
 االستماع  اتجلس م�خص إجراءات

�انت   لوجھ  (مباشرة)جلسة  ا�إذا   
ً
الدعوى ع��    ،وجها الوصول    طر��  منطقة    لدى ��جيل   �� االستقبال  �� جلسة  ا�قاعة  موظف 

عشر   الرا�ع  قبل  بالطابق  اإلدار�ة  ا�حاكم  من    15مكتب  األقل  ع��  ل�دقيقة  ا�حدد  إ��  و .  جلسة  الوقت  توج��ك   قاعةال سيتم 

 .جلسة ا�خصصة ل�

دقيقة ع�� األقل   15قبل  جلسة  ا�ا�حدد �� إشعار    امل�انالتجمع ��    ع�� طر�� الدعوى   ،الهاتف  منعقدة من خاللجلسة  ا�إذا �انت  

ل�جلسةمن   الهاتف  .  الوقت ا�حدد  ا�جلسة ع��  ا�عقاد  اع��اضك ع��  إبالغ يُ   ،   عقد جلسة مباشرةتر�د  كنت  و و�� حالة  قا��ي   ر�� 

 .��خة من طلبك إ�� الطرف اآلخرإرسال  ر��يُ .  بوقت �اِف جلسة ا�بطلبك قبل موعد  القانون اإلداري 

ر�� إرسال ��خة من املستندات بال��يد  يُ   ، �� مستنداتكالنظر  قا��ي القانون اإلداري    منالهاتف وتر�د  منعقدة ع��  جلسة  ا�إذا �انت  

�اٍف جلسة  ا�قبل   و �خصمل��خة    تقديم  مع  ،بوقت   . 
ً

��خ إرسال  وا�حة  عليك     وليس  ، بال��يدا 
ً

مستندات    ،أصلية  ا��خ أي  من 

 .الطعنطوال ف��ة   الدعوى كدليل �� ملف  املقدمةاملستندات االحتفاظ بيجب كما . جلسةا��عد   إل��ا ستحتاج

و�ذا كنت ترغب �� تقديم شهادة الشهود   جلسة ،ا�قبل بدء    جلسةا�قاعة  خارج    تواجد الشهودي  أن  يجب  ،إذا كنت تنوي تقديم شهود

��خة من طلبك إ��   ر�� إرساليُ كما  .  بوقت �اِف جلسة  ا�قا��ي القانون اإلداري ��ذا الطلب كتابًيا قبل موعد    ر�� إبالغيُ   ،الهاتف  ع��

 .الطرف اآلخر

.    ،عادة املقاطعة أو وزارة ا�خارجية  ،الطرف�نيطلب قا��ي القانون اإلداري من أحد  
ً
استدعاء الشهود   الطرف   وع��تقديم األدلة أوال

من قا��ي القانون اإلداري النظر �� املستندات ال�ي لم يتم تقديمها    الطرف�نبأي ترتيب يراه أفضل. إذا طلب أحد    املستنداتوتقديم  

�مجرد أن ينت�ي و .  للنظر ف��ا �� ا�جلسةالطرف  هذا  لدى    �افية  ��خ  توف�� يجب    ، ا�خصممسبًقا إ�� قا��ي القانون اإلداري والطرف  

 .الطرف ا�خصم لتقديم األدلةُيد��  ،دعواهمرافعتھ �� لطرف األول من ا

�� ذلك    يد�� (بما  اليم�ن   �شهاد��م  ) الطرف�نالشهود  اإلداري.    �عد حلف  القانون  ي�ون  و من قبل قا��ي  الشاهدين    اهم   الطرفانقد 

الدعاوى  من  الكث��   �� الشاهد  ويستجوب.  الوحيدين  �ستد��  الذي  الطرف     الشاهد 
ً
ا�خصم.    �ستجو�ھثم    ،أوال يعت��  و الطرف 

ع��   أسئلة  لطرح  فرصة  ُ�سمح  الشاهد؛ االستجواب  لكما  .  بأقوال  اإلدالءب  للُمستجوب  لن    طرحأيًضا    اإلداري   القانون   قا��ييجوز 

 .أسئلة

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�جهةقواعد لروابط  

 . 80203شارع ش��مان، الطابق الرا�ع، دنفر، �ولورادو  1525 العنوان ال��يدي ملكتب ا�حاكم اإلدار�ة هو:

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

 

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

