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 ل��نامج ل املتعمد  االن��اك   بجلسات استماعات املتعلقة اإلجراء

 

ستخدم
ُ
 :ع�� حد سواء الهاتف املباشرة واملنعقدة من خالل لل��نامج املتعمداالن��اك  جلسة استماع�� التا��  اتاإلجراء �

  حتى یتسنى لك ) دقيقة من موعد جلسة االستماع  15(   ةإ�� العنوان املذ�ور �� إشعار ا�جلسة قبل خمس عشر  الوصول يجب   -1

��  لو  ا�جلوس  شهود  ممثلو  و.  جلسةال  قاعةأي  ��    الجھةي�ون  أيًضا  �انت  جلسةال  قاعةحاضر�ن  إذا  منعقدة من جلسة  ال . 

صوت  ا�جلوس  ر��◌ُ ي   ،الهاتفخالل   مك��  اإلداري   وسیجري  ،بجوار  القانون  بالجھة (ALJ) قا��ي  ھاتفیًا  ویجیب  ،  اتصاالً 

قا��ي القانون   یحضر  ،)لوجھوجًها  مباشرة (جلسة  الإذا �انت  و.  ویستخدم مكبر الصوت بالھاتفالهاتف    ممثل الجھة على

 .جلسةال دارةاإلداري �خصًيا إل 

اإلداري    ��جل -2 القانون  االستماع  و جلسة.  ا�قا��ي  جلسة  ت�ون  العامة لن  أمام  األصدقاء    ،مفتوحة  إحضار  يمكنك  ولكن 

 .�افية توافرت مقاعدإذا  جلستك واألقارب إ�� 

   ن تقديمها.الألدلة ال�ي يتوقعمثل عرًضا موجًزا  ت  عر�ضة افتتاحيةسمح ل�جانب�ن بتقديم  �ُ  -3
ً
عت�� العر�ضة االفتتاحية دليال

ُ
. وال �

 .عر�ضة افتتاحية�مكن ألي من ا�جانب�ن اختيار عدم تقديم و 

.    �شهاد��ما�جهة  شهود  د��  ي -4
ً
حاميك أو ممثلك طرح أسئلة ع�� الشاهد. يمكن � يمكنك أو    ، الشهود  جميع  شهادةتقديم  �عد  و أوال

ا�حق   ولك. قانونية ستنداتقبول األوراق أو املستندات أو غ��ها من املواد كم  �جوز و . واستجوا��م الشهود مواجهةهذا حقك �� ف

تحاول   �جالت  أي  ع��  االع��اض  �ان  و كدليل.    قبولها  ا�جهة��  إذا  ما  اإلداري  القانون  قا��ي  هذهسيقرر  بتحو�ل   سيسمح 

 .أدلة إ��  املستندات

لتنازل ترغب �� اإال إذا كنت    اكشاهد أثناء قضي��  استدعاؤك  ل�جهةال يمكن  و جلسة.  ا�رفض اإلجابة ع�� األسئلة أثناء    يحق لك  -5

 .عن حقك �� ال��ام الصمت

شهودها �  ا�جهة  تقديم �عد   -6 أو    ،جميع  �شهادتك  اإلدالء  الصمت  بإم�انكيمكنك  ال��ام  لك.  اختيار  شهود    و�جوز  تقديم  أيًضا 

 ينوب ع��ا�ذا  و آخر�ن لإلدالء �شهاد��م نيابة عنك.  
ً
كما شهودك.    ع��بطرح أسئلة عليك و   الوكيل  لهذاسمح  �ُ   ،�ان ل�جهة وكيال

ض ع�� هذه األدلة اع�� اال و�مكن لوكيل ا�جهة  يجوز لك أو �حاميك أو من ينوب عنك قبول األوراق أو املستندات أو املواد �أدلة.  

ب سيسمح  �ان  إذا  ما  اإلداري  القانون  قا��ي  منالو�الة    وتأخذأدلة.  إ��  �جالتك  تحو�ل  و�قرر  إ��   وترسلهااملستندات    صوًرا 

 .جلسةا�  قا��ي القانون اإلداري �عد

تاح الفرصة -7
ُ
عت�� املرافعة ا�ختامية  إ�� قا��ي القانون اإلداري.    مرافعة ختاميةلتقديم    ا�جانب�ن   ذلك لكال  �عد  ت

ُ
 وال �

ً
  ا ولك��  ،دليال

اإلداري  القانون  قا��ي  تجعل  ال�ي  األسباب  لتوضيح  ا�جانب�ن  لكال  لصا�حهما.   فرصة  يد�� يحكم  أن  يجب  ال  ا�ختامي  البيان 

 .أي من ا�جانب�ن ا�ختامي بالبيان

غلق ا�جلسة   -8
ُ
قا��ي القانون    بل يصدر  ،جلسةا�  يومال �علن قا��ي القانون اإلداري القرار ��  و ا�ختامية.    املرافعات�عد تقديم  �

ع��    �رسلھ مكتب الطعون إليك و     ،�� أقرب وقت ممكن �عد جلسة االستماع  الطعن املقدم من جانبك �شأن    خطًيا اإلداري قراًرا  

 .االلك��و�ي ال��يد 

الفقرة األخ��ة من    ستو�ح  ،القرار  هذا  ع��  و�� حالة اع��اضك .  اأوليً   اقرارً   تحصل عليھقرار قا��ي القانون اإلداري الذي  �عت��   -9

 .الطعون مكتب  لدىالقرار  الطعن ع��يف يمكنك كالقرار 

اإلجراءات ع��    –  املقدمة  الدعاوي و   إ�� صفحة جلسات االستماع  الدخول ر��  يُ   ،ملز�د من املعلومات حول إجراءات جلسة االستماع

العامة.    واتباع   http://www.colorado.gov/dpa/oacاإللك��و�ي:  موقعنا   إ�� دليل غ�� ا�حام�ن واإلجراءات  أيًضا    وستجد الروابط 

 .املنطبقة ع�� دعواك ا�جهةواعد قلروابط  

http://www.colorado.gov/dpa/oac
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 . 80203دنفر، �ولورادو  شارع ش��مان، الطابق الرا�ع، 1525 العنوان ال��يدي ملكتب ا�حاكم اإلدار�ة هو:

 .)303(866-5909: رقم الفاكس  ،) 303(866-2000 :رقم الهاتف 

 


