
 افرادی کھ وکیل نیستند رھنمود برای 
.  شد  خواھد  گیری  تصمیم   و  رسیدگی)  OAC(  اداری  محاکم  دفتر  در  اداری  حقوق  قاضی  یک  توسط  شما  پرونده

OAC  باشد  دخیل  شما  پرونده  در  ممکن  کھ  دولتی  اداره  ھیچ   با  و  است  دولت  اجرایی  بخش  در  مستقل  اداره  یک،  
 ارتباطی ندارد. 

OAC  ھا . کند  می  رسیدگی  ، شود  می  ایالتی  حکومت  شامل  کھ  قانونی  ھای  زمینھ  از  بسیاری  در  را  پرونده 
. استاستماع    جلسھ  یک  در  خود  نمایندگی  نحوه  مورد   در  کلی  معلومات  حاوی  اینجا  در   شده  ارائھ  معلومات
OAC  جایگزین   اما  ،فراھم می سازد  جلسھ استماع  برای  شدن  آماده  جھت  شما  بھ  کمک  برای  را  معلومات  این

  یا   قاضی   با  کھ  نیست  درست.  باشد  متفاوت  شما  پرونده  ممکن  و  نیستند  یکسانتمام پرونده ھا  .  وکیل گرفتن نیست
 .بخواھید حقوقی مشاوره آنھا از یا کنید صحبت خود پرونده حقایق مورد در OAC کارکنان
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 ؟پیدا کنم دسترسی بھ جلسھ استماع توانم می چگونھ
 

ای حرفھ مجوز صدور پرونده ھای  
 درخواست   رد  مورد  در  شما  اگر  یا  ،ثبت می کند  شما  مجوز  علیھ  انضباطی  پرونده  یک  اداره  یک   کھ  ھنگامی

  شما .  کند  می  ارسال  شما  بھ  رسیدگی  برای  پرونده  تنظیم  مورد  در  معلوماتی  اداره  ،استیناف خواھی نمایید  ،مجوز
 .نمایید اشتراک جلسھ استماع تاریخ انتخاب در" تنظیم برای اطالعیھ"  ھای دستورالعمل از پیروی با توانید می

 
 کمک طبی خدمات بشری و پرونده ھای 



  دریافت   کھ  ھاییکمک  انواع  آن  در   کھ  منشی  دفتر  بھ   اینامھ   ارسال  با  طبی،  و  بشری  خدمات  ھایپرونده  در
  در نظر    مورد  شخص  نام  کنید،می   کار  آن   با  کھ  ناحیھ  بشری  خدمات  بخش  کنید،  دریافت  خواھیدمی  یا  ایدکرده
 مثال،  عنوان  بھ(  است   افتاده  اتفاقی  چھ  شما  کمک  برایاینکھ    و  اید،کرده  کار  آن  با  کھ  ناحیھ  بشری  خدمات  بخش
  پس   را  پرداخت ھای اضافی  کندمی  تالش  ناحیھ  آیا  یا  است،  کرده  تغییر  کمک  میزان  آیا  یافت،  پایان  شد،  رد  کمک
 اجتماعی   تأمین  شماره  و  تلیفون  شماره  آدرس،   نام،  احتمً .  یک درخواست استیناف ارائھ نمایید  توانیدمی،  )بگیرد
 . کنید ضمیمھ نامھ این  بھ اید کرده دریافت اداره  از کھ  را ای  اطالعیھ از کاپی یک باید شما. کنید درج را خود
  دفتر   از   را   فورم   این   توانید  می  شما.  کنید  خانھ پری   را   ایالتی  جلسھ استماع  برای  درخواست  فورم   توانید  می  یا،

 ، OAC  سایت   وب"  منشی  دفتر"   صفحھ  در"  ھا  فورم"   لینک  روی  بر  کلیک  با  توانید  می  یا  کنید،  دریافت  منشی
 .کنید دریافت را آن از نسخھ یک
 در   این.  شود  می  داده  (شناسایی) فھرست پرونده ھا  شماره  یک   مناقشھ  مورد  پرونده  بھ  استماع  جلسات  تمام  بھ

  آدرس   و  نام  شماره،  این  از   باید  شما.  شود  می  ظاھر  ،کنید  می  دریافت  کار   دفتر  از   کھ  اسنادی  تمام  باالی  قسمت
 .کنید استفاده ھا درج پرونده یا  مکاتبات تمام برای ،فعلی

  عنوان   بھ(  است   کرده  ارسال  شما  برای  اداره  کھ   را   اسنادی  تا  است   مھم  بسیار  شما   برای:  باشید  داشتھ   یاد  بھ
ناحیھ  خدمات  اداره  مثال،  صحی  مراقبت  سیاست  و  مالی  امور  ریاست  یا  ایالتی  بشری  خدمات  ریاست  ،بشری 
 شما   علیھ  اداره  توسط  کھ  اتھاماتی  یا  شما  بھ  مربوط  مسائل  شما  بھ  اسناد  این.  کنید  مطالعھ  دقت  بھ)  ایالتی 
 ، را برای شما توضیح می دھد. _ دارید حقوقی چھ و کنید رعایت باید ھاییمھلت  چھ است، شده مطرح

 
 

 دارد؟  وجود جلسھ استماع بدون مشکل این حل برای راھی آیا
 

دیده شود   تا  بگیرید  تماس  مقابلھای    طرف  یا  طرف  با.  شوند  می  حلاستماع    جلسھ   بھ  مراجعھ  بدون  اغلب  ھا  پرونده
  و   کرده  بحث  فصل  و   حل  مورد  در  بخواھند  کھ  زمانی  ھر   در  توانند  می   طرفین.  دھید  انجام  کاری   توانید  می   آیا  کھ

 . کنند را حل پرونده
 

OAC  طرفین   با  تا  کند  می  فراھم)  کند  می  گیری  تصمیم  شما  پرونده  مورد  در  کھ  نیست  قاضی(  قاضی  یک  ھمچنین  
. نامند  می  حل و فصل  کنفرانس  یا  میانجیگری  را  جلسھ  این.  کند  کمک  توافق  بھ  رسیدن  در  طرفین  بھ  و  نموده  مالقات

  انجام   بھ  مایل  آنھا  آیا  کھ  بپرسید   مقابل  طرف  از  باشید،  داشتھ  فصل  و   حلکنفرانس    یا  میانجیگری   یک   خواھید  می  اگر
  منشی   دفتر  با  شود،  برگزار  پرونده  فصل  و  حل  برای  ای  جلسھ  خواھند  می  طرفین  ھمھ  اگر.  خیر  یا  ھستند  کار  این

  و  حلکنفرانس  یا میانجیگری  یک برگزاری بھ مایل مقابل طرف اگر حتی. شد خواھد  ترتیب  ای جلسھ و بگیرید تماس
 .کند درخواست می تواند آن را قاضی یک شما، درخواست صورت در نباشد، فصل

 
  می  ثابت  پرونده  ھای  مھلت  تمام.  آورد  نمی  در  تعلیق  حالت  بھ  را  شما  پرونده  ،میانجیگری  یا  فصل   و  حل  ھای  بحث
 .دھد تغییر را آنھا قاضی اینکھ مگر ماند



 آیا   کھ  شود  مشخص  تا  بگیرید  تماس  خود  کارمند فنی  یا  اداره  وکیل  با  کمک طبی  و  بشری  خدمات  پرونده ھای  در
  حل و فصل  کنفرانس  یک  بھ  نیاز  ممکن  OAC  پیچیده،  یا  طوالنی  موارد  در.  خیر  یا  دھید  انجام  کاری  توانید  می

 . باشد داشتھ
 

  و   آزاری  کودک  تأیید  شامل  کھ  پرونده ھای  در  ھمچنین  و  ،تنظیماتی  اداره  پرونده ھای  سایر  و  مجوز  صدور  در
  این   از  بسیاری  در.  دھید  انجام  کاری  توانید  می  آیا  دیده شود  تا  بگیرید  تماس  اداره  وکیل  با  است،  توجھی  بی

گیرید  اداره   از  را  خود  پرونده  مدارک  اولین  کھ  ھنگامی  موارد، کنید  فورمی  ،می  می  دریافت    می   اگر  کھ  را 
 فورم   این  توانید  می  ھمچنین.  نمایید  بررسی  را  آن  توانید  می  کند،  میانجیگری  شما  پرونده  مورد  در  قاضی  خواھید

 میانجیگری.  کنید  دریافت  OAC  سایت  وب"  منشی  دفتر"   صفحھ  در"  ھا  فورم"   لینک  روی  بر  کلیک  با  را
 کارمند دفتر. کند کمک پرونده حل در طرفین بھ کند می سعی قاضی یک آن در کھ اداره و شما بین است مالقاتی
  .کند کمک شما بھ کنفرانس حل و فصل یا میانجیگری یک اندازی  راه در تواند می ھمچنین

 
 بدانم؟  باید چیزی چھ  دادرسی مقررات  مورد در

 
  آنھا   از   باید  کھ  باشد  داشتھ   وجود   مقررات دادرسی  نام  بھ   خاصی  مقررات  ممکن  دارید  کھ  ای  پرونده  نوع  بھ  بستھ

دادرسی"   دکمھ  روی   بر  کلیک  با  توانید  می.  کنید  پیروی ھای    ، OAC  سایت  وب  اصلی   صفحھ  در "  رویھ 
 . کنید مشاھده خود استماعجلسھ  نوع برای را مقررات دادرسی 

 
  و   آزاری  کودک  تأیید  شامل   کھ  مواردی  در  ھمچنین  و  ،تنظیماتی  اداره  ھایپرونده  سایر  و  مجوز  صدور  در
 پیروی  CCR 104-1 1  در  شده  منتشر  عمومی  OAC  مقررات دادرسی   از  استماع  جلسھ  شود،می  توجھیبی
 روی   بر  کلیک  با  یا   کنید  خریداری  منشی  دفتر  از  ناچیز  ایھزینھ  با  را  مقررات  از  نسخھ  یک  توانیدمی.  کندمی

دادرسی"   دکمھ کنید  را  ھاآن   ،OAC  سایتوب  در   "رویھ ھای  دادرسی .  مشاھده  در مصوبھ مقررات    مقررات 
 .است تطبیق قابل نیز است،  آمده .C.R.S ,108 تا  10-4-24 بخش در کھ ،دارسی اداری

 
  را  OAC  قوانین  A  ضمیمھ  در  شده   فھرست  معلومات  حاوی  جلسھ استماع  از  پیش   اظھارات  باید  اداره  و  شما

  در   قاضی   خواھید  می  کھ ")  شواھد"   نام  بھ(  اسنادی  گونھ  ھر   از  فھرستی  وشاھدان    از   فھرستی  حتًما.  کنید  مبادلھ
.  بدھید  اداره  بھ   را  خود  لیست  در   موجود  اسناد  کاپی  باید  ھمچنین.  کنید  درج   را   کند،  رسیدگی  استماع بھ آن   جلسھ

  نیاز   اظھارات پیش از جلسھ استماع مورد  کھ  است  مھم  بسیار.  شود  انجام  دادرسی  از  قبل  روز  20  باید  ھمھ  این
  عنوان   بھ  اسناد  ارائھ  یا  شاھدان  شما را از احضار  می تواند  قاضی  ندھید،  انجام  را  کار  این   اگر.  کنید  ارسال  را

 مانع شود.  مدرک
 

  در   حال،   این  با.  نیست  الزم  معموالً   استماع  از جلسھ   پیش  اظھارات  ،طبی  کمک  ھای  پرونده  و  بشری  خدمات  در
 کند   ارسال  شما  برای  ای  نامھ  استماع  جلسھ  از  قبل  روز  پنج  باید  ناحیھ  بشری  خدمات  اداره  ،بشری  خدمات  موارد

  بھ دادن پایان ،مساعدت رد مثال، عنوان بھ( است داده  انجام را نظر مورد اقدام ناحیھ اداره چرا کھ دھد توضیح و
 ). پول بازیابی برای تالش یا کمک ھزینھ ھا کاھش ،مساعدت



 

 کنم؟  ثابت  باید  را  چیزی چھ
 

  اید کرده   نقض   را   ناحیھ   سیاست ھای   یا   ،مقررات   قوانین،   شما   کھ   کند  ثابت   باید   اداره  ، بشری  خدمات   پرونده ھای  در 
  غذا کوپن  ؛Colorado Works شامل شما  پرونده  اگر  بھ عنوان مثال، .  است  کرده   عمل درستی بھ  اینکھ اداره  و
  یا   ھستید   توجھی   بی   و   آزاری   کودک   تأیید   بر   مبنی   اقدامی   بھ   اعتراض   حال   در   شما   عمومی؛   ھای   کمک   سایر   یا 

  انجام  انضباطی  اقدامات  شما  علیھ   خواھد   می   اداره   و   دارید   را   خدمات   یا فراھم کننده  کودک  از   مراقبت   مجوز   قبالً 
  نیز  پرونده ھای کمک طبی   در   این   باشد،   یافتھ   خاتمھ   شما   موجود   کمک ھزینھ ھای   اگر .  درست می باشد، این  دھد

  رد  کمک طبی  برای  شما  درخواست  و  کنیدنمی   دریافت  کمک طبی  حاضر  حال   در  اگر  حال،  این   با.  است   صادق
 . ھستید  کمک طبی  شرایط   واجد کھ کنید  ثابت باید ،باشد  شده 

 
 از  دیگری  نوع  اگر.  دارید  را   مجوز  آن  برای  الزم شرایط  کھ  کنید  ثابت  باید  دھید، می  درخواست  مجوز  برای  اگر

 .کند می تعیین جلسھ استماع از قبل را اثبات مسؤولیت قاضی دارید، پرونده
 

  اداره  دھد،   انجام   انضباطی  اقدامات  شما   علیھ  بخواھد  اداره  و   دارید  مجوز  قبالً   اگر  ،مجوز  صدور  ھای  پرونده  در
  اطالعیھ  در  شده  ذکر  مقررات  یا  قوانین  شما  کھ  کند  ثابت  باید.  دارد  عھده  بر  را  اثبات  مسؤولیت  کلی  طور  بھ

 بگوید   شما  بھ  استماع  جلسھ  از  قبل  تا  بخواھید  قاضی  از  توانیدمی  نیستید،  مطمئن  اگر.  اید  کرده  نقض  را  اتھامات
 . دارد را  اثبات مسؤولیت طرف کدام کھ
 

 . دارید  را مجوز آن برای الزم شرایط کھ کنید ثابت باید دھید،  می درخواست مجوز برای اگر
 

  شواھدی  اتھامات،  رد   در   مدارکی   می توانید بخواھید  داشتھ باشد،   عھده بھ  را  اثبات  مسؤولیت  اداره  کھ  زمانی  حتی
 . دھید  ارائھ لزوم،  صورت در توانبخشی، و تخفیف شرایط بر دال شواھدی  و خود، خوب شخصیت بر دال

 
 دارم؟   نیاز   جلسھ استماع برای شواھدی نوع چھ

 
استماع  بھ  را  شاھدانی  توانید  می  شما   اگر .  باشند  مطلع  پرونده   بھ  مربوط  مسائل  و  حقایق  از  کھ  بیاورید  جلسھ 

  کند، می  کمک  شما  ادعای   اثبات  بھ  کھ  دارد  وجود  طبی  سوابق  یا  تجاری  سوابق  قراردادھا،   ھا،نامھ  مانند  اسنادی
 پرونده  با  مرتبط  موارد  سایر  یا  ھاعکس  توانیدمی  ھمچنین.  بیاورید  استماع  جلسھ  بھ  را  نسخھ   سھ  حداقل   و  اصل
 . بیاورید کند، بررسی قاضی خواھیدمی  کھ را خود

 
 مقابل   طرف  بھ  استماع  جلسھ  از  قبل  را  شاھدان  از  لیستی  و  خود  آثار  از  کاپی  یک  باید  شما  موارد  برخی  در

ً .  کند  حذف  استماع  جلسھ   در  را  شما  شاھدان  یا  مدارک  می تواند  قاضی  ندھید،  انجام  را  کار  این  اگر.  بفرستید   حتما
 توسط  شده  صادر  پیش از جلسھ استماع   دستورات  تمام  از  و  بخوانید  خود  پرونده  نوع  برای  را  مقررات دادرسی

 . کنید پیروی خود پرونده قاضی
 
 



 کنم؟  دریافت را سوابق چگونھ
 

مراکز    افراد،  از   دارید   حق   ھمچنین   شما.  بگیرید  مقابل  طرف   از   درخواست   با   فقط  را  مدارک  کنید   کوشش  ابتدا 
  جلسھ   از   قبل .  فرا بخوانید  ، را شود   می   ارائھ   جلسھ   در   کھ  مواردی   سایر   یا   مربوطھ   سوابق   دولتی   ادارات   و   تجارتی 
  جملھ   از  نیاز،  مورد  ھای   ھزینھ  تا  دھید ترتیبی   باید.  بگیرید   تماس  منشی   دفتر با   احضاریھ  ھای   فورم  بخاطر  استماع
بدون    ،استماع   جلسھ   از   قبل   ساعت  48  حداقل   بخواھید  دیگری  شخص  از  و   بپردازید،  را   شده  پیموده  مسافت

آخر ھفتھ   کشف   طریق   از   را   سوابق   توانید   می   ھمچنین   شما .  کند   ارائھ  را   احضاریھ   تعطیالت،   و   رخصتی ھای 
 . آورید   بدست  رسمی 

 

 "کشف" چیست؟ 
 

  کشف.  است  استماع  جلسھ  از  قبل  مقابل  طرف  پرونده  مورد  در  معلومات  دریافت  برای  رسمی  روش  یک  کشف
دھی  شامل دھی، .  شود  می   اسناد  تولید  برای  درخواست  و   پذیرش  ھای  درخواست  بازجویی،  ، شھادت    شھادت 

از جانب  اظھارات   قاضی  حضور   بدون  محکمھ  گزارشگر  حضور   در  جلسھ   از   قبل   کھ  است  شاھدین  با سوگند 
  شاھد،   ھایھزینھ  اما  کنید،  احضار   را  شاھد  توانیدمی  بگیرید،  را  شاھد  یک  شھادت  خواھیدمی   اگر.  شود  می  گرفتھ
 .شماست عھده بر شھادت دھی ھایھزینھ سایر و محکمھ گزارشگر ھایھزینھ

 
 تولید   درخواست.  دھد  پاسخ  آنھا  بھ  سوگندبا    کتبی  صورت  بھ   باید  مقابل  طرف   کھ  اند  کتبی  سواالت  ھا  بازجویی

  درخواست .  است  شده  مشخص  درخواست  در   کھ  است  اسنادی  دادن  قرار   دسترس  در   برای  کتبی  درخواست   اسناد،
 مقابل  طرف.  کند  می  ارسال  مقابل  طرف  برای  کتبی  صورت  بھ  طرف  کھ  است  اظھارات  از  ای  مجموعھ  پذیرش

 .کند تکذیب یا بپذیرد را اظھارات این باید
 
 

ھای   در  ھای   در   ھمچنین   و   ، تنظیماتی   اداره   موارد   سایر   یا  مجوز   صدور   پرونده    کودک   تأیید   شامل   کھ   پرونده 
  بازجویی،   ممکن   ، مسائل  از   حاکی   مدارک   سایر   یا   اتھام   ھشدار   دریافت   از   پس  است،   توجھی  بی  یا   آزاری 

  معلومات   تا   خواھد می   شما  از   درخواست  این   .کنید   دریافت   اداره را   از   اسناد   ارائھ   درخواست   یا   پذیرش   درخواست 
ً .  نمایید   ارائھ   اداره   وکیل   بھ   مشخصی   زمان   مدت   در   را   شده   فھرست    جھت تأیید   کنیدمی   دریافت   کھ   را   اسنادی   حتما

 . بخوانیداداره،  از  کشف  ھایدرخواست  بھ  پاسخگویی  زمان
 

  نامھ   یا   بگیرید   تماس  اداره  وکیل   با  توانید  می   شما .  کنید   دریافت   اداره معلومات تا از    دارید  را  حق  این  ھمچنان   شما
  پرونده   مورد  در  اداره  کھ  را   دیگر  مرتبط   مدارک   و   اسناد  سایر  و  تحقیقاتی  پرونده  از  کاپی  یک  بخواھید   و  بنویسید

  را   خود   نیاز   مورد   معلومات   اگر .  کنید   پول مصرف   ھا   کاپی   برای   شوید   مجبور   ممکن .  کند  مشاھده   ، دارد   شما 
  درخواست   صورت  در .  کنید   ارسال   اداره   وکیل   بھ   را  رسمی   کشف   درخواست  نوع   ھمان   توانید   می   نکردید،   دریافت 
 . گیرد می  تصمیم کشف بھ  مربوط اختالفات  مورد  در   قاضی  کتبی، 

 
  مدارک   و  اسناد  تمام  ، اداره  دفتر  در  کھ  دارید  را  حق  این   شما  نماینده  یا  شما   ، بشری و طبی  خدمات  ھای   پرونده  در

.  کند  دریافت   آن   از   کاپی   برای   را   اسمی   ھزینھ   می تواند  اداره .  کنید   بررسی   را   خود   استماع   جلسھ  در  استفاده  مورد 
  کھ   را  مرتبطی  مدارک  یا   اسناد  سایر   و  شما  پرونده  از  کاپی  یک   بخواھید  و  نامھ بنویسید  یا   بگیرید  تماس   اداره   با

 . کند  مشاھده ، دارد  شما  پرونده  مورد در  اداره
   

 کنم؟  جلب  جلسھ در حضور   برای  را  شاھدی  توانم  می چگونھ 
 

شود  استماع  جلسھ  بھ  داوطلبانھ  تواند  می  شاھد   آن   شھادت  برای  شما  حق  از   احضاریھ  ،وجود  این   با  ؛حاضر 
  جھت دریافت   استماع  جلسھ  از  قبل.  کند  می  دفاع  باشد،  مربوط  شما  پرونده  بھ  او  شھادت   کھ  صورتی  در  ،شخص

 ھای   ھزینھ  کھ  دھید  ترتیبی  باید  شما.  بگیرید  تماس  منشی  دفتر  باشاھد،    حضور  درخواست  برای  ای  احضاریھ
  48  حداقل  را  ھا  احضاریھ  کھ  بخواھید   دیگری  شخص  از  و  بپردازید،  را  شده  پیموده  مسافت  جملھ  از  نیاز،  مورد

ھای   ،استماع  جلسھ   از   قبل  ساعت رخصتی  استثنای    یا   داکتران   اگر .  کند  ارائھ  تعطیالت،  و   ھفتھ  آخر  بھ 
 زمان   ھمچنین  و  استماع  جلسھ  در  آنھا  شھادت  زمان  برای  شوید  مجبور  ممکن  کنید،  احضار  را  دیگر  کارشناسان

 .ھزینھ کنید استماع، جلسھ بھ آنھا سفر
 
 
 

https://www.colorado.gov/pacific/oac/oac-form-links
https://www.colorado.gov/pacific/oac/oac-form-links
https://www.colorado.gov/pacific/oac/oac-form-links


 
 است؟  درست  شاھد جای  بھ  نامھ آوردن  آیا

 
  معموالً .  کنند   کمک   شده   مطرح   سواالت   بھ   پاسخ   و   دفاع از جانب شما   در   توانند ب   کھ   بیاورید   را   شاھدانی   است   بھتر   ، عموًما

 جواز ندارد.  ندارد  حضور  جلسھ  در   کھ   شاھدی   کتبی  اظھارات 
 

  جلسھ   در   خود   شاھدان   تا   است   مھم .  طرف خود را بگویید   قاضی   بھ   کھ   است   فرصتی   استماع   جلسھ   این :  باشید   داشتھ   یاد   بھ 
 . باشید  داشتھ   استماع  جلسھ  در   را   خود   مدارک  تمام  و   باشند  داشتھ   حضور   شھادت   برای استماع 

 
 

 بفرستم؟  قاضی  برای را  آن  بعًدا  توانم می کنم، فراموش را  چیزی  اگر
 

دارید  استماع  جلسھ   در   شواھد  ارائھ  فرصت  ،دیگر  تنظیماتی  اداره  یا   صدور جواز  پرونده  یک  در   در   فقط.  را 
 .کنید ارسال را  مدارک بعداً  دھد می اجازه شما بھ قاضی  نادری موارد

 
استماع بھ شواھد دسترسی پیدا    جلسھ  برای  موقع  بھ   نتوانستید  اگر  ،کمک طبی  یا  بشری  خدمات  پرونده  یک  در

  از   بعد  را  سند  ارسال  اجازه  شما  بھ   قاضی  اگر.  کنید  ارسال  را   آن  بعداً   دھد  اجازه  شما  بھمی تواند    قاضی  ،کنید
  بھ   قاضی.  داشت  خواھد  پاسخگویی  فرصت   کھ در نتیجھ آن   کنید  ارسال   نیز  اداره  بھ   را  آن  باید  داد،   استماع  جلسھ
  و  بشری خدمات موارد در حتی حال، این با.  کنید ارسال  را اضافی مدرک این باید زمانی  چھ کھ گفت خواھد شما

  داشتھ   یاد  بھ.  ندھد  را  مدرکی  ھیچ  ارائھ  اجازه  شما  بھ  جلسھ استماع  پایان  از  پسمی تواند    قاضی  ،کمک طبی
  جلسھ   در  مدارک  تمام  داشتن.  است  قاضی  بھ  پرونده  از  خود  طرف  ارائھ  برای  فرصتیاستماع    جلسھ  این:  باشید

 . است مھم بسیار استماع
 

 شود؟  می چھ باشم داشتھ نیاز ترجمان بھ اگر
 

  کھ طوری تنظیم کنید باید ،داشتھ باشید نیاز زبان ترجمان بھ شاھد  یک یا شما اگر  ،اداره تنظیماتی پرونده ھای در
  می .ندارد اشکالی شما برای ترجمانی برای خویشاوند یا دوست یک آوردن معموًال،.  بیاورید را خود رسمی ترجمان

صورت  بھ را ترجمان  یک یابیاورید    ترجمانی توانید  می آیا دیده شود کھ تا بگیرید تماس  مقابل طرف وکیل با توانید
.مشترک استفاده کنید



 
 از  توانیدمی  کنید،  صحبت  یا  بفھمید  را  انگلیسی  زبان  توانیدنمی  اگر  ،کمک طبی  و  بشری  خدمات  ھایپرونده  در

 جلسھ  در  کند،می  صحبت  و  فھمدمی  را  انگلیسی  زبان   ھم  و  شما  زبان  ھم  کھ  فردی  از  تا  کنید  درخواست  اداره
 .بیاورید کمک برای خود انتخاب بھ  را شخصی توانید می دھید، می ترجیح اگر  یا. کند کمک شما بھ استماع

 
 .بگیرید تماس منشی دفتر با دارید،  نیاز اشاره زبان ترجمان بھ اگر

 
 بود؟  خواھد دسترسی قابل معلولیت دارای افراد برای جلسھ استماع مکان آیا
 

 
  از   دسترسی،  از  اطمینان  برای  ،وجود  این  با.  اند  دسترسی  قابل  معلولیت  دارای  افراد   برای  جلسھ استماع  اماکن

داشتن  کھ  شناسید  می   را  افرادی  اگر  این،  بر  عالوه.  بپرسید  منشی  دفتر  با  قبل می خواھند    خاصی  نیازھای  با 
 ھا   ھمآھنگی  تا  بگیرید  تماس  منشی  دفتر  با  وقت  اسرع  در  ،باشد  معقول  رسیدگی  مستلزم  حاضر شوند طوریکھ

 . شود انجام
 

 خواھد شد؟  چھ حاضر شوم شده، تعیین جلسھ استماع برای کھ روزی در نتوانم اگر
 

 
  با   مشکل  از  اطالع  محض  بھ  باید  کنید،  شرکت  استماع  جلسھ  در  شده  داده  نشان  ساعت  و  تاریخ  در  توانید  نمی  اگر
 ) برای جلسھ استماع  جدید  تاریخ  یعنی(  برای تعویق  قاضی   از  توانید  می.  بگیرید  تماس  مقابل  طرف   و  منشی  دفتر

  خود   درخواست  زودتر  قدر  ھر.  کنید  ارائھ  موجھ  دلیلجلسھ استماع،    تاریخ  تغییر  برای  باید  شما.  کنیددرخواست  
 را در بر می گیرد   شرایطی  شامل   دلیل موجھ.  شود  می  بیشتر  آن   پذیرش  احتمالبھ ھمان اندازه    ،نمایید  ارائھ  را
  حضور   بھ  نیاز  کھ  خانواده   اعضای  از  دیگر  یکی  مریضی   ، مریضی خود تان  مانند  شماست،  کنترول  از  خارج  کھ

  زمان   بھ  نیاز.  جلسھ استماع  روز  در  مھم  شاھد  یک  نبودن  دسترس  در  یا  ،یخانوادگ  حالت عاجل  یک  دارد،  شما
 در   ممکن  نیز  استماع  جلسھ  برای  آمادگی  یا  وکیل  غیر  مشاور  مناسب،  موارد  در  ،یا  وکیل  گرفتن  برای  بیشتر
 .دنشو تلقی موجھ دلیل موارد برخی

 

 ؟اند محرم سوابق واستماع  جلسات آیا
 

  ، کمک طبی  و  بشری  خدمات  ھای  پرونده  در.  نمی باشند  علنی  و  بوده  محرم  سوابق  و  استماع  جلسات  از  برخی
 بودن  محرم  و  کند  می   محافظت  عمومی  ھای  مساعدت  کنندگان  دریافت  و  متقاضیان  خصوصی  حریم  از  قانون

  را   شاھدین  مشاور،  شاھدین  و   طرفین  استثنای  بھ.  تضمین می کند  را  توجھی  بی  یا آزاری  کودک  موارد  در  سوابق
 می توانند نیز ھا پرونده دیگر انواع از برخی. ، خارج کردشھادت ھنگام در مگرجلسھ استماع،   اتاق از توان می

 علنی نباشند.
 

  جلسھ  دیجیتالی ضبط یا نوار. شود می  ضبط کمپیوتر توسط و یدیجیتال یا یصوت ضبط بھ شکل شما جلسھ استماع
 طرف.  شود  تھیھ  ضبط  آن  از  باید  موجودیت،  صورت  در  ،رونوشت  و  است  استماع  جلسھ  رسمی  ثبت  ،استماع

  شخص   ھر   بھ  کھ   دارد  را   اختیار  این   قاضی .  کند  درخواست  اسمی  ھزینھ   با  را  رسمی  ضبط  از  کاپی  یک  می تواند
 قوانین   بھ  مشروط  ضبط   گونھ  ھر  توزیع  و  استفاده  گرفتن،.  کند  ضبط  را  جلسھ  از  قسمتی  تا  دھد  اجازه  دیگری

 . است محرمیت
 
 

 . است  آزاد عموم  برای اداره تنظیماتی  ھای  پرونده در سوابق  و استماع  جلسات عموًما،
 

  سوابق مانند( شخصی یا حساس معلومات حاوی است  آزاد عموم برای معموالً  کھ ای پرونده یا جلسھ استماع اگر
 و مھر را دوسیھ یا بصورت خفیھ انجام داده را جلسھ استماع بخواھد  قاضی از تواند می طرفین از یکی باشد،) طبی
. کند موم



 

 بود؟ خواھد چگونھ من جلسھ استماع
  

می   وکیل  یک.  است  محکمھ  در   دادرسی  بھ  شبیھ  بسیارمقررات ثبوت،    و  مدارک   شاھدان،با داشتن    شما  استماع  جلسھ
 طرف  از  می توانید  یا  شوید  نمایندگی  وکیل  یک  توسط  می توانید  شما.  کند  نمایندگی  شما  پرونده  مقابل  طرفاز    تواند
تواند  وکیل  غیر  مشاور  یا  اقوام  دوست،  یک  موارد،  برخی  در.  حاضر شوید  خود  این   با.  کند  نمایندگی  از شما  می 

تان  شخًصا  پرونده  در  دخیل  طرف  اگر  ،وجود   یا  مشارکتی  بنگاه  یک  مانند  نھاد  یک  عوض  در  بلکھ  نیستید،  خود 
 . باشد نیاز وکیل نمایندگی  بھ ممکن ،باشد شرکتی

 
  می توانید   شما.  وکیل تعیین کند  شما  برای  تواند  نمی  OAC.  خیر  یا  بگیرید  وکیل  گیرید  می  تصمیم  کھ  ھستید  شما  این

 ارائھ کند. را شما پرونده بتواند بھتر ممکن وکیل یک اما ،خودتان از خود نمایندگی کنید کھ تصمیم بگیرید
 

 انجمن.  است  شده  درج  رھنمود  این  انتھای  در  بضاعت  بی  افراد  برای  ھزینھ  کم  یا  رایگان  حقوقی  خدمات  از  فھرستی
  عالوه .  دارد  می  نگھ  را  کنید،  مشوره  آنھا  با  ای  ھزینھ  ھیچ  بدون  بتوانید  ممکن  کھ  وکالیی  از  فھرستی  کلرادو  وکالی

 . است کرده تھیھ بضاعت بی افراد برای را ھزینھ کم  یا رایگان حقوقی خدمات از فھرستی اداری محاکم دفتر این، بر
 

 
 

در   استماع اتاق جلسھ  در   شاھد دیگر  ھر  و  شما  و برسید،  محل  بھ  شده  ریزی  برنامھ  استماع  جلسھ  از  قبل  باید  شما
 . جاھای خود بنشینید

 
  کسی  اگر  زیرا  است،  مھم  این.  شود  می  ضبط  کمپیوتر  در  دیجیتالی  صورت  بھ  بصورت نوار یا   جلسھ استماع

 .باشد الزم می تواند دیجیتالی ضبط یا نوار ضبط کند، اعتراض قاضی تصمیم بھ بخواھد
 

کمک طبی  خدمات  ھای  پرونده  در و    می  تلیفون-بلندگو  کنار   در  باشد،  تلیفونی  شما  استماع  جلسھ  اگر  ،بشری 
  باشد،   حضوری  جلسھ  این  اگر.  کند  می  شرکت  جلسھ استماع  اتاق  در  تلیفونی  ارتباط  طریق  از  قاضی  و  نشینید
  بشری خدمات موضوع  یک شامل شما جلسھ استماع اگر. شود می حاضر جلسھ استماع انجام برای  شخًصا قاضی

جلسھ    یک  عنوان   بھ  را  آن  تا  بگیرید  تماس  OAC  با  توانید  می  انجام شود،  تلیفون  طریق  از   باشد کھ  قرار  و  باشد
  باشد از طریق تلیفون   قرار   و   است  کمک طبی  شامل  شما  استماع  جلسھ  اگر.  کند  ریزی  برنامھ  حضوری  استماع

بھ تاریخ    حضوری  جلسھ  عنوان  بھ  را  آن  می توانید  کنید،  ذکر  خود  درخواست  برای  موجھ  دلیل  اگر  انجام شود،
 بود. نخواھد  آزاد عموم برای  جلسھ این. کند  می ضبط را جلسھ پرونده، حفظ برای قاضی. کنید بعد موکول

  
استماع  بھ  را  اقوام  و  دوستان  توانید  می  باشد،  داشتھ  وجود  کافی  فضای  اگر  اما  جلسھ   در.  بیاورید  خود  جلسھ 

  مگر  فراخواند  خود  پرونده  طول  در   شاھد  عنوان  بھ  را  شما  تواند  نمی  اداره  برنامھ،  عمدی  با نقض   استماع
 . کنید نظر صرف سکوت  برای خود حق از اینکھ

 
 
 

https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/legalservices.pdf


 
 

استماع  کھ  ھنگامی   این   دھند،  ارائھ  را  آغازین  اظھارات  ممکن  طرفین  از  یک  ھر  ،شود  می  شروع  جلسھ 
  طرفین   از   یک  ھیچ  و  نیست  مدرک   آغازین  اظھاریھ.  کنند  ارائھ   دارند  انتظار  کھ  است  شواھدی   از   ای   خالصھ

 . نمی باشند آن بیان بھ ملزم
 

. بگویند  را  کرده و حقیقت  یاد  سوگند  تا  فرا بخوانند  را  شود شاھدانی   می  داده  اجازه  طرفین  از  یک  ھر  بھ  سپس
 .دھید شھادت نیز خودتان و پرسیده خود پرونده  حقایق مورد در تا بخوانیدفرا  را شاھدین توانید می شما

 
  بازجویی(  مقابل  طرف  توسط  سپس)  مستقیم  بازجویی(  خواند  می   فرا  را  شاھد  کھ  طرفی  توسط  ابتدا  شاھد  یک

  نیز)  متقابل  و   بازپرسی توسط وکیل متھم(  طرف  ھر   توسط  اضافی  سواالت.  گیرد  می  قرار  سوال  مورد)  متقابل
  بازپرس .  است  شاھد  از   سواالت  پرسیدن  برای  فرصتی  متقابل  بازجویی  و  مقابل  بازجویی.  باشد  مجاز  می تواند

 . بپرسد سواالتی  است ممکن نیز قاضی . بود نخواھد نظر اظھار بھ مجاز متقابل
 

  دارد   حق  طرفین  از   یک  ھر.  دھد  ارائھ  مدرک  عنوان  بھ  را  مواد  سایر  یا  اسناد  اوراق،  ممکن  طرفین  از  یک  ھر
  از   یک  ھر  بھ  یا  وارد کردن آن بھ مدرک را می کند،  درخواست  طرفین  از  یکی  کھ  شواھدی  از  یک  ھر  بھ  نسبت

  یا   شواھد  این  آیا  کھ  گرفت   خواھد  تصمیم  قاضی  سپس.  کند  اعتراض  ،مقابل  طرف  توسط  شده  ارائھ  ھایشھادت
 . خیر یا دھد اجازه  مدرک عنوان بھ را شھادت

 
 طرف  سپس.  کنید  نظر  اظھار  توانید  می  ھمچنین  شما .  بپرسد  سواالتی  است  ممکن  قاضی  ،دھید  شھادت  شما  اگر

  برای   دیگری  اظھارات  کھ  داشت  خواھید  فرصتی   شما   سپس).  متقابل  بازپرسی(  پرسد  می  سواالتی  شما  از  مقابل
 .کنید بیان مقابل طرف سواالت بھ پاسخ

 
توان  کرد،  ارائھ  را  خود  پرونده  طرفین  از  یک  ھر  اینکھ  از  پس احضار کرد  شاھدان  می  را  متقابل  .  استدالل 

 کمی   تعداد.  دھند  شھادت  است  شده  مطرح  مقابل  طرف  توسط  قبالً   کھ  مسائلی  بھ  ممکن  فقط  شاھدان استدالل متقابل
 .شوند می استدالل متقابل شاھدان  شامل واقع در جلسات استماع از
 

 استدالل   تا  دھد  اجازه  طرفین  از  یک  ھر  بھ  تواند  می  قاضی  مدارک،  دریافت  و  ھا  شھادت  تمام  شنیدن  از  پس
  عنوان   بھ  کھ  شواھدی  در  یا  شاھدین  شھادت  در  کھ  حقایقی  بھ  تواند  می  فقط  پایانی  استدالل.  کنند  بیان  را  پایانی

  در   کھ   را   مواردی  توانیدمی    و  نیست  شھادت  برای  فرصتی  پایانی  استدالل .  بپردازد  است،  شده   ارائھ   مدارک
ً   رسیدگی  جلسھ   از  پس  دھد   اجازه  طرفین  بھ  قاضی   ممکن  گاھی.  نکنید  ذکر   اند،  نشده  دریافت  مدرک  استدالل   کتبا
 .کنند بیان را پایانی

 
 .دھید ارائھ کند بررسی قاضی خواھید می کھ را شواھدی تمام باید شما ،استماعجلسھ  پایان از قبل

 
 

 
 
 

 
 چھ می شود؟   نروم استماع  جلسھ بھ من اگر



 . شود فیصلھ  شما علیھ پرونده ممکن ،استماع  جلسھ در حضور عدم صورت در ،جلسھ استماع نوع بھ بستھ
 

ھای   در طبی   و  بشری   خدمات  پرونده  شدن   بخاطر  اگر  ،کمک    نامطلوب   اقدامات  سایر   یا   بھبودی  خاتمھ،  ،رد 
  اگر   و   اید، کرده   تجدیدنظر   درخواست   عمومی   ھای کمک  سایر   یا   یی غذا  کوپون  ، Colorado Works  بھ   مربوط 

  را   جلسھ   قاضی   شده، کوتاھی کرده اید،    تعیین   استماع  جلسھ   در  وکیل  توسط   یا   در حاضر شدن بصورت حضوری 
  تا   بنویسید   نامھ   OAC  بھ   تا  دارید   فرصت   روز   ده .  کند  می   صادر   حضور  عدم   دلیل   بھ   را   پرونده   رد  دستور  و   لغو 

  توجھی بی   و  آزاری   کودک  تأییدیھبھ    آن  در   کھ  ایپرونده   در  اگر.  دھید  نشان  خود  غیابت  برای  را "  دلیل موجھ" 
  اولیھ   فیصلھ   یک   و  داند می   منتفی   را  شما   تجدیدنظر   درخواست   قاضی   نشدید،   حاضر   اید، کرده   تجدیدنظر  درخواست 

  از   مراقبت  علیھ   رسیدگی  یا  برنامھ  عمدی  نقض   پرونده  یک  در   اگر.  کندمی   صادر   تجدیدنظر  درخواست  رد  برای
  خود   اتھامات  تأیید  در   را   مدرکی  شما   غیاب  در   می تواند   اداره   نشدید،  حاضر   موجود   مجوز فراھم کننده  یا   کودک 

  و  لغو  استماع  جلسھ  درخواست،  رد  صورت   در.  بود   خواھد  شواھد   آن  اساس  بر  فیصلھ  و   کند  ارائھ  شما  علیھ 
 . شد   خواھد  رد  شما اعتراض 

 
 ؟فیصلھ صورت خواھد گرفت زمانی چھ
 

  اعالم   جلسھ  تاریخ  در  را  فیصلھ  قاضی  ،معموالً .  یابد   می  خاتمھ  استماع  جلسھ  پایانی،  استدالل ھای  ارائھ  از  پس
 .کند می پست طرفین برای بعًدا را کتبی فیصلھ اما کند، نمی

 
  قاضی .  یابد  می  خاتمھ  استماع  جلسھ  پایانی،  استدالل  ارائھ   از  پس  کمک طبی  و  بشری   خدمات  ھای  پرونده  در

  20  ظرف   فیصلھ  پیچیده،  یا  طوالنی  ھای  پرونده  استثنای بھ.  کند  نمی  اعالم  جلسھ استماع  تاریخ  در   را   خود فیصلھ
  دفتر   از   را  قاضی  کتبی  فیصلھ  از  کاپی  یک  وکیل تان  و  شما  ،اداره.  شود  می  صادر  رسیدگی  تاریخ  از  پس  روز

 .کرد خواھید  دریافت مالی تأمین و صحی ھای مراقبت سیاست وزارت یا بشری خدمات وزارت در استیناف
 

 کنم؟ اعتراض قاضی فیصلھ بھ توانم می آیا
 

 
 با   اگر.  کند  می  صادر  را  کتبی  اولیھ  فیصلھ  قاضی  استماع،   جلسھ  از  پس  ،کمک طبی  یا  بشری  خدمات  پرونده  در

 ریاست  استیناف،  دفتر  بھ  توانید  می  چگونھ  کھ  گوید  می  شما  بھ  تصمیم  پایانی  پاراگراف  ھستید،  مخالف  فیصلھ
 .کنید  شکایت خارجھ ایالت امور ریاست مالی و  صحی امور وزارت استیناف، دفتر  بھ یا دولتی، بشری خدمات

 
. کند  می  صادر   را  کتبی  اولیھ  فیصلھ  قاضی  عموًما،  ،اداره تنظیماتی  موارد  سایر  یا   مجوز  صدور  پرونده  یک  در
 .کنید اعتراض تصمیم آن بھ نسبت  روز 30 ظرف توانید می
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