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 والیة كولورادو
 مكتب المحاكم اإلداریة

)80203كولورادو، الرمزالبریدي (شارع شیرمان، دنفر،   1525

 المستأنف، 

 ضد
 الستخدام المحكمة فقط 

 رقم الدعوى: 

 المستأنف ضده 

 تفویض غیر محامٍ 
 المحمیة والكشف عنھا خالل عملیة االستئناف الستخدام المعلومات الصحیة 

 *** یجب تعبئة بیانات ھذا النموذج إذا كان أحدھم سیساعدك في عملیة االستئناف *** 

على أننا ال نستطیع مشاركة المعلومات الصحیة المحمیة دون تصریح، إال في   1996ینص قانون نقل التأمین الصحي والمساءلة لسنة 
معینة.  في حالة توقیعك على ھذا النموذج، فأنت بذلك تمنحنا تصریًحا لمشاركة المعلومات الصحیة المحمیة الموضحة أدناه.  وھذا حاالت 

 ال یضمن عدم مشاركة المعلومات مع المزید من األشخاص بمجرد خروجھا من مكتبنا. 

كولورادو اشتراط العالج أو الدفع أو التسجیل أو األھلیة للحصول على تعویضات ال یجوز إلدارة السیاسة والتمویل للرعایة الصحیة بوالیة 
 وفقًا لتنفیذك ھذا التفویض من عدمھ. 

ویجوز لك أن تطلب نسخة من ھذا التفویض وكذلك یجوز لك إبطال/إلغاء تفویضك في أي وقت عن طریق إرسال إخطار خطي إلى مكتب 
ور أعاله.  یمكن أن ینطبق أي إبطال على عملیات الكشف أو اإلجراءات المستقبلیة فقط المتعلقة  المحاكم اإلداریة على العنوان المذك

 بمعلوماتك الصحیة المحمیة، وال یمكن إلغاء اإلجراءات المتخذة أو عملیات الكشف التي تم إجراؤھا في أثناء سریان التفویض.

 أفوض  أنا،
 (المستأنف) 

والتمویل للرعایة الصحیة في والیة كولورادو ومكتب الطعون، وكذلك مكتب المحاكم اإلداریة، بمشاركة المعلومات الصحیة إدارة السیاسة 
المحمیة وغیرھا من المعلومات السریة األخرى التي جمعتھا اإلدارة للفصل في استحقاقي للخدمات أو التسجیل في برنامج المساعدات 

 الطبیة في كولورادو.

 شاركة المعلومات الخاصة بي مع الشخص (أو األشخاص) و/أو الجھة التالیة:یجوز م

 األشخاص) المدرج أعاله)(سیشارك مكتب المحاكم اإلداریة المعلومات المتعلقة بدعواك مع الشخص (أو 

وینتھي ھذا التفویض یجوز مشاركة المعلومات الخاصة بي أو الكشف عنھا أو استخدامھا للتأیید والمساعدة في االستئناف الذي أقمتھ فقط.  
 في ختام عملیة االستئناف. 
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وسأكلف شخًصا لیس محامیًا لإلنابة عني في الجلسة وأفوضھ باستالم نسخ اإلخطارات واألوامر وأي مستندات أخرى تخص ھذه 

 الدعوى.

  التاریخ:  توقیع المستأنف:
 (یجوز لولي األمر/الوصي التوقیع نیابةً عن الطفل القاصر) 

  رقم ُمعرف التأمین الصحي  تاریخ میالد المستأنف:

یة تضمین الوثائق القانونیة لبیان صالحیة التوقیع نیابةً عن المستأنف. وھذه الوثائق قد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، خطابات الوصا یجب** 
 یُعد التوكیل الطبي كافیًا إلثبات سلطة التصرف بصفة غیر محاٍم في الجلسة، دون توقیع المستأنف أعاله.** الأو التوكیالت العامة.  و

أوافق على التصرف بصفة وكیل غیر محاٍم نیابةً عن المستأنف في الدعوى المذكورة أعاله.  وسوف أستلم اإلخطارات واألوامر والمستندات  
 األخرى المتعلقة بھذه الدعوى.

  التاریخ:  وقیع الوكیل: ت

  االسم األول 

الُمع
رف 
الطب 

   الحقة   االسم األخیر   ي

   الشركة:

   العنوان 

  الوالیة   المدینة 

الرم
ز 

البرید
  ي

رقم 
   الھاتف

   العالقة   البرید اإللكتروني  
 3/17مراجعة    
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 والیة كولورادو 
 اإلداریةمكتب المحاكم 

 80203شارع شیرمان، دنفر، كولورادو  1525

 المستأنف
 الستخدام المحكمة فقط 

 ضد
 رقم الدعوى: 

 المستأنف ضده  

 إخطار الجلسة 

المستأنف.  وعلى الطرفین المثول في  تُعقد الجلسة أمام قاضي القانون اإلداري بمكتب المحاكم اإلداریة طبقًا لطلب  

الجلسة في التاریخ والوقت والمكان كما ھو محدد أدناه.  

  

تاریخ الجلسة:
 زمن بدایة الجلسة:
 مكان الجلسة:

}}

وقد یطلب الطرفان تغییًرا في تاریخ الجلسة أو وقتھا أو مكانھا عن طریق تقدیم طلب خطي إلى مكتب المحاكم اإلداریة قبل  
 الجلسة المحدد موعدھا. 

 البرنامج (أو البرامج) التالي: وتتضمن ھذه الدعوى 
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علیك تحریر خطاب یحدد الوقائع في ھذه الدعوى وأسباب قرار  إخطار إلى الجھة الحكومیة (المستأنف ضدھا):   
قاعدة (أو قواعد) إدارة الوالیة التي تدعم وتؤید القرار.  ویجب إرفاق جمیع المستندات التي تنوي االعتماد علیھا لدعم الجھة و

الخطاب.    مع  المقابلة  الدعوى  إخطار  وتضمین  المستأنف  قرارك  إلى  بالبرید  إلیھا  المشار  األدلة  حافظة  من  نسخة  وأرسل 
شارع   1525عنوان مكتب المحاكم اإلداریة ھو     زید على عشرة أیام قبل الجلسة.وقاضي القانون اإلداري خالل فترة ال ت 

 .  80203شیرمان، الطابق الرابع، دنفر، الرمز البریدي 

القانون  قاضي  قِبل  من  لمراجعتھا  الجلسة  قبل  المستأنفة  الدعوى  إخطار  من  البیانات  مكتملة  نسخة  تقدیم  یرجى 
دون تعبئة البیانات، یجوز لقاضي القانون اإلداري استبعاد    تقدیم نسخة من إخطار الدعوى أو تقدیمھاعدم  اإلداري.  وفي حالة  

 )(ط) من قانون كولورادو المنقح. 5-)(د 1(207-4-5-25أي إنھاء أو تخفیض لإلعانات طبقًا للمادة 

المستأنف إلى  إخطار   Si no entiende esta noticia, llame por telefono al(  إرسال 
departamento del condado):   إذا لم تستطع الحضور في التاریخ أو الوقت المحدد، یجوز لك طلب التأجیل من

)، أو بالفاكس على  303(  866-5626مكتب المحاكم اإلداریة لسبب وجیھ.  یمكنك تقدیم طلبك عبر الھاتف باالتصال بالرقم  
عنوان  303(  866-5909الرقم   على  بالبرید  أو  كولورادو    1525)،  دنفر،  شیرمان،  قاضي  80203شارع  ویقرر    .

رفض   فسیتم  وجیھ،  لسبب  الجلسة  تحضر  ولم  جلستك،  تأجیل  یتم  لم  فإذا  جلستك.   تأجیل  یجب  كان  إذا  اإلداري  القانون 
 االستئناف.  وإذا أردت سحب االستئناف، قبل الجلسة، فعلیك إخطار قاضي القانون اإلداري بذلك خطی�ا. 

في الجلسة، إذا قرر قاضي القانون اإلداري أن إخطار الدعوى التي تطعن فیھا غیر كاٍف قانونی�ا، یجوز استبعاد أي  
كفایة   دفاع عدم  تتنازل عن  أن  قانونی�ا، یجوز  كاٍف  كان اإلخطار غیر  األساس.  وإذا  تخفیض لإلعانات على ھذا  أو  إنھاء 

في الجلسة  مواصلة  على  والموافقة  في   اإلخطار  الفصل  اإلداري  القانون  قاضي  من  تطلب  أن  ویجوز  الموضوع.   وقائع 
االستئناف على أساس عدم كفایة اإلخطار قانونی�ا.  ویجوز أن تصدر إدارة الوالیة إخطاًرا كافیًا قانونی�ا في المستقبل وتسعى  

ال الحقًا.  لإلعانات  تخفیض  أو  لرفض  أساس  تحدید  تم  إذا  اإلعانات  استرداد  قانون 5-)(د 1(207-4-5-25مادة  إلى  )(ط)، 
 كولورادو المنقح.   

 الحقوق التالیة متوفرة لك في الجلسة.   

یجوز أن تحضر شخصی�ا أو أن ینوب عنك وكیل أو أحد أقاربك أو أصدقائك أو متحدث رسمي آخر.  وإذا أردت   -أ
قائمة الخدمات القانونیة المجانیة أو المنخفضة أن ینوب عنك وكیل ولكنك ال تستطیع توكیل محاٍم خاص، یجب علیك مراجعة  

 التكلفة لألشخاص المعوزین على الفور.   

أردت   -ب وإذا  السریة.   المعلومات  ما عدا  معقول،  بوقت  الجلسة  قبل  الجھة  ملف دعوى  لك االطالع على  یحق 
 ) لعمل الترتیبات.   االطالع على ملف الجھة، یجب علیك التواصل مع الجھة (المستأنف ضدھا المبینة أعاله

الجلسة وخاللھا على حد   -ج قبل  الجلسة،  الجھة في  التي ستستخدمھا  المستندات  أیًضا االطالع على جمیع  یحق لك 
 سواء.  وقد تم توجیھ الجھة لتزویدك بنسخة مجانیة من مستنداتھا قبل الجلسة. 

ود والمستندات.  وإذا كنت تخطط الستخدام یمكن إثبات جمیع الوقائع والظروف ذات الصلة عن طریق تقدیم الشھ  -د 
المستندات، یتعین علیك تزوید الجھة وقاضي القانون اإلداري بنسخ منھا قبل الجلسة.  أرسل نسخ قاضي القانون اإلداري إلى 

 مكتب المحاكم اإلداریة بالبرید أو الفاكس أو بالتسلیم بالید.  

الجھ  -ھـ قدمتھم  الذین  الشھود  تستجوب  أن  تقدیم  یجوز  ویمكن  الجلسة.   في  الجھة  تقدمھ  دلیل  أي  ودحض  ة 
 المرافعات تأییًدا لدعواك.

إلى    مرفق ورقة الدخول  الجلسة، یرجى  إجراءات  المعلومات عن  الجلسة.  وللمزید من  إجراءات  تلخص  معلومات 
المستندات   "الجلسات وضم  اإللكتروني:   —صفحة  موقعنا   http://www.colorado.gov/dpa/oac  اإلجراءات" على 

واتبع الروابط إلى "دلیل غیر المحامین" و"اإلجراءات العامة".  وستجد أیًضا الروابط المتصلة بقواعد الجھة المعمول بھا في  
 دعواك. 

http://www.colorado.gov/dpa/oac
http://www.colorado.gov/dpa/oac
http://www.colorado.gov/dpa/oac
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 شھادة الخدمة 

ار إلیھ أعاله إلى الطرفین المدرجین أعاله عن طریق أشھد بأنني قد أرسلت نسخة صحیحة وحقیقیة من إخطار الجلسة المش
 البرید اإللكتروني أو البرید السریع أو بوضعھ في برید الوالیات المتحدة، البرید المدفوع مسبقًا، في دنفر، كولورادو لـ:

{

  الموافق الیوم،بتاریخ: 

 {{اسم المستخدم بالكامل}} توقیع/ /
 كاتب المحكمة 



 

6 
 

 
 المعلومات المتعلقة باستمرار اإلعانات

وفي أغلب األحوال، على الجھة الحكومیة/إدارة المقاطعة   تختلف قواعد استمرار اإلعانات في كل برنامج إعانات عامة.
االستمرار في دفع اإلعانات إذا استلمنا استئنافك قبل التاریخ الذي تخبرك فیھ الجھة بأنھا بصدد قطع اإلعانات المستحقة لك أو  

ى سبیل المثال، ال یتوفر استمرار  وقد یكون ھذا التاریخ قبل الموعد النھائي لالستئناف. ولكن ھناك استثناءات، فعل تخفیضھا.
 اإلعانات فیما یتعلق بمعونات الغذاء بعد نھایة تاریخ الشھادة، وال یتوفر استمرار اإلعانات أیًضا في حالة رفض طلب اإلعانات.

ر  وإذا رفضت الجھة االستمرار في تقدیم اإلعانات وما زلت تعتقد أنك مستحق للحصول علیھا، یمكنك أن تطلب منا األم 
ویجب أن یكون طلب استمرار اإلعانات الذي تقدمھ في صورة خطیة ویجب أن تشرح إلى من تحدثت في   باستمرار اإلعانات.

وإذا لم تقم بذلك بالفعل، یجب أیًضا أن ترسل إلینا نسخة من اإلخطار الذي استلمتھ   الجھة الحكومیة وماذا أخبرك بشأن الطلب.
ت الخاصة بك أو قطعھا. فقد ال نتمكن من الحكم باستمرار اإلعانات من دون ھذا اإلخطار. والذي یخبرك باحتمال خفض اإلعانا

 سینظر قاضي القانون اإلداري في طلبك ویصدر أمًرا، عند االقتضاء، بموجب قواعد استمرار اإلعانات، على النحو المبین أدناه: 

، وما إلى ذلك) موجودة في المادة  Colorado Works ،TANF ،OAP ،ANDقواعد اإلعانات "المالیة للبالغین" (  •
3.830.24 E., 9 CCR 2503  :علىhttp://bit.ly/1tJsHNB. 

 
 . .http://bit.ly/Zh6rmgعلى:  CCR 2506-1 10, 4.802.2قواعد معونات الغذاء موجودة في   •

 
 .http://bit.ly/1p9PEtfعلى:  CCR 2505-10 10, 8.057.5قواعد التأمین الصحي موجودة في المادة    •

 
ویمكن أیًضا االطالع على القواعد في الموقع اإللكتروني لوزیرة خارجیة كولورادو:  

http://www.sos.state.co.us/CCR/Welcome.do.  
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 ملخص إجراءات الجلسة  
 

ُعقدت   لوجھالجلسة  إذا  وجًھا  الطرفین  الجلسة بحضور  قاعة  منطقة  في  االستقبال  موظف  إلى  الطرفان  یرجع  أن  یجب   ،
) دقیقة على األقل.  وسیتم توجیھك  15بالطابق الرابع من مكتب المحاكم اإلداریة قبل الوقت المحدد للجلسة بخمس عشرة (

 إلى قاعة الجلسة المخصصة.
 

ُعقدت   الھاتفوإذا  للجلسة ، یجب  الجلسة عبر  المحدد  الوقت  قبل  الجلسة  في إخطار  المحدد  المكان  في  الطرفان  یجتمع  أن 
) دقیقة على األقل.  في حالة اعتراضك على عقد الجلسة عبر الھاتف وأردت عقد الجلسة وجًھا لوجھ، 15بخمس عشرة (

 بك إلى الطرف اآلخر. فأخبر قاضي القانون اإلداري بطلبك قبل تاریخ الجلسة بوقت كاٍف.  وأرسل نسخة من طل
 
في حالة عقد الجلسة عبر الھاتف وأردت من قاضي القانون اإلداري النظر في مستنداتك، یرجى إرسال نسخة من المستندات 
بالبرید قبل الجلسة بوقت كاٍف، مع إرسال نسخة إلى الطرف الخصم.  یجب إرسال نسخ مقروءة (ولیس األصول) من أي  

 الجلسة.  ویجب أن تظل المستندات المقبولة كدلیل في ملف الدعوى طول فترة االستئناف.  مستندات ستحتاج إلیھا بعد 
 

إذا عزمت على تقدیم الشھود، فاجعل شھودك ینتظرون خارج قاعة الجلسة قبل بدء الجلسة، وإذا أردت تقدیم شھادة الشھود  
تاری قبل  الطلب خطی�ا  بھذا  القانون اإلداري  الھاتف، فأخبر قاضي  إلى عبر  الجلسة بوقت كاٍف.  وأرسل نسخة من طلبك  خ 

 الطرف اآلخر.
 
سیطلب قاضي القانون اإلداري من أحد الطرفین، إدارة المقاطعة أو الوالیة في الغالب، تقدیم دلیلھ أوًال.  ویجب أن یستدعي 

م الطرفین  أحد  طلب  وإذا  أفضل.   الطرف  یراه  الذي  بالترتیب  المستندات  ویقدم  الشھود  اإلداري الطرف  القانون  قاضي  ن 
نسخ   الطرف  بحوزة  تكون  أن  یجب  الخصم،  والطرف  اإلداري  القانون  قاضي  إلى  سابقًا  تقدیمھا  یتم  لم  في مستندات  النظر 

 كافیة لتقدیمھا في الجلسة.  عند اختتام الطرف األول لدعواه، یُدعى الطرف الخصم لتقدیم أدلتھ. 
 

 رفین).  في الكثیر من الدعاوى، من الممكن أن یكون الیمین إلى الشھود (بما في ذلك الطویوجھ قاضي القانون اإلداري حلف  
الطرف  یستجوبھ  ذلك  وبعد  الشاھد،  استدعى  الذي  الطرف  قِبل  من  أوًال  الشاھد  یُستجوب  الوحیدان.  الشاھدان  ھما  الطرفان 

على الشاھد، ولن یُسمح لمستجوب الشاھد بتقدیم    الخصم.  ویُعد استجواب الشاھد من قِبل محامي الخصم فرصة لطرح األسئلة
 أقوالھ.  ویجوز لقاضي القانون اإلداري أیًضا أن یطرح األسئلة. 

 
المستندات   وضم  "الجلسات  إلى صفحة  الدخول  یرجى  الجلسة،  إجراءات  عن  المعلومات  من  على   —للمزید  اإلجراءات" 

اإللكتروني:    و"اإلجراءات    http://www.colorado.gov/dpa/oacموقعنا  المحامین"  غیر  "دلیل  إلى  الروابط  واتبع 
 العامة".  وستجد أیًضا الروابط المتصلة بقواعد الجھة المعمول بھا في دعواك.

 
ھو:    اإلداریة  المحاكم  بمكتب  الخاص  المراسالت  البریدي    1525عنوان  الرمز  دنفر،  شیرمان،  ورقم  80203شارع    .

 ).303( 866-5909م الفاكس ھو )، ورق 303( 866-2000الھاتف ھو 
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 الخدمات القانونیة المجانیة أو المنخفضة التكلفة 

 
 مكاتب الخدمات القانونیة في والیة كولورادو )1(

 
 الخدمات القانونیة بكولورادو، المقر الرئیسي 

 .80203شارع شیرمان، الطابق الرابع، دنفر، الرمز البریدي  1905
 www.coloradolegalservices.org  )303( 837-1313رقم الھاتف:

  (آدامز، أراباھو، برومفیلد، دنفر، دوغالس، إلبرت، جیفرسون؛ الكبار في كلیر كریك، جیلبین)
 

 (أالموزا، كونیخوس، كوستیال، مینرال، ریو غراندي، ساغواش)  أالموزا
 81101أفینیو، أالموزا  ستیت  417

 719  589 2282رقم الفاكس:   719 589 4993رقم الھاتف: 

 (بولدر)  بولدر
 80027، لویزفیل 205جنوب غرب شارع بولدر، جناح  315

 303  447 3167رقم الفاكس:   303 449 7575رقم الھاتف: 

(إل باسو، لینكولن، تیلر؛ تشافي، كاستر، فریمونت،  كولورادو سبرینغس
 بارك) 
 80903لسبریغنس  يجنوب شارع نیفادا، الرمز البرید 617

 719  471 1412رقم الفاكس:   719 471 0380رقم الھاتف: 

(أرتشولیتا، دولوریس، ھینسدال، ال بالتا، مونتیزوما، أوراي،  دورانجو 
 سان خوان، سان میغیل) 

 81301، دورانجو 200الشارع الرئیسي، جناح  1474
 970  385 8515رقم الفاكس:   1 888 298 8483الھاتف: رقم 

 (الریمر، لوجان، فیلیبس، سیدجویك)  فورت كولینز
 80521شارع ویست ماغنولیا، فورتكولینز  211

 970  484 8605رقم الفاكس:   970 493 2891رقم الھاتف: 
 

 دنفر) یتكین، سامیت؛ كلیر كریك وجیلبین، (ب فریسكو
 80443شارع جالینا، فریسكو  602

 970  668 9642رقم الفاكس:   1 800 521 6968رقم الھاتف: 

 (دلتا، غارفیلد، میسا، مونتروز)  غراند جنكشن
 81501، غراند جنكشن 203، جناح 6شمال شارع   200

 970 243 7814رقم الفاكس:  970 243 7817رقم الھاتف: 

 (مورغان، واشنطن، ویلد، یوما) غریلي 
 80631، غریلي  202، رقم 18شارع  800العنوان: 

 970  353 7557رقم الفاكس:   970 353 7554رقم الھاتف: 

 (غنیسون)  غنیسون
 محكمة مقاطعة غنیسون 

 81230شرق طریق فیرجینیاغنیسون  200
 1  800 521 6968رقم الھاتف: 

 اإلرسال)  (اتصل قبل 970  641 3023رقم الفاكس:  

 (غراند، جاكسون، موفات، ریو بالنكو، روت)  ھایدن
 81639ھایدن ، 2Aغرب شارع جاكسون، # 150

 970  276 2185رقم الفاكس:     1 800 521 6968رقم الھاتف: 

(باكا، بنت، شایان، كرولي، ھویرفانو، كیوا، كیت كارسون، الس   ال جونتا 
 أنیماس، أوتیرو، براورز) 

 81050شارع كولورادو، ال جونتا   2/ 1 207
 719  384 8676رقم الفاكس:   1 888 805 5152رقم الھاتف: 

 (إیجل، لیك)  لیدفیل
 العنوان:محكمة مقاطعة لیك 

 80461شارع ھاریسون لیدفیل  505
 1  800 521 6968رقم الھاتف: 

 (اتصل قبل اإلرسال)  719  486 3238رقم الفاكس:  
 (شافي، كاستر، فریمونت، بارك)  سالیدا

 81201سالیدا  ،201شارع إتش، جناح 4604 العنوان:
 719  539 2735رقم الفاكس:     719  539 4251رقم الھاتف:  

 
 قسم الفالحین المھاجرین 

 80203شارع شیرمان، دنفر  1905
 303  830 7860رقم الفاكس:     1 800 864 4330رقم الھاتف: 

 
 ر، فریمونت باشتراك مع مكاتب أخرى)  (بویبلو؛ كاست بویبلو
 81003، بویبلو  6غرب شارع  1000

 719  545 0961رقم الفاكس:   719 545 6708رقم الھاتف: 
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 نقابة المحامین المحلیة الراعیة لبرامج الصالح العام  )2(
 Alpine Legal Services, Inc.   (غارفیلد) 

 1890ص.ب:
 81602البریدي  جلینوود سبرینغس، الرمز 

 ) 970(  945 7785  رقم الفاكس: ) 970(  945 8387 رقم الھاتف:
www.alpinelegalservices.com 

 
Boulder County Legal Services (بولدر) 

 205جناح   شارع فالمونت 315
 80027لویزفیل، الرمز البریدي  

 ) 303(  447 3167رقم الفاكس:   ) 303(  449 7575رقم الھاتف: 
 لجنة محامین كولورادو  

 4100شارع لینكولن، جناح  1700
 80203دنفر، الرمز البریدي 

 ) 303(  866 0200رقم الفاكس:  ) 303(  866 0274رقم الھاتف: 
www.ColoradoLawyersCommittee.org 

 NW CO Legal Services  ،مقاطعة سامیت، مقاطعة كلیر كریك) 
 مقاطعة بیتكین) 

 2694ص.ب: 
 80443الرمز البریدي  فریسكو، 

  668 9642رقم الفاكس:   800 521 6968) أو 970(  668 9612رقم الھاتف: 
)970 ( 

 
 

NW CO Legal Services  (مقاطعة لیك، مقاطعة إیجل) 
 1904ص.ب: 

 80461لیدفیل، الرمز البریدي 
 ) 719(  486 2493رقم الفاكس:   ) 719(  486 3238رقم الھاتف: 
 للمحاماة مكتب سادلر

 (ینظر في الجلسات اإلداریة للصالح العام)
 1500شرق شارع برنتیس، جناح  8400

 80111قریة جرینوود، الرمز البریدي 
 ) 303(  731 4233رقم الھاتف: 

www.derrydalesadler.com 
 

El Paso County Bar Pro Bono at Colorado   ،تشافي)
 كاستر، إل باسو، فریمونت، بارك، تیلر) 

 جنوب نیفادا  617
 80906كولورادو سبرینغس، الرمز البریدي  

 ) 719(  471 1412  رقم الفاكس: ) 719(  471 0380رقم الھاتف: 
 

Justice and Mercy Legal Aid Clinic 
 103جنوب مولبیري بي إل، جناح  2330

 80204دنفر، الرمز البریدي 
 6) امتداد: 303(  839 5198الھاتف: رقم 

www.jamlac.org 
 

Mesa County Pro Bono Project, Inc (میسا) . 
 203، جناح6شمال شارع   200

 81501غراند جنكشن، الرمز البریدي 
 ) 970(  243 7940رقم الھاتف:  

 probono@colegalserv.orgالبرید اإللكتروني للمنظمة: 

Southwest Bar Volunteer Legal Aid  (أرشولیتا، ال بالتا، سان خوان) 
 200الشارع الرئیسي رقم  1474

 81301دورانجو، الرمز البریدي  
  385 8515  رقم الفاكس: 888 298  8483) أو 970(  244 0266رقم الھاتف: 

)970 ( 
 

Uncompahgre Volunteer Legal Aid  ،دلتا، ھینسدال، مونتروز) 
 أوراي، سان میغیل) 

 2الرئیسي رقم  307
 81401مونتروز، الرمز البریدي  

 ) 970(  249 7202رقم الھاتف:  
T/Tr المفتوحة فقط 

 
Weld County Legal Services  (ویلد) 

 1283ص.ب:
 80632غریلي، الرمز البریدي 

 ) 970(  336 7245  رقم الفاكس: ) 970(  310 8387 رقم الھاتف:

 
Metro Volunteer Lawyers  ،آدامز، أراباھو، دنفر، دوغالس)

 إلبرت، جیفرسون) 
 400شارع شیرمان، رقم  1905

 80203دنفر، الرمز البریدي 
 ) 303(  830 7860  رقم الفاكس: ) 303(  830 8210رقم الھاتف: 

NE CO Legal Services Pro Bono Program  (لوجان) 
 شارع ھاجن 350

 80751ستیرلنج، الرمز البریدي  
 970 522 6391 رقم الفاكس: 970 522 6391 الھاتف:رقم 

 970  522 6391  رقم الھاتف:

 
Multicultural Resolution, L.L.C. 

 101بیرل إیست سیركل، جناح  4845
 80301بولدر، الرمز البریدي 

 720  317 4022رقم الھاتف:  
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