
 **در صورتیکھ شخصی دیگر در جلسھ استماع تان از شما نمایندگی می کند، این فورم باید خانھ پری شود**
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  ایالت کلرادو
 دفتر محاکم اداری 

1525 Sherman Street, Denver, Colorado 80203 

 
{{TableStart:Caption1}}{{Caption_#1:_Cas

e_Party_Name}}{{TableEnd:Caption1}}  
  مدعی استیناف،

 در مقابل.
  فقط برای استفاده توسط محکمھ 

 شماره پرونده:  

 

 
{{OACCM_PLEADIN
G_OAC_CASE_NAM

E}}  
 

{{TableStart:Caption2}}{{Caption_#2:_Com
pany}}{{TableEnd:Caption2}}  
{{TableStart:Caption3}}{{Caption_#3:_Com
pany}}{{TableEnd:Caption3}}   

  مدعی علیھ. 
  

برای افرادی کھ وکیل نیستند مجوز    
استیناف خواھی  ندی فرآ  جریانمحافظت شده در  معلومات صحی شریک سازیاستفاده و   یبرا  

 
 *** شود خانھ پری فورم  نیا دی کند، با یکمک م استیناف خواھیبھ شما در روند  یاگر کس ***

 
شده شما را    حافظتم معلومات صحی م یتوان یکھ ما نم تصریح می دارد 1996سالمت مصوب    مھیب یی و پاسخگو قابلیت حملقانون 

معلومات   دیدھیبھ ما اجازه م د،یرا امضا کن  فورم نیا در صورتیکھ . میبھ اشتراک بگذار خاص طیمگر در شرا ، بدون اجازه شما
از  معلومات خارج شود، این فورم از دفتر ما   اینکھ. پس از میبھ اشتراک بگذار   دیدھیمنشان  ریرا کھ در ز یا شدهمحافظت صحی

 . کندیمحافظت نم شتریبا افراد ب یگذاراشتراک
 

  کمک ھزینھ ھا یبودن برا طی واجد شرا ای، پرداخت، ثبت نام معالجھ  می تواندکلرادو  صحی  یمراقبت ھا یمال نیو تأم است یس  ریاست
 . نکندمجوز  نیا  یرا مشروط بھ اجرا

 
بھ آدرس   یادار  محاکمبھ دفتر  ی کتب اطالعیھدر ھر زمان با  دیتوان   یو م دیمجوز را درخواست کن نینسخھ از ا  کی  دیتوان  یشما م

شده  محافظت معلومات صحی یاقدامات بعد ای  شریک سازی ھادر مورد  تواندی. ھرگونھ ابطال فقط مد یلغو کن/فسخفوق، مجوز خود را 
 لغو کند.را  عتبار داشت، اکھ مجوز  یکھ در زمان شریک سازی ھایی ایشده  اقدامات انجام تواندیمشما اعمال شود و ن

 
 

 اجازه می دھم  من،
  (مدعی استیناف) 

 (OAC)  یادار محاکم دفتر  نیو ھمچن  ناف، ی ، دفتر است(HCPF)  کلرادو صحی ی مراقبت ھا یمال تأمینو   استیس ریاستتا 
  ی من برا واجدیت شرایط سازیمشخص   ی برا ریاستشده توسط  یمحرمانھ جمع آور معلومات  ریمحافظت شده و سا  معلومات صحی

 شریک سازد. ، کلرادو  صحیکمک  برنامھ  کی ثبت نام در   ایخدمات 

 :شریک ساخت  رینھاد ز ای) و/اشخاصبا شخص( را می توانمن   معلومات

 
 )OAC  فوق الذکر شریک می سازد  فرد (افراد)مربوط بھ پرونده شما را با  معلوماتفقط ( 
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  انیمجوز در پا نیا. می تواند برای پیشبرد و کمک در درخواست استیناف ام شریک ساختھ، افشا شده یا استفاده شودمن فقط  معلومات
 شود.   یم  انقضا  خواھیاستیناف  ندیفرآ

 

 
من یک شخصی کھ وکیل نیست را بھ عنوان نماینده ام در جلسھ استماع خواھم داشت و بھ وی صالحیت می دھم تا کاپی ھای از  

 اطالعیھ ھا، فرامین و ھر گونھ سند مرتبط با این پرونده را دریافت کند. 

 امضای متقاضی:  تاریخ: 
 ( خردسال امضا کنند طفلاز طرف   تواندمی  حقوقی سرپرست /   نیوالد ) 

 تاریخ تولید مدعی استیناف:   شماره ھویت کمک طبی 

وکالت   ای  ی سرپرست یشامل نامھ ھا  می تواند نیارائھ شود. ا  ی مدارک قانون  دیبا ،مدعی استیناف از طرف   امضا  تینشان دادن صالح یبرا** 
 در جلسھشخص غیر وکیل عمل بھ عنوان  تینشان دادن صالح یبرا  طبی . وکالت نامھ باشد ی نم بھ این ھا باشد، اما محدود ی عموم  ینامھ ھا
 ** .ستین  ی در باال کاف  مدعی استیناف  یبدون امضا  استماع

اسناد  ریو سا فرامین، اطالعیھ ھا. من پرونده فوق الذکر کار کنمدر  مدعی استیناف  یبرا لیوک ریغ  ندهی کنم کھ بھ عنوان نما ی من موافقت م 
 خواھم کرد. افتیپرونده را در نیمربوط بھ ا

 
 امضای نماینده:   تاریخ 

 نام   MI  تخلص   پسوند   

 شرکت:   

 آدرس   

 شھر    ایالت  کود پستی   تلیفون  

 ایمیل  قرابت   
17/3 در  بازبینی شده      
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  ایالت کلرادو

 دفتر محاکم اداری  
1525 Sherman Street, Denver, Colorado 80203 

 
{{TableStart:Caption1}}{{Caption_#1:_Case_Part
y_Name}}{{TableEnd:Caption1}} 

 مدعی استنیاف
  فقط برای استفاده توسط محکمھ  

  در مقابل
 شماره پرونده:  
 

{{OACCM_PLEADING_OAC_
CASE_NAME}} 

{{TableStart:Caption2}}{{Caption_#2:_Company}
}{{TableEnd:Caption2}}  
{{TableStart:Caption3}}{{Caption_#3:_Company}
}{{TableEnd:Caption3}}  

 مدعی علیھ 
  

 اطالعیھ جلسھ استماع 

درخواست   بھ  استینافبنا  ادار  یقاض  با  استماعجلسھ    ،مدعی  دفتر  ALJ(  یحقوق  )  OAC(  یادار   محاکم) 
 . ابندیحضور  جلسھ استماع یبراتحت الذکر زمان و مکان  خ،یدر تار دیبا ن یبرگزار خواھد شد. طرف

{{OACCM_PLEADING_HRNG_CLAUSE_ADDITION}} 

 تاریخ جلسھ استماع: 
{{TableStart:HearingInfo}}{{HEARING_INFO_START_TIME\@ 
MMMM dd, yyyy }}{{TableEnd:HearingInfo}} 

 {{OACCM_PLEADING_HEARING_TIME_2\@ h:mm AM/PM}} ساعت شروع: 
_HEARING_INFO__RROOM_ECAM}}{{TableStart:HearingInfo}} مکان جلسھ استماع:

ADDRESS_LINE_1}} 
{{HEARING_INFO__RROOM_ECAM_ADDRESS_LINE_2}} 
{{HEARING_INFO__RROOM_ECAM_CITY}}  
{{HEARING_INFO__RROOM_ECAM_STATE}} 
{{HEARING_INFO__RROOM_ECAM_ZIP_CODE}}{{TableEnd:H
earingInfo}} 
 

 ایزمان  خ،یتار خواھانشده،  یزیقبل از جلسھ استماع برنامھ ر OACبھ  یدرخواست کتب کیتوانند با ارسال  یم نیطرف
 شوند.  جلسھ استماعمکان 

 :را در بر می گیرد ری) زیبرنامھ(ھا پرونده نیا

{{TableStart:CaseInfo}}{{OACCM_PLEADING__COAC_CASE_ISSUE_1}}  

{{OACCM_PLEADING__COAC_CASE_ISSUE_2}}{{TableEnd:CaseInfo}} 
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ا  شما باید):  مدعی استیناف(  یدولت  ادارهبھ    اطالعیھ فیصلھ    لی، دالاین پرونده  قیکھ در آن حقا  دیسیبنو  ینامھ 
قانوناداره   این فیصلھ،  ایالتی  ریاست)  قوانین(  و  با  انیب  حامی  از    تیحما  یبرا  دیخواھ  یرا کھ م  مدارکیتمام    دیشود. 
ا  کاپی  کی.  درج کنیداقدامات نامطلوب را    اطالعیھو    نمایید را ضمیمھ نامھ نموده  ھیتک   آنھاخود بھ    میتصم بستھ    نیاز 

  1525  یادار   محاکمآدرس دفتر    .دیپست کن  ALJو    مدعی استیناف  یبرا  استماعشواھد را حداکثر ده روز قبل از جلسھ  
  است. CO 80203چھارم، دنور،  منزلشرمن،  جاده

ادار  یتوسط قاض  یرا جھت بررس  اقدام زیر کار استیناف  اطالعیھ  مکمل  کاپی  ،جلسھ استماعقبل از     ی حقوق 
توسط    می تواند کمک ھزینھ ھاکاھش  ایناقص باشد، ھرگونھ فسخ  ایارائھ نشده  اطالعیھ کاپیکھ  ی. در صورتنماییدارائھ 
 . شود شتھکنار گذا C.R.S ,(I)(d.5)(1)207-4-25.5مطابق بند  یحقوق ادار یقاض

استینافبھ    اطالعیھ  Si no entiende esta noticia, llame por Telefono al(   مدعی 
departamento del condado:(  موجھ    لیبھ دل  دیتوان  یم  د،یکن  دایساعت مقرر حضور پ  ای  خیدر تار  دیاگر نتوان

،  5626-866 (303)  شماره تلیفون  قیدرخواست خود را از طر  دیتوانی. مدیکن   قیواست تعودرخ  ی ادار  محاکماز دفتر  
Floor, Denver,  thSherman Street, 4  1525پست بھ    قیاز طر  ای،  866 (303)-5909در    فکس  قیاز طر

CO 80203  درخواست    د،یموجھ حاضر نشد  لیو بدون دل  فتدی ن  قیشما بھ تعو  استماعجلسھ    در صورتیکھ.  دیارسال کن
  ALJکتباً بھ    دیبا  د،یر یخود را پس بگ   درخواست استیناف  دیخواھیم  استماعشما رد خواھد شد. اگر قبل از جلسھ    استیناف

 .دیاطالع دھ

شما از   درخواست استینافاقدام    اطالعیھدھد کھ    صیتشخ  یحقوق ادار  یقاض  در صورتیکھ  ،استماعدر جلسھ  
از    اطالعیھ  در صورتیکھاساس لغو شود.    نیبر ا   می تواند  کمک ھزینھ ھا کاھش    ایھرگونھ فسخ    ست،ین  یکاف  ینظر قانون
.  موافقت کنید  شایستھ  جلسھ استماع   بھ ادامھو    منصرف شوید  یناکاف  اطالعیھاز دفاع از    دیتوان یم  ،نباشد  یکاف  ی نظر قانون

 فیصلھ  استیناف  درخواست  در مورد  یناکاف  یقانون  ھیکھ بر اساس اطالع  دیبخواھ  یادار  حقوق  یاز قاض  دیتوان  یم  نیھمچن
  ا یرد    یبرا  ییمبنا  متعاقبًاکھ    یصادر کند و در صورت  یکاف  اطالعیھ  یاز نظر قانون  ندهیدر آ  می تواند  ریاست ایالتیکند.  

 ,(I)(d.5)(1)207-4-25.5بخش  باشد.    ھزینھ ھاکمک    جبران بھ دنبال    تواندی مشخص شود، م  کمک ھزینھ ھاکاھش  
C.R.S. 

 در جلسھ استماع شما دارای حقوق ذیل می باشید:

  انیسخنگو ای، دوستان اقارباز  یک ی  ای لیوک کی توسط  ای از خود نمایندگی کنید می توانید خود تانشما الف. 
خدمات  فھرست فوًرا دیبا  د،یستین یخصوص لیوک گرفتناما قادر بھ  می خواھید وکیل بگیرید. اگر شوید نمایندگی گرید

 . دیکن مشاھدهرا  بی بضاعتافراد  یبرا نھیکم ھز ای گانیرا یحقوق

 یبررس محرم معلومات بھ استثنای استماعزمان معقول قبل از جلسھ  کیرا در   ادارهپرونده  دیشما حق دار .ب
تماس   یھنگ آ) جھت ھمفوق الذکر مدعی علیھ ( ادارهبا  دی ، بااره را مشاھده کنیدیکھ می خواھید پرونده اد. در صورتدیکن

 .بگیرید

در جلسھ   ادارهتوسط  دیرا کھ با مدارکیتمام  ،جلسھ استماع جریانچھ قبل و چھ در  د،یحق دار نیج. شما ھمچن
خود را قبل از جلسھ   مدارکاز  گانینسخھ را کیدستور داده شده است کھ  اداره. بھ دی کن  یاستفاده شود، بررس استماع
 شما قرار دھد. اریدر اخت استماع

. اگر قصد استفاده از  دیثابت کن مدارک و شاھدان مربوط را با ارائھ  طیو شرا قیتمام حقا دیتوان ید. شما م
را با پست، فکس  ALJ یھا کاپی. دیارائھ دھ ALJو  رهادا بھ  استماعرا قبل از جلسھ  یینسخھ ھا دیبا د،یرا دار مدارک

 . دیدھ لیتحو یادار محاکمبھ دفتر  بصورت حضوری ای

در جلسھ    ادارهرا کھ  یو ھر مدرک شاھدان ارائھ شده توسط اداره را مورد پرسش قرار دھید دیتوان ی. شما مھـ
 .کنیدخود ارائھ  پروندهاز  تیرا در حما ییاستدالل ھا دیتوان ی. شما مدیدھد رد کن یارائھ م



 

5 
 

  شتریکسب اطالعات ب  یشده است. برا  مھیضم  می باشد  جلسھ استماعاز روند    یکھ خالصھ ا  معلوماتیبرگھ    کی
ما مراجعھ    تیدر وب سا  Hearings & Docketing – Proceduresلطفاً بھ صفحھ    ،جلسھ استماع  روند در مورد  

ھایو    http://www.colorado.gov/dpa/oac:  دیکن نیستند  رھنمود  لینک  وکیل  کھ  عمومی  و    افراد  روندھای 
 .افتی دیمربوط بھ پرونده خود خواھ اداره نیبھ قوان لینک ھایی نی. ھمچندیرا دنبال کن دادرسی
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 خدمات گواھینامھ

  ا ی  پیک حمل  ،یک یپست الکترون  قیفوق را از طر  استماع  اطالعیھ جلسھ از    ح یو صح  یواقع  کاپی  کیکھ    دھمیم  یگواھ
ابالغ   تحت الذکرفھرست شده   نیبھ طرفدر دنور، کلرادو  ایاالت متحده    پست، تمبر پستی پیش پرداخت  با قرار دادن آن در

 :امکرده
 
{{TableStart:PleadingParties}}{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTA
CT1_OACCM_FULL__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTACT1_COMPANY__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTACT1_MAILINGSTREET}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTACT1_MAILINGCITY}}  
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTACT1_MAILINGSTATE}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTACT1_MAILINGPOSTALCODE
}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_1_PRIMARY_CONTACT1_EMAIL}} 
 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_2_PRIMARY_CONTACT2_OACCM_FULL__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_2_PRIMARY_CONTACT2_COMPANY__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_2_PRIMARY_CONTACT2_EMAIL}} 
 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_3_PRIMARY_CONTACT3_OACCM_FULL__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_3_PRIMARY_CONTACT3_COMPANY__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_3_PRIMARY_CONTACT3_EMAIL}} 
 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_4_PRIMARY_CONTACT4_OACCM_FULL__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_4_PRIMARY_CONTACT4_COMPANY__R}} 
{{OACCM_PLEADING__CPARTY_4_PRIMARY_CONTACT4_EMAIL}}{{TableEnd:Plea
dingParties}} 
 
Dated:  {{Today\@ MM/dd/yyyy }} 

 
/s/ {{USER_FULLNAME}} 
Court Clerk 
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مداوم  کمک ھزینھ ھایدر مورد  معلومات   

در  موارد،  شتریدر بمتفاوت است.  ی عموم کمک ھزینھ ھایھر برنامھ  نظر بھ ھزینھ ھای مداومکمک  مقررات 
را   شما  استینافدرخواست اطالعیھ اداره بھ شما در مورد توقف یا کاھش کمک ھزینھ ھای تان،   خی قبل از تار صورتیکھ

  استینافقبل از مھلت  می تواند خ یآن تارامھ دھد. اد کمک ھزینھ ھا بھ  دیبا ناحیھ ریاست/ی دولت دریافت نموده باشیم، اداره
دوره صدور   ان یپس از پا یی کمک غذا یبرا کمک ھزینھ ھای مداوموجود دارد. بھ عنوان مثال،  یی ، استثناھا وجود ن یباشد. با ا

قابل دسترس نمی  کمک ھزینھ ھای مداوم ، کمک ھزینھ ھا یبرا درخواست و در صورت رد  ،موجود نمی باشند نامھیگواھ
 .باشند

  د،یآنھا را دار افت یکھ حق در بھ این باور باشیدو ھمچنان  خودداری کند کمک ھزینھ ھای مداوماز ارائھ  ایاداره اگر 
بھ صورت   دیبا کمک ھزینھ ھاادامھ   ی درخواست شما برا. میرا سفارش دھ کمک ھزینھ ھای مداومکھ  دیاز ما بخواھمی توانید 

  د و آنھا در مورد درخواست بھ شما چھ گفتھ اند. یصحبت کرده ا یدولت ادارهدر  ی دھد کھ با چھ کسان حیتوض د یباشد و با یکتب
شما   بیان می دارد کمک ھزینھ ھایکھ  دریافت شده توسط شما ایاطالعیھاز  کاپی  کی دی با د،یاکار را نکرده ن یاگر قبالً ا

  کی. میرا سفارش دھ اطالعیھ کمک ھزینھ ھای مداوم ن یبدون ا می. ممکن نتوان دیما بفرست یرا براتوقف می یابد،  ای یافتھ کاھش
، بھ  کمک ھزینھ ھای مداوم ن ی کند و در صورت لزوم تحت قوان ی م ی دگی") بھ درخواست شما رسALJ(" یحقوق ادار ی قاض

 کند: ی دستور صادر م ر،یشرح ز

وغیره) در  Colorado Works, TANF, OAP, ANDغ" (مقررات کمک ھزینھ ھای "تمویل افراد بال •
 قرار دارد.  http://bit.ly/1tJsHNBدر:  E., 9 CCR 2503 3.830.24بخش 

 قرار دارد. http://bit.ly/Zh6rmgدر:  CCR 2506-1 10 ,4.802.2مقررات مساعدت غذایی در  •
قرار   http://bit.ly/1p9PEtfدر:  CCR 2505-10 10 ,8.057.5مقررات کمک طبی در بخش  •

 دارد.

مقررات را ھمچنان می توان در وبسایت منشی ایالت کلرادو مشاھده کرد:   
http://www.sos.state.co.us/CCR/Welcome.do 
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 خالصھ مراحل جلسھ استماع 
 

در اتاق   رشیپذ  مسؤولقبل از زمان مقرر، با    قھیدق  15حداقل    دیبا  ن یباشد، طرف  یحضور  استماعکھ جلسھ    یدر صورت
 شد. دیخواھ رھنمایی مختص جلسھ استماعمراجعھ کنند. شما بھ اتاق  یادار محاکمچھارم دفتر  منزلدر  جلسھ استماع

 
در محل مشخص    استماع  جلسھ  مقررقبل از زمان    قھیدق  15حداقل    دیبا  نی، طرفباشد  تلیفونیجلسھ استماع    در صورتیکھ

در   بھ جلسھ  حاضر شونداستماع    اطالعیھ جلسھشده  اگر  دار  تلیفونی.  بھ صورت و خواستار    دیاعتراض  استماع   جلسھ 
  کاپی   ک ی.  دی") اطالع دھALJ("   یحقوق ادار  یدرخواست خود را بھ قاض  ،جلسھ استماع  خیقبل از تار  د،یھست  یحضور

 .دیطرف مقابل ارسال کن یاز درخواست خود را برا
 

از اسناد را قبل از    کاپی  کی  لطفًاکند،    یاسناد شما را بررس  ALJ  دیخواھ  یو م  باشد  تلیفونیجلسھ استماع    در صورتیکھ
را کھ پس از جلسھ    ی اسناد  و نھ اصلِ   خوانا   یھا  کاپی  دی. شما بادیطرف مقابل پست کن  یبرا   کاپی  کی  اب  استماع،جلسھ  
در پرونده   استیناف خواھیکل دوره    یبرا  دیشده اند با  رفتھی کھ بھ عنوان مدرک پذ  ی. اسناددیپست کن  د،یدار  ازین   استماع

 بمانند.  یباق
 

در   ،نمایید  حاضر  جلسھ استماعقبل از شروع جلسھ، شاھدان خود را در خارج از اتاق    ،می خواھید شاھد ارائھ کنیداگر  
از  شاھدانشھادت    دیخواھیم  صورتیکھ خ  نیا  ،کنیدارائھ    تلیفون  قیطر  را  را  تار  یلیدرخواست  از  بھ    خیقبل  جلسھ 

 .دیطرف مقابل ارسال کن یااز درخواست خود را بر کاپی کی. دیاطالع دھ ALJبھ  یصورت کتب
 

ALJ    شاھدان    دیخواھد کھ ابتدا مدارک خود را ارائھ کند. طرف با  ی، مریاست ایالتی  ای  ناحیھمعموالً    ن،یاز طرف  یک یاز
 مدارکی بخواھد کھ    ALJاز    نیاز طرف  یک یرا ارائھ دھد. اگر    مدارککھ طرف بھتر بداند،    یبیو بھ ھر ترت   فرا بخواندرا  

  ن یانجام ا  یبرا   یکاف  یھا  کاپی  دیطرف با  رد،ینگرفتھ است در نظر بگ   ارو طرف مقابل قر  ALJ  اریرا کھ قبالً در اخت
ارائھ مدرک    ی رساند، از طرف مقابل برا  انیکھ طرف اول پرونده خود را بھ پا  یداشتھ باشد. ھنگام  استماعکار در جلسھ  

 شود. یدعوت م
 

شاھد    یگانھ  ممکن  ن ی، طرفپرونده ھا از    یاری. در بسگرفتھ خواھد شدسوگند    ALJ) توسط  طرفینشاھدان (از جملھ  از  
سپس توسط طرف مقابل مورد    رد،یگ  یقرار م  پرسشخواند مورد    یکھ شاھد را فرا م  یشاھد ابتدا توسط طرف  کیباشند.  
متقابل مجاز بھ   بازپرساز شاھد است.    سواالت  دنیپرس  یابر  یمتقابل فرصت  یی. بازجوردیگ  یمتقابل قرار م  ییبازجو

 بپرسد. سواالتی می تواند نیھمچن  ALJاظھار نظر نخواھد بود. 
 

مراحل    شتریب  معلوماتکسب    یبرا مورد  استماعدر  صفحھ    لطفًا  ،جلسھ   – Hearings & Docketingبھ 
Procedures  دیما مراجعھ کن  تیدر وب سا  :http://www.colorado.gov/dpa/oac    رھنمود برای    لینک ھایو

  ونده مربوط بھ پر  اداره  نیبھ قوان  لینک ھایی  نی. ھمچندیرا دنبال کن  دادرسی  یعموم  روندھای  و  افرادی کھ وکیل نیستند
 .افتی دیخود خواھ

 
از:   است  عبارت  اداری  محاکم  اداره  بھ  پستی  Floor, Denver, CO   th1525 Sherman Street, 4آدرس 

 اند.  5909-866 (303)و شماره فکس  2000-866 (303). شماره تلیفون 80203
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 نھ یکم ھز ای  گانی را  یخدمات حقوق
 

  کلرادودفاتر خدمات حقوقی  )1(
 

 دفتر مرکزی خدمات حقوقی کلرادو 
Floor, Denver, CO 80203 th1905 Sherman Street, 4 

 www.coloradolegalservices.org 837 (303)-1313تلیفون: 
(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 

 719.589.2282فکس:  719.589.4993تلیفون: 

Boulder (Boulder) 
315 W. South Boulder Rd., Suite 205, Louisville 80027 

 303.447.3167فکس:  303.449.7575تلیفون: 

Colorado Springs (El Paso, Lincoln, Teller; Chaffee, 
Custer, Fremont, Park) 

617 S Nevada Ave., CO Springs 80903 
 719.471.1412فکس:  719.471.0380تلیفون: 

Durango (Archuleta, Dolores, Hinsdale, La Plata, 
Montezuma, Ouray, San Juan, San Miguel) 

1474 Main Ave., Suite 200, Durango 81301 

 970.385.8515فکس:  1.888.298.8483تلیفون: 

Fort Collins (Larimer, Logan, Phillips, Sedgwick) 
211 West Magnolia Street, Ft. Collins 80521 

 970.484.8605فکس:  970.493.2891تلیفون: 
 

Frisco (Pitkin, Summit; Clear Creek and Gilpin seniors 
call Denver office) 

602 Galena St., Frisco 80443 

 970.668.9642فکس:  1.800.521.6968تلیفون: 

Grand Junction (Delta, Garfield, Mesa, Montrose) 
200 N 6th St., Suite 203, Grand Junct’n 81501 

 970.243.7814فکس:  970.243.7817تلیفون: 

Greeley (Morgan, Washington, Weld, Yuma) 
 8th Ave., #202, Greeley 80631 800آدرس: 
 970.353.7557فکس:  970.353.7554تلیفون: 

Gunnison (Gunnison) 
Gunnison County Courthouse 

200 E. Virginia Ave. Gunnison 81230 

 1.800.521.6968تلیفون: 
 (قبل از ارسال زنگ بزنید) 970.641.3023فکس: 

Hayden (Grand, Jackson, Moffat, Rio Blanco, Routt)  
150 W. Jackson Ave, #2A Hayden 81639  

 970.276.2185فکس:  1.800.521.6968تلیفون: 

La Junta (Baca, Bent, Cheyenne, Crowley, Huerfano, 
Kiowa, Kit Carson, Las Animas, Otero, Prowers) 

207 1/2 Colorado Avenue, La Junta 81050 

 719.384.8676فکس:  1.888.805.5152تلیفون: 

Leadville (Eagle, Lake) 
Address: Lake County Courthouse 

505 Harrison Ave. Leadville 80461 
Phone: 1.800.521.6968 

Fax: 719.486.3238 (call before sending) 
Salida (Chaffee, Custer, Fremont, Park)  

 H St., Ste. 201 Salida 81201 1604آدرس: 
 719.539.2735فکس:  719.539.4251تلیفون: 

 
 

Migrant Farmworker Division 
1905 Sherman Street, Denver 80203 

 303.830.7860فکس:  1.800.864.4330تلیفون: 
 

 
Pueblo (Pueblo; Custer, Fremont shared with other 

offices.)  
1000 W 6th St., Pueblo 81003 

Phone: 719.545.6708     Fax: 719.545.0961 
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 کند  یم تیحما رایگان یاز برنامھ ھا یمحل یوکال انجمن )2(
Alpine Legal Services, Inc. (Garfield) 

 1890پست بکس 
Glenwood Springs, CO 81602 

 7785-945 (970)فکس:    8858-945 (970)تلیفون: 
www.alpinelegalservices.com 

 
Boulder County Legal Services  (Boulder) 

315 Valmont Ave. Ste. 205 
Louisville, CO 80027 

 3167-447 (303)فکس:    7575-449 (303)تلیفون: 
Colorado Lawyers Committee 
1700 Lincoln Street, Suite 4100 

Denver, CO 80203 
 0200-866 (303)فکس:    0274-866 (303)تلیفون: 

www.ColoradoLawyersCommittee.org 

NW CO Legal Services (Summit County, Clear Creek County,  
Pitkin County) 

 2694پست بکس 
Frisco, CO 80443 

 9642-668  (970)فکس:  6968-521-800یا  9612-668 (970)تلیفون: 
 
 

NW CO Legal Services (Lake County, Eagle County) 
 1904پست بکس 

Leadville, CO 80461 
 2493-486 (719)فکس:    3238-486 (719)تلیفون: 

The Sadler Law Firm 
 (جلسات استماع اداری رایگان را مورد مالحظھ قرار خواھد داد) 

8400 E. Prentice Street, Ste. 1500 
Greenwood Village, CO 80111 

 4233-731 (303)تلیفون: 
www.derrydalesadler.com 

 

El Paso County Bar Pro Bono at Colorado (Chaffee, 
Custer, El Paso, Fremont, Park, Teller) 

617 S. Nevada 
Colorado Springs, CO 80903 

 1412-471 (719)فکس:  0380-471 (719)تلیفون: 
 

Justice and Mercy Legal Aid Clinic 
2330 W. Mulberry Pl., Ste. 103 

Denver, CO 80204 
 ex. 6 5198-839 (303)تلیفون: 

www.jamlac.org 
 

Mesa County Pro Bono Project, Inc. (Mesa) 
Street, Ste. 203 th200 N. 6 

Grand Junction, CO 81501 
 7940-243 (970)تلیفون: 

Organization Email: probono@colegalserv.org 

Southwest Bar Volunteer Legal Aid (Archuleta, La Plata, San Juan) 
1474 Main Avenue #200 

Durango, CO 81301 
 8515-385 (970)فکس:    8483-298-888یا  0266-247 (970)تلیفون: 

 
Uncompahgre Volunteer Legal Aid (Delta, Hinsdale, Montrose,  

Ouray, San Miguel) 
307 Main #2 

Montrose, CO 81401 
 7202-249 (970)تلیفون: 

Open T/Tr only 
 

Weld County Legal Services (Weld) 
 1283پست بکس 

Greeley, CO 80632 
 7245-336 (970)فکس:  8387-310 (970)تلیفون: 

 
Metro Volunteer Lawyers (Adams, Arapahoe, 

Denver, Douglas, Elbert, Jefferson) 
1905 Sherman Street, #400 

Denver, CO 80203 
 7860-830 (303)فکس:  8210-830 (303)تلیفون: 

NE CO Legal Services Pro Bono Program (Logan) 
350 Hagen Street  

Sterling, CO 80751 

 6391-522-970فکس:    6391-522-970تلیفون: 
 6391-522-970تلیفون پذیرش: 

 

 
Multicultural Resolution, L.L.C. 

4845 Pearl East Circle, Suite 101 
Boulder, CO 80301 

 4022-317-720تلیفون: 
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