समाउने अनुरोध गर्नु पर्छ।
सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ अर्डर कुनै दे वानी कारबाहीमा, जस्तै सम्बन्ध
विच्छे द वा बाल संरक्षण मुद्दामा मात्र दायर गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु
जरुरी छ। यदि तपाईंको यस्तो मुद्दा होइन भने, सहमत सिभिल रे स्ट्रेनिङ
अर्डरका लागि अर्जी दिने उपाय छै न।
म अर्को राज्यमा सरे र गएमा के हुन्छ?

राज्य सर्ने

सक्रिय सुरक्षात्मक आदे श प्रत्येक राज्य, ट्राइबल क्षेत्र, तथा संयुक्त
राज्यको भूभागमा लागु हुन्छ। तपाईंले आदे शको मान्यताप्राप्त प्रति लिएर
आफू सरे र जाने राज्यमा यसलाई दर्ता गर्ने सुझाव गरिन्छ। आदे श दर्ता
गर्ने तरिका प्रत्येक राज्यमा फरक हुन्छ। कुनै घरे लु हिं सा एड्भोकेटलाई
सम्पर्क गरे र यसबारे थप जानकारी पाउन सकिन्छ।
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फौजदारी अभियोग (जिल्ला अदालतको कारबाही)

1. प्रहरी रिपोर्ट
प्रहरी ले
घट्नाको रिपोर्ट
बनाउँ छन ्।

2. उजुर समीक्षा

3. वारन्ट/ समन

Co. एटर्नीले प्रमाणको
समीक्षा गर्छन ्

न्यायाधीशले जारी गर्न
सक्छन ् तथा शेरिफले
तामेल गर्छन ्

चरण 1 प्रहरी रिपोर्ट
प्रहरी रिपोर्ट भनेको फौजदारी प्रक्रियामा पहिलो चरण हो।
यदि कुनै अधिकृ तले घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, वा यौन हिं सा
सम्बन्धी कल उठाएमा, उनले नै घट्नाको छानबिन गर्नेछन ्। यदि
अधिकृ तलाई अपराध भएको हो भन्ने लागेमा, उनले अपराधकर्तालाई
पक्राउ गर्न सक्छन ् वा अपराधकर्ता घट्नास्थलबाट भागेको हो भने पक्राउ
वारन्टका लागि दायर गर्नेछन ्। अधिकृ तले प्रहरी रिपोर्ट बनाउनेछन ्, जो
घट्नाको विवरण सहितको एउटा कानूनी अभिलेख बनिने छ। अधिकृ तले
दर्व्य
ु वहारकर्ता विरुद्ध अभियोग दायर गर्न वा नगर्न पनि सक्छन ्। प्रहरी
संलग्नताबारे थप जानकारीका लागि, पृष्ठ 21 मा हे र्नुहोस ्।
यदि कुनै घरे लु हिं साको घट्नामा अधिकृ त आएका छै नन ् भने पनि,
तपाईंले प्रहरीलाई घट्नाको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं तत्काल
खतरामा हुनुहुन्छ भने, 911 मा कल गर्नुहोस ्। अन्यथा, तपाईंले 859258-3600 मा कल गरे र वा व्यक्तिगत रूपमा 150 East Main St
स्थित लेक्सिङटन प्रहरी विभागमा गएर घट्नाको जानकारी दिन
सक्नुहुन्छ।
अतिरिक्त छानबिन आवश्यक पर्न सक्ने र प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने
हुनाले, प्रहरी रिपोर्ट पूरा गर्न न्युनतम 3 दिन लाग्नेछ। अर्को चरणमा
जानु भन्दा पहिला, रिपोर्ट पूरा भए नभएको निश्चित गर्न तपाईंले प्रहरी
विभागमा कल गर्नुपर्नेछ। तपाईंले डिटे क्टिभ वा एड्भोकेटबाट मुद्दा संख्या
तथा रिपोर्ट पूरा भएको पुष्ठि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
चरण 2 फौजदारी उजुरको समीक्षा
प्रहरी रिपोर्ट पूरा भयो भन्ने निश्चित भएपछि, तपाईंले फाएट काउन्टि
एटर्नीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तथा
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4. अभियोग सन
ु ाइने
प्रतिवादीले आफू विरुद्ध
लगाइएको अभियोगहरू
सुन्छन ्

5. पूर्व-पुर्पक्ष

प्रतिवादीले बयान
दिन्छन ्, वकिलहरू कुरा
मिलाउने काम गर्छन ्

6. पुर्पक्ष

न्यायाधीश/
न्यायाधीशहरूको
समूह समक्ष प्रमाण
प्रस्तुत गरिन्छ

मुद्दाको समीक्षा गराउन एउटा एपोइन्टमेन्ट लिनुहोस ्। एपोइन्टमेन्ट
मिलाउन, 859-226-1802 मा कल गर्नुहोस ्।
तपाईंको एपोइन्टमेन्टमा तपाईंलाई निम्न कुराहरू आवश्यक पर्नेछ:
• मान्य फोटो ID
• तपाईंले फौजदारी उजुर दायर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको पूरा नाम
तथा पूरा ठे गाना (जन्म मिति तथा सामाजिक सुरक्षा संख्या पनि
उपयोगी हुनेछ)
• प्रहरी रिपोर्ट को एक प्रति वा मुद्दा संख्या तथा तपाईंसँग भएको
कुनैपनि प्रमाण र साक्षीको नाम पनि। (प्रमाणका बारे मा थप
जानकारीका लागि पृष्ठ 22-25 हे र्नुहोस ्)
काउन्टि एटर्नीको कार्यालयले तपाईंलाई एफिडे विट तयार गर्न सहायता
गर्नेछ जसमा तपाईंले फौजदारी उजुर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनु
हुनेछ।
तपाईंको एफिडे विटलाई एकजना प्रसिक्युटरले हे रेर अपराधकर्ता विरुद्धको
आरोपहरूद्वारा “सम्भावित कारण” को मापदण्ड पूर्ति हुन्छ वा हुँदैन भनेर
निर्णय गर्नेछन ्। यदि प्रसिक्युटरले मुद्दा दायर गर्ने पर्याप्त प्रमाण छ भन्ने
ठहर गरे मा, मुद्दा त्यसपछि फाएट जिल्ला अदालत न्यायाधीशकहाँ
समीक्षाका लागि पठाइने छ।
चरण 3 समन वा वारन्ट
यदि जिल्ला अदालत न्यायाधीशलाई एफिडे विटमा उल्लिखित आरोपहरूमा
सम्भावित कारण पनि दे खिएको छ भन्ने लागेमा, उनले अपराधकर्ता,
जसलाई अब प्रतिवादी भनिन्छ, लाई समन वा वारन्ट जारी गर्नेछन ्।
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फौजदारी समन: समन भनेको प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतमा हाजिर
हुने आदे श हो। यो एउटा सूचना हो र पक्राउ होइन। समनमा
प्रतिवादीलाई आफू विरुद्धको अभियोग सुन्नका लागि एउटा निश्चित
मितिमा अदालतमा हाजिर हुने सूचना दिइएको हुन्छ
पक्राउ वारन्ट: प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिनेछ, जेल लगिन्छ तथा जिल्ला
अदालतमा उ विरुद्धको अभियोग सुनाइने छ।
एकजना डे प्युटि शेरिफले प्रतिवादीलाई समन वा पक्राउ वारन्टको प्रति
बुझाउने प्रयास गर्नेछन ्। यदि कागज तामेल गर्ने बारे मा तपाईंको कुनैपनि
प्रश्नहरू भए, फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयको 859-252-1771 मा
सम्पर्क गर्नुहोस ्।
नोट: समन वा पक्राउ वारन्ट जारी गर्दै मा अदालतमा प्रतिवादीको तत्काल
हाजिरी, पक्राउ, पुर्पक्ष पूरा नहुन्जेल प्रतिवादी जेलमा रहने वा प्रतिवादी
दोषी साबित हुने कुराको ग्यारे न्टि भने होइन।
चरण 4 अभियोग सुनाइने
यो अदालतको पहिलो तारिख हो जसमा प्रतिवादी न्यायाधीश समक्ष
हाजिर भएर आफू विरुद्धको अभियोगहरू सुन्छन ्। न्यायाधीशले आवश्यक
परे मा प्रतिवादीका लागि एकजना एटर्नी नियुक्त गर्नेछन ्, एउटा
पूर्व-पुर्पक्ष मिति तय गर्नेछन ्, तथा प्रतिवादी हाल जेलमा भए जमानतको
समीक्षा गर्नेछन ्। यदि प्रतिवादीलाई मुक्त गरिएमा, मुक्त गरिने सर्तहरू
न्यायाधीशले निर्धारण गर्नेछन ्। (मुक्त गरिने सूचना सम्बन्धी जानकारीका
लागि पृष्ठ 27 मा पीडित जानकारी एवं सूचना प्रणालीमा हे र्नुहोस ्)।
मुक्त गरिने एउटा सर्तमा “पीडितसँग सम्पर्क गर्न नपाइने” हुन सक्छ।
तपाईंको मुद्दामा यो लागु हुन्छ र सो सर्तको उल्लङ्घन भएमा तपाईंले के
गर्नुपर्छ भनेर भिक्टिम एड्भोकेटसँग सोध्नुहोस ्।
चरण 5 पूर्व पुर्पक्ष
यो समय छानबिन तथा समाधानका लागि मोलतोलहरू गर्ने समय हो।
प्रतिवादी “दोष” कबुल गर्छन ् वा “निर्दोष” भएको बयान दिन्छन ्। यदि
प्रतिवादीले आफू “निर्दोष” भएको बयान दिएमा अतिरिक्त अदालतको
तारिखहरू दिइने छ। यद्यपि, प्रतिवादीले कुनैपनि समय आफ्नो बयान
बद्लेर “दोष” कबुल गर्न सक्छन ्। अन्य कुराहरूका साथै प्रतिवादीको
बयानद्वारा अदालतले मुद्दामा कहिले कारबाही गर्नेछ र कति लामो मुद्दा
चल्नेछ भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ।
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यो बेला एकजना भिक्टिम एड्भोकेटले तपाईंलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास
गर्नेछन ्। तपाईंले काउन्टि एटर्नीको कार्यालयको 859-254-4941 मा कल
गरे र कुनै एड्भोकेटलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना एड्भोकेट
अदालतमा पनि हाजिर हुनेछन ्।
चरण 6 पुर्पक्ष
यो बेला न्यायाधीश तथा/वा न्यायाधीशहरूको समूह समक्ष मुद्दाको
औपचारिक सुनवाइ हुन्छ। सम्पूर्ण साक्षीहरूले वयान दिन्छन ् र प्रमाण
पेस गरिन्छ। तपाईंलाई हाजिर हुन बोलाउन सकिन्छ र प्रतिवादीले बयान
दिन वा नदिन पनि सक्छन ्। प्रतिवादीलाई दोषी वा निर्दोष पाइनेछ।
यदि प्रतिवादी दोषी पाइएमा, निम्न मध्ये कुनैपनि कुरा हुन वा नहुन
पनि सक्छ:
• प्रतिवादीलाई जरिमाना लगाउन सकिन्छ, अदालतको खर्च भुक्तान गर्न
लगाउन सकिन्छ, जेलको सजाय सुनाउन सकिन्छ, वा यिनीहरू मध्ये
केही गाभेर सुनाउन सकिन्छ
• प्रतिवादीले स्थगित सजाय पाउन सक्छन ्,
अर्थात प्रतिवादीलाई जेलको सजाय सुनाइन्छ, तर उनले अर्को कुनै
अपराध नगरे सम्म वा अदालत आदे शको उल्लङ्घन नगरे सम्म यो
सजाय भोग्नु पर्दै न।
• प्रतिवादीलाई कुनै परीक्षणकालमा राख्न सकिन्छ।
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फौजदारी अभियोगहरूका बारे मा थप
के मैले वकिल नियुक्त गर्नु पर्छ ?

वकिलहरू

प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी काउन्टि एटर्नीको हुनेछ।
त्यसकारण तपाईंले वकिल नियुक्त गर्नु पर्दै न। फौजदारी उजुर दायर
तपाईंले गरे को भएतापनि, काउन्टि एटर्नीले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन ्
पीडितको होइन भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

के म अदालतमा हाजिर हुनु पर्छ ?

अदालतमा
हाजिर हुने

अदालतको प्रक्रियामा, तपाईंलाई डाकिएको बेला मात्र तपाईं अदालतमा
हाजिर हुनप
ु र्छ। यदि तपाईंलाई डाकिएमा, तपाईं सही समयमा अदालतमा
पुग्नु अत्यन्त जरुरी हुनेछ। यद्यपि, समन बिना पनि, तपाईंले चाहे मा
जहिल्यैपनि अदालतमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईं आउने विचार गर्नुभयो
भने, आफू आउने भनेर काउन्टि एटर्नीको कार्यालयका आफ्नो पीडितको
एड्भोकेटलाई जनाउनु राम्रो हुनेछ।

मैले अभियोगहरू खारे ज गर्न चाहे मा के हुन्छ?

अभियोगहरू
खारे ज गर्ने
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तपाईंले फाएट काउन्टिमा अभियोगहरू खारे ज गर्न सक्नु हुँदैन। अभियोग
दायर गरे पछि, प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी काउन्टि
कार्यालयको हुनेछ। काउन्टि एटर्नीले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले,
मुद्दा दायर गर्ने वा अभियोग खारे ज गर्ने निर्णय काउन्टि एटर्नीको हुनेछ।
यद्यपि, काउन्टि एटर्नीको कार्यालय तपाईंलाई सहयोग गर्न चाहन्छन ् र
तपाईंको भावनाहरूमाथि विचार गर्नेछन ्। उनीहरूलाई सबै जानकारी दिन
र मुद्दा चलाउने तथा सजाय सुनाउने विकल्पहरूका सम्बन्धमा आफ्नो
कुनैपनि समस्याहरू उनीहरूसँग छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। काउन्टि
एटर्नीको कार्यालयका भिक्टिम एड्भोकेटसँग कुरा गर्न 859-254-4941
मा कल गर्नुहोस ्।

घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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प्रहरीको संलग्नता
यदि घट्नास्थलमा प्रहरी पुगेमा के हुनेछ?

प्रहरी
रिपोर्ट

अधिकृ तहरूले कुनै कलको प्रतिक्रिया दिएमा उनीहरूले घट्नाको छानबिन
गर्नेछन ्। अधिकृ तहरूलाई भएको घट्नाबारे बताउनुहोस ्, अपराधकर्ताले
कुनैपनि हतियार वा खतरनाक वस्तुहरू प्रयोग गरे को वा प्रयोग गर्ने
धम्की दिएको छ भने भन्नुहोस ्, र लागेको चोटपटकहरू वा दर्व्य
ु वहारको
अन्य प्रमाणहरू दे खाउनुहोस ्। यदि दर्व्य
ु वहार गर्ने गरे को विवरण छ वा
सुरक्षात्मक आदे श छ भने, अधिकृ तलाई जानकारी दिनुहोस ्।
यदि अधिकृ तहरूले अपराध भएको हो भन्ने ठहर गरे मा, उनीहरूले प्रहरी
रिपोर्ट बनाउनेछन्। प्रहरी रिपोर्ट बनाउनु तथा अपराधकर्ताका विरुद्ध
अभियोग दायर गर्नु एउटै कुरा होइन। प्रहरी विभागको 859-258-3600
मा कल गरे र एकजना भिक्टिम एड्भोकेटलाई अपराधकर्तालाई अपराधको
आरोप लगाइएयो कि लगाइएन भनेर बुझ्नुहोस ्। घरे लु हिं सा इकाइका
एकजना डिटे क्टिभले मुद्दाका बारे मा अतिरिक्त जानकारी सङ्कलन गर्न र
मुल रिपोर्ट बनाएदे खि यता कुनै नयाँ कुराहरू, जस्तै अपराधकर्ताले
तपाईंसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे को छ भने सो बारे जान्न तपाईंसँग
सम्पर्क गर्न सक्छन ्।
के प्रहरीले अपराधकर्तालाई पक्राउ गर्नेछ?

पक्राउ

यदि अपराध भएको प्रमाण छ भने, प्रहरीले अपराधकर्तालाई पक्राउ गर्न
सक्छ। अधिकृ तहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्य हुन्छ, तसर्थ तपाईंले
अपराधकर्ता विरुद्ध अभियोग लगाउन चाहे वा नचाहे पनि वा पक्राउ नगर्नु
भनेर अनुरोध गरे ता पनि अपराधकर्ता पक्राउ हुन सक्छन ्। अधिकृ तले
वारन्ट बिना पनि पक्राउ गर्न सक्छन ्। यदि अपराधकर्ता घट्नास्थलबाट
भागेको भए, अधिकृ तले अपराधकर्ताको पत्ता लागेपछि उसलाई प्रहरी
संरक्षणमा ल्याउन पक्राउ वारन्टको लागि आवेदन दिन सक्छन ्।
यदि अपराधकर्तालाई पक्राउ गरिएमा, उसलाई अपराधको आरोप लगाइने
छ र जेलमा पुर्याइन्छ। यद्यपि, अपराधकर्ताले जमानत बुझाउन सक्छन ् र
लगभग तत्कालै पनि मुक्त हुन सक्छन ्। जेलबाट छुट्न जहिलेपनि
सम्भव हुने भएको कारण, तपाईंले आफ्नो सुरक्षाको योजना बनाउनु पर्छ ।
थप जानकारीका लागि पृष्ठ 27 हे र्नुहोस ्।
अपराधकर्ता कुनैपनि बेला जेलबाट छुट्न सक्छन ्।
कतिपय घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, तथा यौन हिं सा सम्बन्धित
अभियोगहरूमा छुट्दा “पीडितसँग सम्पर्क गर्न नपाइने” सर्त लगाइएको
हुन्छ। तपाईंको मुद्दामा यो लागु हुन्छ र सो सर्तको उल्लङ्घन भएमा
तपाईंले के गर्नुपर्छ भनेर भिक्टिम एड्भोकेटले तपाईंलाई बताउन सक्छन ्।

घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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प्रमाण
तपाईंको प्रमाण जति नै सानो वा महत्त्वहिन दे खिएता पनि, यसबाट
तपाईंले भोगेको कुरा अरुले थाहा पाउन सक्छन ् र अदालतमा कस्तो
कुराहरूलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा फरक ल्याउन सक्छ।
प्रमाणको प्रकार

यदि तपाईंसँग भौतिक प्रमाण वा साक्षी छै न भने पनि, तपाईं निराश हुनु
हुँदैन। भौतिक प्रमाणले तपाईंको मुद्दालाई बलियो बनाउने भएपनि,
तपाईंको बयान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनेछ।
फोटोहरू: यदि तपाईंको चोटहरू दे खिन्छ भने, प्रमाणका लागि फोटोहरू
लिनुहोस ्। कुनै कुनै प्रकारका चोटपटकहरू, जस्तै निलडामहरू घट्ना
पश्चात पनि धेरै दिन सम्म दे खिन सक्छन ्। यदि यस्तो छ भने, तपाईंको
चोटपटकहरूको फेरि फोटो लिनुहोस ्। तपाईंले फाएट काउन्टि शेरिफको
कार्यालय वा लेक्सिङटन प्रहरी विभागद्वारा पनि फोटोहरू लिन अनुरोध
गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नो चोटपटकका लागि तपाईंले चिकित्सा उपचार
लिनुहुँदैछ भने, तपाईंको चिकित्सकलाई पनि फोटोहरू लिने अनुरोध गर्न
सक्नुहुन्छ। तपाईंले पनि फोटोहरू खिचेर चोटपटकहरूबारे कागजमा
उल्लेख गर्ने प्रोत्साहन गरिन्छ। कानून प्रवर्त्तनद्वारा खिचिएको फोटोहरू
फौजदारी पुर्पक्षको लागि प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ र
सुरक्षात्मक आदे शको सुनवाइका लागि उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। यदि
तपाईंको चोटपटकहरूको फोटो छ भने, तपाईंको एड्भोकेट, एटर्नी, तथा
न्यायाधीशलाई यसबारे अवगत गराउनुहोस ्।
अन्य प्रमाण: तपाईंले सामना गरे को दर्व्य
ु वहार वा हानि गर्ने धम्कीहरूसँग
सम्बन्धित सबै कागजात र प्रमाणलाई सुरक्षित राख्नु जरुरी हुन्छ। यस
भित्र निम्न पर्न सक्छन ्:
• भ्वाइसमेल, फोन कल लग, तथा टे क्स्ट सन्देशहरू
• इमेल तथा सामाजिक मिडियाका पोस्टहरू,
कुनै तेस्रो पक्षले पठाएको सन्देशहरू लगायत
• कार्ड, नोट, उपहारहरू
• फोटो वा भिडियोहरू
• चिकित्सा अभिलेखहरू
• साक्षी(हरू) नामहरू तथा सम्पर्क जानकारी
• तपाईंले राखेको लिखित कागजात, जस्तै कुनै जर्नल
वा पिछा गरे को विवरण
तपाईंको एड्भोकेट, प्रहरी, तथा अदालतलाई तपाईंसँग भएको प्रमाणबारे
थाहा छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस ्। प्रहरीले तपाईंलाई प्रमाणलाई सुरक्षित
राख्न सहायता गर्न सक्छन ्।
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पिछा गर्ने अपराधको प्रकृतिले गर्दा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन
निकै मुस्किल पर्न सक्छ। यसको अर्थ हो हिंसाको सामना गरेर
बाँचेका व्यक्तिहरूले सक्रिय रूपमा छानबिन तथा प्रमाण सङ्कलन
प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्छ।
पिछा गरे को
प्रमाण

पिछा गर्ने घट्ना तथा आचरण सम्बन्धी विवरण राख्नाले प्रहरी तथा
प्रसिक्युटरहरूलाई अत्यन्त सहायता पुग्न सक्छ।

• यस्तो विवरणको सहायताले निम्न कुराहरू लिखितमा समावेश गर्न
सकिन्छ:
• पिछाकर्ताले तपाईंलाई कसरी लक्ष बनाउँदैछ भन्ने जानकारी,
जसमा घट्नाको मिति, समय, र विवरण, तपाईंले घट्नाको सूचना
दिनु भएको छ वा छैन, कसलाई सूचना दिनुभएको छ, तथा
उनीहरूको जवाफ आदि जस्ता विवरणहरू पर्न सक्छ। साक्षीहरूको
नाम तथा सम्पर्क विवरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्
• कुनैपनि प्रत्यक्ष धम्कीहरू, तेस्रो पक्षहरूलाई दिइएको धम्कीहरू,
र पिछाकर्ताले गरेको प्रत्यक्ष धम्की अन्तर्गत नपर्ने कुनैपनि
इसारा वा चीजबीजहरू।
• तपाईंको आफ्नो वा अरुको सुरक्षाको चिन्ता वा डर भएको कारण
तपाईंले आफ्नो जीवनमा बद्लाव गरेको कुराहरू। यस भित्र तपाईंको
सुरक्षाका लागि काममा गरिएको व्यवस्था वा विशेष हेरफेरहरू,
सुरक्षाका लागि वा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मरम्मत गर्न
तपाईंले खर्च गरेको रकम आदि पर्न सक्छ।
• तपाईंले कहिले र कसरी पिछाकर्तालाई सम्पर्क गर्न नचाहेको भनेर
खबर गर्नुभयो र यसमा पिछाकर्ताको जवाफ

भ्वाइसमेल, टेक्स्ट सन्देश, इमेल, पत्र, उपहार, सम्पत्ति क्षतिको
तस्बिरहरू, र प्रमाणको काम आउन सक्ने कुनैपनि कुराहरू राख्नु जरुरी
हुन्छ। प्रविधिको उपयोग गर्दै पिछाकर्ताको उत्पीडक आचरणहरूको
भिडियो बनाउँदा वा सम्पत्तिको क्षतिको तस्बिरहरू खिच्दा पनि
उपयोगी हुन सक्छ।
नोट: कानून प्रवर्त्तन वा प्रसिक्युटरहरूलाई दिएको कुनैपनि
कागजातहरूलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ वा अन्जानमा
पिछाकर्तालाई दिन सकिन्छ। पिछाकर्ताले नहेरोस् भन्ने लागेको
कुनैपनि जानकारी समावेश नगर्नुहोस्।
तपाईंलाई पिछा गरेको विवरण राख्ने तथा आफ्नो सुरक्षाको योजना
बनाउने बारेमा थप जानकारीका लागि सहायता गर्ने केही स्रोतहरू यस
प्रकार छन्:
• स्टाकिङ एण्ड हरासमेन्ट एसेसमेन्ट एण्ड रिस्क प्रोफाइल
(SHARP): www.coercivecontrol.org
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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• स्टाकिङ प्रिभेन्सन, अवेरनेस, तथा रिसोर्स सेन्टर (SPARC):
www.stalkingawareness.org
• आउटरेजअस: www.outrageus.org
• टेक्नोलोजी सेफटी: www.techsafety.org

यौन
आक्रमणको
प्रमाण

कुनै यौन आक्रमण पश्चात सबै पीडितहरूलाई शारीरिक आघात पर्दै न।
यद्यपि, कसै कसैलाई आफूले महसुस गर्न वा दे ख्न नसकेको शारीरिक
आघात पनि हुन सक्छ। एउटा चिकित्सा परीक्षण गराउँ दा मात्र यस्ता
आघातबारे थाहा लाग्न सक्छ र गर्भावस्था, यौन सङ्क्रामक रोगहरू, तथा
ह्युमन इम्युनो डे फिसियन्सी भाइरसको उपचार र रोकथामका विकल्पहरू
उपलब्ध हुन सक्छ। चिकित्सा परीक्षण गराउने वा नगराउने तपाईंको
रोजाइ हो। यो परीक्षणलाई SAFE (सेक्सुअल एसल्ट फोरे न्सिक एक्जाम)
भनिन्छ।
सेक्सुअल एसल्ट फोरे न्सिक एक्जामले दई
ु मुख्य काम गर्छ: 1)
चोटपटकको पहिचान, उपचार, तथा लिखित कागजात तयार गरे र
चिकित्सा सेवा उपलब्ध गर्ने साथै आवश्यक परे को खण्डमा उपयुक्त
चिकित्सा परीक्षण गर्ने तथा 2) अपराधीमाथि मुद्दा चलाउन फौजदारी
अभियोग सुनाइने विकल्पलाई सुरक्षित राख्ने उद्दे श्यले भौतिक प्रमाण,
जस्तै DNA सङ्कलन गर्नमा सहायता गर्ने।
उक्त परीक्षणहरू SANE (सेक्सुअल एसल्ट नर्स एक्जामिनर), एकजना
विशेष रुपमा तालीमप्राप्त नर्सद्वारा गरिन्छ जसले पीडितहरूलाई स्नेहमयी,
सांस्कृतिक रुपमा संवेदनशील, तथा व्यापक चिकित्सा सेवाहरू प्रदान
गर्छन ्। सेक्सुअल एसल्ट नर्स एक्जामिनरहरू प्रमाण सङ्कलनमा पनि
तालीमप्राप्त हुन्छन ्, जो तपाईंले कानूनी कारबाही गर्न चाहे को खण्डमा
उपयोगी हुन सक्छ।
लेक्सिङटन प्रहरी विभागमा अन-कल सेक्सुअल एसल्ट नर्स एक्जामिनर
उपलब्ध हुन्छन ् जसले केन्तुकी विश्वविद्यालय अस्पतालको विशेष उपकरण
युक्त कक्षमा उक्त परीक्षणहरू सम्पन्न गर्छन ्। यद्यपि, उक्त परीक्षणहरू
तपाईंले चाहे को कुनैपनि आकस्मिक अवस्था विभागमा पनि गर्न
सकिन्छ। उक्त परीक्षणहरू यौन हिं साबाट बाँचेका व्यक्तिहरूका लागि
निःशुल्क हुन्छ र प्रहरीलाई सूचना बिना नै यो गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले मेडिकल फोरे न्सिक एक्जाम (SAFE) गराउने विचार
गर्नुभयो भने, चिकित्सा पेसेवरले नभनेसम्म तपाईंले नुहाउने, शावर
लिने, डच गर्ने, कपडा बदल्ने, दाँत माँझ्ने, वा कपाल कोर्ने वा स्प्रे गर्ने
कार्यहरू नगर्नु जरुरी हुन्छ।
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गला घोटे को
प्रमाण

गला घोट्ने (कहिलेकाहीँ चोकिङ भनिन्छ) लाई घरे ल,ु डे टिङ सम्बन्धी,
तथा यौन हिं साको सर्वाधिक घातक स्वरुपहरू मध्ये एक मानिन्छ।
दर्व्य
ु वहारकर्ताले पीडितको अर्को सास आफ्नो नियन्त्रणमा गर्ने यो शक्ति
तथा नियन्त्रणको अन्तिम स्वरुप हो। अपराधकर्ताहरूले यसका लागि
पीडितको घाँटीमा उनीहरूको हात, खुट्टा, पाखुरा, डोरी, पेटि, वा अन्य
वस्तुहरूको प्रयोग गर्छन ्।
यदि तपाईंले गला घोट्ने वा निस्सासिएको महसुस गर्नुभएको छ भने
कृ पया पीडितको एड्भोकेटलाई सम्पर्क गरे र तपाईंको सुरक्षाको विषयमा
छलफल गर्नुहोस ्।
कतिपय चोटपटकहरू आन्तरिक हुने भएर गला घोटिएको गम्भीरता
तत्कालै प्रस्ट नहुन सक्ने भएता पनि, गला घोटिएको कारण दीर्घकालमा
पनि गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यदि तपाईंको गला
घोटिएको छ भने, कृ पया चिकित्सा सेवा लिनुहोस ्।
यदि तपाईं आफ्नो चोटपटकहरूको फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले
आफ्नो गला र कान वरिपरिको दागहरूको, आँखा रातो भएको, तथा
आँखा र आँखिभौं र कानको लोति वरिपरिको ससाना रातो थोप्लाहरूको
तस्विर खिच्ने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गला घोटिएको कारण
आफ्नो स्वर बद्लेको छ भने तपाईंले आफ्नो स्वर रे कर्ड गराउन पनि
सक्नुहुन्छ।
तस्बिरहरू निकै राम्रो भएतापनि, गला घोटिएको चिन्ह तथा लक्षणहरूको
रे कर्ड राख्न एउटा डायरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै बोल्न गाह्रो
भएको (खस्रो वा घोक्रो स्वर), कान बज्ने, बान्ता तथा वाकवाक, रिङ्गटा,
निल्न गाह्रो हुने, तपाईंले दिसा पिसाब रोक्न नसकेको, बेहोस हुने, तथा
अन्य कुराहरू।
तपाईंलाई गला घोटिएको गम्भीरताका बारे मा थप जानकारीका लागि यहाँ
केही राम्रा स्रोतहरू दिइएका छन ्:
• ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट अन स्ट्र्याङ्गुलेसन प्रिभेन्सन:
www.strangulationtraininginstitute.com
• एण्ड भायलेन्स अगेन्स्ट वुमन इन्टरन्याशनल
www.evawintl.org/resource-library/
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एड्भोकेटहरू
भिक्टिम एड्भोकेटहरू भनेका स्थानीय संस्थाहरूका कर्मचारीहरू हुन ्
जसले घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, तथा पिछा गर्ने
कार्यको पीडितहरूलाई निःशुल्क सेवाहरू प्रदान गर्छन ्। केही एड्भोकेटहरू
फौजदारी न्याय प्रणालीमा कम गर्छन ् तथा अन्य कतिपय समुदायमा
आधारित संस्थाहरूमा काम गर्छन ्।
एड्भोकेटहरूका
बारे मा

एड्भोकेटहरू भनेका हिं साको पीडितहरूलाई सहयोग गर्न तालीमप्राप्त
पेसेवरहरू हुन ्। उनीहरूले जानकारी तथा भावनात्मक सहयोग प्रदान
गर्छन ्। एड्भोकेटहरूले अदालतको प्रक्रियाबारे बुझाउँ छन ्, सहयोग
सेवाहरूमा सिफारिस गर्छन ्, तथा तपाईंको लागि सर्वोत्तम विकल्पहरू पत्ता
लगाउन सहायता गर्छन ्।
सबै एड्भोकेटहरूले निम्न कार्यहरू गर्न सक्छन ्:
• अदालतको प्रक्रियाका बारे मा जानकारी प्रदान गर्ने
• तपाईंको लागि कुन कुन विकल्पहरू उपलब्ध हुन्छ भनेर तपाईंलाई
बुझाउने
• स्थानीय संस्था तथा स्रोतहरूबारे जानकारी उपलब्ध गर्ने र
सिफारिसहरू गर्ने
• सामुदायिक संस्थाहरूको सेवाहरूसँग समन्वय गर्ने
• तपाईंको सुरक्षाको लागि योजना बनाउन सहयोग गर्ने
• अदालतमा तपाईंको साथ रहने
यद्यपि, एड्भोकेटहरूद्वारा उपलब्ध गरिने सेवाहरूमा केही फरक हुन्छ, जुन
कुरा मुख्यत उनीहरू कुनै फौजदारी न्याय संस्थामा वा समुदायमा
आधारित संस्थामा काम गर्छन ् त्यसमा भर पर्छ। यस अन्तर्गत निम्न
किसिमको फरकहरू समवेश हुन्छ:
•
•
•
•

गोपनीयताको सीमा
कसले पहिला सम्पर्क गर्ने
कुन बेला सम्पर्क गर्ने
एड्भोकेटले तपाईंसँग कति लामो समय सम्म काम गर्ने

कुनै एड्भोकेटसँग काम गर्दै गर्दा, उनले प्रदान गर्न सक्ने गोपनीयताको
स्तरबारे कृ पया एड्भोकेटलाई सोध्नुहोस ्।
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तपाईं तथा तपाईंको प्रियजनहरूलाई सुरक्षित राख्ने
VINE, अर्थात पीडित जानकारी एवं सूचना प्रणाली, भनेको अदालतको
मुद्दा तथा अपराधकर्ता संरक्षण स्थिति सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरे र
पीडितहरूलाई सुसचि
ू त रहन सहायता गर्ने एउटा निःशुल्क, स्वचालित
सेवा हो।
पीडित
जानकारी एवं
सूचना प्रणाली

तपाईंले हप्तामा 7 दिन 24 घण्टा नै पीडित जानकारी एवं सच
ू ना
प्रणालीको सेवा लिन सक्नुहुन्छ!
सुरक्षात्मक आदे श
पीडित जानकारी एवं सूचना प्रणालीले तपाईंको सुरक्षात्मक आदे शको
स्थितिबारे जानकारी प्रदान गर्न सक्छ र तपाईंलाई अदालतको आगामी
सुनवाइहरू तथा आदे शको म्याद समाप्ति मितिबारे सूचना दिनेछ।
दर्ता गर्न 1-800-511-1670 मा कल गर्नुहोस ् वा
www.registervpo.com मा गएर केन्तुकी राज्यमा क्लिक गर्नुहोस ्।
अपराधकर्ता संरक्षण स्थिति
पीडित जानकारी एवं सूचना प्रणालीले अपराधकर्ता जेल वा कारावासमा छ
भन्ने जानकारी प्रदान गर्न सक्छ र अपराधकर्ता मुक्त गरिएमा,
स्थानान्तरण गरिएमा, वा भागेमा तपाईंलाई सूचना दिन्छ।
दर्ता गर्न 1-800-511-1670 मा कल गर्नुहोस ् वा
www.vinelink.com मा जानह
ु ोस ्
अदालतको जानकारी
तपाईंले कुनै खास फौजदारी मुद्दा (मिसडे मिनर (सामान्य अपराधा) वा
फेलोनी (गम्भीर अपराध)) का बारे मा जानकारी खोजेर अदालतको
आगामी सुनवाइहरू वा अदालतको तारिखहरूमा निर्धारित परिवर्तनहरूबारे
सूचना पाउन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
1-800-511-1670 मा कल गरे र वा
www.courts.ky.gov मा गएर पीडित जानकारी एवं सूचना प्रणालीमा
क्लिक गरे र दर्ता गर्नुहोस ्।
नोट: सूचना प्राप्त गर्न तपाईंले दर्ता गरे को हुनप
ु र्छ। तपाईंले प्रत्येक सेवा
(संरक्षण स्थिति, अदालतको जानकारी, तथा सुरक्षात्मक आदे श) का
लागि छुट्टा छुट्टै दर्ता गर्नु पर्नेछ।
महत्त्वपूर्ण:अपराधकर्तालाई कस्टडीबाट मुक्त गर्ने आदे शमा पीडित
जानकारी एवं सूचना प्रणालीले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न जरुरी छै न ।
तपाईंलाई एकपटक मुक्त गरिएको, स्थानान्तरण गरिएको, वा भागेको
विषयमा सूचना दिएपछि तपाईंले भविष्यमा मुक्त गरिने, स्थानान्तरण
गरिने, वा भागेको घट्नाहरूबारे पनि सूचना पाउने पुष्टि गर्दै फेरि दर्ता
गर्नुपर्ने हुन्छ।
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कोही पीडितहरू पाल्तु पसुको सुरक्षालाई लिएर डरको कारण
अपराधकर्तासँग बस्न वा उसँग जान चाहन्छन ्। यद्यपि, तपाईंले आफ्नो
सुरक्षा र तपाईंको पाल्तु पसुको सुरक्षा मध्ये चयन गर्न आवश्यक छै न।
तपाईंले आफ्नो पाल्तु पसुलाई पनि सुरक्षात्मक आदे शमा गाभ्न
सक्नुहुन्छ।
पाल्तु पसह
ु रू

लेक्सिङटन-फाएट एनिमल केयर एण्ड कन्ट्रोलद्वारा घरे लु हिं सा स्थितिहरूमा
संलग्न भएका कुकुर वा बिरालोहरूका लागि अल्पकालीन आकस्मिक
अवस्था आवास उपलब्ध गराउँ छ। थप जानकारीका लागि, लेक्सिङटन-फाएट
एनिमल केयर एण्ड कन्ट्रोललाई 859-255-9033 मा सम्पर्क गर्नुहोस ्।
ग्रिनहाउस17, जसले पीडित तथा उनीहरूको बालबालिकाहरूका लागि
आकस्मिक अवस्था आवास प्रदान गर्छ, यसले तपाईंको पाल्तु पसुलाई
पाल्ने परिवारको पत्ता नलागुन्जेल अस्थायी स्थलमा नै खोर पनि उपलब्ध
गर्छ। थप जानकारीका लागि, ग्रिनहाउस17 लाई 1-800-544-2022 मा
सम्पर्क गर्नुहोस ्।

अन्य
सरु क्षाहरू

सरु क्षा योजना तयार गर्ने बारे मा भिक्टिम एड्भोकेटलाई सोध्नुहोस ्। सुरक्षा
योजनामा जोखिमहरूको पहिचान गरि तपाईंले सुरक्षामा वृद्धि गर्ने
उपायहरू पत्ता लगाइन्छ। एउटा राम्रो योजना भनेको तपाईंको स्थिति
अनुसार तयार गरिएको हुन्छ र यसमा विभिन्न परिस्थितिहरूमाथि
विचार गरिएको हुन्छ, जस्तै तपाईं काममा जाँदा, बालबालिकाहरू साथमा
भएको बेला, कुनै विवाद भएको बेला, आदि।
केन्तुकी तथा फाएट काउन्टिमा पीडितहरूका लागि अतिरिक्त सुरक्षाहरू
उपलब्ध छन ्। एड्भोकेटलाई निम्न कुराहरूका बारे मा तथा उनीहरूले तपाईंको
स्थितिमा सहायता गर्न सक्ने कुनैपनि अतिरिक्त कार्यक्रमहरूबारे सोध्नुहोस ्।
• ठे गानाको गोपनीयता: राज्य सचीवले तपाईंको मतदाता दर्ता
विवरणलाई गोप्य राख्न सक्छन ्
• आकस्मिक अवस्था आर्थिक सहायता: केही मुनाफा रहित संस्थाहरूले
जोखिममा परे का वा आवास गुमाएका वा बिजुली, ग्यास आदि
सेवाहरू बन्द गरिइएका पीडितहरूका लागि आर्थिक सहायता प्रदान
गर्छन ्।
• लिज समाप्ति: KRS 383.300 द्वारा केही पीडितहरूलाई सुरक्षात्मक
कारणहरूले ठाउँ सर्नु पर्दा लिज वा भाडाको सम्झौता भङ्ग गर्ने
अनुमति दिइएको हुन्छ
• सुरक्षात्मक उपायहरू: केही कार्यक्रमहरू अन्तर्गत पीडितहरूलाई घरमा
सुरक्षित रहन मद्त गर्न अलार्म, क्यामेरा, ताला फेर्ने, आदि जस्ता
वस्तुहरू पनि उपलब्ध गराइन्छ।
• सुरक्षा एस्कर्ट : साझा आवासबाट व्यक्तिगत सरसामान निकाल्ने
बेलामा कुनै प्रहरी अधिकृ त वा डे प्युटि शेरिफले तपाईं वा
अपराधकर्तालाई एस्कर्ट गर्न सक्नेछन ्।
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सामुदायिक स्रोतहरू
फाएट काउन्टिमा घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, तथा पिछा गर्ने कार्यका
पीडितहरूका लागि विभिन्न प्रकारको सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। धेरैवटा सेवाहरू निःशुल्क
हुन्छन ्। लेक्सिङटनमा उपलब्ध कुनै कुनै प्राथमिक सेवाहरूबारे तल उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको लागि कुन कुन सेवाहरू सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्णय गर्न सहायताका
लागि र यहाँ उल्लेख नगरिएका सेवाहरूको पत्ता लगाउन, कुनै भिक्टिम एड्भोकेटसँग
कुरा गर्नुहोस ्।
एम्परस्याण्ड सेक्सुअल भायलेन्स रिसोर्स सेन्टर अफ द ब्लुग्रास
1-800-656-HOPE (4673) वा 859-253-2511
www.ampersandky.org
यौन हिं साको पीडितहरूलाई निःशुल्क तथा गोपनीय सेवाहरू प्रदान गर्छ र यसमा
उनीहरूको परिवार तथा साथीहरूका लागि पनि सेवाहरू समावेश हुन्छ। एम्परस्याण्डको
24-घण्टा सहयोग लाईन उपलब्ध हुन्छ, सङ्कट तथा व्यक्तिगत काउन्सेलिङ, चिकित्सा
तथा कानूनी वकालत प्रदान गर्छ, शिक्षा तथा सचेतनाका प्रयासहरू गर्छ फाएटका
अतिरिक्त, हामी निम्न काउन्टिका मानिसहरूमा सेवा पुर्याउँ छौं: एन्डर्सन, बर्बन, बोयल,
क्लार्क , एस्टिल, फ्र्याङ्कलिन, गरार्ड, ह्यारिसन, जेसामिन, लिङ्गन, म्याडिसन, मर्कर,
निकोलास, पावेल, स्कट, तथा वूडफर्ड।
चिल्ड्रन्स एड्भोकेसी सेन्टर अफ द ब्लुग्रास
162 North Ashland Ave
859-225-5437
www.kykids.org
एउटा प्रोत्साही, मैत्रिपूर्ण, तथा सुरक्षित वातावरणमा सेवाहरू प्रदान गर्दै यौन दर्व्य
ु वहार
गरिएको बालबालिकाहरूद्वारा भोग्नु परे को आघातमा कमी ल्याउँ छ। हाम्रो लक्ष भनेको
यौन दर्व्य
ु वहारको पीडित बालबालिकाहरूको निको हुने र आरोग्यलाभ प्रक्रियामा वृद्धि गर्नु
हो। हामी एउटा बाल-मैत्रि परिवेश तयार गरे र यो काम गर्छौं जहाँ पेसेवरहरूको कुनै
सीपप्राप्त टोलीले एक साथ आएर निष्पक्ष, सहयोगात्मक स्थानमा आरोपहरूको छानबिन
गर्छन ्, चिकित्सकीय सहयोग प्रदान गर्छन ्, तथा पीडित सहायता सेवाहरू उपलब्ध
गराउँ छन ्। चिल्ड्रन्स एड्भोकेसी सेन्टर अफ द ब्लुग्रास बाल यौन दर्व्य
ु वहार मुद्दाहरूमाथि
कारबाही गरिने प्रक्रियाहरूमा सुधार ल्याउन प्रयासरत छ। हामी बाल यौन दर्व्य
ु वहारको
छानबिनमा संलग्न सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई समन्वय गर्छौं साथै पेसेवर तथा
सर्वसाधारणलाई दर्व्य
ु वहारका बारे मा जानकारी प्रदान गर्छौं। सम्पूर्ण सेवाहरू बालबालिका
तथा उनीहरूको नन-अफेन्डिङ परिवारहरूका लागि निःशुल्क उपलब्ध गरिन्छ।
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हिं साबाट बाँचेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा

क्रिसालिस हाउस
859-243-0972 वा 859-225-9912
www.chrysalishouse.org
क्रिसालिस हाउसमा भर्ना भएका रसायन निर्भर महिलाहरूका लागि दीर्घकालीन आवासीय
पदार्थ दरु
ु पयोग उपचार तथा विशेषकृ त सहयोग सेवाहरू प्रदान गर्छ। क्रिसालिस हाउसका
सेवाग्राहीहरूका लागि सेवाहरूमा मूल्याङ्कन, व्यक्तिगत तथा सामूहिक काउन्सेलिङ,
सङ्कट निराकरण, मुद्दा व्यवस्थापन, सुरक्षात्मक आदे श प्राप्त गर्न तथा फौजदारी
अभियोगहरूको अर्जी दिनमा सहायता, सुरक्षा योजना, पीडित वकालत, समुदायमा
सिफारिस, जागिर तत्परता तालीम, बालबालिकाहरूको लालनपालन सम्बन्धी कक्षा,
बालबालिकाको सेवा तथा सामुदायिक शिक्षा आदि समावेश छन ्।
चिल्ड्रन्स ल सेन्टर
215 W. Short St., Suite 205
859-253-3353
www.childrenslawky.org
घरे लु तथा यौन हिं साका पीडित बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू तथा साक्षीहरूका
लागि निःशुल्क दे वानी कानूनी सहायता प्रदान गर्छ। कानूनी सेवाहरूमा सुरक्षा आदे श
प्राप्त गर्नमा सहायता, अर्जी वयस्कले नाबालकका तर्फबाट दायर गरे को वा नाबालकले
आफ्नै लागि गरे को भएपनि; सुरक्षात्मक आदे शको सुनवाइको बेला साक्षीका रुपमा
बोलाईने बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व; तथा परिवार/ टिन डे टिङ सम्बन्धी हिं सा वा
यौन हिं साको नाबालक पीडितहरूका लागि दे वानी कानूनी सुझाव समावेश छन ्। उक्त
सेवाहरू परिवारको आय नहे रि निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ र अपराध पीडित एन
अन्तर्गत अनुदानद्वारा यो सम्भव भएको छ।
लेक्सिङटन प्रहरी विभाग
150 East Main Street
आकस्मिक अवस्था 911 | गैर-आकस्मिक अवस्था 859-258-3600
लेक्सिङटन प्रहरी विभागको नीति तथा विभागको घरे लु हिं सा तथा यौन आक्रमण
इकाइको समग्र लक्ष भनेको केन्तुकी संशोधित विधान (KRS) मा निर्धारित भए अनुसार
घरे ल/
ु डे टिङ सम्बन्धी हिं सा तथा दर्व्य
ु वहारका पीडितहरूलाई प्रवर्त्तन सहायता प्रदान गर्नु
साथै घरे ल/
ु डे टिङ सम्बन्धी हिं साका घट्नाहरू सम्बन्धी कार्यरत सामुदायिक सामाजिक
सेवा संस्थाहरूसँग प्रभावकारी साझेदारीहरू कायम गर्नु हो।
प्रत्येक मुद्दामा फोलो-अप छानबिन तथा सेवाहरूका लागि घरे लु हिं सा इकाइका एकजना
डिटे क्टिभ तथा/वा भिक्टिम एड्भोकेटलाई खटाइने छ। यो फोलो-अप प्रक्रियामा सबभन्दा
पछिल्लो घट्ना सम्बन्धी सम्पूर्ण सान्दर्भिक जानकारीका साथै कुनैपनि र सबै पछिल्लो
दर्व्य
ु वहार सम्बन्धी कागजात जम्मा गर्ने कामहरू पर्दछ। यो फोलो-अपको मुख्य उद्दे श्य
भनेको फौजदारी न्याय प्रक्रियाबारे बुझाउनु, मुद्दा चलाउनेका सन्दर्भमा पीडितको
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विकल्पहरूबारे बताउनु, तथा पीडितलाई सहायता गर्न सक्ने सामुदायिक तथा सामाजिक
सेवा संस्थाहरूबारे जानकारी उपलब्ध गर्नु हो। सेवाहरू अङ्ग्रेजी तथा स्प्यानिशमा प्रदान
गरिन्छ।
फाएट राज्य एटर्नीको कार्यालय
116 N. Upper Street, Suite 300
859-246-2060
www.lexingtonprosecutor.com
घरे लु हिं साको सबै गम्भीर अपराध भएको फौजदारी विषयहरूमा मुद्दा चलाउँ छ। यो
कार्यालयमा अपराध पीडित सहायता कर्मचारी हुन्छन ् जसले पीडितहरूलाई उपयुक्त
सामुदायिक स्रोतहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्छन ्, पीडितहरूलाई उनीहरूको मुद्दाहरू फौजदारी
न्याय प्रणाली अनुसार अगाडि बढ्दा जानकारी प्रदान गर्छन ्, अदालतमा साथी जान्छन ्,
अपराध पीडित क्षतिपूर्ति फारामहरू भर्नमा सहायता गर्छन ्, तथा सर्किट अदालतका लागि
पीडितमा परे को असर सम्बन्धी विवरणहरू तयार गर्न मद्दत गर्छन ्।
फाएट काउन्टि एटर्नीको कार्यालय
फौजदारी उजुर: 150 N. Limestone Street, 3rd Floor
भिक्टिम एड्भोकेट: 201 E. Main St., Ste. 600
859-254-4941
www.fayettecountyattorney.com
घरे लु हिं सा संलग्न भएको सबै सामान्य अपराधका अभियोगहरूमा मुद्दा चलाउँ छ। हाम्रो
एड्भोकेटहरूले घरे लु हिं साका पीडितहरूलाई, दव
ु ै फौजदारी तथा दे वानी, अदालत
प्रणालीमा यताउता गर्न सहायता गर्छन ्। हामी पीडितहरूलाई आकस्मिक अवस्था
सुरक्षात्मक आदे श (आकस्मिक अवस्था सुरक्षात्मक आदे श/अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक
आदे श) तथा फौजदारी अभियोगहरू दायर गर्न, सामुदायिक स्रोतहरूमा सिफारिस गर्न,
अदालतको प्रक्रिया तथा सम्भावित परिणामहरूबारे बुझाउन, अदालतमा साथी जान, र
अपराध पीडित क्षतिपूर्ति दाबीहरू दायर गर्नमा सहायता गर्न सक्छौं। एड्भोकेटहरूले
प्रसिक्युटरलाई पीडितको आवश्यकता तथा अपेक्षाहरूबारे बताउँ दै पीडितहरूका लागि
आवाजको काम गर्छन ्। अझैसम्म केही पनि दायर नगर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि
उनीहरू अदालतका विकल्पहरूबारे छलफल गर्न उपलब्ध रहन्छन ्। हाम्रो लक्ष भनेको
पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै अपराधकर्तालाई उत्तरदायी ठहराउनु हो साथै पीडितलाई
प्राय भ्रामक तथा गाह्रो अदालतको प्रणालीमा पार पाउन सहायताका लागि हामीले
गर्नसक्ने हरे क कुरा गर्छौं।
फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालय
150 N. Limestone Street, Suite 265
859-252-1771
www.fayettesheriff.com
आमण्डाज सेन्टर फर लोकल रिसोर्सेज भनेको एउटा केन्द्रीय जानकारी बिन्दु हो जसले
घरे लु तथा आत्मीय साथी हिं साका पीडितहरूलाई समुदायमा उपलब्ध सेवाहरूसँग जोड्ने
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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काम गर्छ। आमण्डाज सेन्टरले परिवार हिं साको सामूहिक सामुदायिक प्रतिक्रियाका रुपमा
फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालय भित्रै काम गर्छ र पीडितहरूलाई उनीहरूलाई आवश्यक
पर्ने स्रोतहरूमा पहुँच प्रदान गर्छ। आमण्डाज सेन्टरले पीडितहरूसँग आमने सामने काम
गर्ने, उनीहरूलाई कानूनी प्रक्रियाहरूमा मार्गदर्शन गर्ने, प्रश्नहरूको जवाफ दिने, तथा
पीडितहरूलाई पार्ट नर संस्थाहरूमा सिफारिस गर्ने काम गर्छ। आमण्डाज सेन्टरमा अनुदान
प्राप्त इजाजतप्राप्त क्लिनिकल सामाजिक कार्यकर्तासँगको काउन्सेलिङ सत्रहरू पनि प्रदान
गरिन्छ। एकजना सुरक्षा योजना डे प्युटिले पीडितहरूलाई उनीहरूको घरमा भेटेर
उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने सुरक्षा योजना बनाउन र प्रमाण
सङ्कलनका लागि फोटोहरू खिच्न सहायता गर्छन ्। सुरक्षा योजना अधिकृ तले वादीको
आवासमा तालाहरू फेर्छन ् तथा सुरक्षा उपकरण जडान गर्छन ्। प्रतिवादीले घरे लु हिं सा
आदे श (DVO) वा अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श (IPO) को पालन गरे नगरे को
अनुगमन गर्नका लागि एउटा अदालतको आदे श अनुगमन कार्यक्रम पनि उपलब्ध हुन्छ।
शेरिफको कार्यालय आकस्मिक अवस्था सुरक्षात्मक आदे श (EPO), अस्थायी
अन्तरव्यक्तिगत सुरक्षात्मक आदे श (TIPO), घरे लु हिं सा आदे श (DVO), डोमेस्टिक
भायलेन्स बेन्च वारन्ट, घरे लु हिं सा समन, तथा कारण दे खाउ आदे शहरू लगायतका
सम्पूर्ण घरे लु हिं सा प्रक्रियाका लागि जिम्मेवारी हुन्छन ् साथै सुरक्षात्मक आदे शको
उल्लङ्घन भएको स्थितिमा बिना वारन्ट पक्राउ पनि गर्छन ्। शेरिफको कार्यालयमा
सम्पूर्ण आत्मीय साथी हिं साका कागजातहरूलाई ल एन्फोर्समेन्ट नेटवर्क अफ केन्तुकी
(LINK) तथा राष्ट्रिय अपराध जानकारी केन्द्र (NCIC), राज्य तथा संघीय कम्प्युटर
प्रणालीहरूमा राखिन्छ। ल एन्फोर्समेन्ट नेटवर्क अफ केन्तुकी तथा राष्ट्रिय अपराध
जानकारी केन्द्रले सुरक्षात्मक आदे शहरू सम्बन्धी जानकारीलाई सम्पूर्ण केन्तुकी तथा
संयुक्त राज्य अमेरिकाका कानून प्रवर्त्तन निकायहरूद्वारा सजिलै भेटाउने सक्ने गरि
राख्छन ्। शेरिफको कार्यालय भनेको अदालतको आदे श सम्मत बन्दुकहरू जफ्त गर्नका
लागि जिम्मेवार मुख्य संस्था हो। अदालतद्वारा अर्को आदे श नभएसम्म उक्त बन्दुकहरू
फाएट काउन्टि शेरिफको कार्यालयको संरक्षणमा रहने छ। यसका अतिरिक्त, डे प्युटि
शेरिफहरूले फोटो प्रमाण जम्मा गर्छन ्, एस्कर्ट आदे शहरू कार्यान्वयन गर्छन ्, घरे लु
हिं साका घट्नाहरूको कारबाही गर्छन ्, खतरनाक स्थितिहरूलाई साम्य गर्छन ्, तथा
उनीहरूले भेट्ने प्रत्येक पीडितको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्छन ्।
राइडसेयर कार्यक्रम: शेरिफको कार्यालयद्वारा यातायात सहायता आवश्यक पर्ने घरे लु तथा
अन्तरव्यक्तिगत हिं साका पीडितहरूको सहायताका लागि राइडसेयर कार्यक्रम प्रदान
गरिन्छ। राइडसेयर कार्यक्रमको माध्यमबाट शेरिफको कार्यालयले पीडितहरूलाई
अदालतको कारबाहीहरूमा, आश्रयमा, सुरक्षा आदे श दायर गर्न अदालतमा, तथा आवश्यक
एपोइन्टमेन्टहरूमा आउन जान यातायातको व्यवस्था गर्न सक्छन ्। आवश्यक
एपोइन्टमेन्टहरूमा यसैमा सीमित नहरने गरि निम्न लगायत समावेश छ: पीडित वा
उनीहरूको बालबालिकाहरूका लागि चिकित्सा एपोइन्टमेन्टहरू, आवास एपोइन्टमेन्टहरू,
रोजगार अन्तर्वार्ताहरू, वादीको बालबालिकाहरूलाई बाल स्याहार, स्कू ल, चिकित्सा
सत्रहरूमा जान आउन, दै निक जीवनका आवश्यकताहरूको पूर्तिका लागि सहयोग गर्ने।
यदि तपाईंलाई यातायात सहायता चाहिएको छ भने कृ पया समय मिलाउनका लागि
शेरिफको कार्यालयको 859-252-1771 मा सम्पर्क गरे र आमण्डाज सेन्टर एड्भोकेटसँग
कुरा गर्ने अनुरोध गर्नुहोस ्।
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फ्रेन्डस अफ द कोर्ट
101 E. Vine Street, Suite 150
859-280-8222
फ्रेन्डस अफ द कोर्ट (FOC) कार्यालयलाई प्राय संरक्षण मुद्दाहरूमा संरक्षण तथा टाइम
सेयरिङ मूल्याङ्कनहरू गर्न लगाइन्छ। घरे लु हिं सा, पिछा गर्ने, बालबालिका दर्व्य
ु वहार,
तथा यौन आक्रमण संलग्न भएको मुद्दाहरूमा, परिवार अदालतका न्यायाधीशले
गैरआवासीय आमा-बुबा तथा बालबालिका(हरू) माझ बालबालिका आदानप्रदान वा
सुपरिवेक्षित भेटहरू कस्तो प्रकारले सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण
गर्न मुद्दाहरूलाई घरे लु हिं सा विशेषज्ञ कहाँ “घरे लु हिं सा जोखिम मूल्याङ्कन” का लागि
पठाउँ छन ्।
ग्रिनहाउस17
PO Box 55190, Lexington, KY 40555
24-घण्टा सङ्कट हटलाईन: 800-544-2022
www.GreenHouse17.org
ग्रिनहाउस17 भनेको परिवार तथा समुदायमा हुने आत्मीय साथी दर्व्य
ु वहारलाई समाप्त
गर्न प्रतिबद्ध एउटा वकालत संस्था हो। संस्थाको आकस्मिक अवस्था आवास ग्रामीण
फाएट काउन्टिमा एउटा 40-एकरको क्षेत्रमा अवस्थित छ। ग्रिनहाउस17 ले संस्थाको
17-काउन्टि सेवा क्षेत्र भरि गोपनीय, व्यापक सेवाहरू प्रदान गर्छ। आत्मीय साथी
दर्व्य
ु वहारद्वारा हानि पुगेका व्यक्तिहरूका लागि निम्न अनुसार सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ:
24-घण्टा सङ्कट हटलाईन, 42 पलङ्गको आकस्मिक अवस्था आवास, कानूनी वकालत,
यातायात वकालत, चिकित्सा वकालत, व्यक्तिगत तथा सामूहिक सहयोग,
बालबालिकाहरूको लालनपालन सम्बन्धी सहयोग, बालबालिकाहरूका लागि कार्यक्रम, मुद्दा
व्यवस्थापन, सिफारिस, सेवा समन्वय, सीमित आकस्मिक अवस्था आर्थिक सहायता,
आवास सहयोग, तथा आर्थिक साक्षरता तालीम। सबै सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध
गराइन्छ।
ग्रिनहाउस17 द्वारा नन-कस्टोडियल आमा-बुबासँग एक्लै राख्न नसकिने अथवा सुरक्षा
कारणहरूले गर्दा आमा-बुबाहरू माझ सम्पर्क मा रोक लगाउनु पर्ने भएमा
बालबालिकाहरूका लागि एउटा सहयोगात्मक वातावरणमा सुपरिवेक्षित भेटघाट तथा
निगरानी पूर्ण आदानप्रदान सेवाहरू प्रदान गरिन्छ।
ग्रिनहाउस17 ले आफ्नो आकस्मिक अवस्था आवास सम्पत्तिमा एउटा समुदायद्वाराप्रायोजित फार्म चलाउँ छ। फार्ममा प्रकृ तिमा-आधारित निको हुने वातावरण उपलब्ध हुनक
ु ा
साथै आश्रयमा बस्ने वासिन्दाहरूका लागि भोजन बनाउन खेतबाट सिधै उत्पादनहरू प्राप्त
हुन्छ। यस उप्रान्त, फार्मले हिं साको सामना गरे र बाँचेका व्यक्तिहरूका लागि वर्तमान
कार्यालय सन्दर्भ स्थापित गर्ने तथा साना व्यवसाय व्यवस्थापन सीपहरू सिक्ने अवसर
प्रदान गर्छ।
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स्वास्थ्य तथा मानव सेवा जानकारी
211
कल गर्ने व्यक्तिहरूलाई खाद्य, आवास, स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ दे वानी सेवा, बाल स्याहार,
कानूनी सहायताको स्रोतहरू, र अन्य कुराहरू सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउँ छ।
केन्तुकी दाबी आयोग
502-573-2290
विगतमा अपराध पीडित क्षतिपूर्ति कार्यक्रम भनिने गरे को, केन्तुकी दाबी आयोगले
चोटपटक लागेका अपराधबाट पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्छ। यस
अन्तर्गत तलब नपाएको कारण क्षतिपूर्ति, चिकित्सा बिल, वा अपराधको कारण उत्पन्न
अन्य खर्चहरू पर्न सक्छ।
लिगल एड अफ ब्लुग्रास
300 E. Main St., Suite 110
सामान्य इन्टेक लाईन: 859-431-8200
सुरक्षात्मक आदे श इन्टेक लाईन: 859-253-8620
www.kyjustice.org
लिगल एड अफ ब्लुग्रासले घरे लु हिं सा, डे टिङ सम्बन्धी हिं सा, यौन हिं सा, तथा पिछा गर्ने
कार्यबाट बाँचेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, र उनीहरूलाई सुरक्षात्मक आदे श प्राप्त
गर्न र अन्य कानूनी आवश्यकताहरूमा सहायता प्रदान गर्छ। सुरक्षात्मक आदे शको
सुनवाइहरूका अतिरिक्त, लिगल एड अफ ब्लुग्रासले निम्न किसिमका मुद्दाहरूमा पनि
बाँचेका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा परे का समुदायहरूलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्छ:
सम्बन्ध विच्छे द, संरक्षण, आवास, उपभोक्ता, रोजगार, दिवालापन, जन सुविधा,
अध्यागमन, तथा प्रौढ तथा अपाङ्गलाई असर पर्ने मुद्दाहरू। सबै सेवाहरू निःशुल्क
उपलब्ध गराइन्छ। लिगल एड अफ ब्लुग्रासको कार्यालयहरू लेक्सिङटन, कोभिङ्क्टन,
मोरहे ड, तथा एशल्यान्ड, केन्तुकीमा छ।
नेस्ट: सेन्टर फर वुमन, चिल्ड्रन एण्ड फ्यामलिज
530 N. Limestone St.
859-259-1974
www.thenestlexington.org
नेस्टद्वारा अङ्ग्रेजी तथा स्प्यानिश-बोल्ने घरे लु हिं साका बाँचेका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत
तथा सामूहिक काउन्सेलिङ प्रदान गरिन्छ। सुरक्षात्मक आदे शहरूको आवेदन दिने बाँचेका
व्यक्तिहरूका लागि अदालत वकालत तथा कानूनी प्रतिनिधित्व पनि उपलब्ध गरिन्छ।
नेस्टद्वारा 5 वर्ष वा कम उमेरका बालबालिकाहरूका लागि निःशुल्क बाल स्याहार,
बालबालिकाहरूको लालनपालन सम्बन्धी कक्षा, तथा सङ्कटमा उपयोगी वस्तुहरू जस्तै
शिशुको डायपर तथा फर्म्युला, साबुन क्रीम, कारको सिट, सफाइ साधन, खाद्यवस्तु, तथा
बालबालिकाको कपडा पनि उपलब्ध गराइन्छ। नेस्टका सबै सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध
गराइन्छ।
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SANE (सेक्सुअल एसल्ट नर्स एक्जामिनर)
लेक्सिङटन प्रहरी विभाग, 150 East Main Street
859-258-3700
सेक्सुअल एसल्ट नर्स एक्जामिनर (SANE) कार्यक्रम अन्तर्गत जबरजस्ती यौन कार्य
गरिइएका व्यक्तिहरू (किशोरकिशोरी तथा वयस्कहरू) का लागि चिकित्सा/ फोरे न्सिक
एक्जामहरूको व्यवस्था गरिन्छ। सेक्सुअल एसल्ट नर्स एक्जामिनरको सेवाहरूमा
शारीरिक परीक्षण, आकस्मिक अवस्था गर्भनिरोध, यौन सङ्क्रामक रोग (STI) का लागि
रोकथामका साधनहरू, चोटपटक सम्बन्धी कागजात, फोरे न्सिक फोटो खिच्ने, तथा यौन
आक्रमण पश्चात पाँच दिन सम्म प्रमाण सङ्कलन आदि समावेश छ। सेवाहरू दिनको 24
घण्टा उपलब्ध हुन्छ, कुनै शुल्क लाग्दैन, र गोपनीय हुन्छ। व्यक्तिहरूले प्रहरी रिपोर्ट
नगरि सेक्सुअल एसल्ट फोरे न्सिक एक्जाम (SAFE) गराउन सक्छन ्।
सिस्टर्स रोड टू फ्रिडम
2350 Woodhill Dr., Suite 68
859-536-7677
फूड एण्ड क्लोदिङ बैंकद्वारा सहायता प्रदान गर्छ, स्कू ल आपूर्ति, सशक्तिकरण तथा गर्मी
यामका कार्यक्रम, तथा बिजुली, ग्यास आदि सेवाहरूका लागि आकस्मिक अवस्था
सहायता, चिकित्सा खर्च, तथा भाडा मार्फ त सहायता प्रदान गर्छ।
युके टार्गेटे ड एसेसमेन्ट प्रोग्राम (TAP)
859-971-4400
ओपन क्याबिनेट मुद्दाहरू भएका परिवारहरूलाई आत्मीय साथी हिं सा लगायत सुरक्षा
तथा आत्म-निर्भरतामा अवरोधहरूको समाधान गर्न निःशुल्क सर्वा प्रदान गर्छ।
सेवाहरूमा मूल्याङ्कन, सुरक्षा योजना, तथा सुरक्षात्मक आदे श प्राप्त गर्ने सहायता
समावेश छ। काउन्सेलिङ, आश्रय, यातायात, आधारभूत आवश्यकता, आवास, तथा
रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्छ र संस्थाहरूमा सिफारिस गर्छ। योग्य परिवारहरू
न्युन आय भएको र फाएट काउन्टिमा बस्ने हुनप
ु र्छ।
द वेल अफ लेक्सिङटन
859-334-0571 वा 859-229-4190
www.thewelllexington.com
मानव बेचविखन वा शोषणबाट बाँचेका व्यक्तिहरूका लागि दीर्घकालीन आवासीय कार्यक्रम
उपलब्ध गराउँ छ। हामी सामुदायिक संस्थाहरूसँग मिलेर निम्न अनुसार मुद्दा व्यवस्थापन
सेवाहरू प्रदान गर्छौं: चिकित्सा मूल्याङ्कन तथा सेवा, दन्त सेवा, मानसिक/
व्यवहारात्मक स्वास्थ्यसेवा, सघन बहिरङ लागु पदार्थ/मादक पदार्थ पुनरस्थापना,
निरन्तर दर्व्य
ु सन आरोग्यलाभ सहयोग, कानूनी सहायता, शिक्षा/व्यावसायिक तालीम,
रोजगार सहायता, र अन्य धेरै। महिलाहरू एक साथ बस्छन ्, एक साथ आरोग्यलाभ
गर्छन ् र एकअर्कालाई सहयोग गर्छन ्।
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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ब्लुग्रास कम्यूनिटि एण्ड टे क्निकल कलेज
(कूपर, लिसटाउन, तथा न्यूटाउन क्याम्पसहरू)
सुरक्षा कार्यालय
859-246-6422 | www.bluegrass.kctcs.edu/about/student-life/campus-safety/
कूपर: 859-246-6794 | लिसटाउन: 859-246-6834 | न्यूटाउन: 859-246-6659
टाइटल IX कोर्डिनेटर
विद्यार्थीहरूका लागि: 859-246-6781 | फ्याकल्टी तथा कर्मचारीका लागि: 859-2466704
क्याम्पसमा यौन उत्पीडन वा आक्रमणको सामना गरे का विद्यार्थी, शिक्षक, तथा
कर्मचारीलाई सहायता गर्छ।
ट्रान्सिल्भिनिया विश्वविद्यालय
जन सरु क्षा विभाग
859-233-8118 | www.transy.edu/campus/campus-safety/
क्याम्पसमा सुरक्षाका लागि सहयोग गर्छ तथा विद्यार्थीहरूका लागि सुरक्षा एस्कर्ट हरू
प्रदान गर्छ।
स्ट्युडेन्ट वेलबिइङ
859-281-3682 | http://www.transy.edu/campus/health-services
विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई सटीक राख्नमा सहायता गर्छ ।
टाइटल IX कोर्डिनेटर
859-233-8502 | www.transy.edu/campus/safety/titleix
क्याम्पसमा यौन उत्पीडन वा आक्रमणको सामना गरे का विद्यार्थीहरूलाई सहायता गर्छ।
केन्तुकी विश्वविद्यालय
प्रहरी विभाग
859-257-1616
क्याम्पसमा डे टिङ सम्बन्धी, घरे ल,ु वा यौन हिं सा सम्बन्धी सूचना प्राप्त घट्नाहरूमा
कारबाही गर्छ।
टाइटल IX कोर्डिनेटर
859-257-8927 | http://www.uky.edu/eeo/title-ix
क्याम्पसमा यौन उत्पीडन वा आक्रमणको सामना गरे का विद्यार्थीहरूलाई सहायता गर्छ।
हिंसा निराकरण तथा रोकथाम (VIP) कार्यक्रम
859-257-3574 | www.uky.edu/vipcenter
डे टिङ सम्बन्धी, घरे ल,ु वा यौन हिं साद्वारा प्रभावित केन्तुकी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी,
फ्याकल्टी, तथा कर्मचारीलाई सहायता प्रदान गर्छ।
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फाएट काउन्टिका लागि मार्ग-दर्शिका

राष्ट्रिय हटलाईनहरू
राष्ट्रिय घरे लु हिंसा हटलाईन
1-800-799-SAFE (7233) | 1-855-812-1011 (VP) | 1-800-787-3224 (TTY)
www.thehotline.org
वर्षको 365 दिन 24/7 कलहरू उठाउँ छ। अनलाईन च्याट उपलब्ध छ। एड्भोकेटहरूले
सङ्कट निराकरण, जानकारी, तथा सिफारिसहरूका लागि निःशुल्क, गोपनीय, एक एक
जनामा सहयोग प्रदान गर्छन ्।
राष्ट्रिय मानव बेचविखन हटलाईन
1-888-373-7888 | | 711 (TTY)
BeFree लेखेर 233733 मा टे क्स्ट गर्नुहोस ्
www.humantraffickinghotline.org
24/7 कलहरू उठाउँ छ। अनलाईन च्याट उपलब्ध छ। सहायता उपलब्ध गराउँ छ,
सम्भावित मानव बेचविखनको अवस्थामा खबर गर्छ, वा पीडितहरूका लागि सेवा
सिफारिसहरू खोज्छ।
राष्ट्रिय यौन आक्रमण हटलाईन (RAINN)
1-800-656-HOPE (4673)
www.rainn.org
24/7 कलहरू उठाउँ छ। अनलाईन च्याट उपलब्ध छ। तपाईंलाई आफ्नो क्षेत्रको कुनै
तालीमप्राप्त यौन आक्रमण सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गराउँ छ। सङ्कट निराकरण,
जानकारी, तथा सिफारिसहरूका लागि निःशुल्क तथा गोपनीय सहयोग प्रदान गर्छन ्।
राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम लाईफलाईन
1-800-273-TALK (8255) | 1-800-799-4889 (TTY) | En Español 1-888628-9454
www.suicidepreventionlifeline.org
24/7 कलहरू उठाउँ छ। अनलाईन च्याट उपलब्ध छ। आत्महत्याका सङ्कट वा
मानसिक कष्टमा परे का मानिसहरूलाई निःशुल्क, गोपनीय भावनात्मक सहयोग तथा
रोकथाम तथा सङ्कट स्रोतहरू उपलब्ध गराउँ छ।
राष्ट्रिय टिन डेटिङ सम्बन्धी दर्व्य
ु वहार हे ल्पलाईन: LOVEISRESPECT
1-866-331-9474 | 1-866-8453 (TTY) | En Español 1-866-331-9474
loveis लेखेर 22522 मा टे क्स्ट गर्नुहोस ्
www.loveisrespect.org
वर्षको 365 दिन 24/7 कलहरू उठाउँ छ। अनलाईन च्याट उपलब्ध छ। किशोरकिशोरी
तथा युवा युवती, साथै उनीहरूको चिन्ता गर्ने साथी तथा परिवारको सदस्यहरूका लागि
निःशुल्क तथा गोपनीय शिक्षा, सहयोग, तथा वकालत सेवा प्रदान गर्छ।
घरे लु तथा यौन हिं सा रोकथाम सङ्गठन
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अभियोग सुनाइने

अदालतमा पहिलो हाजिरी जहाँ प्रतिवादीले आफू विरुद्ध
लगाइएको अभियोगहरू सुन्छन ्, एकजना वकिल नियुक्त गरिएको
हुन्छ, तथा दोष कबुल गर्छन ् वा निर्दोष भएको बयान दिन्छन ्।

उजुर

तपाईं के चाहनुहुन्छ भनेर अदालतलाई जनाउने कानूनी कागजात

अदालतको
अवमानना

अदालत आदे शको उल्लङ्घन हुने, जरिमाना वा जेल सजाय हुन
सक्ने कुनै आचरण

प्रतिवादी

अपराध गरे को भनेर औपचारिक रुपमा आरोपित व्यक्ति

बचाउ पक्षका एटर्नी

प्रतिवादीलाई कानूनी कारबाहीमा प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल

डकेट

कुनै निर्दिष्ट दिनमा अदालतमा चल्ने मुद्दाहरूको सूची

फेलोनी (गम्भीर
अपराध)

गम्भीर अपराध जसका लागि, प्राय एक वर्ष वा बढी अवधि
कारावासको सजाय हुन सक्छ

सुनवाइ

न्यायाधीशद्वारा तर्क , साक्षी, तथा/वा प्रमाण सुन्ने कानूनी कारबाही

मिसडेमिनर
(सामान्य अपराध)

फेलोनी भन्दा कम गम्भीर अपराध जसका लागि सजाय
सामान्यतया 12 महिना सम्म जेल बस्नुपर्ने हुन्छ

अनुरोध प्रस्ताव

कुनै मुद्दामा अदालतमा गरिने औपचारिक अनुरोध

वादी

अदालतमा एउटा कानूनी कारबाहीको सुरुवात गर्न लिखित
अनुरोध गर्ने व्यक्ति

सम्भावित कारण

अपराध भएको विश्वास गर्न र पक्राउ गर्नलाई, ज्ञात भएको
तथ्यहरूमा आधारित, उचित आधारहरू

प्रसिक्युटर

समुदायका लागि एटर्नी जसले अदालतमा अपराध गरे को
आरोपित व्यक्तिहरू विरुद्ध अपराध पीडितहरू लगायतका
सर्वसाधारणको हितको प्रतिनिधित्व गर्छन ्।

प्रतिवादी

कुनै सुरक्षात्मक आदे शमा धम्की पूर्ण वा दर्व्य
ु वहार पूर्ण
आचरणको आरोपित व्यक्ति

इतलायनामा

कुनै निर्दिष्ट व्यक्तिलाई अदालतमा निर्दिष्ट समय तथा स्थानमा
हाजिर गर्न लगाउने लिखित आदे श

समन

अदालतमा हाजिर हुने आदे श

पुर्पक्ष

न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको समूह समक्ष प्रमाण प्रस्तुत
गरे पछि कुनै आरोपित व्यक्तिले निर्दिष्ट अपराध गरे को दोषी हो
होइन भन्ने निर्धारण गर्न कुनै मामलाको परीक्षण।
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Domestic & Sexual Violence Prevention Coalition
Lexington Department of Social Services
200 E. Main St., Suite 328 |Lexington, KY 40507

phone: 859-258-3803 | www.lexingtonky.gov/DSVPC

