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 "كيف أحصل ع�� جلسة؟"
 

 دعاوى الرخص املهنية 
 

ا�جهة  هذه  لك  فس��سل  الرخصة،  طلب  رفض  قرار  ع��  طعنت  إذا  أو  رخصتك  ضد  تأديبية  دعوى  ا�جهات  إحدى  تقيم  عندما 

و�مكنك   الدعوى.   �� للنظر  بتحديد جلسة  املتعلقة  "إخطار  املعلومات   �� الواردة  التعليمات  باتباع  ا�جلسة  تار�خ  اختيار   �� املشاركة 

 التحديد". 
 

 دعاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص�� 



أنواع   يصف  ا�حكمة  تاب 
ُ

ك قلم  إ��  خطاب  إرسال  طر�ق  عن  الص��  والتأم�ن  اإل�سانية  ا�خدمات  دعاوى   �� الطعن  تقديم  يمكنك 

نت تحصل عل��ا أو ال�ي تر�د ا�حصول عل��ا، و�ب�ن أيًضا إدارة ا�خدمات اإل�سانية باملقاطعة ال�ي كنت �عمل معها،  املساعدات ال�ي ك

واسم ال�خص الذي كنت �عمل معھ �� إدارة ا�خدمات اإل�سانية باملقاطعة، وماذا حدث �� املساعدات ال�ي كنت تحصل عل��ا (ع�� 

إ��اؤها، أو هل �غ�� مبلغ املعونة، أو هل تحاول املقاطعة اس��داد مبالغ زائدة)، وتأكد من كتابة    سبيل املثال، هل تم رفض املساعدة أو 

اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم تأمينك االجتما�� �� هذا ا�خطاب. و�جب أن ترفق ��ذا ا�خطاب ��خة من اإلخطار الذي استلمتھ 

 من ا�جهة.
 

تاب ا�حكمة، أو يمكنك ا�حصول أو يمكنك �عبئة بيانات نموذج طلب جلسة  
ُ

رسمية، و�مكنك ا�حصول ع�� هذا النموذج من قلم ك

تاب ا�حكمة" �� املوقع اإللك��و�ي ملكتب ا�حاكم اإلدار�ة.
ُ

 ع�� ��خة منھ بالنقر ع�� رابط "نماذج" ع�� صفحة "قلم ك
 

ص رقم حافظة (�عر�ف) �جلسات جميع الدعاوى املطعون ف��ا، الرقم �� ا�جزء العلوي من جميع املستندات ال�ي    فيظهر هذا ُيخصَّ

تاب ا�حكمة.
ُ

 يجب استخدام هذا الرقم باإلضافة إ�� اسمك وعنوانك ا�حا�� �� جميع املراسالت وامللفات.  تحصل عل��ا من قلم ك
 

إدارة   ا�جهة (وم��ا  إليك من  املستندات املرسلة  تقرأ جميع  أن  بم�ان  إدارة  تذكر: من األهمية  أو  باملقاطعة  اإل�سانية  ا�خدمات 

املتورط   بالقضايا  تخ��ك  املستندات  فهذه  بالوالية).  ال�حية  للرعاية  والتمو�ل  السياسة  إدارة  أو  بالوالية  اإل�سانية  ا�خدمات 

 . ف��ا أو ال��م املوجهة إليك من ا�جهة واملواعيد ال��ائية ال�ي يجب عليك الوفاء ��ا وا�حقوق ال�ي تتمتع ��ا
 

 هل هناك طر�قة لتسو�ة ذلك دون جلسة؟ 
 

و�جوز  �ىيء.  أي  حل  بإم�انك  �ان  إذا  ل��ى  األخرى  األطراف  أو  بالطرف  اتصل  ا�جلسة.  إ��  الذهاب  دون  الدعاوى  سوى 
ُ
� ما  غالًبا 

 لألطراف مناقشة التسو�ة وحل الدعوى �� أي وقت.
 

القا�ىي الذي سيفصل �� دعواك) ليجتمع باألطراف ويساعد األطراف �� التوصل  سيوفر مكتب ا�حاكم اإلدار�ة أيًضا قاضًيا (ليس  

إ�� �سو�ة، وُيس�ى هذا االجتماع مؤتمر وساطة أو �سو�ة. فإذا أردت ا�حصول ع�� مؤتمر وساطة أو �سو�ة، فاسأل الطرف اآلخر عن  

تاب ا�حكمة وسيتم ترتيب اجتماع. مدى رغبتھ �� ذلك. و�ذا أراد جميع األطراف عقد اجتماع �حاولة �سو�ة الدع
ُ

وى، فاتصل بقلم ك

 وح�ى إذا �ان الطرف اآلخر ال ير�د عقد مؤتمر وساطة أو �سو�ة، فقد يق�ىي القا�ىي �عقده إذا طلبَت ذلك.
 

 مناقشات التسو�ة أو الوساطة ال تؤجل دعواك، فتظل �ل املواعيد ال��ائية كما �� ما لم �غ��ها القا�ىي. 



، اتصل بوكيل ا�جهة أو بالف�ي ا�خاص بك لتحديد إذا �ان بإم�انك حل أي �ىيء. وقد  عاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص�� د��  

 يطلب مكتب ا�حاكم اإلدار�ة عقد مؤتمر �سو�ة �� الدعاوى الطو�لة أو املعقدة.

 

التنظيمية  ��   ا�جهات  دعاوى  من  وغ��ها  ال��خيص  هيئات  معاملة  األخرى دعاوى  إساءة  تأكيد  تتضمن  ال�ي  الدعاوى   �� وكذلك   ،

  �� األو��  املستندات  تتلقى  عندما  الدعاوى،  معظم  و��  ما.  �ىيء  حل  بإم�انك  �ان  إذا  ل��ى  ا�جهة  بوكيل  اتصل  واإلهمال،  األطفال 

إذا أردت �عي�ن قاٍض إلجراء الوساط التأش�� عليھ  �� دعواك. و�مكنك ا�حصول ع��  الدعوى من ا�جهة، ستستلم نموذًجا يمكنك  ة 

الوساطة   إن  اإلدار�ة.  ا�حاكم  ملكتب  اإللك��و�ي  املوقع   �� ا�حكمة"  تاب 
ُ

ك "قلم  صفحة  ع��  "نماذج"  رابط  ع��  بالنقر  النموذج  هذا 

قل �ساعدك  أن  و�مكن  الدعوى.  �سو�ة   �� الطرف�ن  مساعدة  القا�ىي  فيھ  يحاول  ا�جهة  و��ن  بينك  ُ�عقد  اجتماع  عن  تاب عبارة 
ُ

ك م 

 ا�حكمة أيًضا �� ال��تيب ملؤتمر الوساطة أو التسو�ة. 
 

 ما الذي يجب ع��َّ معرفتھ عن القواعد اإلجرائية؟

 

ع��   االطالع  و�مكنك  أقم��ا.  ال�ي  الدعوى  نوع  حسب  اتباعها  عليك  سي�ون  اإلجرائية  القواعد  باسم  عرف 
ُ
� خاصة  قواعد  توجد  قد 

 جلستك بالضغط ع�� زر "اإلجراءات" �� الصفحة الرئيسية من موقع مكتب ا�حاكم اإلدار�ة. القواعد اإلجرائية ا�خاصة بنوع 
 

األخرى ��   التنظيمية  ا�جهات  دعاوى  من  وغ��ها  ال��خيص  هيئات  معاملة  دعاوى  إساءة  تأكيد  تتضمن  ال�ي  الدعاوى   �� وكذلك   ،

. و�مكنك شراء ��خة CCR 104-1  1حاكم اإلدار�ة املنشورة ��  األطفال واإلهمال، ستتبع ا�جلسة قواعد اإلجراءات العامة ملكتب ا�

تاب ا�حكمة مقابل رسوم قليلة أو بإم�انك االطالع عل��ا بالضغط ع�� زر "اإلجراءات" �� الصفحة الرئيسية من  
ُ

من القواعد من قلم ك

طبق أيًضا اإلجراءات الواردة �� قانون اإلجراءات   موقع مكتب ا�حاكم اإلدار�ة.
ُ
ح�ى    101-4-24اإلدار�ة بالوالية، املبينة �� املواد من  ت

نقح.108
ُ
 ، قانون �ولورادو امل

 

تضم�ن    يجب أن تتبادل مع ا�جهة إفادات ما قبل ا�جلسة ال�ي تضم املعلومات املدرجة �� امل�حق (أ) من قواعد مكتب ا�حاكم اإلدار�ة. وتأكد من

"ا س�ى 
ُ
�) مستندات  بأي  الشهود وحافظة  املستندات قائمة  من  ا  ��خً تقدم  أن  أيًضا  يجب  ا�جلسة.   �� ف��ا  النظر  القا�ىي  من  تر�د  ملستندات") 

ا أن تقدم إفادة ما قبل ا�جلسة املطلو�ة. و��  ) يوًما.  20املدرجة �� ا�حافظة إ�� ا�جهة. و�نب�� القيام بذلك �لھ قبل ا�جلسة �عشر�ن ( من املهم جد�

 �ىي من استدعاء الشهود أو تقديم املستندات كدليل. حالة عدم تقديمها، قد يمنعك القا 
 

  �� �� دعاوى ا�خدمات دعاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص�� ال ت�ون إفادات ما قبل ا�جلسة مطلو�ة بوجھ عام  . ومع ذلك، 

أيام   بخمسة  ا�جلسة  قبل  إليك  خطاًبا  باملقاطعة  اإل�سانية  ا�خدمات  إدارة  ترسل  أن  يجب  إدارة  اإل�سانية،  اتخذت  ملاذا  �شرح 

 املقاطعة اإلجراء املتنازع عليھ (مثل رفض املساعدة أو إ��اء املساعدة أو خفض اإلعانات أو طلب اس��داد املال).



 
 

 

 ما الذي يجب ع��َّ إثباتھ؟ 

 

، يجب أن تثبت ا�جهة أنك خالفت القوان�ن أو القواعد أو سياسات املقاطعة وأن ا�جهة تصرفت �ش�ل دعاوى ا�خدمات اإل�سانية�� 

�حيح   وهذا  املثال    —�حيح.  سبيل  ب��نامج    —ع��  تتعلق  دعواك  �انت  واملساعدات Colorado Worksإذا  الغذاء  طوا�ع  أو   ،

بالفعل،   وصاية  أو  طفل  رعاية  رخصة  لديك  �انت  أو  إهمال،  أو  طفل  معاملة  إساءة  تأكيد  دعوى   �� تطعن  كنت  أو  األخرى،  العامة 

إ��اء اإلعانات ا�حالي إذا تم  التأم�ن الص��  �� دعاوى  أيًضا �حيح  اتخاذ إجراء تأدي�ي بحقك. وهذا  ال�ي تحصل و�انت ا�جهة تر�د  ة 

مساعدات  ع��  ل�حصول  الذي قدمتھ  الطلب  رفض  وتم  ا�حا��  الوقت   �� مساعدات طبية  ع��  ال تحصل  كنت  إذا  ذلك،  ومع  عل��ا. 

 طبية، فسُيطلب منك إثبات استحقاقك للمساعدات الطبية. 
 

إ أما  ال��خيص.  ذلك  بمؤهالت  تفي  أنك  تثبت  أن  يجب  رخصة،  ع��  ل�حصول  الطلب  تقدم  كنت  مختلًفا،  و�ذا  دعواك  نوع  �ان  ذا 

 فسيقرر القا�ىي عبء اإلثبات قبل ا�جلسة.

 

ال��خيصو��   ا�جهة  دعاوى  عاتق  ع��  اإلثبات  عبء  ي�ون  تأدي�ي بحقك،  إجراء  اتخاذ  ا�جهة  وتر�د  بالفعل  رخصة  لديك  �انت  إذا   ،

  �� املدرجة  اللوائح  أو  القوان�ن  ان��كت  قد  أنك  تثبت  أن  عل��ا  عام. فيجب  القا�ىي  بوجھ  من  تطلب  أن  لك  و�جوز  اال��امات.  إخطار 

 إخبارك بالطرف امل�لف �عبء اإلثبات قبل ا�جلسة، إذا كنت غ�� متأكد من ذلك. 
 

 إذا كنت تقدم الطلب ل�حصول ع�� رخصة، يجب أن تثبت أنك تفي بمؤهالت ذلك ال��خيص. 

 

يل يدحض اال��امات، ودليل ع�� ُحسن سلوكك، ودليل بتخفيف ح�ى عندما تت�لف ا�جهة �عبء اإلثبات، قد ترغب أنت �� تقديم دل

 الظروف و�عادة التأهيل، حسب االقتضاء.
 

 ما نوع الدليل الذي أحتاج إليھ ل�جلسة؟

 

يمكنك إحضار الشهود الذين �عرفون الوقائع واملشكالت املتضمنة �� الدعوى إ�� ا�جلسة. و�ذا �انت هناك مستندات، �ا�خطابات أو  

أو ال�جالت التجار�ة أو ال�جالت الطبية ال�ي �ساعد �� إثبات دعواك، فقدم األصل م��ا وثالث ��خ ع�� األقل �� ا�جلسة. العقود  

 يمكنك أيًضا إحضار الصور الفوتوغرافية أو املواد األخرى املتعلقة بدعواك ال�ي تر�د من القا�ىي االطالع عل��ا. 

 

إرسال ��خة من املستندات وقائمة الشهود ا�خاصة بك إ�� الطرف اآلخر قبل ا�جلسة بوقت  �� �عض أنواع الدعاوى، يتع�ن عليك  

اإلجرائية  القواعد  قراءة  من  تأكد  ا�جلسة.   �� بك  ا�خاص�ن  الشهود  أو  املستندات  القا�ىي  �ستبعد  فقد  بذلك،  تقم  لم  و�ذا  �اٍف. 

 رها القا�ىي �� دعواك.املتعلقة بنوع دعواك واتباع جميع أوامر ما قبل ا�جلسة ال�ي أصد 



 كيف أحصل ع�� ال�جالت؟ 

 

اآلخر.  الطرف  من  طل��ا  طر�ق  عن  ببساطة  املستندات  ع��  ا�حصول  حاول   ،
ً

أو    أوال الصلة  ذات  ال�جالت  استدعاء  أيًضا  لك  يحق 

تاب ا�حكمة قبل ا�جلسة بوقت  
ُ

األشياء األخرى ال�ي يتم إخراجها �� ا�جلسة من األفراد والشر�ات وا�جهات ا�ح�ومية. اتصل بقلم ك

ملطلو�ة، بما �� ذلك املسافة بامليل، وجعل �خص آخر �سلم  . وعليك ترتيب دفع الرسوم اأوامر االستدعاء�اٍف ل�حصول ع�� نماذج  

) ساعة ع�� األقل، دون احتساب عطالت ��اية األسبوع واإلجازات الرسمية. و�مكنك  48أمر االستدعاء قبل ا�جلسة بثماٍن وأر�ع�ن (

 أيًضا ا�حصول ع�� ال�جالت من خالل استكشاف رس�ي �حقائق الدعوى.
 

 لدعوى"؟ما هو "استكشاف حقائق ا
 

ا�جلسة.  قبل  اآلخر  الطرف  بدعوى  متعلقة  معلومات  ع��  للعثور  رسمية  طر�قة  عن  عبارة  الدعوى  �حقائق  الرس�ي  االستكشاف 

املستندات. تقديم  وطلبات  القبول،  وطلبات  واالستجوابات،  اإلفادات،  الدعوى  حقائق  استكشاف  عن  و   و�تضمن  عبارة  اإلفادات 

اليم�ن قبل ا�جلسة أمام �اتب ا�حكمة دون حضور القا�ىي. فإذا أردت أخذ إفادة شهادة، يجوز    شهادات أد�� ��ا الشهود مع حلف

األخرى   استدعاء لك   النفقات  من  وغ��ها  ا�حكمة  �اتب  ورسوم  شاهد  أي  رسوم  عن   
ً

مسؤوال ست�ون  ولكنك  ا�حكمة،  إ��  الشاهد 

 املتعلقة باإلفادة.
 

ابات عبارة عن أسئلة مكتو�ة يجب أن �سألها الطرف اآلخر �� صورة خطية بموجب حلف اليم�ن. وطلب تقديم املستندات واالستجو 

عبارة عن طلب خطي إلتاحة املستندات ا�حددة �� الطلب. أما طلبات القبول ف�ي مجموعة بيانات يرسلها أي طرف إ�� الطرف اآلخر  

 خر هذه البيانات أو يرفضها.�� صورة خطية؛ يجب أن يقبل الطرف اآل 

 

األخرى ��   التنظيمية  ا�جهات  دعاوى  من  وغ��ها  ال��خيص  هيئات  معاملة  دعاوى  إساءة  تأكيد  تتضمن  ال�ي  الدعاوى   �� وكذلك   ،

قبول أو  األطفال أو اإلهمال، �عد أن �ستلم إخطار اال��امات أو املستند اآلخر الذي يحدد املشكالت، قد تتلقى استجوابات أو طلب  

طلب تقديم مستندات من ا�جهة. و�قت�ىي هذا الطلب أن تقدم قائمة باملعلومات إ�� وكيل ا�جهة خالل وقت محدد. تأكد من قراءة 

 املستندات ال�ي �ستلمها للتحقق من الوقت الذي يجب الرد خاللھ ع�� أي طلبات الستكشاف حقائق الدعوى مقدمة من ا�جهة.
 

فيمكنك االتصال بوكيل ا�جهة أو مراسلتھ وطلب ��خة من ملف التحقيق   ع�� معلومات من ا�جهة،  ولك ا�حق نفسھ �� ا�حصول 

الن�خ. فإذا لم  إ�� دفع رسوم ل�حصول ع��  يتعلق بدعواك. وقد تضطر  ا�جهة فيما  أدلة أخرى ذات صلة بحوزة  أو  وأي مستندات 

إل��ا، يجوز لك إرسال النوع ن فسھ لطلب استكشاف حقائق الدعوى الرس�ي إ�� وكيل ا�جهة. و�� تحصل ع�� املعلومات ال�ي تحتاج 

 حالة تقديم الطلب ا�خطي، سيفصل القا�ىي �� الن�اعات املتعلقة باستكشاف حقائق الدعوى.

 

، يحق لك ولوكيلك فحص جميع األوراق وال�جالت املع��م استخدامها �� جلستك، دعاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص�� ��  

مك مقابل ��خ��  رمز�ة  ت�لفة  ا�جهة  تتقا�ىى  وقد  ا�جهة.      وأي   تب  ملفك  من  ��خة  واطلب  راسلها  أو  با�جهة  اتصل  املستندات.  

 مستندات أو أدلة أخرى ذات صلة بحوزة ا�جهة فيما يتعلق بدعواك.
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 كيف أحصل ع�� شاهد ل�حضور إ�� ا�جلسة؟ 

 

يمكن أن يحضر الشاهد ا�جلسة طوًعا؛ ومع ذلك، يح�ي أمر االستدعاء إ�� ا�حكمة حقك �� ا�حصول ع�� شهادة ذلك ال�خص إذا  

ع��   ل�حصول  �اٍف  بوقت  ا�جلسة  قبل  ا�حكمة  تاب 
ُ

ك بقلم  اتصل  بدعواك.  صلة  ذات  شهادتھ  استدعاء�انت  الشاهد   أمر  ملطالبة 

بامليل، وجعل �خص آخر �سلم أوامر االستدعاء    بما �� ذلك ت�لفة املسافة املقطوعة�حضور.  وعليك ترتيب دفع الرسوم املطلو�ة،  با

) ساعة ع�� األقل، دون احتساب عطالت ��اية األسبوع واإلجازات الرسمية. و�ذا استدعيت أطباء أو  48قبل ا�جلسة بثماٍن وأر�ع�ن (

طر إ�� �عو�ضهم عن الوقت الذي يقضونھ �� اإلدالء �شهاد��م �� ا�جلسة باإلضافة إ�� الوقت الذي يقضونھ  خ��اء آخر�ن ، فقد تض

 �� السفر �حضور ا�جلسة.
 

 من الشهود؟
ً

 هل يجوز إحضار خطابات بدال

 

الدعوى واإلجابة عن أي    �� تأييد جانبك   �� يمك��م املساعدة  الذين  الشهود  يتم طرحها.بوجھ عام، من األفضل إحضار   ال ُ�سمح   أسئلة 
ً
وعادة

 بتقديم إفادة خطية من شاهد غ�� حاضر �� ا�جلسة.
 

لإلدالء  ا�جلسة   �� شهودك  إحضار  املهم  فمن  الدعوى.  من  بك  املتعلق  با�جانب  القا�ىي  إلخبار  فرصتك  ا�جلسة  هذه  تذكر: 

 بالشهادة وكذلك إحضار جميع املستندات ا�خاصة بك �� ا�جلسة. 
 

 �سيت شيًئا، فهل يمكن�ي إرسالھ إ�� القا�ىي �� وقت الحق؟ إذا 
 

عد ا�جلسة �� دعاوى هيئات ال��خيص وغ��ها من دعاوى ا�جهات التنظيمية األخرى فرصتك لتقديم األدلة. ويسمح لك القا�ىي، �� 
ُ
�

ا، بإرسال الدليل الحًقا.   حاالت نادرة جد�

 

اإل�سانية  ��   ا�خدمات  الص��دعاوى  القا�ىي والتأم�ن  لك  �سمح  فقد  ل�جلسة،  ا�حدد  الوقت   �� الدليل  ع��  ا�حصول  من  تتمكن  لم  إذا   ،

�� وقت الحق. للرد.    بإرسالھ  ال�ي ستحصل ع�� فرصة  ا�جهة،  إ��  أيًضا  إرسالھ  ا�جلسة، يجب عليك  �عد  بإرسال مستند  القا�ىي  لك  و�ذا سمح 

الد هذا  إرسال  وجوب  بموعد  القا�ىي  �� وسيخ��ك  ح�ى  ا�جلسة  ان��اء  �عد  مستندات  أي  بتقديم  القا�ىي  �سمح  ال  قد  ذلك،  ومع  اإلضا��.  ليل 

فمن األهمية بم�ان أن تكون   تذكر:  هذه ا�جلسة فرصتك لعرض جانبك من الدعوى ع�� القا�ىي.  دعاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص��.

 جميع املستندات ا�خاصة بك بحوزتك �� ا�جلسة.
 

 و احتجت إ�� م��جم؟ماذا ل

 

وليس من املقبول    ، إذا احتجت أنت أو الشاهد إ�� م��جم لغوي، فعليك ال��تيب إلحضار امل��جم املعتمد ا�خاص بك.دعاوى الهيئات التنظيمية��  

 إحضار أحد أصدقائك أو أقار�ك لي��جم لك.
ً
 جم أو مشاركة امل��جم.و�مكنك االتصال بمحامي الطرف اآلخر ل��ى إذا بإم�انك تدب�� م��  عادة
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  �� ��ا  التحدث  أو  اإلنجل��ية  اللغة  لم �ستطع فهم  الص�� و�ذا  اإل�سانية والتأم�ن  ا�خدمات  أن  دعاوى  ا�جهة  الطلب من  يمكنك   ،

بنفسك   تختاره  �خص  إحضار  يمكنك  أو  ا�جلسة،   �� ملساعدتك  ��ما  و�تحدث  اإلنجل��ية  واللغة  لغتك  يفهم  �خًصا  معك  تدبر 

 لتقديم املساعدة إذا كنت تفضل ذلك.
 

تاب ا�حكمة إذا كنت بحاجة إ�� م��جم لغة إشارة.
ُ

 اتصل بقلم ك
 

 هل يتمكن األ�خاص ذوو اإلعاقة من دخول م�ان ا�جلسة؟ 
 

للتأكد من إم�انية الدخول.   تاب ا�حكمة مقدًما 
ُ

إ�� قلم ك يمكن لأل�خاص ذوي اإلعاقات دخول أماكن ا�جلسات؛ ومع ذلك، ارجع 

وعالوة ع�� ذلك، إذا كنت �عرف أ�خاًصا ينوون ا�حضور من ذوي االحتياجات ا�خاصة ال�ي تتطلب ترتيبات تيس��ية معقولة، فاتصل  

تاب ا�حكمة �� أقر 
ُ

 ب وقت ممكن ح�ى يتس�ى القيام ��ذه ال��تيبات.بقلم ك
 

 ماذا لو لم أستطع أن أكون هناك �� اليوم ا�حدد ل�جلسة؟
 

تاب ا�حكمة والطرف اآلخر �� أسرع وقت فور  
ُ

إذا لم �ستطع حضور ا�جلسة �� التار�خ والوقت املعلن�ن، يتع�ن عليك االتصال بقلم ك

القا�ىي إرجاء الدعوى (أي تحديد تار�خ جديد ل�جلسة).يجب تقديم سبب وجيھ لتغي�� تار�خ  فيمكن أن تطلب من    علمك باملش�لة.

�شمل السبب الوجيھ الظروف ا�خارجة عن إرادتك، مثل مرضك أو مرض  ا�جلسة. و�لما تقدمت بطلبك مبكًرا، زادت احتمالية قبولھ.

عد أيًضا ا�حاجة إ��  ية، أو عدم توفر شاهد مهم �� يوم ا�جلسة.فرد آخر من أفراد األسرة يقت�ىي وجودك، أو وجود حالة طوارئ من�ل
ُ
�

 �� أو للتحض�� ل�جلسة من األسباب الوج��ة  وقت إضا�� ل�حصول ع�� استشاري محاٍم أو، �� حاالت مناسبة، استشاري غ�� محاٍم 

 �عض الدعاوى.
 

 هل ا�جلسات وا�حاضر سر�ة؟
 

فت
ُ
ت يح�ي القانون خصوصية   دعاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص�� ح للعامة. و��  ت�ون �عض ا�جلسات وا�حاضر سر�ة وال 

إخراج  و�جوز  اإلهمال.  أو  األطفال  معاملة  إساءة  دعاوى   �� ا�حاضر  سر�ة  ع��  و�نص  ومتلق��ا  العامة  اإلعانات  لطلب  املتقدم�ن 

يمكن أيًضا غلق �عض أنواع الدعاوى   لشهود االستشار��ن.الشهود من قاعة ا�جلسة إال عند اإلدالء بالشهادة، باستثناء الطرف�ن وا 

 األخرى أمام العامة.
 

ا بواسطة الكمبيوتر. فُيعد الت�جيل ع�� أشرطة أو الت�جيل الرق�ي هو ا�حضر   ل جلستك ع�� جهاز ��جيل شرائط أو رقمي� �جَّ
ُ
�

أن يطلب ��خة من الت�جيل الرس�ي من الطرف�ن  يجوز ألي    الرس�ي ل�جلسة و�جب استخراج النص، إن ُوجد، من هذا الت�جيل.

ا�جلسة،  من  أي جزء  بت�جيل  آخر  أن �سمح ألي �خص   �� التقدير�ة  السلطة  وللقا�ىي  رمز�ة،  أي ��جيل    بت�لفة  إجراء  و�خضع 

 واستخدامھ وتوزيعھ لقوان�ن السر�ة.



 بوجھ عام مفتوحة أمام العامة.  دعاوى الهيئات التنظيميةت�ون ا�جلسات وا�حاضر �� 
 

الطبية)،   ال�جالت  (مثل  حساسة  أو  �خصية  معلومات  ع��  يحتوي  العامة  أمام  فتحھ   
ً
عادة ا�جائز  ا�حضر  أو  ا�جلسة  �انت  و�ذا 

 يمكن أن يطلب الطرف من القا�ىي غلق ا�جلسة أو �شميع امللف.
 

 كيف سيكون ش�ل ا�جلسة؟ 

 

ا   جد� شب��ة  جلستك  عن  ست�ون  وكيل  ينوب  وقد  اإلثبات.  وقواعد  املستندات  م  قدَّ
ُ
وت الشهود  يحضر  حيث  ا�حكمة،   �� با�حاكمة 

دعواك.  �� اآلخر  نفسك.و   الطرف  عن  باألصالة  ا  �خصي� ا�حضور  لك  يجوز  أو  بوكيل  تمثيلك  أحد    �جوز  عنك  ينوب  أن  و�مكن 

بالرغم من ذلك، إذا �ان الطرف املش��ك �� الدعوى ليس أنت   وى.األصدقاء أو األقارب أو استشاري غ�� محاٍم �� �عض أنواع الدعا

ا ولكن جهة ما (شراكة أو شركة ع�� سبيل املثال)، فقد ي�ون حضور ا�حامي الزًما.   �خصي�
 

 عنك. إن قرار االستعانة بمحاٍم من عدمھ م��وك لك،
ً
ار ا�حضور و�مكنك اختي فال يمكن أن �ع�ن مكتب ا�حاكم اإلدار�ة محامًيا نيابة

ا، ولكن ا�حامي قد ي�ون أك�� قدرة ع�� عرض دعواك.  �خصي�
 

املعوز�ن. لأل�خاص  الت�لفة  املنخفضة  أو  ا�جانية  القانونية  با�خدمات  قائمة  يوجد  الدليل  هذا  ��اية  ا�حام�ن   ��  نقابة  وتحتفظ 

ع� وعالوة  مجاًنا.  استشار��م  يمكنك  الذين  ا�حام�ن  بقائمة  �ولورادو  مجمعة بوالية  قائمة  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  لدى  ذلك،   �

 املعوز�ن.  با�خدمات القانونية ا�جانية أو املنخفضة الت�لفة لأل�خاص
 

 يجب أن تحضر إ�� امل�ان الذي سُتعقد فيھ جلستك قبل املوعد ا�حدد ل�جلسة، ح�ى يتس�ى لك وللشهود ا�جلوس �� قاعة ا�جلسة.  
 

ا ع�� جهاز كمبيوتر. وهذا اإلجراء مهم ألن ا�حضر امل�جل ع�� شر�ط أو امل�جل   ل رقمي� �جَّ
ُ
� أو  ل ا�جلسة ع�� شر�ط  �جَّ

ُ
رقمًيا  �

 ا إذا أراد أي �خص الطعن �� قرار القا�ىي.د ي�ون ضرور�� فق
 

، إذا �انت جلستك منعقدة ع�� الهاتف، فستجلس بجوار هاتف املتحدث، ويشارك  دعاوى ا�خدمات اإل�سانية والتأم�ن الص�� و��  

طر�ق   عن  متصل  القا�ىي  لوجھ،  هاتف  وجًها  الطرف�ن  بحضور  منعقدة  ا�جلسة  �انت  إذا  أما  ا�جلسة.  القا�ىي  بقاعة  فسيحضر 

ا�جلسة. إلدارة  ا  االتصال   �خصي� يمكنك  الهاتف،  ع��  عقدها  تحديد  وتم  إ�سانية  خدمات  قضية  ع��  تنطوي  جلستك  �انت  إذا 

بمكتب ا�حاكم اإلدار�ة إلعادة تحديد ميعادها كجلسة بحضور الطرف�ن وجًها لوجھ. أما إذا �انت جلستك تتضمن قضية تأم�ن ص��  

ن ع�� الهاتف، فقد تتم إعادة تحديد ميعادها كجلسة بحضور الطرف�ن وجًها لوجھ إذا ذكرت سبًبا وج�ً�ا لطلبك.  ومن املقرر أن ت�و 

العامة، أمام  مفتوحة  ا�جلسة  ت�ون  لن  ا�جلسة.   بمحضر  ليحتفظ  ا�جلسة  إجراءات  القا�ىي  اصطحاب   وي�جل  يمكنك  لكن 

مساحة   �انت  إذا  جلستك  إ��  واألقارب  �افية.األصدقاء  بك    القاعة  االتصال  ل�جهة  يمكن  ال  عمد،  عن  برنامج  مخالفة  جلسة  و�� 

 كشاهد �� أثناء س�� الدعوى ما لم تتنازل عن حقك �� ال��ام الصمت.
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الدعوى   افتتاح  �حيفة  تقديم  طرف  ل�ل  ا�جلسةيجوز  بداية  عد  عند 
ُ
� وال  تقديمها.  املتوقع  األدلة  يحدد  م�خص  عن  عبارة  و��   ،

 وليس من الالزم ع�� أي طرف تقديمها. 
ً

 �حيفة افتتاح الدعوى دليال
 

ا�حقيقة. اليم�ن ع�� قول  الذين يحلفون  الشهود  الشهود لتوجيھ األسئلة   �عد ذلك، ُ�سمح ل�ل طرف باستدعاء  فيمكنك استدعاء 

 املتعلقة بوقائع دعواك، كما يجوز أن �شهد بنفسك. 
 

الط  ِقبل  من   
ً

أوال الشاهد  ا�خصم ُ�ستجوب  الطرف  �ستجو�ھ  ذلك  و�عد  للشاهد)،  مباشر  (استجواب  الشاهد  استد��  الذي  رف 

) طرف  �ل  من  آخر  باستجواب  السماح  أيًضا  و�جوز  ا�خصم).  محامي  من  الشاهد  للشاهد (استجواب  املباشر  االستجواب  إعادة 

ا�خصم محامي  من  الشاهد  استجوابھ  ُ�عد  ).واستجواب  و�عادة  الشاهد  إ��  ِقبل    استجواب  األسئلة  لتوجيھ  فرصة  ا�خصم  محامي 

 الشاهد، ولن ُ�سمح ملستجوب الشاهد بتقديم أقوالھ. و�جوز للقا�ىي أيًضا توجيھ األسئلة. 

 

يجوز ل�ل طرف تقديم األوراق أو الوثائق أو املواد األخرى باعتبارها مستندات. و�حق ل�ل طرف االع��اض ع�� أي من املستندات ال�ي  

قبولها   طرف  هذه يطلب  بقبول  سيسمح  �ان  إذا  حينئذ  القا�ىي  و�قرر  اآلخر.  الطرف  ��ا  يد��  شهادة  أي  ع��  االع��اض  أو  كدليل، 

 املستندات أو الشهادة كدليل.
 

�عد ذلك، سيوجھ إليك الطرف اآلخر  و   . و�مكنك تقديم إفادة أيًضا.إذا كنت ستد�� �شهادتك قد يوجھ إليك القا�ىي �عض األسئلة  

 جواب من محامي ا�خصم)، ثم تتاح لك الفرصة لتقديم إفادة أخرى للرد ع�� األسئلة ال�ي وجهها الطرف اآلخر.�عض األسئلة (است
 

�جوز لشهود النفي أن يدلوا �شهاد��م �� القضايا ال�ي أثارها الطرف اآلخر  و   �عد عرض �ل طرف لدعواه، يمكن استدعاء شهود النفي.

 جلسات ع�� استجواب شهود النفي.فقط. و�� الواقع، ينطوي عدد قليل من ا�

 

ا�ختامية. املرافعة  بتقديم  طرف  ل�ل  القا�ىي  �سمح  قد  املستندات،  جميع  واستالم  الشهادات  جميع  سماع  تتناول  و   �عد  أن  �مكن 

شهاد أثار��ا  ال�ي  الوقائع  ا�ختامية  كدليلاملرافعة  املقبولة  املستندات  أو  الشهود  ليست    فقط،  ة  ا�ختامية  لإلدالء فاملرافعة  فرصة 

ة بالشهادة، وال يجوز لك اإلشارة إ�� األشياء غ�� املقبولة كدليل. وقد �سمح القا�ىي أحياًنا للطرف�ن بتقديم املرافعة ا�ختامية �� صور 

 خطية �عد ا�جلسة.
 

 يجب تقديم جميع األدلة ال�ي تر�د من القا�ىي النظر ف��ا قبل إغالق ا�جلسة.
 

 � ا�جلسة؟ ماذا سيحدث لو لم أذهب إ�



 إذا لم تحضر ا�جلسة، فقد ُيفصل �� الدعوى لصا�ح ا�خصم، حسب نوع ا�جلسة.
 

الص�� و��   والتأم�ن  اإل�سانية  ا�خدمات  آخر دعاوى  سل�ي  إجراء  أي  أو  االس��داد  أو  اإل��اء  أو  الرفض  ضد  ا 
ً
استئناف قدمت  إذا   ،

بـ   بواسطة   Colorado Worksيتعلق  أو  ا  �خصي� ا�حددة  ا�جلسة  حضور   �� فشلت  و�ذا  أخرى،  عامة  إعانة  أي  أو  الغذاء  طوا�ع  أو 

محاٍم، فقد يل�� القا�ىي ا�جلسة و�صدر أمًرا برفض الدعوى لعدم ا�حضور. وسُتمنح مهلة عشرة أيام ملراسلة مكتب ا�حاكم اإلدار�ة  

بتأكيد إساءة و   لبيان "السبب الوجيھ" لعدم مثولك أمام ا�حكمة. �� دعوى �ستأنف ف��ا ا�حكم  �� حالة عدم مثولك أمام ا�حكمة 

ا برفض االستئناف. و�ذا لم تمثل أمام ا�حكمة   معاملة طفل واإلهمال، سيعد القا�ىي االستئناف الذي أقمتھ الغًيا و�صدر قراًرا أولي�

 يدعم و�ؤ�د ا��اما��ا  لف بنفقة حا��رخصة رعاية طفل أو م��� دعوى مخالفة برنامج عن عمد أو دعوى ضد  
ً

، فقد تقدم ا�جهة دليال

 املوجهة لك �� غيابك، وُ�ب�ى القرار ع�� هذا الدليل. و�� حالة رفض أحد الطلبات، سيتم إلغاء ا�جلسة ورفض استئنافك.
 

 م�ى سأحصل ع�� حكم؟
 

 ال �علن  
ً
غلق ا�جلسة �عد تقديم املرافعات ا�ختامية. وعادة

ُ
ا إ�� الطرف�ن �� وقت � القا�ىي القرار �� تار�خ ا�جلسة، بل يرسل قراًرا خطي�

 الحق.
 

  �� ا�ختامية  املرافعات  تقديم  �عد  ا�جلسة  غلق 
ُ
الص�� � والتأم�ن  اإل�سانية  ا�خدمات  تار�خ دعاوى   �� القرار  القا�ىي  �علن  وال   .

جلسة، إال �� الدعاوى الطو�لة أو املعقدة. وستحصل أنت وا�جهة ) يوًما �عد تار�خ ا� 20ا�جلسة، و�صدر القرار �� غضون عشر�ن (

أو إدارة السياسة والتمو�ل للرعاية   �� إدارة ا�خدمات اإل�سانية  ا من مكتب االستئنافات  القا�ىي خطي� ووكيلك ع�� ��خة من قرار 

 ال�حية.
 

 هل يمكن�ي الطعن ع�� قرار القا�ىي؟

 

  �� ا�جلسة  �عد  ا  أولي� قراًرا  القا�ىي  الص�� يصدر  والتأم�ن  اإل�سانية  ا�خدمات  �� دعاوى  فستجد  القرار،  مع  تتفق  ال  كنت  و�ذا   .

ب الفقرة األخ��ة من القرار الطر�قة ال�ي يمكنك ��ا تقديم االستئناف إ�� مكتب االستئنافات بإدارة ا�خدمات اإل�سانية بالوالية أو مكت

 بإدارة السياسة والتمو�ل للرعاية ال�حية بالوالية.  االستئنافات
 

  �� عام  بوجھ  ا  أولي� ا  قراًرا خطي� القا�ىي  األخرى.يصدر  التنظيمية  ا�جهات  دعاوى  من  وغ��ها  ال��خيص  هيئات  هذا   دعاوى  استئناف  و�مكنك 

 ) يوًما. 30القرار لدى ا�جهة �� غضون ثالث�ن (
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