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  چيست؟دادرسی عادالنه روند
 

بين مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی اختالفات  برای حل و فصل مراحلیده است  که در اين کتابچه آمدادرسی عادالنه روند
 زير سه سال کنندگان تقاضاکه مصرف کنندگان يا اختالفاتی برای  . استسه ساله يا باالتر کنندگان تقاضاو مصرف کنندگان يا 
مرکز منطقه ای يا مرکز  که در ) در بدوشروعحقوق والدين(  Parents’ Rights in Early Startبه در آن دخيل باشند ، 

 .  مراجعه کنيدتوسعه ايالتی موجود است
 

ممکن است درباره خدمات ، استحقاق يا هر تصميم يا اقدام مرکز منطقه ای يا مرکز ، اختالفات دادرسی عادالنه  مراحلتحت 
 و يک ميانجيگریامل يک جلسه غيررسمی داوطلبانه ،  شدادرسی عادالنه مراحل. هستيد مخالفتوسعه ايالتی باشد که شما با آن 

 . استدادرسی عادالنه
 

 او با شما و نماينده مجاز شخص منصوباين جلسه غيررسمی داوطلبانه ، توسط مدير مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی يا 
 اين است که مسائل مربوط رسمی داوطلبانه غيرهدف از اين جلسه.برگزار می شود) البته درصورتی که نماينده داشته باشيد(شما 

 .  کنيدمتناعا اين جلسه  حضوردرشما يا نماينده شما ممکن است از .به تجديد نظر حل شود
 

مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی بعد از يک کنيد يا از تصميم  متناعا اين جلسه حضوردراگر شما يا نماينده مجاز شما از
اده و يا مستقيما  دميانجيگری نداده باشيد می توانيد درخواست ميانجيگریو درخواست داشته باشيد ، جلسه غيررسمی رضايت ن

 . برويددادرسی عادالنهبه 
 

 اگر اين  .مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ممکن است آن را پذيرفته و يا رد کند دهيد ،ب ميانجيگریاگر درخواست 
تعيين می شود ،  Office of Administrative Hearings توسط يک ميانجی که توسط گریميانجيدرخواست پذيرفته شود ، 

 در هر زمانی می توانيد  نماينده مجاز شما يا مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ياشما ، .بصورت غيررسمی انجام می شود
 .دايينمارجاع  دادرسی عادالنه به  را درخواست وکرده  نظر صرفاز ميانجيگری 

 
اين ميانجيگری  کنيد يا درصورتی که امتناعشما ، نماينده مجاز شما يا مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی از ميانجيگری  اگر

خواهد  ارجاع دادرسی عادالنهشما می خواهيد حل و فصل کند ، مساله به نتواند مسائل و مشکالت را آنگونه که شما يا نماينده 
 .دش
 

 تعيين Office of Administrative Hearings که توسط يک قاضی امور اداری ، رسمی تر است و توسط نهدادرسی عادال
 .می شود انجام می شود

 
توسط مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی  دادرسی عادالنه دريافت فرم درخواست پس از روز90ظرف تصميم نهايی بايد 

 دادرسی را به تعويق افتادنيگری کرده باشيد يا درصورتی که درخواست ادامه يا درصورتی که درخواست ميانج . شوداتخاذ
  . روزه ممکن است تمديد شود90اين مهلت کرده باشيد ، 

 
 دريافت می شود ، در صورتی که مورد کاربرد داشته باشد ، اعالميه اقدام پيشنهادی که از مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی

را اقدام پيشنهادی اعالميه  اگر اين . يا خيرخواهيد بود Waiver programدريکی از شرکت کنندگان  آيا  کهکند می مشخص
دريافت نکرده باشيد ، می توانيد با مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی تماس بگيريد تا بفهميد که آيا يکی از شرکت کنندگان 

 برنامه " شرکت يا عدم شرکت شما دردرصورتی که دريافت می کنيد خدمات.  خواهيد بود يا خير Waiver programدر 
مرکز منطقه  باشيد و Waiver programيکی از شرکت کنندگان درشما اگر  . ، تحت تاثير قرار نخواهد گرفت"صرف نظر

شما دريافتی ات  شرکت کنيد ، خدم Waiver programای يا مرکز توسعه ايالتی به شما اطالع دهد که ديگر نمی توانيد در 
 .توسط اين تغيير تحت تاثير قرار نخواهد گرفت
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 ؟مساله را حل و فصل کرد ، دادرسی عادالنهآيا راهی وجود دارد که بدون 
 

 با نماينده می توانيد  برای اطالعات بيشتر و کمک ، . نيز حل و فصل کردادرسی عادالنهداختالفات را اغلب می توان بدون 
 .مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، وکيل حقوق موکالن ، هيات منطقه يا هر سازمان حقوقی ديگر تماس بگيريد

 
 ؟چگونه است دادرسی عادالنهزمان بندی مربوط به شروع روند 

 
اين  . را به ثبت برسانددادرسی عادالنه کننده ، دريافت کننده خدمات ، يا نماينده مجاز می تواند يک درخواست برای هرتقاضا

 ه مجاز شما ، با آن موافق نيستيد ، در پس از اعالم تصميم يا اقدامی که شما يا نمايند روز30ظرف  باشد و کتبیدرخواست بايد 
 که توسط مرکز منطقه ای دادرسی عادالنه فرم درخواست توسطدرخواست بايد  .مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ثبت شود

  .صورت گيرديا مرکز توسعه ايالتی ارائه ميشود 
 

 دادرسی عادالنهتوسعه ايالتی ، تقاضای   يا مرکزمرکز منطقه ایيکی از کارمندان بصورت شفاهی نيز می توانيد از شما 
 به شما خواهد داد و درصورت لزوم به شما کمک خواهد کرد تا آن را  راهندادرسی عادالکارمند  ، يک فرم درخواست اين .کنيد

ی که با آن موافق  بعد از اينکه اعالميه کتبی تصميم يا اقدام روز10ظرف در دادرسی عادالنهاگر درخواست شما برای  .پرکنيد
، خدمات جاری پست بخورد يا توسط مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی دريافت شود اداره مهر  را دريافت کرديد ،نيستيد 

  در جريانکمک پرداخت شده " ، دادرسی عادالنهمراحل تداوم ارائه خدمات در حين  . ادامه خواهد يافتاستيناف مراحلدر طی 
  .شودناميده می نيز" 

 
  را ثبت می کنم چه اتفاقی می افتد؟دادرسی عادالنه برای  را وقتی که درخواست خود

 
 را  دريافت می کند ، يک نسخه از دادرسی عادالنه برای  رامرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی درخواست شماوقتی 

 ، ميانجيگری و حقوق دادرسی عادالنه را به شما و نماينده مجاز شما ارسال می کند و به شما در مورد دادرسی عادالنهبروشور 
ه مجاز  اگر شما يا نمايندهمچنين ).البته اگر اين بروشور قبال به شما ارسال نشده باشد. ( جلسه غيررسمی توصيه هايی می کند

 .جلسه غيررسمی داوطلبانه به شما توصيه هايی می شود  در مورد زمان ، ساعت و مکان پيشنهادی برای شما درخواست کنيد،
 

 روز کاریپنج اگر درخواست ميانجيگری شود ، مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، از تاريخ دريافت درخواست کتبی ، 
 اين طالعيهاگر مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ميانجيگری را رد کند ، ا .ت داردبرای پذيرش يا رد ميانجيگری فرص

  .نماينده مجاز شما ارسال خواهد شدتصميم بالفاصله به شما يا 
 

 ، يک مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، دادرسی عادالنه از دريافت درخواست شما برای  روز کاری5 ظرفهمچنين ، 
 Office of Administrative . فاکس خواهد کردOffice of Administrative Hearings درخواست شما را به نسخه از

Hearings  به شما ارسال خواهد دادرسی عادالنهدرباره حقوق  ، اطالعاتی دادرسی عادالنهبعد از دريافت درخواست شما برای 
 ، وجود يا عدم وجود کمک وکالت ، و حقوق و دادرسی عادالنهيخ مکان ، و تار، زمانهمچنين ، اطالعيه ای در مورد .کرد

 .به شما ارسال خواهد شد دخيل در اين محاکمه ينمسئوليت های طرف
 

 ميانجيگری به حقوق اطالعاتی در مورد همچنين ،Office of Administrative Hearings پذيرفته شود ، ميانجيگریاگر 
 وجود يا عدم وجود کمک   ،دادرسی عادالنهالعيه ای در مورد زمان ، مکان ، و تاريخ  همچنين ، اط.شما ارسال خواهد کرد

 .به شما ارسال خواهد شدميانجيگری وکالت ، و حقوق و مسئوليت های طرف های دخيل در 
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  ، چه حقوقی دارم؟دادرسی عادالنهدرهرمرحله از من 

 
  غيررسمی ، ميانجيگری ، هجلس (دادرسی عادالنه کننده ، دريافت کننده خدمات يا نماينده مجاز ، در هر مرحله از تقاضاهر 

  
 :، حقوق ذيل را دارا می باشد) دادرسی عادالنه

 
 به کار دادرسی عادالنه ی شود برای کمک به شما درشما می توانيد يک شخص يا بنگاه را که توسط هيات محلی تعيين م 

 . گيريد
 . حضور پيدا کنيددادرسی عادالنهجلسه غيررسمی ، ميانجيگری يا  به همراه يک نماينده به انتخاب خودتان در شما می توانيد 
 . شواهد و مدارک کتبی يا شفاهی ارائه دهيدشما می توانيد 
 . کنيداز او سوال و جوابو شده و يا  روبرشاهدانشما می توانيد با  
 . به همراه يک وکيل يا نماينده حضور پيدا کنيدشما می توانيد 
 که مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی در حين ارائه خدمات بدست می آورد را بررسی و مرور سوابقی شما می توانيد 

 کنيد و 
 . درخواست کنيدمترجمزينه ای ،  يک شما می توانيد در صورت لزوم و بدون پرداخت ه 

 
 ؟بگيرم کمک  مرحله اين درچگونه می توانم

 
درصورتی که از ولی  .شما می توانيد از يک دوست ، عضو خانواده ، وکيل ، يا هر کس ديگری که می خواهيد کمک بگيريد

وقتی که درخواست شما برای  .مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، مسئول هزينه های آن نيستيد ، يک وکيل کمک بگير
 دريافت می شود ، مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی بايد اطالعاتی در مورد کمک های وکالت موجود ، از دادرسی عادالنه

  . سازمان های وکالت به شما ارائه کندو ديگرجمله ، ارجاع به وکيل حقوق موکالن ، هيات محلی 
 

 جلسه غيررسمی داوطلبانه چگونه زمان بندی می شود؟
 

ما و نماينده اصله ، شف را دريافت می کند ، بالدادرسی عادالنهمرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، فرم درخواست وقتی که 
اطالعيه اقدام  توسط احقوق شما دراين محاکمه آگاه خواهد کرد؛ البته درصورتی که قبال اين کار رمجاز شما را بطور کتبی از 

بعالوه ، اگر شما يا نماينده مجاز شما درخواست کنيد ، در مورد زمان ، تاريخ و مکان جلسه  . انجام نداده باشدپيشنهاد شده
 ها مدارکشما يا نماينده مجاز شما می توانيد قبل از جلسه غيررسمی ،   .بانه به شما توصيه هايی ارائه می شودغيررسمی داوطل

مرکز  توسط دادرسی عادالنه از زمان دريافت فرم درخواست  روز10ظرف اين جلسه ،  .و سوابق را مرور و بررسی کنيد
 .منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی انجام می شود

 
 لسه غيررسمی داوطلبانه ، چه رخ می دهد؟در ج

 
اين جلسه در زمان و مکانی  . خواهد کردرهبریمرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی يا نماينده او ، جلسه غيررسمی را مدير 

به زبان انگليسی برگزار می شود ، ولی درصورتی که نياز  اين جلسه .مناسب باشدانجام خواهد شد که برای شما و نماينده شما 
شما يا نماينده  . قرار می دهدشمامرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، يک مترجم در اختيارباشد و از قبل درخواست شود ، 

سوال و  روبرو شده و يا آنها را شاهدانا بما می توانيد ش . خود را ارائه دهيداستينافمجازشما می توانيد مسائل ، حقايق و داليل 
 .  کنيدجواب
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  آگاه خواهم شد؟جلسه غيررسمیتوسعه ايالتی در چگونه و چه زمانی از تصميمات مرکز منطقه ای يا مرکز 



  

 
کتبی به شما و ، تصميمات را به صورت  از جلسه غيررسمی  بعدپنج روز کاریظرف مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، 

 :اين تصميمات .شما ارائه خواهد کردنماينده مجاز 
 

 .مسائل ارائه شده را شناسايی خواهد کرد 
 .کرد خواهد رای اتخاذمسائل ارائه شده ، درمورد  
 . را بيان خواهد کردرایواقعيت های مربوط به هر  
 . بر آن استوار می باشند را شناسايی خواهد کردرای قوانين ، مقررات  و سياست هايی که هر  
 .را شرح خواهد دادمرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی  درباره تصميمات استينافرويه مربوط به درخواست  

 
مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی که پس از جلسه غيررسمی اتخاذ شده اند اگر شما يا نماينده مجاز شما از تصميمات 

ارائه می شود تکميل  را که توسط اين مرکز اطالعيه رای نهائیفرم کار به محاکمه بکشد ، و نمی خواهيد رضايت داريد 
درخواست  اطالعيه رای نهائی روز از دريافت 10ظرف تصميم اين مرکز ، .ه مدير اين مرکز تسليم شوداين فرم بايد ب .کنيد

 .بود خواهد قابل ، توسط اين مرکز ، دادرسی عادالنهبرای 
 

 ؟د بايد کر موافق نباشم چه در جلسه غيررسمیاگر با تصميمات مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی
 

 اتخاذ شده  داوطلبانهمرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی که پس از جلسه غيررسمیاگر شما يا نماينده مجاز شما از تصميمات 
دادرسی ده باشد و اين ميانجيگری پذيرفته شده باشد و درخواست اند رضايت نداريد ، درصورتی که درخواست ميانجيگری ش

 کشيده خواهد دادرسی عادالنهدرغير اين صورت ، کار به  . ، پس گرفته نشده باشد ، کار به ميانجيگری کشيده خواهد شدعادالنه
 .شد

 
 ميانجيگری ، چگونه زمان بندی می شود؟

 
 وقت خواهد داشت تا پنج روز کاریمرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ، بعد از دريافت درخواست کتبی برای ميانجيگری ، 

بالفاصله، به  شما ، نماينده مجاز  ،Office of Administrative Hearings تصميمات .ميانجيگری را پذيرفته و يا رد کند
 .شد خواهداطالع داده ئی  اطالعيه رای نهاشما 

 
 Office، مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی مبنی بر پذيرش ميانجيگری يافت اطالعيه تصميم ر از دظرف پنج روز تقويمی

of Administrative Hearings يا مرکز را از موارد زير آگاه خواهد کرد و  نماينده مجاز شما  يا، را، شما:  
 

 ريخ ميانجيگریزمان ، مکان و تا
 مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتیحقوق شما و 

 وجود يا عدم وجود کمک های وکالت
 .يگری خواهد کردجنام ، آدرس و شماره تلفن شخص يا دفتری که اين اختالف را ميان

 
 .ست انجام خواهد شد را دريافت کرده ادادرسی عادالنه از تاريخی که مرکز ، فرم درخواست  روز30ظرف ميانجيگری ، 

 
 برای اينکه ميانجيگری  مجددا زمان بندی شود به چه چيز نياز دارم؟

 
به درخواست شما  ،ممکن است بنا بر تصميم ميانجی  .شما می توانيد درخواست کنيد که ميانجيگری ، به بعد موکول شود

 ميانجيگری جلسه ميانجيگری ، ترتيب اثر داده شود ، به تعويق انداختناگر به درخواست شما مبنی بر  .ترتيب اثر داده شود
 . ممکن است تمديد شوددادرسی عادالنهزمان اتخاذ تصميم درباره مجددا زمان بندی می شود و 
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  چيست؟ميانجيگری 

 
که در زمينه کمک به ) ميانجی( تا به کمک يک شخص بيطرف ين اختالف استميانجيگری ، يک جلسه داوطلبانه بين طرف

ميانجيگری ، يک روش رايج برای حل و  .حل اختالفات ديگران ، تجربه دارد و خبره است ، اختالفات را حل و فصل کنند
ميانجی ، يک جلسه غيررسمی  .تانه می باشد و به کرات در زمينه های مختلف به کار می رودفصل اختالفات بصورت دوس

ميانجی  .توافق بر سر يک قطعنامه داشته باشندرسيدن و دوستانه تدارک می بيند تا طرفين ، فرصت و اقتدار الزم را برای 
ظر و تصميمات مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه به طرفين ، کمک می کند تا حقايق ، مسائل و داليل مربوط به تجديد ن

 .در راه رسيدن به يک راه حل مورد توافق طرفين ، به آنها کمک می کندرا مدنظر قرار دهند و ايالتی 
  

ميانجی می تواند بصورت جداگانه و محرمانه با هر شخص يا گروهی از افراد که در  ، شخص ميانجيگریروند  درحين 
از آنجايی که ميانجی به عنوان . نيز گفته می شود "جلسه شورا"به اين مالقات  .ل هستند مالقات کندميانجيگری دخيروند 

می کند ، مسائل مورد اختالف تنها درصورتی از طريق ميانجيگری حل و فصل می شود که طرفين به يک نداور عمل 
 يا مرکز منطقه ای يا مرکز  و ما ، نماينده مجاز شماميانجيگری ، داوطلبانه است ، شاز آنجايی که  .توافق مورد قبول برسند

ميانجی توسط  . برويددادرسی عادالنهتوسعه ايالتی در هر زمانی می توانيد تصميم بگيريد که بدون ميانجيگری ، سراغ 
Office of Administrative Hearings و درصورت لزومولی . اين جلسه به زبان انگليسی خواهد بود .معرفی می شود 

 .، يک مترجم ارائه خواهد کردOffice of Administrative Hearingsدر صورتی که از قبل درخواست شده باشد ، 
 

، بايد يک  بکشد جلسه دادرسی عادالنهاگر از طريق ميانجيگری به يک توافق رسيده شود ، و ديگر مايل نيستيد که کار به 
فرم تکميل  . ، ميانجی يا مرکز توسعه ايالتی ارائه می شود را تکميل کنيد که توسط مرکز منطقه ایاطالعيه رای نهائیفرم 

قطعنامه نهايی که در طی روند ميانجيگری مورد  . کنيدتسليممرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی  شده را بايد به مدير
 مربوط به اطالعيه رای نهائیی ،  روز از زمانی که مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالت10توافق قرار گرفته است ظرف 

 .قابل اجرا ميباشد را دريافت می کند دادرسی عادالنهدرخواست 
 

 اگر ميانجيگری نتواند مساله را حل و فصل کند چه اتفاقی می افتد؟
 

 دادرسی عادالنه به ) ها(اين مساله  را مطابق نظر شما يا نماينده مجاز شما حل و فصل کند ، )ها(مسالهاگر ميانجيگری نتواند 
 . را از نتايج ميانجيگری آگاه خواهد کردOffice of Administrative Hearingsميانجی بالفاصله ،  .کشيده خواهند شد

 
  چگونه زمان بندی می شود؟دادرسی عادالنه

 
، بالفاصله ، شما ، Office of Administrative Hearings دريافت می شود ، دادرسی عادالنهوقتی که درخواست شما برای 

   :بصورت کتبی از موارد زير آگاه خواهد کردنماينده مجاز شما و مدير مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی را 
 

 محاکمهزمان ، مکان و تاريخ 
  ؛مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی  اين کتابچه آمده اند و حقوق3حقوق شما ، از جمله حقوقی که در صفحه   

  ؛ و وجود يا عدم وجود کمک وکالت
 . را انجام خواهد داددادرسی عادالنه نام ، آدرس و شماره تلفن شخص يا اداره ای که 

 
 را دادرسی عادالنه، فرم درخواست زمانی که مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی  از  روز50ظرف  ی عادالنهدادرس

شما ، نماينده مجاز شما يا مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی می توانيد درخواست وقت  . انجام خواهد شدمی کنددريافت 
، درخواست يالتی از تاريخی که مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ا روز90ظرف  بايد نهائی اداریتصميم   .بيشتر نماييد

 .شود را دريافت می کند انجام دادرسی عادالنه
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تصميم خواهد گرفت که آيا بايد به  اداری  امورنوانيقاضی ق . به تعويق بيافتددادرسی عادالنهشما می توانيد درخواست کنيد که 

 خواهد کرد اگر به اين درخواست شما ترتيب اثر داده شود ، زمان محاکمه تغيير .اين درخواست شما ترتيب اثر داده شود يا خير
مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی نيز می تواند درخواست کند که محاکمه به  . است تمديد شودمکنو زمان اتخاذ تصميم م

 مورد نياز  زمانمرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی انجام شود ، ممکن است اگر اين تعويق بنا بردرخواست .تعويق بيافتد
 . را تمديد نکند ،برای اتخاذ تصميمقاضی قانون اداری 

 
نماينده مجاز ، و يا شما ،  .مناسب باشد برای شما و نماينده مجاز شما  در زمان و مکانی انجام خواهد شد کهدرسی عادالنهدا

 به زبان انگليسی انجام  دادرسی عادالنه.ن محاکمه به توافق برسيدامکبايد در مورد  مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی
مترجم  ، يکOffice of Administrative Hearingsی که از قبل درخواست شود ، درصورت لزوم و درصورت .خواهد شد
 . قرار خواهد دادشمادر اختيار
 

  چگونه است؟دادرسی عادالنه
 

دادرسی الزم نيست که .می باشدمدارک و قوانين شواهد  ، شهوددارای  باشد که جلسه دادگاه ممکن است شبيه دادرسی عادالنه
در مرجع قدرت قرار خواهد  قاضی قانون اداری انجام شودشهود به ط و قوانين مربو و مدارک بر طبق قوانين فنی شواهدعادالنه
 Office of Administrativeقاضی در استخدام مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی نيست بلکه در استخدام  .داشت

Hearings  باشدمی. 
 

همچنين يک وکيل ، عضو خانواده  ، دوست يا هر شخص ديگری که  .باشيد تانخود وکيلمی توانيد شما  دادرسی عادالنهدر 
 .ول هزينه آن خواهيد بودئاگر يک وکيل استخدام کنيد ، خودتان مس . شما باشد و وکيلخودتان انتخاب می کنيد می تواند نماينده

 .مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی می باشندبطور طبيعی نماينده ،  منصوبشخص کارکنان مديريت يا يک 
 

  ، موضوع ستی از شاهدانفهر ، شما و مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی بايد دادرسی عادالنهحداقل پنج روز قبل از 
اگر اين اطالعات  . کنيدمبادلهبا يکديگر  راشهادت هر يک از شاهدان ، و کپی تمام مدارک مستندی که ممکن است ارائه شوند 

 استفاده جلسه دادرسی عادالنه  ممکن است اجازه ندهد که اين اطالعات در  اداریقاضی قوانين امورپيشاپيش ارائه نشوند ، 
 .اگر اطالعاتی که دريافت می کنيد را متوجه نمی شويد می توانيد از يک وکيل کمک بگيريد.شوند

 
که درباره   یهودشهر دو طرف می توانند  . تواند مدارک مناسبی را برای اثبات حرف های خود ارائه کندهريک از طرفين می

شما بايد سعی کنيد که  . آگاه هستند و اسنادی مانند سوابق خدمات يا گزارش های پزشکی را به همراه بياورندمورد نظرمسائل 
دادرسی عادالنه احضاريه  افرادی برای  حضورسوابق مربوطه ياارائه  برایولی اين حق را داريد که  .شاهدان داوطلبانه بيايند

 به دادگاه بيايد ، ممکن است هزينه هايی بوجود بيايند که شما بايد آنها را  با احضاريهاگر بخواهيد که يک شاهد.رسمی بفرستيد
تماس  Office of Administrative Hearings  با جلسه دادرسی عادالنهقبل از دريافت احضاريه برای  .پرداخت کنيد

د ، طرف شما بايد تمام س به پايان بردادرسی عادالنه قبل از اينکه  .تمام شهادت ها تحت سوگند يا تاييد خواهند بود .بگيريد
ام از بعد از اينکه تمام شهادت ها استماع شد ، هر کد . درنظر بگيرد را تسليم کنيدقاضی قانون اداریمدارکی که می خواهيد 

 .دن يک بحث پايانی داشته باشند که به حقايقی که توسط اين مدارک اثبات می شوند اشاره کنمی توانند نطرفي
 

 چگونه و چه زمانی از تصميمات دادرسی عادالنه آگاه خواهم شد؟
 

 :شامل موارد ذيل خواهد بودقانون اداری قاضی  اتتصميم
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 خالصه ای از حقايق 
 .ليست مدارکی که به آنها استناد شده است 
 تصميمات در مورد هر مساله؛ 
 شناسايی قوانين ، مقررات و سياست های که از تصميم پشتيبانی می کنند؛  
   ؛ و  ئی دادرسی اداری استينکه اين ، تصميم نهااطالعيه ای مبنی بر ا 
 به يک دادگاه صالحه  روز90ظرف قه ای يا مرکز توسعه ايالتی می توانيد  يا شما و يا مرکز منطاطالعيه ای مبنی بر اينکه 

 .مراجعه کنيد
 
 

ظرف ده ، قاضی قانون اداری ،  نباشند مربوطWaiver program مطرح شده اند بهجلسه دادرسی عادالنهاگر مسائلی که در 
، فرم درخواست مرکز توسعه ايالتی بعد از اينکه مرکز منطقه ای يا  روز80 بعد از آخرين روز محاکمه و نه ديرتر از روز

يا مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی ارسال تصميم کتبی را به شما ، نماينده مجاز شما  را دريافت می کند ، دادرسی عادالنه
 .خواهد کرد

 
 بعد از اينکه فرم  روز90ظرف  ، باشند مربوطWaiver program مطرح شده اند به جلسه دادرسی عادالنهی که اگر مسائل

هرکدام (  يا توسط مرکز منطقه ای يا مرکز توسعه ايالتی دريافت می شودخورده  ، مهر اداره پست دادرسی عادالنهدرخواست 
 .د کرد، تصميمات نهايی را دريافت خواهي) که زودتر رخ دهد

 
 بعد  روز10 باشد ، اين تصميمات تا استيناف میاين اگر تصميم ، به نفع شما نباشد و خدماتی را دريافت می کرديد که موضوع 

ينده اگر شما يا نم ا.بود نخواهند قابل اجرا دريافت کنيد پست سفارشیاز اينکه شما و نماينده مجاز شما ، تصميمات را از طريق 
مجاز شما می فهميد  ارائه خواهد نماينده زبانی که شما و به همچنين  نمی فهميد ، تصميم کتبی به انگليسی و مجاز شما انگليسی

 .شد
 

  اعمال می شوند؟دادرسی عادالنهچه قوانين و مقرراتی در مورد رويه های 
 

   النترمن ، و قانون خدمات معلولين 9 ، بند 1 ، بخش 2 از قوانين و مقررات کاليفرنيا، بخش بهداشت عمومی 17قانون 
  )4700  -  4730قسمت های ، 7 ، بخش 4. 5   مقطعقانون رفاه اجتماعی و موسسات، ( 

 
 

 

 
 

 برای کسب اطالعات بيشتر 
  لطفا با مرکز منطقه ای يا 

 .ه ايالتی محلی خود تماس بگيريدمرکز توسع
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