**Phải hoàn thành mẫu đơn này nếu quý vị có người đại diện cho quý vị trong
phiên xét xử**

TIỂU BANG COLORADO

Văn Phòng Tòa Án Hành Chính
1525 Sherman Street, Denver, Colorado 80203

{Tên Bên Kháng Nghị}
Bên Kháng
Nghị,

CHỈ SỬ DỤNG TẠI TÒA

và

MÃ SỐ VỤ VIỆC:

{Mã Số Vụ Việc}
{Tên Bên Bị Kháng Nghị}

Bên Bị
Kháng
Nghị.

GIẤY UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI KHÔNG PHẢI LUẬT SƯ

Để Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ trong Quá Trình Kháng Nghị
**Phải hoàn thành mẫu đơn này nếu quý vị có người hỗ trợ trong quá trình xét xử**
Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế năm 1996 quy định
rằng chúng tôi không được chia sẻ thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị khi chưa được
quý vị cho phép, ngoại trừ trong những trường hợp nhất định. Nếu quý vị ký vào mẫu đơn này,
quý vị cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị như được nêu dưới
đây. Mẫu đơn này không bảo vệ thông tin khỏi bị chia sẻ với những người khác nữa sau khi
thông tin ra khỏi văn phòng của chúng tôi.
Sở Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe và Hỗ Trợ Tài Chính Colorado không được đặt điều kiện
buộc quý vị phải lập giấy cho phép này mới được điều trị, thanh toán, ghi danh hay đủ điều kiện
nhận phúc lợi.
Quý vị có thể yêu cầu nhận một bản sao của giấy cho phép này và có thể thu hồi/hủy giấy cho
phép bất cứ lúc nào bằng cách gửi văn bản thông báo tới Văn Phòng Tòa Án Hành Chính theo
địa chỉ nêu trên. Yêu cầu thu hồi chỉ có thể áp dụng đối với việc tiết lộ hoặc hành động liên quan
tới thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị trong tương lai và không thể hủy những hành
động hay việc tiết lộ đã được thực hiện trong khi giấy cho phép vẫn còn hiệu lực.

Tôi,

(Bên Kháng Nghị)

cho phép

Sở Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe và Hỗ Trợ Tài Chính Colorado (HCPF), Văn Phòng Kháng
Nghị, cũng như Văn Phòng Tòa Án Hành Chính (OAC) chia sẻ thông tin sức khỏe được bảo vệ và
các thông tin bảo mật khác của tôi do Sở thu thập để xác định tư cách được hưởng dịch vụ hoặc
đăng ký vào một Chương Trình Trợ Cấp Y Tế của bang Colorado của tôi.
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**Phải hoàn thành mẫu đơn này nếu quý vị có người đại diện cho quý vị trong
phiên xét xử**
Thông tin của tôi có thể được chia sẻ với (các) cá nhân và/hoặc tổ chức sau đây:
(OAC sẽ chỉ chia sẻ thông tin về vụ việc của quý vị cho (các) cá nhân nêu trên)

Thông tin của tôi chỉ có thể được chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng để tiếp tục xử lý và hỗ trợ cho
kháng nghị của tôi. Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn khi kết thúc quá trình kháng nghị.
Tôi sẽ yêu cầu một người đại diện không phải luật sư đại diện cho tôi trong phiên xét xử và
ủy quyền cho người này nhận các bản thông báo, lệnh của tòa và các giấy tờ khác liên
quan tới vụ việc này.
Chữ Ký của
Bên Kháng
Nghị:

(Cha mẹ/Người giám hộ hợp pháp có thể ký thay cho trẻ vị thành niên)

Ngày sinh của Bên
Kháng Nghị:

Ngày
:

Số ID Medicaid

**Bắt buộc phải kèm theo giấy tờ pháp lý để chứng minh thẩm quyền ký tên thay mặt cho người
kháng nghị. Giấy tờ này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn,Thư Bổ Nhiệm Giám Hộ hoặc Giấy Ủy
Quyền Chung. Giấy Ủy Quyền Y Tế KHÔNG đủ để chứng minh thẩm quyền quyết định vài tư cách
của một người đại diện không phải luật sư tại phiên xét xử khi không có chữ ký của Người Kháng Nghị
ở trên.**
Tôi đồng ý làm người đại diện không phải luật sư cho bên kháng nghị trong vụ việc nêu trên. Tôi sẽ
nhận các thông báo, lệnh của tòa và các giấy tờ khác liên quan tới vụ việc này.
Chữ Ký của
Người Đại Diện:
Tên

Ngày
:
MI

Hậu
tố

Họ

Công ty:
Địa chỉ
Thành phố
E-mail

Bang

Mã bưu
điện

Điện
thoại

Mối quan hệ
Sửa đổi 3/17
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TIỂU BANG COLORADO

VĂN PHÒNG TÒA ÁN HÀNH CHÍNH
1525 Sherman Street, Denver, Colorado 80203

{Tên Bên Kháng Nghị}
Bên Kháng Nghị

 CHỈ SỬ DỤNG TẠI TÒA 

Và
MÃ SỐ VỤ VIỆC:

{Mã số Vụ việc}

{Tên Người bị kháng nghị}
Bên Bị Kháng Nghị

THÔNG BÁO XÉT XỬ
Căn cứ theo yêu cầu của Bên Kháng Nghị, một phiên xét xử sẽ được tổ chức
với sự có mặt của một Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) thuộc Văn Phòng Tòa Án
Hành Chính (OAC). Các bên phải có mặt trong phiên xét xử vào ngày, giờ và địa điểm
như dưới đây.
{Đối với các phiên xét xử qua điện thoại tại Sở thuộc Quận: Các bên tham gia từ
địa điểm được quy định dưới đây, ALJ sẽ tiến hành phiên xét xử qua điện thoại từ
OAC.
Đối với các phiên xét xử khi tất cả các bên đều tham dự qua điện thoại: Các bên
sẽ thông báo với Văn Phòng Tòa Án Hành Chính qua số điện thoại 303-866-5626 số
điện thoại liên hệ của mình trước ngày diễn ra phiên xét xử.
Đối với các phiên xét xử trực tiếp: Xét xử trực tiếp: các bên sẽ trực tiếp có mặt
trước ALJ tại địa điểm được quy định dưới đây:
Đối với Hội nghị video: Hội nghị video: các bên tham gia từ địa điểm được quy
định dưới đây và ALJ sẽ có mặt qua Video.}
Ngày Xét xử: {Ngày Xét xử}
Thời gian bắt đầu: {Thời gian bắt đầu}
Địa điểm Xét xử: {Địa chỉ nơi Bên Kháng Nghị phải có mặt hoặc hướng dẫn cách
để lại số điện thoại cho phiên xét xử}
Các bên có thể yêu cầu thay đổi ngày, giờ hoặc địa điểm diễn ra phiên xét xử bằng
cách gửi văn bản yêu cầu tới OAC trước lịch diễn ra phiên xét xử.
Vụ việc này liên quan tới (các) chương trình sau:
{Chương trình là đối tượng của phiên xét xử}
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THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN CHÍNH PHỦ (Bên Bị Kháng Nghị): Quý vị được
yêu cầu viết một bức thư nêu rõ các tình tiết của vụ việc này, lý do đưa ra quyết định
của cơ quan và (các) quy tắc của Sở thuộc Bang để chứng minh cho quyết định này.
Trong thư, quý vị phải gửi kèm toàn bộ các vật chứng mà quý vị dự định dùng làm căn
cứ để chứng minh cho quyết định của mình và gửi cả thông báo bị từ chối. Gửi một
bản sao của bộ bằng chứng này cho Bên Kháng Nghị và cho ALJ qua đường bưu
điện muộn nhất là mười ngày trước ngày xét xử. Địa chỉ của Văn Phòng Tòa Án
Hành Chính là 1525 Sherman Street, 4th Floor, Denver, CO 80203.
Trước phiên xét xử, vui lòng cung cấp một bản sao đầy đủ của thông báo bị từ
chối đang bị kháng nghị để Thẩm Phán Luật Hành Chính thẩm định. Nếu không cung
cấp bản sao của thông báo bị từ chối hoặc bản sao không hoàn chỉnh, việc chấm dứt
hay giảm phúc lợi sẽ bị Thẩm Phán Luật Hành Chính bác bỏ theo Mục 25.5-4207(1)(d.5)(I), C.R.S.
THÔNG BÁO GỬI Bên Kháng Nghị (Si no entiende esta noticia, llame por
telefono al departamento del condado): Nếu quý vị không thể có mặt vào ngày hoặc
giờ dự kiến, quý vị có thể yêu cầu Văn Phòng Tòa Án Hành Chính hoãn phiên xét xử vì
lý do chính đáng. Quý vị có thể yêu cầu bằng cách gọi điện tới số (303) 866-5626, gửi
fax tới số (303) 866-5909, hoặc gửi thư tới địa chỉ 1525 Sherman Street, 4th Floor,
Denver, CO 80203. Một ALJ sẽ quyết định có hoãn lại phiên xét xử của quý vị không.
Nếu phiên xét xử của quý vị không được hoãn, và quý vị không có mặt mà không có lý
do chính đáng, kháng nghị của quý vị sẽ bị bác bỏ. Nếu trước phiên xét xử, quý vị
muốn rút lại kháng nghị, quý vị phải gửi văn bản thông báo cho ALJ.
Trong phiên xét xử, nếu Thẩm Phán Luật Hành Chính xác định rằng bản thông
báo bị từ chối mà quý vị đang kháng nghị không có đủ căn cứ pháp lý, bất kỳ quyết định
chấm dứt hay giảm phúc lợi nào cũng có thể bị bác bỏ dựa trên cơ sở đó. Nếu thông
báo này không đủ căn cứ pháp lý, quý vị có thể khước từ phần biện hộ cho thông báo
không đủ căn cứ và đồng ý tiến hành xét xử dựa trên các bằng chứng của vụ việc. Quý
vị cũng có thể yêu cầu Thẩm Phán Luật Hành Chính quyết định đối với kháng nghị trên
cơ sở thông báo không đủ căn cứ pháp lý. Sở có thể đưa ra thông báo với đủ căn cứ
pháp lý trong tương lai và có thể yêu cầu truy đòi các phúc lợi nếu sau đó cơ sở để từ
chối hoặc cắt giảm phúc lợi được xác định. Mục 25.5-4-207(1)(d.5)(I), C.R.S.
Quý vị có các quyền sau trong phiên xét xử.
A. Quý vị có thể tự đại diện cho chính mình hoặc có người đại diện là một luật
sư hoặc họ hàng, bạn bè hoặc một người phát ngôn khác. Nếu quý vị muốn có luật sư
đại diện nhưng không thể thuê luật sư tư thì quý vị phải ngay lập tức xem xét danh
sách các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp cho người nghèo.
B. Quý vị có quyền kiểm tra hồ sơ vụ việc của cơ quan vào thời điểm hợp lý
trước phiên xét xử, ngoại trừ với các thông tin bảo mật. Nếu quý vị muốn xem hồ sơ
của cơ quan, quý vị cần liên hệ với cơ quan đó (Bên Bị Kháng Nghị nêu trên) để sắp
xếp.
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C. Cả trước và trong phiên xét xử, quý vị cũng có quyền kiểm tra toàn bộ các
vật chứng mà cơ quan sử dụng trong phiên xét xử. Cơ quan đã được chỉ dẫn phải
cung cấp miễn phí cho quý vị một bản sao các vật chứng của họ trước khi diễn ra phiên
xét xử.
D. Quý vị có thể đưa ra toàn bộ các dữ kiện và hoàn cảnh liên quan bằng cách
mời nhân chứng và đưa ra vật chứng. Nếu quý vị có kế hoạch sử dụng vật chứng, quý
vị phải gửi một bản sao cho cơ quan và ALJ trước khi diễn ra phiên xét xử. Xin hãy gửi
bản sao này cho ALJ qua đường bưu điện, fax hoặc chuyển trực tiếp tới Văn Phòng
Tòa Án Hành Chính.
E. Quý vị có thể chất vấn các nhân chứng do cơ quan đưa ra và bác bỏ bất kỳ
bằng chứng nào do cơ quan đưa ra trong phiên xét xử. Quý vị có thể trình bày các lập
luận để chứng minh cho vụ việc của mình.
Bảng thông tin tóm tắt thủ tục xét xử được gửi kèm tài liệu này. Để biết thêm
thông tin về thủ tục xét xử, xin hãy truy cập trang Hearings & Docketing – Procedures
(Xét Xử & Ghi Sổ Ghi Án – Các Thủ Tục) trên trang web của chúng tôi:
http://www.colorado.gov/dpa/oac và truy cập đường dẫn vào phần Hướng Dẫn dành
cho Người Không Phải Luật Sư và vào Các Thủ Tục Chung. Quý vị cũng có thể tìm
thấy các đường dẫn để xem các quy tắc của cơ quan áp dụng cho vụ việc của quý vị.
XÁC NHẬN TỐNG ĐẠT
Tôi xác nhận rằng tôi đã tống đạt bản sao đúng và chính xác của THÔNG BÁO XÉT
XỬ nêu trên, và thông báo này được tống đạt cho các bên có tên bên dưới qua thư
điện tử, qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi qua Bưu chính Hoa Kỳ, cước phí trả
trước, tại Denver, Colorado tới:
{Tên, địa chỉ, địa chỉ email của người đại diện cho Bên Kháng Nghị}
{Tên và địa chỉ email của người đại diện cho Bên Bị Kháng Nghị}
{Tên và địa chỉ email của người đại diện cho Sở Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe và
Hỗ Trợ Tài Chính của Bang}
Ngày: {Ngày Tống Đạt}
/s/ {Tên của Thư Ký Thực Hiện Tống Đạt
Thông Báo}
Thư Ký Tòa Án
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THÔNG TIN VỀ VIỆC TIẾP TỤC CẤP PHÚC LỢI
Các quy tắc đối với việc tiếp tục nhận phúc lợi của mỗi chương trình phúc lợi công
đều khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, cơ quan chính phủ/các sở thuộc quận
phải tiếp tục cấp phúc lợi nếu chúng tôi nhận được kháng nghị của quý vị trước
ngày mà cơ quan thông báo với quý vị rằng họ sẽ chấm dứt hoặc cắt giảm phúc lợi
của quý vị. Ngày này có thể sớm hơn hạn cuối để kháng nghị. Tuy nhiên, có các trường
hợp ngoại lệ. Ví dụ, sẽ không tiếp tục cung cấp phúc lợi trợ cấp thực phẩm sau khi kết thúc
thời hạn chứng nhận, và sẽ không tiếp tục cung cấp phúc lợi nếu đơn xin hưởng phúc lợi bị
từ chối.
Nếu một cơ quan từ chối tiếp tục cấp phúc lợi và quý vị vẫn tin rằng mình có quyền
hưởng phúc lợi đó, quý vị có thể nhờ chúng tôi yêu cầu tiếp tục cấp phúc lợi. Quý vị phải
đưa ra yêu cầu tiếp tục cấp phúc lợi bằng văn bản và cần giải thích quý vị đã nói
chuyện với ai trong cơ quan chính phủ và họ đã nói gì với quý vị về yêu cầu đó. Nếu
chưa làm việc này, quý vị cũng cần gửi cho chúng tôi một bản sao của thông báo mà quý vị
đã nhận được trong đó cho biết phúc lợi của quý vị sẽ bị cắt giảm hoặc chấm dứt. Chúng
tôi không thể yêu cầu tiếp tục cấp phúc lợi khi không có thông báo này. Một Thẩm Phán
Luật Hành Chính (“ALJ”) sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và sẽ cấp lệnh của tòa nếu phù
hợp theo các quy tắc về tiếp tục cấp phúc lợi, như nêu dưới đây:
•

Các quy tắc về Phúc Lợi “Tài Chính cho Người Trưởng Thành” (Colorado Works,
TANF, OAP, AND, v.v.) được quy định trong Mục 3.830.24 E., 9 CCR 2503 tại:
http://bit.ly/1tJsHNB.

•

Các quy tắc về Trợ Cấp Thực Phẩm được quy định trong phần 4.802.2, 10 CCR
2506-1 tại: http://bit.ly/Zh6rmg. .

•

Các quy tắc về Medicaid được quy định trong Mục 8.057.5, 10 CCR 2505-10 tại:
http://bit.ly/1p9PEtf.

Quý vị cũng có thể xem các quy tắc này trên trang web của Đổng Lý Văn Phòng Bang
Colorado tại địa chỉ: http://www.sos.state.co.us/CCR/Welcome.do.
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BẢN TÓM TẮT THỦ TỤC XÉT XỬ
Nếu phiên xét xử là xét xử trực tiếp, các bên cần đăng ký với nhân viên tiếp tân của
khu vực phòng xét xử trên Tầng 4 tại Văn Phòng Tòa Án Hành Chính ít nhất 15 phút
trước giờ xét xử dự kiến. Quý vị sẽ được chỉ dẫn tới phòng xét xử đã được bố trí.
Nếu phiên xét xử là xét xử qua điện thoại, các bên cần có mặt tại địa điểm được xác
định trong Thông Báo Xét Xử ít nhất 15 phút trước giờ xét xử dự kiến. Nếu quý vị phản
đối tiến hành xét xử qua điện thoại và muốn tiến hành xét xử trực tiếp, hãy thông báo
với Thẩm Phán Luật Hành Chính (“ALJ”) về yêu cầu của mình sớm trước ngày xét xử.
Hãy gửi một bản sao yêu cầu của quý vị cho bên kia.
Nếu phiên xét xử diễn ra qua điện thoại và quý vị muốn ALJ xem xét các giấy tờ của
quý vị, xin hãy gửi một bản sao các giấy tờ này qua đường bưu điện sớm trước khi
diễn ra phiên xét xử, và gửi một bản sao cho bên kia. Quý vị cần gửi qua đường bưu
điện bản sao rõ ràng, không gửi bản gốc, của bất kỳ giấy tờ nào mà quý vị sẽ cần sau
phiên xét xử. Các giấy tờ được chấp nhận dùng làm bằng chứng phải được giữ trong
hồ sơ vụ việc trong toàn bộ quá trình kháng nghị.
Nếu quý vị định mời nhân chứng, hãy yêu cầu nhân chứng có mặt bên ngoài phòng xét
xử trước khi phiên xét xử bắt đầu, nếu quý vị muốn trình bày lời khai của nhân chứng
qua điện thoại, hãy thông báo với ALJ về yêu cầu này bằng văn bản sớm trước ngày
xét xử. Hãy gửi một bản sao yêu cầu của quý vị cho bên kia.
ALJ sẽ yêu cầu một bên, thường là Sở thuộc Quận hoặc Bang, trình bày bằng chứng
trước. Bên này phải gọi các nhân chứng và trình bày vật chứng theo bất kỳ trình tự
nào mà họ tin là tốt nhất. Nếu một bên yêu cầu ALJ xem xét các vật chứng mà trước
đó chưa được gửi cho ALJ và bên còn lại thì họ phải chuẩn bị đủ số bản sao để cung
cấp cho ALJ và bên còn lại trong phiên xét xử. Khi bên thứ nhất đã kết thúc phần trình
bày vụ việc của mình, bên còn lại sẽ được mời trình bày bằng chứng.
Các nhân chứng (bao gồm cả hai các bên) sẽ được ALJ yêu cầu tuyên thệ. Trong
nhiều trường hợp, chỉ có các bên là các nhân chứng duy nhất. Trước hết, nhân chứng
sẽ được bên gọi nhân chứng chất vấn, sau đó bên còn lại sẽ đối chất. Đối chất là cơ
hội để đặt câu hỏi cho nhân chứng; người chất vấn sẽ không được phép đưa ra các
tuyên bố. ALJ cũng có thể nêu câu hỏi.
Để biết thêm thông tin về thủ tục xét xử, xin hãy truy cập trang Hearings & Docketing –
Procedures (Xét Xử & Ghi Sổ Ghi Án – Các Thủ Tục) trên trang web của chúng tôi:
http://www.colorado.gov/dpa/oac và truy cập đường dẫn vào phần Hướng Dẫn dành
cho Người Không Phải Luật Sư và vào Các Thủ Tục Chung. Quý vị cũng có thể tìm
thấy các đường dẫn để xem các quy tắc của cơ quan áp dụng cho vụ việc của quý vị.
Địa chỉ nhận thư của Văn Phòng Tòa Án Hành Chính: 1525 Sherman Street, 4th Floor,
Denver, CO 80203. Số điện thoại (303) 866-2000, và số fax (303) 866-5909.
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DỊCH VỤ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ HOẶC CHI PHÍ THẤP
(1)

Các Văn Phòng Dịch Vụ Pháp Lý tại Colorado

Colorado Legal Services, Main Office
1905 Sherman Street, 4th Floor, Denver, CO 80203
Điện thoại: (303) 837-1313
www.coloradolegalservices.org
(Adams, Arapahoe, Broomfield, Denver, Douglas, Elbert, Jefferson; seniors in Clear Creek, Gilpin)
Alamosa (Alamosa, Conejos, Costilla, Mineral, Rio
Grande, Saguache)
417 State Ave., Alamosa 81101
Điện thoại: 719.589.4993 Fax: 719.589.2282

Boulder (Boulder)
315 W. South Boulder Rd., Suite 205, Louisville
80027
Điện thoại: 303.449.7575 Fax: 303.447.3167

Colorado Springs (El Paso, Lincoln, Teller;
Chaffee, Custer, Fremont, Park)
617 S Nevada Ave., CO Springs 80903
Điện thoại: 719.471.0380 Fax: 719.471.1412

Durango (Archuleta, Dolores, Hinsdale, La Plata,
Montezuma, Ouray, San Juan, San Miguel)
1474 Main Ave., Suite 200, Durango 81301
Điện thoại: 1.888.298.8483
Fax: 970.385.8515

Fort Collins (Larimer, Logan, Phillips, Sedgwick)
211 West Magnolia Street, Ft. Collins 80521
Điện thoại: 970.493.2891 Fax: 970.484.8605

Frisco (Pitkin, Summit; người cao tuổi ở Clear Creek
và Gilpin gọi văn phòng ở Denver)
602 Galena St., Frisco 80443
Điện thoại: 1.800.521.6968 Fax: 970.668.9642

Grand Junction (Delta, Garfield, Mesa, Montrose)
200 N 6th St., Suite 203, Grand Junct’n 81501
Điện thoại: 970.243.7817 Fax:970.243.7814

Greeley (Morgan, Washington, Weld, Yuma)
Địa chỉ: 800 8th Ave., #202, Greeley 80631
Điện thoại: 970.353.7554
Fax: 970.353.7557

Gunnison (Gunnison)
Gunnison County Courthouse
200 E. Virginia Ave. Gunnison 81230
Điện thoại: 1.800.521.6968
Fax: 970.641.3023 (gọi trước khi gửi)

Hayden (Grand, Jackson, Moffat, Rio Blanco,
Routt)
150 W. Jackson Ave, #2A Hayden 81639
Điện thoại: 1.800.521.6968
Fax: 970.276.2185

La Junta (Baca, Bent, Cheyenne, Crowley,
Huerfano, Kiowa, Kit Carson, Las Animas, Otero,
Prowers)
207 1/2 Colorado Avenue, La Junta 81050
Điện thoại: 1.888.805.5152
Fax: 719.384.8676

Leadville (Eagle, Lake)
Địa chỉ: Lake County Courthouse
505 Harrison Ave. Leadville 80461
Điện thoại: 1.800.521.6968
Fax: 719.486.3238 (gọi trước khi gửi)

Salida (Chaffee, Custer, Fremont, Park)
Địa chỉ: 1604 H St., Ste. 201 Salida 81201
Điện thoại: 719.539.4251
Fax: 719.539.2735
Migrant Farmworker Division
1905 Sherman Street, Denver 80203
Điện thoại: 1.800.864.4330
Fax: 303.830.7860

Pueblo (Pueblo; Custer, Fremont chung với các văn
phòng khác.)
1000 W 6th St., Pueblo 81003
Điện thoại: 719.545.6708 Fax: 719.545.0961
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(2)

Hiệp Hội Luật Sư Địa Phương Được Tài Trợ bởi Các Chương
Trình Miễn Phí

Alpine Legal Services, Inc. (Garfield)
P.O. Box 1890
Glenwood Springs, CO 81602
Điện thoại: (970) 945-8858 Fax: (970) 945-7785
www.alpinelegalservices.com
Boulder County Legal Services (Boulder)
315 Valmont Ave. Ste. 205
Louisville, CO 80027
Điện thoại: (303) 449-7575 Fax: (303) 447-3167
Colorado Lawyers Committee
1700 Lincoln Street, Suite 4100
Denver, CO 80203
Điện thoại: (303) 866-0274
Fax: (303) 8660200
www.ColoradoLawyersCommittee.org

El Paso County Bar Pro Bono at Colorado
(Chaffee, Custer, El Paso, Fremont, Park, Teller)
617 S. Nevada
Colorado Springs, CO 80903
Điện thoại: (719) 471-0380 Fax: (719) 471-1412
Justice and Mercy Legal Aid Clinic
2330 W. Mulberry Pl., Ste. 103
Denver, CO 80204
Điện thoại: (303) 839-5198 ex. 6
www.jamlac.org
Mesa County Pro Bono Project, Inc. (Mesa)
200 N. 6th Street, Ste. 203
Grand Junction, CO 81501
Điện thoại: (970) 243-7940
Email của tổ chức: probono@colegalserv.org

Metro Volunteer Lawyers (Adams, Arapahoe,
Denver, Douglas, Elbert, Jefferson)
1905 Sherman Street, #400
Denver, CO 80203
Điện thoại: (303) 830-8210
Fax: (303) 8307860
NE CO Legal Services Pro Bono Program
(Logan)
350 Hagen Street
Sterling, CO 80751
Điện thoại: 970-522-6391
Fax: 970-522-6391
Intake Điện thoại: 970-522-6391

NW CO Legal Services (Summit County, Clear Creek County,
Pitkin County)
P.O. Box 2694
Frisco, CO 80443
Điện thoại: (970) 668-9612 or 800-521-6968 Fax: (970) 6689642

NW CO Legal Services (Lake County, Eagle County)
P.O. 1904
Leadville, CO 80461
Điện thoại: (719) 486-3238
Fax: (719) 486-2493
The Sadler Law Firm
(sẽ xem xét các phiên xét xử hành chính miễn phí)
8400 E. Prentice Street, Ste. 1500
Greenwood Village, CO 80111
Điện thoại: (303) 731-4233
www.derrydalesadler.com
Southwest Bar Volunteer Legal Aid (Archuleta, La Plata, San
Juan)
1474 Main Avenue #200
Durango, CO 81301
Điện thoại: (970) 247-0266 or 888-298-8483
Fax: (970) 3858515
Uncompahgre Volunteer Legal Aid (Delta, Hinsdale,
Montrose,
Ouray, San Miguel)
307 Main #2
Montrose, CO 81401
Điện thoại: (970) 249-7202
Open T/Tr only
Weld County Legal Services (Weld)
P.O. Box 1283
Greeley, CO 80632
Điện thoại: (970) 310-8387
Fax: (970) 336-7245
Multicultural Resolution, L.L.C.
4845 Pearl East Circle, Suite 101
Boulder, CO 80301
Điện thoại: 720-317-4022
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