
को�भड-१९ को जानकार� 
 

ACLU of Idaho (आइडाहोको एसीएलय)ू  को उ�दे�य नाग�रक अ�धकार र �वत��ताको र�ा 
गनु� हो। को�भड-१९ फै�लएको कुराले यसलाई प�रवत�न गद�न। हामी को�भड-१९ का कारण 

आइडाहोमा के भइरहेको छ भ�ने कुरा प�याउदै छ�। हामीले गभन�रलाई, आइडाहो �डपा��मे�ट 

अफ करे�सन तथा �डपा��मे�ट अफ जभेु�नल करे�सनलाई, यस ैगर� जेलह�, श�ेरफह�, �हर� र 
�यायाधीशह�लाई त�ु�त ैजेल र ��जनबाट मा�नसह�लाई �रहा गन�, मा�नसह�लाई प�ेर 
जेलमा रा� ेरो�न, र भाईरसको स�ंमण हुने अ�धक सभंावना भएका �यि�तह�लाई बचाउन 

आ�ह गरेर प� पठाएका छ�। यी �यि�तह�मा, काम गन� �यि�तह�, आ�वासीह� र आपरा�धक 

काननुी �णाल�मा संल�न भएकाह� समावेश छन।्  
 

 ACLU of Idaho (आइडाहोको एसीएलय)ू �व�वास गद�छ: 

 

● कुनपै�न को�भड-१९ ��त��या �व�ान र जन�वा��यमा आधा�रत हुनपुद�छ 

 

● कुनपै�न ��त��या योजनाले सबकैो �वा��य, सरु�ा र नाग�रक �वत��ताको र�ा 
गनु�पद�छ 

 

● रा�य नेताह�ले मा�नसह�लाई सकेस�म घरम ैब�न आ�ह गनु�पछ�  
 

● नेताह�ले हा�ो समाजका अ�त कमजोर मा�नसह�लाई म�दत गन� आव�यक छ य�द 

उनीह�ले भाइरस फैलाउनबाट रो�न म�दत गन� चाह�छन ्

 

जेल, ��जन, जभेु�नल जेल, र रा�य अ�पतालमा भएका मा�नसह� 

 



जेल र ��जनमा भएका �यि�तह� �बरामी हुने बढ� जो�खममा छन।् भाइरसलाई जेल वा 
��जनमा प�नदे�ख रो�न म�दत गन� रा�य र �थानीय काननू नेताह�ले मा�नसह�लाई 

�यहाँबाट �रहा गनु�पद�छ। 

 

हा�ो रा�यको नेताह�लाई कल गनु�होस ्र सकेस�म धेरै �यि�तह�लाई त�ु�त �रहा गन� आ�ह 

गनु�होस।् मा�नसह�लाई �गर�तार गन� र जेलमा रा� त�ु�त रो�न उहाँह�लाई अनरुोध 

गनु�होस।् 

 

गभन�र �ाड �ल�टलः २०८-३३४-२१०० 

आइडाहो सव��च अदालतः २०८-३३४-२२१० 

 

तपाइँको �थानीय श�ेरफ, काउ�ट� आय�ुतह�,र मेयरलाई प�न कल गनु�होस।् ई�टनेटमा 
उहाँह�को स�पक�  न�बर हेनु�होस।् 

 

��जन, जेल, जभेु�नल जेल, र रा�य अ�पतालमा भएका तपाइँका ��यजनह�सँग बाँ�नका ला�ग 

थप जानकार�को ला�ग तल हेनु�होस।् 

 

आ�वासी 
 

प�ाउ पन� डरले कोह� प�न �च�क�सा उपचार �लन डराउन ुहँुदैन। Immigration and Customs 

Enforcement (ICE) भ�छ �क यसले मे�डकल ि�ल�नकमा मा�नसह�लाई प�ाउ गद�न। 
ACLU (एसीएलय)ू ले जेल र नजरब�द के��ह�मा भाइरसको फैलावटलाई सी�मत पान� 
नजरब�द रो�न ICE लाई अनरुोध गरेको छ। 

 

Evictions (�न�कासन) 

 



माच� २७, २०२० को बेलास�म हेदा�, अ��ल १५, २०२० स�म आइडाहोमा धेरैजसो �न�कासन 

(evictions) रो�कएको छ। आइडाहो सव��च अदालतले आपतकाल�न आदेश जार� गरेको छ। 

लागूऔषध स�बि�ध �न�कासन (eviction) मा� अगा�ड ब�नेछ। 

 

रा�य�यापी �पमा �न�कासन रो�ने पहल गन�का ला�ग इडाहोको ACLU धेरैसँग �मलेको छ। 

घरमा ब�ने आदेश भएको बेला मा�नसह�लाई जबरज�ती घरबाट बा�हर �न�कने बनाउनाले 

जन�वा��य �सफा�रसह�लाई बेवा�ता गद�छ।  

 

के�ह आइडाहो श�ेरफले अझ ैप�न मा�नसह�लाई घरबाट बा�हर �नका�न ैपन� बनाइरहेका हुन 

स�छन,् ३/२७/२०२० अ�घ �वेश भएका �न�कासन आदेशको आधारमा। तपाइँको �थानीय 

श�ेरफलाई कल गनु�होस ्र यी �न�कासन लाई हो�डमा रा� आ�ह गनु�होस।् तपाइँ ई�टरनेटमा 
आ�नो �थानीय श�ेरफको न�बर हेन� स�नहुु�छ। 

 

 

जेल र ��जनमा भएका �यि�त र �तनीह�का ��यजनह�का ला�ग थप जानकार� 
 

हामी रा�य नेताह�लाई सरु��त र सह� काम गन� र मा�नसह�लाई बा�हर �नका�ने बनाउन 

�यास ग�ररहेका छ�। हामी रा�य नेताह�लाई मा�नसह� प�ाउ गन� र अ�हलेन ैजेलमा रा� ेकाय� 
रो�ने बनाउनका ला�ग �यास ग�ररहेका छ�। हामी गभन�र र IDOC, साथ ैश�ेरफह�, 

अ�भयोजकह�, र प�ुलसलाई, �तनीह�लाई जेल र ��जन बाट �नका�न र बा�हर राखेर सरु��त 

रा� आ�ह ग�ररहेका छ�। 
 

को�भड-१९ को ल�णह� �वरो, खोक�, र सास फेन� गा�ो हुने हो। 
 

जीवाणकुो फैलावट रो�न ��जन र जेलले यो प�का गनु� पछ�  �क तपाइँ यी पाँच चीजह� गन� 
स�म हुनहुु�छ: 

 



१. �बरामी मा�नसह�सँग निजकको स�पक� बाट टाढा रहने 

 

२. तपाइँको खोक� र हाि�छउँ एउटा �ट�यलेू छो�ने, �यसप�छ �ट�यलूाई फोहोरमा फा�ने 

 

३. तपाइँको आखँा, नाक, र मखु नछुने 

 

४. तपाइँले छुनपुन� व�तहु� र सतहह� सफा र क�टाणरु�हत गन� 
 

५. कि�तमा २० सेके�डका ला�ग साबनु पानीले �नय�मत हात धनेु 

 

तपाइँ हामीलाई ��जन र जेलमा अ�हले के भइरहेको छ �याक रा� सहयोग गन� स�नहुु�छ। य�द 

तपाइँ यी पाँच चीज म�य कुन ैगन� स�म हुनहुु�न भने कृपया हामीलाई थाहा �दनहुोस।् य�द 

तपाइँलाई यी कुन ैसम�याह� छन ्भने प�न कृपया हामीलाई थाहा �दनहुोस ्: 

 

● पया��त साबनु, से�नटाइजर वा सरसफाइका साम�ीह� �ा�त नभएको 
 

● �च�क�सा हेरचाहको ला�ग पसैा �तनु� परेको 
 

● को�भड-१९ को ल�णह� महससु ग�रएको तर जाँच र प�र�ण नभएको 
 

● को�भड-१९ को ल�ण भएका वा पोिज�टभ पर��ण भएका �यि�तह�सँग ब�न वा काम 

गन� परेको 
 

● प�रवार, ��यजन वा व�कलसँग कुराकानी गन� नपाइएको 
 

तपाइँ हामीलाई जेल र ��जनका को�भड-१९ का सम�याह�को बारेमा बताउन स�नहुुनेछ, 

https://intake.acluidaho.org मा गनुासो पेश गरेर वा हामीलाई यहाँ ले� स�नहुु�छः 

https://intake.acluidaho.org/


 

ACLU of Idaho 

P.O. Box 1897 

Boise, Idaho  83701 

 

य�द तपाइँ जेल, ��जन वा रा�य अ�पतालमा हुनहुु�छ भने, तपाइँको प�को �भ� र बा�हर 
"LEGAL MAIL" र "CONFIDENTIAL" माक�  गन�  �नि�चत गनु�होस।् 

 

तपाइँले आ�नो पि�लक �डफ� डर वा आपरा�धक व�कलसँग कुरा गनु�पन�छ र सो�नपुन� छ �क 

कोरोनाभाइरसको कारण अदालतले तपाइँलाई �रहा गरोस।् 

 

थप जानकार� 
 

National ACLU COVID-19 जानकार�ः 
https://www.aclu.org/news/topic/covid-19-pandemic-response/  

https://www.aclu.org/news/topic/covid-19-pandemic-response/

