
 

ਮਈ 2020 

ਤੁਸ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਲਤ  ਦਭੁਾਸ਼ਿਆ  
COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਣਾ 

ਅਦਾਲਤ ਚਾਿੁੁੰਦੀ ਿੈ ਖਿ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ੀਂ, ਤੁਿਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਭੁਾਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖ ੱਚ ਿੁੰਮ ਿਰਨ  ਾਲਾ 

ਿਰੇਿ ਖ ਅਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿ।ੇ  
ਤੁਿਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਭੁਾਖਿਆ: 

 ਇੱਿ ਮਾਸਕ ਪਾਏਗਾ/ਪਾਏਗੀ (ਸੁੰਿੇਤਿ ਭਾਿਾ  ਾਲੇ ਦਭੁਾਖਿਏ ਨ ੁੰ  ਮਾਸਿ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛ ਟ ਖਮਲ ਸਿਦੀ ਿੈ) 

 ਖਜੁੰਨਾੀਂ  ੀ ਸੁੰਭ  ਿੋ ੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੁੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੇਗਾ/ਰੱਿੇਗੀ 

 ਸਮਾਜਿ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਅਨੁ ਾਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ ੁੱਜ  ਖੇਤਰਾੀਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ 

 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈਡਸੈੁੱਟ ਜਾੀਂ ਿੋਰ ਸਾਧਨਾੀਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ 

 ਯੁੰਤਰਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖਮਲ ਿੇ ਿੁੰਮ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ 

 ਉਨ੍ਾੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾੀਂ  ੂੂੰ  ਟਚ ਕਰ   ੇਲੇ ਖਧਆਨ ਰੱਿੇਗਾ/ਰੱਿੇਗੀ ਖਜੁੰਨਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਦ ਜੇ ਲੋਿਾੀਂ ਨੇ ਟਚ ਿੀਤਾ ਿੋ ੇ 

ਤੁਿਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਭੁਾਖਿਆ: 

 ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੱਥ ਨਿੀ ੀਂ ਖਮਲਾਏਗਾ/ਖਮਲਾਏਗੀ 

  ਧੇਰੇ ਖਨੱਜੀ ਖ ਆਖਿਆ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਿੀ ੀਂ ਆਏਗਾ/ਆਏਗੀ 

 ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਜਾੀਂ ਿਾਗਜ਼ ਸਾੀਂਝਾ ਨਿੀ ੀਂ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ 

 ਸਬ ਤਾੀਂ ਨ ੁੰ   ੇਿਣ ਜਾੀਂ ਅਨੁ ਾਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾੀਂ ਿੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਿਰਣ ਨ ੁੰ  ਨਿੀ ੀਂ ਛ ਿੇਗਾ/ਛ ਿੇਗੀ 

ਅਦਾਲਤ ਸ਼ ੁੱਚ ਸੁਰੁੱਸ਼ਖਅਤ ਸ਼ਕ ੇਂ ਸ਼ਰਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

 ਇੱਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਖਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਿਾਨ ੁੰ  ਉਸਨ ੁੰ  ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਨਾ ਖਿਿਾ ਿੋ ੇ 

 ਜੇ ਸੁੰਭ  ਿੋ ੇ, ਦ ਜੇ ਲੋਿਾੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੁੱਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ 

 ਹਮੇਿਾ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਖਿੁੰਟਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਅਿਸਰ ਧੋ ੋ: 

o ਆਪਣੀ ਨੱਿ ਸਾਫ਼ ਿਰਨ, ਿੁੰਘ ਆਉਣ, ਖਛੱਿ ਆਉਣ, ਜਾੀਂ ਬਾਥਰ ਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਅਤੇ 

o ਭੋਜਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾੀਂ ਜਾੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾੀਂ। 
ਇਹ  ਾ ਕਰ:ੋ 

 ਿੱਥ ਖਮਲਾਉਣਾ, ਐਲੀ ੇਟਰ ਦੇ ਬਟਨ, ਿੈਂਡਰੇਲ, ਜਾੀਂ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੇ ਿੈਂਡਲ ਟਚ ਿਰਨਾ। ਦਸਤਾਖਨਆੀਂ ਜਾੀਂ ਖਟਿ  ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰੋ, ਅਤੇ 

ਫੇਰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਸੱੁਟ ਖਦਓ 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਖਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੁੰ  ਛ ਿਦੇ ਿੋ, ਤਾੀਂ ਿੱਥ ਆਪਣ ੇਖਚਿਰੇ ਨ ੁੰ  ਨਾ ਲਗਾਓ - ਖਾਸਿਰ ਆਪਣੀਆੀਂ ਅੱਿਾੀਂ, ਨੱਿ ਅਤੇ ਮ ੁੰਿ ਨ ੁੰ  - ਜਦੋਂ ਤੱਿ 

ਖਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਨਿੀ ੀਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ 

 ਆਪਣੀਆੀਂ ਅੱਿਾੀਂ, ਨੱਿ ਅਤੇ ਮ ੁੰਿ ਨ ੁੰ  ਖਬਨਾੀਂ ਧੋਤੇ ਿੱਥਾੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛ ਿੋ। 
ਅਦਾਲਤ  ੂੂੰ  ਆਪਣ  ਅਦਾਲਤ  ਤਾਰ ਖ਼ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ ਰਧਾਰਤ ਕਰ  ਲਈ ਕਹੋ, ਜੇ:  

 ਤੁਿਾਨ ੁੰ  ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਿਨ ਜਾੀਂ ਕੋਰੋ ਾ ਾਇਰਸ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠ ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਿੋ, ਜਾੀਂ 

 ਖਿਸੇ ਖਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸਬੁੰਧੀ ਪੇਿੇ ਰ ਖ ਅਿਤੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨ ੁੰ  ਅਲਗ-ਥੁੱਲਗ ਰਸ਼ਹਣ ਲਈ ਖਿਿਾ ਿੈ 

ਇੱਥੇ ਜਾਿੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਈਮੇਲ ਜਾੀਂ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਲੱਭੋ: www.courts.ca.gov/find-my-court.htm  

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਿੋਈ  ਿੀਲ ਿੈ ਤਾੀਂ  ਿੀਲ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਬੁਾਰਾ ਖਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਿੋ।  

California ਦੀ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਕਾਉਸਂਲ  

ਭਾਸਾ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਖਸਿਤ ਸਬੁੰਧੀ  ਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

http://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
https://www.courts.ca.gov/languageaccess.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

