
तपाईको विकलसँग काम गदार्
तपाईको विकलसँग सकारा मक स ब ध वनाउन र कायम राख्न म तका लािग केही तकर् ह  तल प्र ततु गिरएका छन।्

प्रथम भेटघाट (िमितङ्ग) अगािड
• पिहलो परामशर्को शलु्क कित हो र कित लामो हुन्छ पत्ता लगाउनसु।
• तपाईलाई चािहने काननुी मािमलामा तपाईको विकलको अनभुव वा िबशेषज्ञता छ छैन बझु्नहुोस।
• तपाईको काननुी समःयाको िबःततृ जानकारी लेख्नहुोस: के भयो, किहले भयो र त्यहाँ को को िथयो।
• तपाईको काननुी मािमलासँग सम्बिन्धत सबै कागजातहरूको कापी बनाउन ुहोस।
• तपाईको विकलसँग सोध्नु पनेर् सँबै ूश्नहरू लेख्नहुोस।
• तपाईको मािमलाबाट के कःतो नितजा आशा राख्नु भएको छ लेख्नहुोस।
• यिद तपाईलाई मद्दत हुन्छ भने ूथम भेटघाटमा तपाईको कोही एक साथी वा आफन्तलाई सँगै िलएर जानु होस।
• यिद दोभाषे चािहन्छ भने, त्यसको ब्यबःथा गनुर्होस।

पिहलो भेटघाट (िमितङ्ग) मा
• शलु्क कित लाग्ने हो सोध्नहुोस (वा आिथर्क सहायता चािहएमा काननुी सहयोग बारे बझु्नहुोस)।
• तपाईलाई के के कुरा भिनयो त्यसको नोट लेख्नहुोस।
• तपाईले लेखेको नोटको एक कापी तथा तयार गनुर् भएको कागजातहरू विकललाई िदनहुोस।
• तपाईको विकलले सोधेका सब ैूश्नका जवाफहरू ःपष्ट हुनेगिर िदनहुोस।
• नबझेुका कुरा तथा बझु्न चाहेका कुराहरू तपाईको विकलसँग सोध्नहुोस।
• कुनै पिन काननुी शब्दहरू नबझेुमा त्यसको पिरभाषा विकलसँग सोध्नहुोस।
• तपाईको काननुी मािमला समाधान गनर् अरु केही उपाय छ िक विकलसँग सोध्नहुोस।
• आफ्नो ब्यिक्तगत सरुक्षाको सम्बन्धी केही िचन्ता छ भने विकललाई भन्नहुोस।
• विकलसँग अकोर् कदम के हुन्छ सोध्नहुोस र तपाईको काननुी मािमला हल गनर् कित समय लाग्छ जान्नहुोस।

िनर तर स झन ुपन कुराह
• तपाईको विकलले के भन्यो त्यसको नोट लेख्नहुोस।
• तपाईले िटपेको सब ैनोटहरु तथा तपाईको विकलले पठाएका सब ैपऽ एवं कागजातहरू एउटा फाईलमा सँगै राख्नहुोस।
• आफ्नो ब्यिक्तगत जानकारीमा पिरवतर्न आएमा विकललाई जानकारी िदनहुोस।
• के कुरो भयो वा के कुरो हुनेवाला छ भन्ने बारे नबझेु विकललाई सोध्नहुोस।
• काननुी मािमलामा अदालतको मदु्दा संलग्न छ भने विकलसँग बझु्नसु िक अदालतमा जानकुो सत्ता सहमतीमा 

“िमलापऽ” गनुर् भनेको के हो (र साथ ैकाननुी खचर्मा यसले के कित असर पछर्)।
• तपाईको खचर् पिहलेको अनमुान भन्दा बढ्ने हो िक विकलसँग बझु्नहुोस।

विकलसँग तपाईको गुनासो भएमा
• आफ्ना गुनासोहरू िसध ैतपाईको विकल वा तपाईको विकलको ूबन्धक पाटर्नरसँग राख्नहुोस।
• विकल फेनुर्होस (तर याद गनुर् होस उनीहरूको सब ैशलु्क नितरे सम्म तपाईको फाईल उनीहरूले राख्न सक्छ)।
• उनीहरूसँग समःया समाधान नभएमा, काननुी सेवा किमःनर (िलगल सिभर्सेज किमःनर), न्यायोिचत, िनंपक्ष 
तथा िछटै विकलहरुको बारेको गुनासो सम्हाल्ने िभक्टोिरयाको एक माऽ िनकायलाई सम्पकर्  गनुर्होस।
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