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I. معلوما  عامة 

A.  ؟ ولي األما من الذي ينطبق عليه وصف(34 CFR §300.30) 

فيما يتعلق بالقرارات الخاصة  ليا أمورأو ماألشخاص الذين يحق لهم التصرف بصفته تحدد هذه الفقرة

 الخاصة. اتحتياجاالبالتعليم لذوى 

 أو، تربية الطفلبن يقومان يذن الاألبوي أحد أوالمتبنيين للطفل،  أوين البيولوجيين األبو أحدولي األمر هو 

 آخر شخص أواتخاذ القرارات فيما يتعلق بتعليم الطفل، صالحيات  أو، وصي لديه صالحيات ولي األمر

( والذي يعيش الطفل األقاربمن  اغيرهم أواألبوين،  أحدزوج  أو)مثل الجد،  صالحيات ولي األمره ديل

 األبوين البديلين. أحد أوية القانونية فيما يتعلق بمصلحة الطفل، مسئولشخص يتحمل ال وأفي كنفه، 

أبوي الطفل، ويحدث ذلك عندما تبذل  الوصول إلىتعيين أبوين بديلين في حالة العجز عن  قانونا وينبغي

يوضع الطفل تحت وصاية الدولة . فبال جدوى األبوين أحدالمختصة الجهد الالزم للعثور على  العامة الهيئة

 "فينتو –مكنني "ى له كما جاء في تعريف قانون أووال م ولييكون الطفل ال  أوطبقا لقانون والية بنسلفانيا، 

 .11434a(6)  (42 U.S.C. Secقوانين الواليات المتحدة الجزء  42، ى لهمأومن ال ملمساعدة 

11434a(6)) األم . وينبغي على الهيئات العامة المختصة أن تتأكد من أن الشخص الذي اختير للقيام بدور

أية هيئة  أو (LEA) هيئة التعليم المحلية أو (SEA)األب البديل ليس من موظفي الهيئة التعليمية للوالية  أو

مع مصالح  عارضهنية تتم أو، وأنه ليس لديه مصالح شخصية  تهرعاي أوالطفل خرى لها عالقة بتعليم أ

األب البديل  أوي يمثله، وأن لديه المعرفة والمهارات التي تضمن الكفاءة عند تمثيل الطفل. واألم ذالطفل ال

وتقييم وإلحاق الطفل بالتعليم وتوفير له التعليم  ستحقاقاال يمكن أن يمثل الطفل في كل ما يتعلق بتحديد

. ويجب على الهيئة المختصة أن تبذل الجهد الكافي لتعيين األم (FAPE) المناسب المجاني الذي تكفله الدوله

 أب بديل. أوثالثين يوما من بعد اتخاذها قرار بأن الطفل في حاجة إلى أم  تتجاوزاألب البديل في مدة ال  أو

B. ؟ ما هو اإلخطاا الخطي المسبق(34 CFR §300.503) 

التي  رجاااا أن تبلغكم بشأن اإل التعليم المحليةهيئة ماذا وكيف ومتى ينبغي على  تشاح هذه الفقاة

 التي تافض تنفيذها. أوتقتاحها 

 متى يتعين إاسال اإلخطاا .1

عن توفير التعليم العام المجاني والمناسب لطفلكم  مسئولوهي الكيان ال –المحلية  هيئة التعليمينبغي على 

 أن تخطركم كتابيا في حالة: –

توفير له فرصة  أو، مدرسة إلحاق الطفل ب أوتقييم  أو استحقاق في تحديد أو تغييرااقتراحها مبادرة  . أ

  أوالتعليم العام المجاني و المناسب، 

توفير له فرصة  أو، مدرسة إلحاق الطفل ب أوتقييم  أو ستحقاقاال تغيير في تحديد أورفضها مبادرة  . ب

 التعليم العام المجاني والمناسب.

 .ألسباب تأديبيةتحويل الطفل  . ت

مستعجلة جاءت نتيجة لمبادرة من قبل  استماعجلسة  أو، جراءاتصحة اإل شكوى عدم استماعجلسة  . ث

 المحلية. هيئة التعليم

 على حساب الدولة. (IEE)المحلية الموافقة على تقييم تعليمي مستقل  هيئة التعليمرفض  . ج

 المتعلقة به. ات الخاصة والخدماتحتياجعدول ولي األمر عن موافقته على التعليم لذوي اال . ح

لهيئة نموذج اإلخطاا الخطي المسبق في والية بنسلفانيا يصدر اإلخطار الخطي المسبق عن طريق 

على  طالع. وينبغى منحكم مهلة كافية لالهاالموصى ب المؤسسةإخطاا اإللحاق ب أو التعليم المحلي

عدم موافقتكم. والمهلة الكافية الزمة في حالة ال جراءاتالرفض، حتى يتثنى لكم اتخاذ اإل أو االقتراح

 لذلك هي عشرة أيام.
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 اإلخطاا محتويا  .2

 ينبغي على اإلخطاا الخطي المسبق أن:

 برفضه، أوالمحلية باقتراحه  هيئة التعليميصف اإلجراء الذي تقوم  .1

 رفض اإلجراء المذكور، أويشرح األسباب وراء اقتراح  .2

اإلقرارات التي استخدمتها الهيئة للوصول إلى قرارها يشرح عمليات القياس والتقييم والسجالت و  .3

 الرفض، أو االقتراحب

من  B فقرةالمنصوص عليها في ال جراءاتحماية اإلمكفولة عن طريق  حقوقكما بأن يتضمن إقرار .4

 ،(IDEA)الخاصة  اتحتياجاالقانون التعليم لذوي 

إذا كان اإلجراء الذي كانت هيئة  جراءاتلطرق حماية اإل وصفيشرح كيف يمكنكم الحصول على  .5

 ترفضه ليس باقتراح مبدئي بالتقييم. أوالتعليم المحلية تقترحه 

  فقرةبها من أجل الحصول على المساعدة في فهم ال تصالالجهات التي يمكنكم اال إشارة إلىيتضمن  .6

B  الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي(IDEA)، 

واألسباب  الطفلب الخاص برنامج التعليم الفرديفريق  هاتناولاألخرى التي  ختياراتيستعرض اال .7

 وأيبا، ختياراتالتي أدت إلى رفض تلك اال

 اإلجراء المذكور. رفض أوالمحلية إلى اقتراح  هيئة التعليميشرح األسباب األخرى التي أدت ب .8

 اإلخطاا بلغة مفهومة .3

 وينبغي على اإلخطار أن يكون:

 يستطيع الجمهور العام فهمهامكتوبا بلغة  .1

بطريقة التواصل التي تستخدمونها، إال إذا كان من الواضح عدم إمكانية  أولكم  اللغة األممتوفرا ب .2

 ذلك.

 المحلية أن تؤكد على: هيئة التعليملديكم لغة غير مكتوبة، فينبغي على  اللغة األمإذا كانت  .3

طريقة أخرى للتواصل  أولديكم  اللغة األمبطريقة أخرى إلى  أوترجمة اإلخطار شفهيا لكم  . أ

 تستخدمونها،

 وأيبااإلخطار،  محتوياتفهمكم ل . ب

 (2( و )1)على كل من  خطياأن هناك إثباتا  . ت

C.  ؟اللغة األمما هي (34 CFR §300.29) 

 مع شخص له معرفة محدودة باللغة اإلنجليزية، فيعني ذلك: اللغة األمعندما تستخدم  .1

 في حالة إذا ما كان طفال، اللغة التي يتحدث بها أبويه. أواللغة التي يتحدث بها هذا الشخص عادة،  . أ

يحدث ذلك عن طريق المباشر بالطفل )ويتضمن ذلك تقييم الطفل(،  تصالفي كل مرة يتم فيها اال . ب

 البيئة التعليمية للطفل. أوالتي تستخدم عادة في البيت  اللغة

، فإن طريقة صاحب اللغة غير المكتوبةفي حالة  أوالضرير،  أوأما في حالة الشخص األصم 

التواصل  أوالتواصل تكون هي التي يستخدمها هذا الشخص عادة )مثل لغة اإلشارة، لغة بريل، 

 الشفهي(.

D.  34)(اإلخطاا عن طايق البايد اإللكتاوني CFR §300.505 

اختيار تلقي المستندات عن طريق البريد  لياء األموروألالتي تتبعونها تتيح المحلية  هيئة التعليمإذا كانت 

 اإللكتروني، فبإمكانكم الحصول على التالي عن طريق البريد اإللكتروني:

 اإلخطار الخطي المسبق .1

 وأيبا، جراءاتبيان حماية اإل .2

 .جراءاتصحة اإلعدم  شكاوىاإلخطارات الخاصة ب .3
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E.  34)(؟ ولي األما ما هي موافقة CFR §300.9 

المحلية  هيئة التعليمتتمكن ل تكون باوايةعن دااية، ومتى ولي األما تشاح هذه الفقاة معنى موافقة 

 من تنفيذ اإلرجااا الذي رجاا في اإلخطاا.

   ؟ولي األما ما هي موافقة  .1

 تعني: الموافقة

 أوبطريقة تواصل أخرى )مثل لغة اإلشارة، لغة بريل،  أوالخاصة بكم  اللغة األمكم باطالعأنه تم  . أ

 التواصل الشفهي( على جميع المعلومات الخاصة باإلجراء الذي يتحتم الموافقة عليه،

م ووافقتم كتابة على هذا اإلجراء، وتشتمل الموافقة على وصف هذا اإلجراء والسجالت أنكم فهمت . ب

 وأيباالتي ستتسلمها،  )في حالة وجودها( التي سيتم إصدارها والجهات

وقبل أن تقومون بسحب هذه  ،بعد موافقتكم تم تنفيذهأنكم فهمتم أن الموافقة ال تنفي )تلغي( إجراء  . ت

 الموافقة.

 ات الخاصة؟حتياجهل يستطيع ولي األمر العدول عن موافقته على التعليم لذوي اال .2

تفيد عدولكم عن الموافقة على  م المحليةهيئة التعلينعم يستطيع. يمكنكم تقديم خطابا إلى العاملين في  . أ

 ات الخاصة والخدمات المتعلقة به.حتياجالتعليم لذوي اال

هيئة ات الخاصة والخدمات المتعلقة به ينبغي على حتياجفي حالة عدولكم عن التعليم لذوي اال  . ب

 أن توجه إليكم إخطارا خطيا مسبقا. التعليم المحلية

ات الخاصة والخدمات المتعلقة به حتى تقوم هيئة التعليم المحلية حتياجال يتوقف التعليم لذوي اال . ت

 بإرسال اإلخطار الخطي المسبق.

 المهلة المسبقة تتحدد بعشرة أيام بما فيها العطالت. . ث

اللجوء إلى الوساطة أو شكوى عدم صحة اإلجراءات  هيئة التعليم المحليةال يمكن للعاملين في  . ج

 إللغاء أثر عدولكم عن الموافقة.

بواجبها في إتاحة التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدوله  لةمخ هيئة التعليم المحليةلن تعتبر  . ح

(FAPE) ات الخاصة والخدمات المتعلقة به للطفل.حتياجلعدم تقديمها التعليم لذوي اال 

يشير إلى أنه تعديل السجالت التعليمية الخاصة بالطفل إلزالة ما  هيئة التعليم المحليةال ينبغي على  . خ

 ات الخاصة والخدمات المتعلقة به عند عدولكم عن الموافقة.حتياجقد تلقى التعليم لذوي اال

الفردي الخاص بالطفل أو هيئة التعليم المحلية غير مطالبة بالدعوى إلى اجتماع فريق برنامج التعليم  . د

ات الخاصة والخدمات حتياجوضع برنامج التعليم الفردي له لتقديم المزيد من التعليم لذوي اال

 المتعلقة به.

F.  باواية؟ ولي األما متى تكون موافقة 

 (CFR §300.300 34) التقييم المبدئي .1

 قاعدة عامة: الموافقة على التقييم المبدئي . أ

بالتعليم  لتحديد أهلية طفلكم لاللتحاق التي تتبعونها أن تقوم بتقييم مبدئي لهيئة التعليم المحليةال يمكن 

من قانون  B، فيما يندرج تحت الفقرة هالخاصة والخدمات األخرى المتصلة ب اتحتياجااللذوي 

، إال بعد أن تقدم لكم إخطارا خطيا باإلجراء الذي (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالالتعليم لذوي 

 .ولي األماموافقة تقترحه وتحصل على موافقتكم كما جاء تحت عنوان 

 مبادرتهاعلى موافقتكم عن دراية على المحلية أن تبذل الجهد الكافي للحصول  هيئة التعليموعلى 

بتقييم الطفل لتحديد إذا ما كان لديه إعاقة ما. وال تعني موافقتكم أنكم وافقتم أيضا على بدء هيئة 

 لطفلكم. المتصلة بهالخاصة والخدمات األخرى  اتحتياجاالالتعليم المحلية في توفير التعليم لذوي 

كنتم بصدد إلحاقه بمدرسة حكومية وامتنعتم عن القبول  أوفإذا كان طفلكم ملتحقا بمدرسة حكومية 

  -وإن لم تكن ملزمة بذلك  –، فقد تلجأ هيئة التعليم المحلية عن تقديم موافقة على التقييم المبدئي أو
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للتوصل إلى  اجتماعإلى عقد  أو جراءاتصحة اإل شكوى عدمإلى تقديم  أوإلى الوساطة القانونية 

. ولن جراءاتصحة اإلغير منحازة لشكوى عدم  استماععقد جلسة  إجراءاتإلى  أوحل للمشكلة، 

اته احتياجالطفل والتعرف على  الوصول إلىبواجباتها فيما يختص ب مخلة هيئة التعليم المحلية تكون

 الظروف. مثل هذهإذا لم تقوم بتقييم طفلكم في  وتقييم حالته

 الخاصة للتقييم المبدئي لمن هم تحت وصاية الدولة القواعد . ب

على  ستداللفي حالة خضوع الطفل لوصاية الدولة حسب قانون بنسلفانيا، يعنى ذلك أنه لم يمكن اال

 ولي األمر د شخصا آخر غير هليتهما وفقا لقانون الوالية. ولذا فقد تحدأأن أبويه قد فقدا  أوأبويه، 

ة الخاصة بالطفل. ففي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقة هذا الشخص التخاذ القرارات التعليمي

 على التقييم المبدئي للطفل. ،الذي تم تكليفه

 

 (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالقانون التعليم لذوي  كما جاء في  تح  وصاية الدولةويشتمل مسمى 

 على الحالتين التاليتين:

 ولم يتم ذلك بعدرعاية أسرة تقوم بتربيته ينتظر إلحاقه بطفل  .1

 أوطفل يعتبر تحت وصاية الدولة طبقا لقانون الوالية،  .2

 تحت وصاية هيئة عامة توفر خدمات العناية بالطفل .3

 CFR 34) الخاصة ا حتيارجاالالتعليم لذوي مؤسسا  الموافقة على اإللحاق المبدئي ب .2

§300.300) 

 على تلقي الخدمات ولي األمر موافقة 

ينبغي على هيئة التعليم المحلية التي تتبعونها أن تحصل على موافقتكم عن دراية قبل أن تقوم بتوفير 

لى. فيجب على هيئة ولطفلكم للمرة األ بهالخاصة والخدمات األخرى المتعلقة  اتحتياجاالالتعليم لذوي 

افقتكم عن دراية قبل أن توفر التعليم لذوي التعليم المحلية أن تبذل الجهد الكافي للحصول على مو

 لى.ولطفلكم للمرة األ الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاال

الخاصة  ا حتيارجاالفي حالة عدم استرجابتكم للمطالبة بتقديم موافقتكم على توفيا التعليم لذوي 

في حالة افبكم التصايح بالموافقة على ذلك، فإن  أولى، وللماة األ الخدما  األخاى المتعلقة بهو

صحة  شكوى عدمتقديم )أي الوساطة و رجاااا حماية اإل أساليب هيئة التعليم المحلية قد ال تستخدم

لكي تحصل على موافقة ( رجاااا عدم صحة اإل شكوى استماعورجلسة  لتسويةا ارجتماعو رجاااا اإل

طبقا ، وبغيا موافقتكم ،الخاصة ا حتيارجاالحكم بأنه من المناسب إلحاق الطفل بالتعليم لذوي  على أو

 طفلكم.ل بانامج التعليم الفاديلتوصيا  فايق 

 

الخدمات األخرى الخاصة و اتحتياجاالفي حالة امتناعكم عن الموافقة على إلحاق طفلكم بالتعليم لذوي 

، وفي حالة عدم في حالة عدم استجابتكم لمطالبة هيئة التعليم المحلية بتقديم هذه الموافقة أو المتعلقة به

والتي  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاالهيئة التعليم المحلية التعليم لذوي  تقديم

 طالبتكم بالموافقة عليها فإن هيئة التعليم المحلية التي تتبعونها:

 وأيبا، (FAPE) المناسب المجاني الذي تكفله الدولهالتعليم واجبها في إتاحة بمخلة  لن تعتبر .1

لذوي  التعليمبرنامج إعداد  أوطفلكم ل فرديال برنامج التعليم اجتماعال ينبغي عليها أن تعقد  .2

 والتي قامت بمطالبتكم بالموافقة عليها. الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاال

 (CFR §300.300 34)التقييم  إعادةالموافقة على  .3

تقييم طفلكم،  إعادةينبغي على هيئة التعليم المحلية التي تتبعوها الحصول على موافقتكم عن دراية قبل 

 إال في حالة قدرتها على إثبات التالي:

 وأيباتقييم طفلكم،  إعادةأنها قامت بالخطوات الكافية للحصول على موافقتكم على  .1
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 تجد منكم استجابة. لم .2

 CFR 34) ولي األما؟كافية للحصول على موافقة المرجهودا  الما هي المستندا  التي تثب   .4

§300.300) 

ا أن تحتفظ بمستندات تثبت مجهوداتها الكافية للحصول على هيئة التعليم المحلي التي تتبعوه ينبغي على

الخدمات األخرى الخاصة و اتحتياجااللتقييم المبدئي وتوفير التعليم لذوي على ا ولي األمر موافقة 

تحت وصايتها  هم على أبوي األطفال ممن ستداللالاوالطفل تقييم  عادةلى وإلوللمرة األ المتعلقة به

هيئة  محاوالتمن أجل التقييم المبدئي. وينبغي أن تتضمن هذه المستندات على السجالت الخاصة ب

 المحلي بهذا الشأن ومثاال على ذلك:التعليم 

 ت،تصاالإجرائها ونتائج تلك اال محاولةتمت  أوالتي تمت ت تصاالسجالت تفصيلية باال .1

 وأيباوالرد عليها،  لولي األمررسالها إنسخ من المراسالت التي تم تم  .2

 مكان عمله ونتائج كل من هذه الزيارات. أو ولي األمرسجالت تفصيلية بالزيارات إلى منزل  .3

 متى تكون الموافقة غيا باواية فيما يتعلق بالتقييم؟ .5

 موافقتكم غيا الزمة قبل أن تقوم هيئة التعليم المحلية باآلتي:

 أوتقييمه،  إعادة أومراجعة البيانات الموجودة كجزء من تقييم طفلكم  .1

مما ينطبق على جميع األطفال، إال في  ختبارطريقة أخرى لال أو اختبارتقييم طفلكم عن طريق  .2

 جميع األطفال. أولياء أموريتطلب موافقة مسبقة من  ختبارحالة إذا كان هذا اال

 التقييم؟ عادةماذا يحدث في حالة افبي إل .6

تعمل  - وإن كانت غير ملزمة بذلك - تقييم طفلكم، فإن هيئة التعليم المحلية قد عادةفي حالة رفضكم إل

 أو، التسوية اجتماعأو ، جراءاتشكوى عدم صحة اإلأو تقييم الطفل عن طريق الوساطة،  إعادةعلى 

 إعادةعلى  عدم موافقتكم، وذلك في سبيل التغلب على جراءاتصحة اإل شكوى عدم استماعجلسة 

أخلت  هيئة التعليم المحلية ال تكون قدالتقييم لطفلكم. وكما هو الحال بالنسبة للتقييم المبدئي فإن 

إذا ما لم  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bبواجباتها التي تندرج تحت الفقرة 

 تقييم طفلكم. إعادةللوصول إلى  تجاهتسعى في هذا اال

 

لرفض منح  ،نشاط ما أوعلى خدمة  عدم موافقتكموال يحق لهيئة التعليم المحلية استغالل رفضكم 

 نشاط آخر. أوفائدة  أوطفلكم خدمة 

 

في حالة أنكم تقومون بتعليم طفلكم في  أوخاصة على نفقاتكم  بمدرسةلحقتم طفلكم أفي حالة إذا كنتم قد 

امتنعتم عن االستجابة  أوتقييم،  إعادةعلى  أوحصول طفلكم على تقييم مبدئي ولم توافقوا على المنزل 

تمكنها من التغلب على  قد ها التيإجراءات تستخدم إلى مطالبتكم بالموافقة فإن هيئة التعليم المحلية قد ال

 شكوى استماعوجلسة  للتسوية االجتماعو جراءاتصحة اإل شكوى عدمرفضكم )أي الوساطة وتقديم 

وال ينبغي عليها أن تعتبر طفلكم مستحقا للحصول على الخدمات العادلة ( جراءاتعدم صحة اإل

 الخاصة التي يلحقهم ذويهم بالمدارس الخاصة( اتحتياجاال)الخدمات التي تقدم لإلطفال من ذوي 

 ؟تفق مع التقييمأماذا لو لم  .7

 (CFR §300.502 34)التقييم التعليمي المستقل  . أ

 نظاة عامة (1

وصلت إليه هيئة التعليم المحلية تكما سيأتي الحقا، فإنه في حالة عدم قبولكم لنتيجة التقييم الذي 

هيئة التعليم يصبح من حقكم أن تحصلوا على تقييم تعليمي مستقل لطفلكم. فإذا طالبتم بذلك فإن 
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المحلية عليها أن توفر لكم المعلومات حول كيفية الحصول على التقييم التعليمي المستقل وعن 

 لتقييم التعليمي المستقل.المعايير الخاصة بهيئة التعليم المحلية فيما يتعلق با

 تعايفا  (2

خصائي مؤهل ال يعمل لدى هيئة التعليم المحلية أالتقييم التعليمي المستقل هو تقييم يقوم به  . أ

 ة عن تعليم طفلكم.مسئولال

تضمن  أونفقة الدولة معناها أن هيئة التعليم المحلية تتحمل كامل التكلفة الناتجة عن التقييم  . ب

ها، تماشيا مع ما نصت عليه الفقرة ئتغطية هذه التكلفة بطريقة أخرى بحيث ال تتحملون عب

B  الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي(IDEA)  والتي تسمح ألية والية بأن تستغل

موارد خاصة للدعم والتي تتوفر في  أوالفدرالي  تحاداال أوالمحليات  أوموارد الواليات 

 من القانون. Bات الفقرة احتياجية لمقابلة الوال

 في التقييم على نفقة الدولة ولي األما حق  (3

في حالة عدم موافقتكم على نتائج التقييم الذي قامت به هيئة التعليم المحلية فإنه من حقكم 

 ، على أن يتحقق اآلتي:الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلكم على نفقة الدولة

لطفلكم على نفقة الدولة ينبغي على هيئة التعليم المحلية  مستقال اتعليمي اتقييمإذا ما طلبتم  . أ

 جراءاتصحة اإل شكوى عدم استماعالتي تتبعونها أن تقوم فورا باآلتي: )أ( تطلب جلسة 

)ب( تقوم بتوفير تقييم تعليمي  أو، صحيحاإلثبات أن التقييم الذي أجري لطفلكم كان 

تقييم الذي حصلتم عليه الأن  استماعإال إذا اثبتت الهيئة في جلسة مستقل على نفقة الدولة، 

 لطفلكم ال تنطبق عليه معايير هيئة التعليم المحلية.

ت النتيجة بأن التقييم ءوجا استماعإذا ما طلبت هيئة التعليم المحلية التي تتبعوها جلسة  . ب

تعليمي مستقل ولكن الذي قامت به الهيئة صحيحا، فيستمر حقكم في الحصول على تقييم 

 ليس على نفقة الدولة.

إذا ما طالبتم بتقييم تعليمي مستقل لطفلكم فعلى هيئة التعليم المحلية أن تستفسر عن سبب  . ت

معارضتكم للتقييم الذي قامت به الهيئة. ولكن الهيئة قد ال تطالب بتفسير وال ينبغي عليها 

 استماعطلب جلسة  أوعلى نفقة الدولة  التأخير في توفير التقييم التعليمي المستقل لطفلكم

 ليتثنى لها الدفاع عن تقييم الطفل الذي قامت به. جراءاتصحة اإل شكوى عدم

ة فقط في كل مرة أحدمن حقكم الحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة مرة و . ث

 تقوم هيئة التعليم المحلية بتقييم لطفلكم وال تتفقون مع نتائجه.

 هيئة التعليم المحليةمعايير  . ج

المستقل على نفقة الدولة فإن المعايير التي يتم من خاللها الحصول  يإذا تم التقييم التعليم

على التقييم مثل المكان الذي يتم فيه التقييم ومؤهالت الخبير الذي يقوم بالتقييم، ينبغي أن 

ا تبادر بالتقييم )بالقدر الذي تكون مماثلة للمعايير التي تستخدمها هيئة التعليم المحلية عندم

 تتماشى به هذه المعايير مع حقكم في الحصول على تقييم تعليمي مستقل(.

وفيما عدا المعايير التي تم اإلشارة إليها فإن هيئة التعليم المحلية ال يحق لها فرض 

 المواعيد فيما يتعلق بالحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة. أوالشروط 

 بالتقييم ولي األما مباداة  . ب

مساهمتكم مع هيئة التعليم  أوفي حالة حصولكم على تقييم تعليمي مستقل لطفلكم على نفقة الدولة 

 المحلية في تقييم لطفلكم حصلتم عليه على نفقتكم الخاصة:
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للمعايير ينبغي على هيئة التعليم المحلية أن تأخذ بنتائج هذا التقييم لطفلكم إذا كان مطابقا  (1

الدولة  كفلهالخاصة بها، في كل قراراتها فيما يتعلق بتوفير التعليم المناسب المجاني الذي ت

(FAPE) ،لطفلكم 

صحة  شكوى عدم استماعتقديم التقييم كإثبات في جلسة  يمكنكم كما يمكن هيئة التعليم المحلي (2

 الخاصة بالطفل. جراءاتاإل

G. 34)( الدالة على الشخصيةالمعلوما  صاح عن اإلفالتصايح ب CFR §300.622 

لغير أعضاء الهيئات  المعلومات الدالة على الشخصيةقبل اإلفصاح عن  ينبغي الحصول على موافقتكم

عليها  طالعالتي يمكن اال السجالت الدراسيةالمعنية المشاركين، إال إذا كانت هذه المعلومات موجودة في 

 ةألسروسرية المعلومات الخاصة باي قانون الحقوق التعليمية طبقا لما جاء ف ولي األمربدون إذن 

(FERPA) . المعلومات الدالة على عن وفيما عدا الظروف التالية فإن موافقتكم ليست الزمة لإلفصاح

 اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bللعاملين في الهيئات المعنية في سبيل تحقيق متطلبات الفقرة  الشخصية

 .(IDEA)الخاصة 

 

موافقة طفلكم ذي األهلية عند بلوغه سن الرشد حسب قانون الوالية، قبل  أووينبغي الحصول على موافقتكم 

تقدم الدعم  أوللعاملين في الهيئات التي توفر خدمة مؤقتة  المعلومات الدالة على الشخصيةعن اإلفصاح 

 المالي للحصول عليها. 

 

في حالة أن طفلكم ملتحقا  ،المعلومات الدالة على الشخصيةعن ينبغي الحصول على موافقتكم قبل اإلفصاح 

، لكل من ليست تابعة لنفس الهيئة التعليمية المحلية التي تتبعها منطقة سكنكم مدرسة سيتم إلحاقه ب أو

 وهيئة التعليم المحلية التي تتبعونها.ي تتبعها المدرسة الخاصة، العاملين في هيئة التعليم المحلية الت

 

 

 

 

 

II.  ساية المعلوما 

A. على المعلوما  الساية الخاصة بطفلي؟ طالعمن الذي يمكنه اال (34 CFR §300.611) 

 تنطبق هذه التعايفا  فيما يتعلق بساية المعلوما : .1

كشف الشخصية يؤدي منها إلى إخفاء ما  أولمعلومات من االفعلي  خلصالت معناها اعدام المعلومات . أ

 لشخصية.دالة على اتصبح المعلومات غير  بحيث

في الئحة  سرجال  دااسيةلسجالت التي يشير إليها التعريف معناها نوع ا السجالت الدراسية . ب

)األحكام الخاصة بقانون الحقوق التعليمية وسرية المعلومات  99الفقرة  34القوانين الفدرالية 

 (.g 1232 (FERPA) الجزء 20قوانين الواليات المتحدة  1974الخاصة باألسرة لعام  

دام مؤسسة تقوم بجمع وحفظ واستخ أوهيئة  أوالهيئات المشاركة معناها أية هيئة تعليم محلية  . ت

التي يتم الحصول على المعلومات من خاللها كما جاء في الفقرة  أو المعلومات الدالة على الشخصية

B  الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي(IDEA). 

 معناها المعلومات التي تحتوي على: (CFR §300.32 34)الشخصية  الدالة على . ث

 اسم فرد آخر من األسرة، أو، ولي األمر اسم الطفل، اسم  (1

 عنوان الطفل، (2
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الرقم  أوي االجتماعشخصية الطفل، على سبيل المثال رقم التأمين  من شأنه أن يكشف عنما  (3

 أوالطالبي 

معلومات أخرى تمكن من التعرف على الطفل مما ال يدع مجاال  أوقائمة بالصفات الشخصية  (4

 كبيرا للشك.

 (CFR §300.32 34) طالعحق اال .2

 ولي األما  اطالع . أ

الخاصة  السجالت الدراسيةعلى ومراجعة  طالعينبغي على هيئة التعليم المحلية السماح لكم باال

من قانون  Bبطفلكم والتي تم جمعها وحفظها واستخدامها من قبل الهيئة وفقا لما جاء في الفقرة 

 طالعلرغبتكم في اال. والهيئة المشاركة يجب أن تخضع (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالالتعليم لذوي 

برنامج التعليم يتعلق ب اجتماعلطفلكم بدون تأخير غير مبرر وقبل أي   السجالت الدراسيةومراجعة 

ات من أجل حل االجتماع)بما فيها  جراءاتصحة اإل شكوى عدم استماعجلسة  أوبالطفل،  الفردي

 تتجاوزالخاصة بالتأديب( وينبغي على الهيئة االستجابة في مدة ال  ستماعاالالمشكالت و جلسات 

 .طالعسة وأربعين يوما بعد تاريخ تقديم طلب االخم

 على السجالت اآلتي: طالعوتتضمن حقوقكم في اال (1

 حقكم في رد الهيئة على اإلستفسارات المعقولة بشأن السجالت ومدلولها، (2

على  طالعالسجالت في حالة عدم تمكنكم من االحقكم في مطالبة الهيئة بتوفير نسخ من  (3

 وأيبا، بحصولكم على النسخإال  تهاومراجعالسجالت 

 حقكم في أن يتطلع من ينوب عنكم على السجالت ومراجعتها. (4

 علمتعلى ومراجعة السجالت الخاصة بطفلكم إال إذا  طالعتعتبر الهيئة أن لكم حق اال . أ

لم تعد مخولة لكم بموجب قانون الوالية المعمول به والذي يتعلق  صالحياتبأن هذه ال

 والطالق. نفصالبأحكام الوصايا واال

هؤالء  أولياء أمورإذا كانت السجالت تحتوي على معلومات تخص أكثر من طفل فإن  . ب

 يبلغواأن  أوعلى ومراجعة المعلومات التي تتعلق بطفلهم  طالعاألطفال لهم الحق في اال

 معلومات.بهذه ال

ينبغي على كل هيئة من المشاركين أن توفر لكم في حالة مطالبتكم بذلك قائمة بأنواع  . ت

 استخدامها. أووأماكن السجالت التي قامت هذه الهيئة بجمعها وحفظها 

 (CFR §300.614 34) طالعأخاى باال ايحا تص . ب

التي يصرح لها ينبغي على كل من الهيئات المشاركة أن تحتفظ بسجل يحتوي على الجهات 

من قانون  Bاستخدامها طبقا للفقرة  أوالتي تم جمعها وحفظها على السجالت الدراسية  طالعباال

والعاملين في الهيئات  ولي األمر  اطالع)فيما عدا  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالالتعليم لذوي 

سماء هؤالء األشخاص والتاريخ أالمشاركة والمصرح لهم بذلك(، ويجب أن يتضمن السجل على 

 على السجالت والهدف من وراء التصريح لهم بذلك. طالعالذي قاموا فيه باال

 (CFR §300.617 34) المصاوفا  .3

طبقا لما جاء  قد تطالب كل من الهيئات المشاركة بمصروفات في مقابل نسخ السجالت التي توفرها لكم

إذا لم تمثل هذه المصروفات عقبة  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bفي الفقرة 

 .تهاومراجعهذه السجالت على  طالعفي سبيل حصولكم على حق اال

مصروفات في مقابل البحث عن وإيجاد المعلومات طبقا لما نصت بتطلب الهيئة المشاركة  ينبغي أنالو

  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bعليه الفقرة 

 (CFR §300.618 34) ولي األما تعديل السرجال  بناا على طلب  .4
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السجالت الدراسية الخاصة بطفلكم والتي تم جمعها  تحتويهافي حالة اعتقادكم بأن المعلومات التي 

 (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  B الفقرة استخدامها وفقا لما جاء في أووحفظها 

غيره من الحقوق، فيمكنكم  أوالخصوصية  حقأن فيها ما ينتهك  أوهي معلومات غير دقيقة ومضللة 

 مطالبة الهيئة المشاركة التي تحتفظ بالسجالت بتعديل هذه المعلومات.

 

معقولة من  مهلةفي خالل تعديل المعلومات وفقا لطلبكم  تتخذ قرارها بشأنوعلى الهيئة المشاركة أن 

 الزمن.

 

إذا ما قررت الهيئة رفض تعديل المعلومات وفقا لطلبكم فينبغي عليها ابالغكم بذلك الرفض وتنبيهكم 

 .لتسوية هذا األمر استماعإلى انه من حقكم المطالبة بجلسة 

 (CFR §300.619 34)خاصة بتعديل السرجال   استماعإمكانية عقد رجلسة  .5

لمناقشة المعلومات الواردة  استماعحالة طلبكم جلسة ينبغي على هيئة التعليم المحلية أن تتيح لكم في 

من أنها تحتوي  أومضللة  أوفي السجالت الدراسية الخاصة بطفلكم حتى يتم التأكد من أنها غير دقيقة 

 الحقوق األخرى لطفلكم. أوا لحق الخصوصية انتهاكعلى ما يعد 

 ستماعاالرجلسة  إرجاااا  . أ

التالية وفقا لما  جراءاتالخاصة بمناقشة السجالت الدراسية طبقا لإل ستماعاالينبغي أن تعقد جلسة 

قوانين الواليات  1974لعام  نص عليه قانون الحقوق التعليمية وسرية المعلومات الخاصة باألسرة 

    g 1232 (FERPA)، الجزء 20المتحدة 

 ولي األمر في خالل مهلة معقولة بعد مطالبة  ستماعاالالمؤسسة بجلسة  أوتقوم الهيئة التعليمية  (1

 الطالب ذي األهلية. أو

الطالب بتاريخ وموعد ومكان الجلسة أو ولي األمر المؤسسة بإخطار  أوعليمية تتقوم الهيئة ال (2

 قبل انعقادها بمدة كافية.

مثل موظف ممن يعملون في هيئة ممن ليس لهم  ستماعاالة أن يدير جلس أحديمكن لشخص و (3

 مصلحة مباشرة في نتيجة الجلسة.

الطالب ذي األهلية فرصة كاملة وعادلة لتقديم  أو ولي األمر المؤسسة  أوتمنح الهيئة التعليمية  (4

على محتوى السجالت الدراسية الخاصة بالطالب لعدم  عتراضالدالئل التي تثبت حقهم في اال

 أو لولي األمرا لحق الطالب في الخصوصية. وانتهاكالحتوائها على  أوها مضللة لكون أودقتها 

أكثر ممن يختار، مثل محام،  أوالتمثيل من قبل شخص  أوالطالب حق اللجوء إلى مساعدة 

 على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة.

الزمن بعد انتعقاد  كتابيا في خالل مدة معقولة منالمؤسسة قرارها  أووتقدم الهيئة التعليمية  (5

 الجلسة.

وينبغى أن يقوم القرار على الدالئل المقدمة خالل الجلسة ويجب أن يتضمن ملخص لهذه  (6

 الدالئل والحيثيات التي اعتمد عليها القرار.

 (CFR §300.620 34)نتائج الرجلسة  . ب

أنها  أومضللة  أوإذا قررت الهيئة المشاركة بناء على ما جاء في الجلسة أن المعلومات غير دقيقة 

لحق آخر من حقوق الطفل، فعليها تعديل المعلومات وإبالغكم خطيا  أوا للخصوصية انتهاكتمثل 

ليست  أوبذلك.اما إذا قررت الهيئة المشاركة بناء على ما جاء في الجلسة أن المعلومات دقيقة 

إلى السجالت  غير ذلك من حقوقه فمن حقكم إضافة إقرارا أوتنتهك خصوصية الطفل  أومضللة 
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اختالفكم مع قرار الهيئة يشير إلى األسباب التي أدت إلى  أويحمل تعليقكم على المعلومات 

 المشاركة.

 

 وينبغي على هذا اإلقرار الذي يضاف إلى سجالت طفلكم الدراسية أن:

يحفظ من قبل الهيئة المشاركة كجزء من السجالت الخاصة بطفلكم طالما احتفظت هذه الهيئة  .1

 وأيبابالجزء من السجالت الذي يحتوى على المعلومات التي اعترضتم عليها، 

الجزء منها الذي يحتوى على المعلومات  أوفي حالة اإلفصاح عن السجالت الخاصة بطفلكم  .2

 قراركم لهذا الشخص.إص فيجب أن يتم اإلفصاح عن التي اعترضتم عليها ألي شخ

 (CFR §300.623 34) حمايةال .  

في كل من  المعلومات الدالة على الشخصيةينبغي على كل من الهيئات المشاركة الحفاظ على سرية 

 مراحل جمعها وحفظها واإلفصاح عنها والتخلص منها.

 

ال عن ضمان سرية أية ئوالعاملين في كل من الهيئات المشاركة مس أحدينبغي أن يكون هناك 

 معلومات تؤدي إلى تعريف الشخصية.

 

استخدام المعلومات الدالة على الشخصية أن يتلقوا  أوينبغي على جميع العاملين في مجال جمع 

نصت عليه  ها فيما يتعلق بالخصوصية طبقا لماإجراءاتالتدريب والتعليمات عن سياسات الوالية و

الخاصة وقانون الحقوق التعليمية وسرية المعلومات  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bالفقرة 

 .(IDEA and FERPA)الخاصة باألسرة  

 

سماء ووظائف العاملين في الهيئة اركة أن تحتفظ بقائمة محدثة بأكما ينبغي على الهيئات المش

 على معلومات الدالة على الشخصية. طالعوالذين لديهم حق اال

 (CFR §300.624 34)عدام المعلوما  إ .6

التي تتبعوها أن تبلغكم عندما تكف عن استخدام المعلوما  الدالة  ةينبغي على هيئة التعليم المحلي

ا لتوفيا الخدما  التعليمية لطفلكم، وينبغي استخدامه أو اوحفظه ارجمعهوالتي قام  بعلى الشخصية 

 تلك المعلوما  بناا على طلبكم.إعدام 

 

حتفاظ بسرجل دائم يحتوى على اسم الطفل وعنوانه واقم الهاتف الخاص به وما اإل للهيئة ولكن يمكن

لعام الدااسي الذي ارجتازه حصل عليه من الدارجا  وسرجل حبواه المداسي والمواد التي داسها وا

  .وتاايخ ارجتيازه له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  تقديم شكوى إلى اإلدااة التعليمية للوالية إرجاااا   (34 CFR §§300.151-153) 
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A.  تقديم شكوى إلى اإلدااة التعليمية  إرجاااا و، رجاااا عدم صحة اإل شكوى استماعالفاق بين رجلسة

 للوالية 

تفرق بين  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bالفقرة القواعد التي تنص عليها 

شكوى عدم صحة إلى  المؤدية تقديم شكوى إلى اإلدارة التعليمية للوالية والمؤدية إلى  جراءاتاإل

المؤسسة يمكنها تقديم  أوإلى تلك الشكوى. وكما سنشرح الحقا فإن الفرد  ستماعاالجلسة و جراءاتاإل

 اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bأية من متطلبات الفقرة  انتهاكشكوى إلى اإلدارة التعليمية بدعوى 

أية هيئة عامة أخرى.  أوالهيئة التعليمية للوالية  أومن قبل هيئة التعليم المحلية  (IDEA)الخاصة 

ألي سبب يتعلق  جراءاتصحة اإل شكوى عدموتستطيعون أنتم كما تستطيع هيئة التعليم المحلية أن تتقدم ب

توفير له  أوإلحاقه بالتعليم  أو المعاقتقييم طفلكم  أو ستحقاقاالتغيير في تحديد  أورفض مبادرة  أوباقتراح 

ين في الهيئة التعليمية مسئول. وينبغي على ال(FAPE)ألمثاله  المناسب المجاني الذي تكفله الدولهالتعليم 

 المهلةن يوما، إال إذا تم مد ستي تتجاوزال  مهلةللوالية البت في الشكوى المقدمة لإلدارة التعليمية للوالية في 

الشكوى )في حالة عدم  استماعغير المنحاز ب ستماعاالضابط الزمنية حسب القواعد، وينبغي أن يقوم 

 تتجاوزال  مهلةوعليه أن يصدر قرارا خطيا في خالل عن طريق الوساطة(  أو التسوية اجتماعفي  تسويتها

، إال التسويةعملية كما سيجيء في هذا المستند تحت عنوان  التسوية مهلةخمسة وأربعين يوما بعد انتهاء 

طلب هيئة التعليم المحلية. وسيتم التعرض  أوبناء على طلبكم  المهلةبمد  ستماعاالضابط في حالة سماح 

عقد  إجراءاتو التسوية اجتماع إجراءات، وجراءاتشكوى عدم صحة اإلبتفصيل أكثر فيما سيأتي لكل من 

  .جراءاتصحة اإل شكوى عدم استماعجلسة 

B.  التعليمية للوالية   شكوى إلى اإلدااةكيفية تقديم(34 CFR §300.153) 

 المؤسسة أن تتقدم بشكوى خطية لإلدارة التعليمية للوالية. أو ديمكن للفر

 وينبغي أن تشتمل الشكوى على:

من  Bالفقرة  قواعد أوى متطلبات أحدهيئة عامة أخرى قد انتهكت  أوإقرار بأن هيئة التعليم المحلية  .1

 ،(IDEA)الخاصة  اتحتياجاالقانون التعليم لذوي 

 الوقائع التي تقوم عليها الشكوى، .2

 وأيبابه،  تصالتوقيع مقدم الشكوى وبيانات اال .3

 إذا كانت الشكوى تتعلق بطفل معين فيجب أن تشتمل على اسم الطفل وعنوان سكنه. .4

 الطفل،ها ب لتحقالتي يالمدرسة اسم  .5

 المتاحة واسم المدرسة التي يلتحق بها، تصالفي حالة الطفل أو الشاب الذي ال مأوى له، بيانات اال .6

 أيباووصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل بما يتضمن الوقائع المتعلقة بالمشكلة،  .7

 ت الذي يقدم فيهم الشكوى في الوقالطرف الذي يقد إمكانياتاقتراح لحل المشكلة في حدود معرفة و .8

 الشكوى.

قبل تاريخ تقديم الشكوى  عام واحدقصاها أحدث في مدة  انتهاكب ادعاءوينبغي أن تحتوى الشكوى على  .9

 .التعليمية للوالية شكوى إلى اإلدااةتقديم  إرجاااا تطبيق كما سيوضح الحقا تحت عنوان 

 وينبغي إرسال الشكوى إلى:

 والرقابة والتخطيط الشكاوىرئيس إدارة 

 الخاصة اتحتياجاالمكتب التعليم لذوى 

 اإلدارة التعليمية لوالية بنسلفانيا

 ماركت ستريت، الدور السابع 333
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 رجاااا إلا . أ

 الزمينة المحددة بستين يوما بعد تقديم الشكوى لحدوث األتي: المهلة (1

 التحري المستقل للمكان إذا تراءى للهيئة التعليمية للوالية أن هناك ما يستدعي ذلك، .1

فيما  خطية مأاتاحة الفرصة لمقدم الشكوى أن يوفر المزيد من المعلومات سواء كانت شفهية  .2

 يتعلق بادعائه في الشكوى المقدمة،

الهيئة العامة األخرى للرد على الشكوى مقدمة في  أومام هيئة التعليم المحلية أاتاحة الفرصة  .3

شكوى كما يتراءى للهيئة، و)ب( سباب الأذلك الحد األدنى المطلوب وهو: )أ( اقتراح لحل 

 ن يتفقا على اللجوء إلى تدخل الوساطة.أفرصة لولي األمر الذي تقدم بالشكوى والهيئة 

الهيئة العامة األخرى قد  أوإذا ما كانت هيئة التعليم المحلية مراجعة كل المعلومات وتحديد  .4

، (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالقانون التعليم لذوي  Bمن متطلبات الفقرة  انتهاكقامت ب

 وأيبا

ات التي دعاءاصدار إقرارا خطيا موجها إلى مقدم الشكوى يحتوى على الرد على كل اال .5

جاءت في الشكوى، ويحتوي على: )أ( الوقائع التي تم اكتشافها والنتائج المترتبة عليها، 

 و)ب( الحيثيات التي قام عليها قرار الهيئة التعليمية للوالية.

 مينة، القرار النهائي، التنفيذالز المهلةمد  (2

الزمينية المقررة وهي ستون يوما فقط في حالة: )أ( إذا كانت الظروف  المهلةيمكن مد  . أ

إذا كان ولي أمر الطفل والهيئة التعليمة )ب(  أوالمحيطة بالشكوى المقدمة غير معتادة، 

الزمنية للجوء إلى  المهلةالهيئة العامة األخرى المعنية قد اتفقا معا على مد  أوالمحلية 

 إذا توفر ذلك في الوالية. للتسويةغيرها من الوسائل  أوالوساطة 

تضمن إذا يالقرار النهائي للهيئة التعليمية للوالية ينبغي أن يتضمن طرق التنفيذ الفعالة، وأن   . ب

تصحيحية لتحقيق  إجراءات، و)ت( مفاوضاتلزم األمر على: )أ( أنشطة الدعم الفني )ب( 

 إللتزام.ا

 في حالة رفض تقديم الخدمات المناسبة التدابير (3

خفقت في تقديم الخدمات المناسبة أشكوى وجد فيها أن هيئة التعليم المحلية قد ال في عند البت

 :تناولتينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن 

ات الطفل، احتياجالتصحيحية المالئمة لمقابلة  جراءاتعدم تقديم الخدمات المناسبة واإل . أ

 وأيبا

 توفير الخدمات المستقبلية لكافة األطفال المعاقين. . ب

 جراءاتعدم صحة اإل شكوى استماعالشكوى المقدمة لإلدارة التعليمية للوالية و جلسة  (4

في جلسة  هاتناولالتعليمية للوالية وكانت هذه الشكوى سيتم  شكوى إلى اإلدارةفي حالة تقديم 

في حالة  أو رجاااا صحة اإل شكوى عدمتقديم كما سيتم التوضيح الحقا تحت عنوان  استماع

ى أحداحتواء الشكوى المقدمة لإلدارة التعليمية للوالية على أكثر من موضوع بحيث تكون 
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، فينبغي على الوالية أن تضع الشكوى جانبا ستماعااله جلسة تناولتأكثر مما س أوالموضوعات 

حتى يتم عقد الجلسة. أما األجزاء من الشكوى التي  ستماعااله جلسة تناولتالجزء منها الذي س أو

المحددة كما  جراءاتالزمنية واإل المهلةفي خالل فينبغي أن يبت فيها  ستماعاالجلسة  هاتناولتلن 

لق ويتع استماعسيجيء الحقا. في حالة تعرض الشكوى لموضوع مما سبق البت فيه خالل جلسة 

نافذا فيما يتعلق بذلك  ستماعاالنتم وهيئة التعليم المحلية(، يكون قرار جلسة أطراف )بنفس األ

 الموضوع، وينبغي على الهيئة التعليمية للوالية إبالغ مقدم الشكوى بأن القرار نافذ.

 

التي تتعلق برفض هيئة التعليم المحلية  الشكاوىوينبغي على الهيئة التعليمية للوالية البت في 

 المشار إليها أعاله. جراءاتطبقا لإل ستماعاالتطبيق قرار جلسة 

 

 

 

 

 

IV.  رجاااا صحة اإل شكوى عدمتقديم  إرجاااا 

A.  استماعكيفية المطالبة بعقد رجلسة 

 (CFR §300.507 34) رجاااا صحة اإل شكوى عدمتقديم  .1

 نظرة عامة

 أوفي أي أمر يتعلق باقتراح  جراءاتصحة اإل شكوى عدميمكنكم كما يمكن هيئة التعليم المحلية تقديم 

 أو الخاصة اتحتياجااللحاقه بالتعليم لذوي إ أوتقييم طفلكم  أو استحقاق تغيير في تحديد أورفض مبادرة 

 .(FAPE)توفير له التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدولة 

 

ال يتعدى عامين قبل  قد تم في زمن انتهاكب ادعاءأن تتضمن  جراءاتشكوى عدم صحة اإلوينبغي على 

مر أكان ينبغي أن يمنو إلى علمكم  أوهيئة التعليم المحلية  علم أوالتاريخ الذي نمى فيه إلى علمكم 

 الذي تقوم عليه الشكوى المقدمة. نتهاكاال

 

 المهلةالزمنية المشار إليها أعاله ال تنطبق في حالة عدم تمكنكم من تقديم الشكوى خالل تلك  المهلةو

 األسباب التالية: حدأل

 أوالمشكلة موضوع الشكوى،  قامت بتسويةالفهم في اعتقادها أنها هيئة التعليم المحلية  ساءتأ .1

من قانون التعليم  Bلم تقدم هيئة التعليم المحلية لكم المعلومات التي ينبغي عليها توفيرها طبقا للفقرة  .2

 .(IDEA)الخاصة  اتحتياجااللذوي 

 لولي األماتوفيا المعلوما  

قليلة  أوينبغي على هيئة التعليم المحلية توفير المعلومات لكم فيما يتعلق بالخدمات القانونية المجانية 

كانت الهيئة قد تقدمت  أوإذا كنتم  أوالتكاليف المتاحة في المنطقة عند مطالبتكم بهذه المعلومات، 

 .جراءاتصحة اإل شكوى عدمب

B.  رجاااا صحة اإلشكوى عدم  محتويا 

 نظاة عامة .1

شكوى ( أن يتقدم بحدكمامحامي أ أوعلى هيئة التعليم المحلية ) أوينبغي عليكم  استماعللمطالبة بجلسة 

للطرف اآلخر. ويجب أن تتضمن هذه الشكوى على القائمة التي ستأتي الحقا  جراءاتصحة اإل عدم

على هيئة التعليم المحلية  أو والتي يجب أن تعامل معاملة المعلومات السرية. وفي الوقت نفسه عليكم أنتم
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 تسويةلى مكتب الشكوى للطرف اآلخر كما ينبغي تسليم نسخة منها إ يرسلأيكما تقدم بالشكوى أن 

 .(ODR)النزاعات 

 محتويا  الشكوى .2

 على ما يلي: جراءاتشكوى عدم صحة اإلينبغي أن تحتوي 

 اسم الطفل، . أ

 عنوان سكن الطفل، . ب

 اسم المدرسة التي يلتحق بها الطفل . ت

المتاحة  تصالى لهم يجب أن تشتمل الشكوى على بيانات االأوالشباب الذين ال م أوفي حالة األطفال  . ث

 واسم المدرسة التي يلتحق بها الطفل،

المرفوض، بما  أووصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل والتي تتعلق باإلجراء المقترح  . ج

 ويتضمن الوقائع المتعلقة بالمشكلة، 

الطرف الذي يقدم الشكوى في الوقت الذي يقدم فيها  إمكانياتاقتراح لحل المشكلة في حدود معرفة و . ح

 لشكوى.ا

 رجاااا صحة اإلعدم  شكوى استماعاإلخطاا الالزم قبل رجلسة  .3

محامي الطرف  أوهيئة التعليم المحلي إال إذا قمتم ) أوأنتم  استماعلن يمكنكم الحصول على جلسة 

 تتضمن المعلومات المشار إليها أعاله. جراءاتصحة اإل شكوى عدمالمتقدم بالشكوى( بتقديم 

 كفاية الشكوى .4

ينبغي أن تكون الشكوى كافية. وتعتبا  ستماعاالحدد رجلسة تخذ الشكوى مرجااها وتأت من أرجل أن

نتم أالشكوى كافية )أي أنها تفي بالمتطلبا  المشاا إليها أعاله( إال إذا قام الطاف المتلقي للشكوى )

يوما خمسة عشاة  تترجاوززمنية ال  مهلةوالطاف اآلخا خطيا في  ستماعاالبابط الهيئة( بإخطاا  أو

ال تفي بالمتطلبا   رجاااا شكوى عدم صحة اإلمن تاايخ تلقيه للشكوى، بأن الطاف المتلقي ياى أن 

 التي تم اإلشااة إليها فيما سبق.

 

الطرف  استالممن  خمسة أيام تتجاوززمنية ال  مهلةأن يقوم في خالل  ستماعاالضابط  وينبغي على

شكوى عدم صحة يقرر إذا ما كانت  أن ها غير كافية،يرى أن التيالهيئة(  أونتم أالمتلقي للشكوى )

 تشتمل على المتطلبات السابق ذكرها أم ال، وأن يقوم بإخطار كال الطرفين )أنتم والهيئة( جراءاتاإل

 خطيا فورا. بالنتيجة

 تعديل الشكوى .5

 هيئة التعليم المحلية أن تعدل الشكوى في هذه الحاالت فقط:ليمكن  أويمكنكم 

شكوى عدم صحة  لتسويةخطيا وأعطي فرصة  عديلقر الطرف اآلخر بموافقته على التأإذا  . أ

 أو، كما سيجيء الحقا، التسوية اجتماعفي  جراءاتاإل

 خمسة أيام. تتجاوززمنية ال  مهلةيأذن بالتعديل في أي وقت خالل أن  ستماعاالضابط يمكن ل . ب

الزمنية المحددة  المهلةالهيئة( فإن  أوإذا تم تعديل الشكوى بمعرفة الطرف الذي تقدم بها )أنتم  . ت

 للتسويةالزمنية المحددة  المهلة)خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الشكوى(، و التسوية جتماعال

 شكوى المعدلة.)ثالثون يوما من تاريخ تلقي الشكوى( تبدأ من جديد من التاريخ الذي تم فيه تقديم ال

 رجاااا صحة اإل شكوى عدماد هيئة التعليم المحلية على  .6
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إخطاا خطي في حالة عدم إرسال هيئة التعليم المحلية إخطارا خطيا إليكم كما سيأتي الحقا تحت عنوان 

 تتجاوززمنية ال  مهلةفيما يتعلق بموضوع الشكوى، فينبغي على الهيئة أن ترسل إليكم في خالل  مسبق

 عشرة أيام ردا يتضمن اآلتي:

 رفضها اإلجراء موضوع الشكوى، أوللسبب الذي أدى إلى اقتراحها  اتفسير . أ

بطفلكم واألسباب  برنامج التعليم الفرديفريق بالبحث  هاتناولاألخرى التي  ختياراتلال ااستعراض . ب

 ، ختياراتالتي أدت إلى استبعاد تلك اال

قرار المذكور، الالتقييم والقياس والسجالت واإلقرارات التي قام عليها  إجراءاتلجميع  ااستعراض .  

 وأيبا

 أوللعوامل األخرى التي تتعلق باإلجراء التي قامت هيئة التعليم المحلية بالمبادرة به  ااستعراض . ث

 برفضه. 

شكوى  ة من أن تقرر أنهيئة التعليم المحلي أعاله، 4إلى  1وال يمنع توفر ما جاء في النقاط من  . ج

 التي تقدمتم بها غير كافية. جراءاتعدم صحة اإل

 رجاااا صحة اإلاد الطاف اآلخا على شكوى عدم  .7

أن يرسل ردا للطرف اآلخر خالل مدة زمنية  جراءاتصحة اإلينبغي على الطرف المتلقي لشكوى عدم 

هذا الرد موضوعات الشكوى. إال في  تناوليعشرة أيام من تاريخ تلقي الشكوى، على أن  تتجاوزال 

صحة  شكوى عدماد هيئة التعليم المحلية على الحالة التي جاء ذكرها تحت العنوان السابق مباشرة 

 .رجاااا اإل

C.  التسوية إرجاااا (34 CFR §300.510) 

 التسوية ارجتماع .1

خمسة عشرة يوما من تلقيكم إخطارا بالشكوى  تتجاوزينبغي على الهيئة في خالل مدة زمنية ال 

األعضاء المعنيين  أوومع العضو  معكم ااجتماعتعقد لشكوى، أن ا استماعالمقدمة وقبل بداية جلسة 

بطفلكم والذي لديه معرفة محددة عن الوقائع التي تتعلق بالشكوى  برنامج التعليم الفرديفريق في 

 :واالجتماعالمقدمة. 

 وأيبااتخاذ القرار عن الهيئة،  صالحيةينبغي أن يتضمن ممثال لهيئة التعليم المحلية ممن لديهم  . أ

ال ينبغي أن يحضره محامي الهيئة إال إذا كان المحامي الخاص بكم حاضرا. وتقومون أنتم والهيئة  . ب

. والهدف من االجتماعطفلكم لحضور ل برنامج التعليم الفرديفريق بتحديد األعضاء المعنيين في 

تتمكن هو منحكم فرصة لمناقشة الشكوى التي تقدمتم بها والوقائع التي تقوم عليها حتى  االجتماع

 من تسوية النزاع.هيئة التعليم المحلية 

 ضروريا في حالة: االجتماعال يصبح  . ت

 االجتماعخطيا على التنازل عن  تفاققمتم أنتم والهيئة باال (1

 .الوساطةلى اللجوء إلى الوساطة، كما سيجيء تحت عنوان ع تفاققمتم أنتم والهيئة باال (2

 التسوية مهلة .2

زمنية  مهلةالشكوى المقدمة على النحو الذي يرضيكم خالل  عن تسويةإذا عجزت هيئة التعليم المحلية 

 جراءاتالزمنية الالزمة إل المهلة) جراءاتصحة اإلثالثين يوما من تاريخ تلقي شكوى عدم  تتجاوزال 

 لشكوى أن تنعقد.ا استماع(، فيمكن لجلسة التسوية

الزمنية  المهلةبخمسة وأربعين يوما لصدور قارارا نهائيا، بعد انتهاء الزمنية المحددة  المهلةتبدأ 

الزمنية  المهلةالتي قد تحدث لتعديل  ستثناءاتوالمحددة بثالثين يوما، وهناك بعض اال لتسويةالالزمة ل

 و المحددة بثالثين يوما، كما سيأتي الحقا. لتسويةالالزمة ل
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حتى تتم  ستماعاالوجلسة  للتسويةالزمنية  المهلةسيؤدي إلى تأخير  التسوية اجتماعوعدم مشاركتكم في 

كم مع هيئة التعليم المحلية بالتنازل عن اتفاق. إال في حالة التسوية اجتماعموافقتكم على حضور 

وساطة. وإذا بذلت الجهود الكافية والمثبتة بالمستندات ولم تتمكن مع واللجوء إلى ال التسوية إجراءات

الزمنية  المهلة، فيمكن للهيئة في نهاية التسوية اجتماعذلك الهيئة من الحصول على مشاركتكم في 

التي تقدمتم بها بإلغاء الشكوى.  ستماعاالضابط ، أن تطالب والمحددة بثالثين يوما للتسويةالالزمة 

معكم  تفاقهيئة التعليم المحلية لال محاوالتعلى سجل بالمستندات الدالة على ذلك  تضمنوينبغي أن ت

 على موعد ومكان، ومثاال على ذلك:

 ت،تصاالإجرائها ونتائج تلك اال محاولةتمت  أوالتي تمت ت تصاالالباسجالت تفصيلية  .1

 وأيباوالرد عليها،  ولي األمرإلى رسالها إنسخ من المراسالت التي تم  .2

 .ونتائج كل من هذه الزيارات عملهمكان  أو ولي األمر تفصيلية بالزيارات إلى منزل  سجالت .3

خمسة  تتجاوززمنية ال  مهلةفي خالل  التسوية اجتماعفي حالة إخفاق هيئة التعليم المحلية في عقد 

 اجتماعفي حالة عدم مشاركتها في  أوعشرة يوما من تسلمها اإلخطار بالشكوى التي تقدمتم بها 

الزمنية المحددة بخمسة وأربعين يوما  المهلةباإليذان ببدء  ستماعاالضابط ، يمكنكم مطالبة التسوية

 .جراءاتعدم صحة اإل شكوى استماعلعقد جلسة 

 والمحددة بثالثين يوما  للتسويةالزمنية الالزمة  المهلةتعديل  .3

الزمنية  المهلة، فإن التسوية اجتماعكم خطيا مع هيئة التعليم المحلية على التنازل عن اتفاقفي حالة 

 تبدأ في اليوم التالي. ستماعاالالمحددة بخمسة وأربعين يوما لجلسة 

 

 أوبعد بدء الوساطة امكانية التوصل إلى حل، ية بعدم كم خطيا مع هيئة التعليم المحلاتفاقة في حال

الزمنية  المهلةفإن  و المحددة بثالثين يوما، للتسويةالزمنية الالزمة  المهلةوقبل نهاية  التسوية اجتماع

 تبدأ في اليوم التالي. ستماعاالالمحددة لجلسة 

 الخطي على تسوية النزاع تفاقاال .4

، فينبغي عليكم وعلى هيئة التعليم التسوية اجتماعفي حالة التوصل إلى تسوية للنزاع اثناء انعقاد 

 :تفاقملزم قانونيا، فيكون هذا اال اتفاقالمحلية عقد 

اتخاذ القرارات الملزمة  صالحيةموقعا من قبلكم ومن قبل ممثل هيئة التعليم المحلية الذي لديه  . أ

 وأيباللهيئة، 

، التسوية جتماعكنتيجة ال مع هيئة التعليم المحلية تفاقفي حالة توصلكم لال – تفاقمراجعة اال مهلة . ب

 تتجاوززمنية ال  مهلةفي خالل  تفاقتراجع عن االيالهيئة( أن  أوفيمكن ألي من الطرفين )أنتم 

 .تفاقثالثة أيام عمل من تاريخ توقيع اال

V.   رجاااا صحة اإلعدم  شكوى استماعرجلسا 

A.  34)(  رجاااا صحة اإلغيا منحاز لشكوى عدم  استماعرجلسة CFR §300.511  

 نظاة عامة .1

ينبغي عليكم وعلى هيئة التعليم المحلية المعنية  جراءاتصحة اإلفي كل مرة تقدم فيه شكوى عدم 

عدم  شكوى استماعرجلسة غير المنحاز كما جاء تحت عنوان  ستماعاالبالنزاع، أن تتاح لكما فرصة 

في بنسلفانيا  (ODR) ويقوم مكتب تسوية النزاعات .التسوية إرجاااا وتحت عنوان  رجاااا اإلصحة 

  (الموااد. )مما تتضمن عليه قائمة جراءاتصحة اإللعدم  الشكاوىبإدارة نظام 
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  ستماعاالبابط  انحيازعدم  .2

 الحد األدنى من المتطلبا  وهي: ستماعاالبابط ينبغي أن يتوافا في 

توفير التعليم والرعاية هيئة التعليم المحلية المعنية ب أواال يكون من موظفي الهيئة التعليمية للوالية  . أ

ضابط لقيامه بدور  لمجرد أنه تقاضى منها أجراللطفل. وال يعتبر الشخص موظفا لدى الهيئة 

 .ستماعاال

ضابط الذي ينبغي أن يتصف به  نحيازمهنية تتعارض مع عدم اال أواال يكون له مصلحة شخصية  . ب

 .ستماعاال

، (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالأن يتصف بالمعرفة وأن يكون متفهما ألحكام قانون التعليم لذوي  . ت

القانون، وللتفسيرات القانونية لهذا القانون من قبل  اولألحكام الفدرالية وأحكام الوالية التي تتعلق بهذ

 وأيباالمحاكم الفدرالية ومحاكم الوالية، 

، والتخاذ وكتابة القرارات التي تتوافق ستماعاالأن تكون لديه المقدرة والمهارة الالزمة إلدارة جلسة  . ث

 الممارسات القانونية المتبعة.مع 

ضابط ن تحتفظ بقائمة تضم األشخاص الذين يقومون بدور وينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أ

 وتتضمن على إقرار بمؤهالت كل منهم. ستماعاال

  رجاااا صحة اإل شكوى عدم استماعموبوع رجلسة  .3

الهيئة( أن يناقش موضوعات لم تتضمن عليها  أو)أنتم  ستماعاالال يمكن للطرف الذي طالب بجلسة 

 موافقة الطرف اآلخر.، إال بعد جراءاتصحة اإلشكوى عدم 

 ستماعاالالزمنية التي يمكن المطالبة في خاللها بعقد رجلسة  المهلة .4

 الحدود الزمنية . أ

زمنية  مهلةللشكوى في خالل  ستماعاالعلى هيئة التعليم المحلية المطالبة بعقد جلسة  أوينبغي عليكم 

كان ينبغي أن  أوعلم هيئة التعليم المحلية  أوالتاريخ الذي نمى فيه إلى علمكم عامين من  تتجاوزال 

شكوى عدم صحة الموضوع الذي تقوم عليه الشكوى المقدمة. وينبغى على  ايمنو إلى علمكم

معرفة  أومعرفتكم تم في تاريخ ال يتعدى عامين من تاريخ  انتهاكب ادعاءأن تتضمن  جراءاتاإل

  .اءاتجرصحة اإلالهيئة باإلجراء الذي تقوم عليه شكوى عدم 

 

 في المهلة الزمنية ستثنااا اال

 جراءاتصحة اإلتقديم شكوى عدم  عدم استطاعتكمينطبق شرط المهلة الزمنية عليكم في حالة  ال

 لألسباب التالية:

 أوالمشكلة موضوع الشكوى،  قامت بتسويةاساءت هيئة التعليم المحلية الفهم في اعتقادها أنها  .1

من قانون  Bلم تقدم هيئة التعليم المحلية لكم المعلومات التي ينبغي عليها توفيرها طبقا للفقرة  .2

 .(IDEA)الخاصة  اتحتياجاالالتعليم لذوي 

B.  حق الفاد في أن يستمع إليه(34 CFR §300.512) 

 نظاة عامة .1

 استماع)بما في ذلك رجلسة  رجاااا صحة اإل شكوى عدم ستماعااليحق ألي طاف من أطااف رجلسة 

، القاااا  استئناف ، كما رجاا تح  عنواناستئنافطاف في  أوالتأديبية(،  رجاااا تتعلق باإل

 أن: الماارجعة غيا المنحازة

مدربين فيما يتعلق بمشكالت األطفال  أوأشخاص لهم دراية خاصة  أونصحه محامي ييرافقه و . أ

 المعاقين،

 ومواجهة واستجواب الشهود والمطالبة بحضورهم، تقديم األدلة . ب
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دخال إلى الجلسة األدلة التي لم يتم اإلفصاح عنها للطرف اآلخر قبل فترة ال تقل عن خمسة أيام إمنع  . ت

 ،ستماعاالعمل قبل جلسة 

 وأيباإلكترونيا طبقا الختياركم،  أوالحصول على تسجيل كامل لنص الجلسة سواء كان خطيا  . ث

 إلكترونيا طبقا الختياركم، من الحقائق والقرارات الناتجة عن الجلسة. أوالحصول على نسخة خطية  . ج

 اإلفصاح عن المزيد من المعلوما  .2

قوموا باإلفصاح لرجميع األطااف األخاى عن نتائج كافة تالتعليم المحلية أن  ينبغي عليكم وعلى هيئة

يا  التي رجاا  نيترجة لتلك التقييما ، والتي تعتزمون التقييما  التي تم  إلى ذلك اليوم، وعن التوص

، في خالل مدة ال تقل عن خمسة أيام عمل قبل موعد ستماعاالالهيئة استخدامها في رجلسة  أوأنتم 

 .ستماعاالرجلسة 

التوصيات  أوأن يمنع الطرف الذي ال ينفذ هذا الشرط من إدخال التقييمات  ستماعاالضابط ويمكن ل

 بدون موافقة الطرف اآلخر. ستماعاالالمعنية إلى جلسة 

 ستماعاالأثناا انعقاد رجلسة  لياا األمواأوحقوق  .3

 ينبغي أن يعطى لكم الحق في:

 إلى الجلسة، ستماعاالإحضار الطفل موضوع جلسة  . أ

 وأيبافتح الجلسة للجمهور،  . ب

 عنها بال مقابل.الحصول على تسجيل للجلسة وللحقائق والقرارات الناتجة  . ت

C.  34)(  ستماعاالقاااا  رجلسة CFR §300.513 

 ستماعاالبابط قااا  .1

قراره بشأن تلقي طفلكم التعليم المناسب المجاني الذي تكفله  ستماعاالجلسة  مسئولينبغي أن يتخذ  . أ

 بناء على وقائع فعلية. (FAPE) ةالدول

أن طفلكم لم يتلقى  ستماعاالضابط ، قد يقرر جراءاتاإل انتهاكب دعاءمور التي يتعلق فيها االفي األ . ب

 :جراءات، فقط في حالة أن عدم صحة اإل(FAPE)التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدولة 

حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدوله  سلبا على أثرت (1

(FAPE)، 

في عملية اتخاذ القرار بشأن توفير التعليم  فرصتكم في المشاركةعلى  سلبا وبشكل واضحأثرت  (2

 ،أو (FAPE)المناسب المجاني الذي تكفله الدوله 

 تسببت في حرمانه من ميزة تعليمية. (3

 بند اإلنشاء . ت

امره لهيئة التعليم المحلية أون إصدار م ستماعاالضابط يل أية من األحكام السابقة لمنع أوت يجوزال 

تحت الفقرة  جراءاتحماية اإلالجزء من األحكام الفدرالية الخاص ب نص عليهابتنفيذ المتطلبات التي 

B  الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي(IDEA)  األجزاء من  34)الئحة القوانين الفدرالية

شكوى تقديم : العناوينألية من األحكام التي جاءت تحت  يجوز. وال 300.536إلى  300.500

 ستماعاال، النماذج، عملية التسوية، رجلسة رجاااا عدم صحة اإلشكوى ، رجاااا صحة اإل عدم

)أحكام القوانين  ستماعاال وقاااا  رجلسة غيا المنحاز للشكوى، حق الفاد في أن يستمع إليه،

(، أن تؤثر على حقكم في التقدم بطلب 300.513إلى   300.507األجزاء من  34الفدرالية 

 المختصة.محكمة الفي  جراءاتاإلصحة عدم  شكوى ستماعاجلسة  ستئنافال

 للشكوى ستماعاالالطلب المنفصل لرجلسة  .2

من  Bالفقرة  من األحكام الفدرالية تحت جراءاتحماية اإلخاص بالجزء الي يل أيا مما جاء فأوت يجوزال 

 300.500األجزاء من  34)الئحة القوانين الفدرالية  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالقانون التعليم لذوي 
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تتعلق بموضوع منفصل عما  جراءاتصحة اإل(، بحيث يحول دون تقديمكم لشكوى عدم 300.536إلى 

 التي تم تقديمها من قبل. جراءاتجاء في شكوى عدم صحة اإل

 والرجمهوا العام االستشاايةالنتائج والقاااا  للرجنة  .3

 على الشخصية أن:ينبغي على الهيئة التعليمية للوالية بعد أن تقوم بحذف المعلومات الدالة 

للجنة  ستئنافاال أو ستماعاالالنتائج والقرارات التي تم التوصل إليها عن طريق جلسة  نقلت . أ

 وأيبا، (SEAP)اإلستشارات التعليمية الخاصة للدولة 

 الجمهور. تناولمهذه النتائج والقرارات في  ضعت . ب

D. الماارجعة غيا المنحازةستئنافنهائية القااا، اال ، 

 ستماعاالنهائية قرار جلسة 

التأديبية( تعتبر  جراءاتالمتعلقة باإل ستماعاال)بما في ذلك جلسة  ستماعاالالقرار الذي يتخذ في جلسة 

 في محكمة مختصة. ستئنافنهائية، باستثناء حق كل من الطرفين )أنتم و الهيئة( في اال

E. ستماعاالومالئمة رجلسا   اإلطاا الزمني 

 اإلطاا الزمني .1

والية أن تؤكد على عدم انقضاء أكثر من خمسة وأربعين يوما بعد انتهاء مهلة لينبغي على الهيئة التعليمية ل

تعديل المهلة الزمنية الالزمة للتسوية و المحددة كما جاء تحت عنوان  أوالتسوية،  جتماعالثالثين يوما ال

 ليحدث التالي: ، بثالثين يوما

 وأيبا، ستماعاالالتوصل إلى قرار نهائي في جلسة  . أ

 إرسال نسخة من القرار إليكم وإلى هيئة التعليم المحلية. . ب

 مد المهال  الزمنية .2

الحدود المذكورة )خمسة وأربعون  تتجاوزالمراجعة أن يأذن بمد المهلة الزمنية ل أو ستماعاالضابط يمكن ل

هيئة التعليم المحلية بطلب  أووثالثون يوما لقرار المراجعة( في حالة إذا ما تقدمتم أنتم  ستماعااليوما لجلسة 

تتضمن مناقشات شفهية في موعد ومكان مما يتناسب  استماعلمد المهلة الزمنية. وينبغي أن تدار كل جلسة 

 بالقدر الكافي مع ظروفكم وظروف طفلكم.

F. الدعاوىذه المدنية والمهلة الزمنية لافع ه الدعاوى 

 نظاة عامة .1

الهيئة( في حالة عدم موافقتكم على النتائج والقرارات التي جاءت في قرار  أويمكن ألي الطرفين )أنتم 

عدم صحة  شكوى استماعالهيئة التعليمية للوالية، أن يرفع دعوى مدنية فيما يتعلق بموضوع جلسة 

التأديبية(. ويمكن رفع الدعوة في محكمة  جراءاتالمتعلقة باإل ستماعاال)بما فيها جلسات  جراءاتاإل

دولة المختصة في محكمة ال أوإلى القيمة موضوع النزاع،  لتفاتإقليمية في الواليات المتحدة بدون اال

هي  بنسلفانياالحكم في هذا النوع من القضايا(. المحكمة المختصة في  صالحية)محكمة الدولة التي لها 

 محكمة الكمنولث.

 الزمنية الحدود .2

الهيئة( سيكون لديه مهلة  أوفي الواليات المتحدة )أنتم  الطرف الذي يقوم برفع الدعوى لمحكمة المقاطعة

زمنية محددة بتسعين يوما من تاريخ قرار الهيئة التعليمة للوالية لرفع الدعوى المدنية. والطرف الذي 

يرفع الدعوى في محكمة الكمنولث سيكون لديه مهلة زمنية محددة بثالثين يوما من تاريخ قرار الهيئة 

 ية.التعليمية المحلية ليتمكن من رفع الدعوى المدن

 أخاى إرجاااا  .3

 في أي دعوى قبائية، المحكمة:
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 اإلدارية، جراءاتتتلقى سجالت اإل .1

 وأيبامطالبة هيئة التعليم المحلية بذلك،  أوتستمع إلى المزيد من األدلة عند مطالبتكم  .2

 الذي تراه مناسبا. نتصافمنح االتدلة وتتخذ قرارها بناء على قوة األ .3

 قاعدة اإلنشاا .4

ما يضع حدودا على الحقوق  (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bال يوجد في الفقرة 

، 1990لعام  المعاقينفي ظل دستور الواليات المتحدة، وقانون األمريكيين  التدابيرو جراءاتواإل

أية قوانين فدرالية أخرى تحمي  أو(، 504)الجزء  1973لعام التأهيل  إعادةالعنوان الخامس من قانون 

 نتصافلال محاولةحقوق األطفال المعاقين، ولكن قبل رفع الدعوى المدنية في ظل هذه القوانين في 

، ينبغي أن تستنفد الخاصة اتحتياجاالالتعليم لذوي  من قانون Bوالذي تشتمل عليه أيضا الفقرة 

ق، إلى نفس المدى التي كانت يها فيما سبالتي تم اإلشارة إل جراءاتصحة اإلشكوى عدم  إجراءات

من قانون التعليم لذوي  Bستستنفد لو كان الطرف الرافع للدعوى يفعل ذلك فيما يندرج تحت الفقرة 

أنه قد يكون أمامكم تدابير مما يندرج تحت القوانين األخرى تتداخل مع . ويعني ذلك الخاصة اتحتياجاال

عن  نتصافولكن في العموم يكون االالخاصة.  اتحتياجاالالتدابير التي يتيحها قانون التعليم لذوي 

 اتحتياجاالاإلدارية التي يتيحها قانون التعليم لذوي  طريق القوانين األخرى ممكنا بعد استنفاد التدابير

غير المنحاز للشكوى(  ستماعاالالتسوية، وجلسة  اجتماع، جراءاتصحة اإلالخاصة )وهي شكوى عدم 

قبل اللجوء للقضاء، إال في حالة وجود استثناء قضائي محدد يجعل من متابعة التدابير اإلدارية أمر غير 

 ذي جدوى.

G. أتعاب المحاماة 

 نظاة عامة .1

الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bإجراء فيما يندرج تحت الفقرة  أودعوى  ةفي أي

(IDEA):قد تمنح المحكمة ولها في ذلك حرية اإلختيار أتعاب معقولة للمحاماة كجزء من المصروفات ، 

 جاء الحكم في صالحكم.لكم إذا  . أ

الهيئة التعليمية للوالية إذا جاء الحكم في صالحها، على نفقة المحامي الذي  أولهيئة التعليم المحلية  . ب

رفع دعوى قضائية ترى المحكمة أنها غير  أويقوم بتمثيلكم، إذا كان المحامي قد: )أ( تقدم بشكوى 

يبدو غير  ستمر في النزاع بعد أن أصبح النزاعا)ب(  أوال أساس لها،  أوغير معقولة  أوجادة 

 أو، ال أساس له أوغير معقول  أوجدي 

هيئة التعليم المحلي إذا جاء الحكم في صالحها، على نفقة المحامي الذي  أوللهيئة التعليمية للوالية  . ت

بعد لرفع الدعوى قد تم بدافع ال يتفق مع  فيما أو ستماعااليقوم بتمثيلكم، إذا ما كان طلبكم لجلسة 

  .جراءاترفع تكاليف اإل أواللياقة مثل تعمد المضايقة، التأخير 

 األتعاب المعقولة .2

 المعقولة بما يتفق مع اآلتي: ةتمنح المحكمة أتعاب المحاما

جلسة  أوتتماشى هذه األتعاب مع األتعاب المتعارف عليها في المجتمع الذي نشأت فيه الدعوى  . أ

في حساب  مضاعف أومكآفأة ضافة إ يجوزماثلة في النوع والجودة. وال ، للخدمة المستماعاال

 األتعاب المستحقة.

من  Bإجراء فيما يندرج تحت الفقرة  أوال تمنح األتعاب وال تسترد المصاريف المتعلقة بدعوى  . ب

، لخدمات قدمت بعد أن تم عرض تسوية خطية (IDEA)الخاصة  اتحتياجاالقانون التعليم لذوي 

 عليكم إذا:

المدنية الفدرالية،  جراءاتمن أحكام اإل 68العرض قد جاء في المهلة المحددة في الحكم  كان (1

مراجعة على مستوى الوالية،  أو جراءاتعدم صحة اإل شكوى ستماعاالفي حالة جلسة  أو

 القضائية، جراءاتفي أي وقت يزيد عن عشرة أيام قبل بدء اإل
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 وأيباإذا لم يتم قبول العرض في خالل عشرة أيام،  (2

الذي حصلتم عليه أفضل لكم  نتصافاإلداري أن اال ستماعاالضابط  أوإذا وجدت المحكمة  (3

 من عرض التسوية.

قد يتم  المتصلة بهالقيود فإن منح أتعاب المحاماة والتكاليف األخرى وبغض النظر عن هذه  (4

 عرض التسوية.ما يبرر رفضكم لإذا جاء الحكم لصالحكم وكان لديكم 

 االجتماعطفلكم، إال إذا عقد ل برنامج التعليم الفرديفريق ات اجتماعتمنح األتعاب فيما يتعلق ب ال . ت

التسوية كما جاء تحت عنوان  اجتماعالدعوى القضائية. وال يعتبر  أواإلدارية  جراءاتكنتيجة لإل

دعوى قضائية، فيما يتعلق بأحكام  أوإدارية  استماعا يعقد كنتيجة لجلسة اجتماع، التسوية ارجتماع

 أتعاب المحاماة هذه.

 .الوساطةوال تمنح األتعاب للوساطة كما جاءت تحت عنوان  . ث

 تخفيض األتعاب .3

الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bتقوم المحكمة بتخفيض األتعاب كما نصت عليه الفقرة 

(IDEA) :إذا ما وجدت المحكمة 

لمجراها قمتم بتأخير  جراءاتاإل أوالمحامي الذي يمثلكم قمتم خالل اتخاذ الدعوى  أوأنكم أنتم  . أ

 التسوية النهائية للنزاع بدون مبرر.

تزيد أتعاب المحاماة التي كانت ستمنح زيادة كبيرة عن األجر المحتسب بالساعة المتعارف عليه  . ب

عون بنفس مستوى الكفاءة ممن يتمت في المجتمع للخدمات المماثلة التي يقدمها المحامون

 والسمعة والخبرة.

 أو، جراءاتواإل الدعاوىالوقت والخدمات القانونية المقدمة كانت أكثر مما ينبغي في مثل هذه  . ت

لم يتقدم المحامي الذي يمثلكم لهيئة التعليم المحلية بالمعلومات الكافية في اإلخطار بشكوى عدم  . ث

 .رجاااا عدم صحة اإلشكوى كما جاء تحت عنوان  جراءاتصحة اإل

هيئة التعليم المحلية قامت  أوولكن المحكمة قد ال تقوم بتخفيض األتعاب إذا وجدت أن الوالية 

لما يندرج  انتهاكأنها قامت ب أوبدون مبرر،  جراءاتاإل أوبتأخير التسوية النهائية للدعوى 

 الخاصة. اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bفي الفقرة  جراءاتحماية اإلتحت أحكام 

H.  النماذج(34 CFR §300.509) 

شكوى إلى و جراءاتالتعليمية للوالية بإعداد نموذج لمساعدتكم على تقديم شكوى عدم صحة اإلقامت الهيئة 

التعليمية للوالية. إال أن الهيئة التعليمية للوالية وهيئة التعليم المحلية ال تلزمكم باستخدام هذه النماذج.  اإلدارة

أي شكل مناسب طالما أنه يحتوي على المعلومات الالزمة لتقديم  أوفيمكنم في الواقع استخدام النماذج 

 الية.التعليمية للو شكوى إلى اإلدارة أو جراءاتشكوى عدم صحة اإل
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VI.  الوساطة(34 CFR §300.506) 

A. نظاة عامة 

ينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن توفر الوساطة لتتيح لكم ولهيئة التعليم المحلية تسوية النزاعات التي 

قبل  أ، بما فيها األمور التي تطر(IDEA)الخاصة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bتندرج تحت الفقرة 

الفقرة يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات فيما يندرج تحت . فالوساطة جراءاتتقديم شكوى عدم صحة اإل

B  هيئة التعليم المحلية قد تقدمتم بشكوى عدم  أوالخاصة، سواء كنتم أنتم  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي

 .رجاااا تقديم شكوى عدم صحة اإلكما جاء تحت عنوان  استماعللمطالبة بعقد جلسة  جراءاتصحة اإل

B. رجاااا متطلبا  اإل 

 أن عملية الوساطة: رجاااا ينبغي أن تكفل اإل

 تتم بمحض إرادتكم وإرادة هيئة التعليم المحلية، .1

 Bلمنع أي حق أخر من حقوقكم كما جاء في الفقرة  أو استماعتأخير حقكم في جلسة  أوال تستخدم لمنع  .2

 وأيباالخاصة،  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي 

 تدار بمعرفة وسيط مؤهل وغير منحاز قد تم تدريبه على تقنيات الوساطة الفعالة. .3

ن للقيام بدور الوساطة ممن لديهم يينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن تحتفظ بقائمة باألشخاص المؤهل .4

الخدمات األخرى المتعلقة الخاصة و اتحتياجاالبتوفير التعليم لذوي  المعرفة بالقوانين واألحكام المتعلقة

يكفل بأسلوب آخر  أو. وينبغي على الهيئة التعليمية للوالية اختيار الوسطاء بطريقة عشوائية ودورية به

 .نحيازعدم اال

 ات.االجتماعة عن تكاليف عملية الوساطة بما فيها تكاليف مسئولتعتبر الوالية  .5

بحيث تالئم المواعيد وأماكن اللقاء ظروفكم وظروف هيئة  تحديد جدوال زمنيا للقاءات الوساطةينبغي  .6

 التعليم المحلية.

إذا تمكنتم أنتم وهيئة التعليم المحلية من تسوية النزاع من خالل عملية الوساطة ينبغي عليكما عقد  .7

 لتسوية وأيبا:ا ثقوي ةقانونيا من الناحية الملزم ااتفاق

استخدامها كأدلة في جلسات  يجوزن المناقشات التي تمت أثناء عملية الوساطة ستظل سرية وال يقر بأ .8

 وأيبا المدنية التي قد تنشأ الحقا، الدعاوى أو ستماعاال

 اتخاذ القرارات الملزمة لها. صالحيةموقعا منكم ومن ممثل هيئة التعليم المحلية والذي لديه  .9

عن عملية الوساطة بواسطة أي محكمة من المحاكم المختصة  الموقع الذي ينشأ تفاقاال يمكن فرضو .10

في  أوالقضائية(  الدعاوىالحكم في مثل هذه  صالحيةفي الوالية )محكمة يخول لها قانون الوالية 

 محكمة من محاكم المقاطعات في الواليات المتحدة.

سرية. فال يجوز استخدامها كأدلة في ينبغي أن تظل المناقشات التي تمت خالل عملية الوساطة  .11

 أوالقضائية المستقبلية في محكمة فدرالية  الدعاوى أو جراءاتعدم صحة اإل شكوى استماعجلسات 
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من قانون التعليم لذوي  Bالدعم فيما يندرج تحت الفقرة  محكمة من محاكم الوالية في والية تتلقى

 الخاصة. اتحتياجاال

C.  الوسيط انحيازعدم 

 الوسيط:

هيئة التعليم المحلية المعنية بتوفير خدمات  أوال يجوز أن يكون موظفا لدى الهيئة التعليمية للوالية  .1

 وأيباالتعليم والرعاية لطفلكم، 

 الذي ينبغي أن يتصف به. نحيازمهنية بما يتعارض مع عدم اال أوينبغي أال يكون له مصلحة شخصية  .2

الهيئة التعليمية للوالية  أووال يعتبر الشخص الذي يقوم بدور الوساطة موظفا لدى هيئة التعليم المحلية 

 لمجرد أنه تقاضى منها أجرا لقيامه بدور الوساطة.

 

 

 

VII.  رجاااا شكوى عدم صحة اإلإلحاق الطفل في انتظاا نتيرجة الوساطة والب  في   (34 CFR §300.518) 

A. نظاة عامة 

)الئحة القوانين الفداالية  رجاااا شكوى عدم صحة اإلإلحاق الطفل في انتظاا نتيرجة الوساطة والب  في 

 ( 300.518الرجزا  34

ناء ثوأللطرف اآلخر، وأثناء المهلة الزمنية لعملية التسوية،  جراءاتبعد إرسال شكوى عدم صحة اإل

المحكمة، يينبغي أن  إجراءات أوغير المنحاز للشكوى،  ستماعاال، وفي فترة انتظار قرار جلسة الوساطة

كم أنتم وهيئة التعليم المحلية على غير ذلك. اتفاقلتحق بها، إال في حالة ييظل الطفل في المدرسة التي 

 .عند تأديب األطفال المعاقين رجاااا اإلوتستثنى من ذلك الحاالت التي ستجيء الحقا تحت عنوان 

 

حكومية، مدرسة بمبدئي  التحاق أو لتحاقعلى تقديم لال جراءاتدم صحة اإلفي حالة تضمن شكوى ع

 .جراءاتحق بعد موافقتكم بالبرنامج العادي للمدرسة الحكومية حتى تمام اإلتفينبغي على الطفل أن يل

 

تضمن على تقديم مبدئي للحصول على الخدمات مما يندرج تحت ت جراءاتإذا كانت شكوى عدم صحة اإل

الخاصة لطفل في مرحلة انتقالية بين خدمة تندرج تحت  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bالفقرة 

من نفس القانون، وكان الطفل غير  Bالخاصة، والفقرة  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Cالفقرة 

 Cدمات الفقرة إلنه بلغ الثالثة من العمر، فينبغي على الهيئة أن توفر خ Cمستحقا للخدمات تحت الفقرة 

في الخدمات المقدمة له طبقا للخطة الفردية لخدمات  . ومن حق الطفل أن يستمرالتي كان الطفل يتلقاها

بينما هو في فترة انتقالية للدخول في برنامج التدخل المبكر في مرحلة  عندما ينشأ نزاع (IFSP) األسرة 

رسمية لتسوية النزاع. وفي حالة  استماعالحضانة عند بلوغ الطفل عامه الثالث، ومطالبة األسرة بجلسة 

، وموافقتكم على إلحاق الخاصة اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bالطفل تحت الفقرة   استحقاقثبوت 

لى، فينبغي على هيئة وللمرة األ الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجااللطفل بالتعليم لذوي ا

والتي ال  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاالالتعليم المحلية توفير خدمات التعليم لذوي 

  )الخدمات التي تتفقا عليها أنتم والهيئة(. جراءاتيوجد حولها نزاع، في انتظار نتيجة اإل
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VIII.  ؟نبباطبسبب مشكال  تتعلق باال تمطفلي قد افد ماذا لو كان 

 التأديبي للطفل المعاق. افدفي حالة ال رجاااا هذا الرجزا اإل تناولي

 

والذي يتلقى خدمات هيئة التعليم المحلية.  طفل المعاقلالتأديبي ل رفدأحكام خاصة فيما يتعلق بال بنسلفانياتوجد في 

، إال فيما يشار جراءاتتنطبق عليهم نفس اإل (charter schools)واألطفال الملتحقين بالمدارس المستقلة  

 إليه بغير ذلك:

A.  المداسة العاملين في  صالحيا(34 CFR §300.530) 

 كل حالة على حدى تناول .1

قرارات  مذات الطبيعة الخاصة كل على حدى، عند اتخاذه ون في المدرسة الحاالتمسئولال تناولي

تماشيا مع المتطلبات التالية والتي تتعلق ، تغيير المؤسسة التعليمة التي يلتحق بها الطفلبشأن 

 طفل معاق لقواعد السلوك المدرسي. انتهاكالتأديبية والتي تطبق في حالة  جراءاتباإل

 نظاة عامة .2

لمدة   -في نفس اإلجراء المتبع مع األطفال األسوياء -الطفل المعاق  رفدين في المدرسة مسئوليمكن لل

الطفل  انتهاك)يستثنى من ذلك الطفل المعاق ذهنيا(، في حالة  متتالية مداسية عشاة أيام تتجاوزال 

تقوم  أومؤسسة أخرى،  أوأخرى مناسبة،  مدرسة، وتقوم بنقله مؤقتا إلى لقواعد السلوك المدرسي

الطفل مرات أخرى في نفس العام الدراسي لمدد ال  رفدين في المدرسة أيضا مسئولمكن للبوقفه. وي

ال يعنى  رفدلمخالفات سلوكية مستقلة، طالما أن هذا ال، نتيجة عشاة أيام مداسية متتالية تتجاوز

اإللحاق بالمؤسسا  تغييا التي يلتحق بها الطفل )انظر التعريف تحت عنوان المدرسة تغيير 

خمسة مدة اجمالية قدرها  يتجاوزال  رفد(، وطالما أن هذا الفيما يلي التأديبي افدبسبب ال التعليمية

الطفل المعاق من مدرسته لمدة اجمالية قدرها  رفد. وفي حالة أحدعشرة يوما دراسيا في عام دراسي و

الحق يحدث في  رفد، ينبغي على هيئة التعليم المحلية عند أي أحدعشرة أيام دراسية في عام دراسي و

 .الخدما نفس العام الدراسي أن توفر الخدمات بحيث تتماشى مع ما سيجيء الحقا تحت عنوان 

 أخاى صالحيا  .3

ال يمثل مظهرا من مظاهر اعاقته ا لقواعد السلوك المدرسي انتهاكفي حالة أن التصرف الذي يعد 

عشاة أيام دااسية  يتجاوز، وأن نقل الطفل كإجراء تأديبي فيما يلي( ا اإلعاقةتحديد مظاهنظر )أ

التأديبية على الطفل المعاق بنفس  جراءاتين في المدرسة يمكنهم تطبيق اإلمسئول، فإن المتتالية
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الطريقة ولنفس المدة التي تنطبق على األطفال األسوياء. ولكن على المدرسة أن توفر الخدمات لهذا 

البيئة لطفل ل برنامج التعليم الفرديفريق ويحدد  .الخدما الطفل كما سيجيء الحقا تحت عنوان 

)قوانين سلفانيا الخاصة لوالية بن اتحتياجاالالبديلة المؤقتة. وتنص أحكام التعليم لذوي  التعليمية

خمسة عشر  تتجاوزالتأديبي لطالب معاق لمدة اجمالية  رفد( على أن ال14.143الجزء  22بنسلفانيا 

التي يلتحق بها الطفل )والذي المدرسة ويصبح بذلك تغييرا في  يعتبر نمطا حدايوما في عام دراسي و

(. وينبغي أن تصدر تأديبي افدالتي يلتحق بها الطفل نتيرجة لالمداسة تغييا سيجيء شرحه تحت 

لولي األمر قبل  اإخطااا خطيا مسبق /بها إخطاا إلحاق بالمؤسسة التعليمية الموصىهيئة التعليم المحلية 

لمدة  أوعشرة أيام متتالية  تتجاوزلمدة  رفدالذي يلتحق بها )ال للمدرسة الذي يعتبر تغييرا  رفدال

 خمسة عشر يوما(. تتجاوزجمالية إ

 الخدما  .4

التي يلتحق بها، يمكن توفيرها في المدرسة ه من رفدالخدمات التي ينبغي تقديمها للطفل المعاق الذي تم 

بيئة تعليمية بديلة مؤقتة. وينبغي على هيئة التعليم المحلية أن توفر الخدمات للطفل المعاق المفصول 

ذا كانت توفر ذلك للطفل إ، اسيفي ذاك العام الدر أقل أوعشاة أيام التي يلتحق بها لمدة المدرسة من 

متحانات الملحقة واستكمال ية دخول االمسئوله بنفس الطريقة. وقد تقع على الطالب رفدالسوي في حال 

ه، وقد يسمح للطالب القيام بذلك بمساعدة الخطوط اإلرشادية لهيئة التعليم رفدالدروس التي تمت أثناء 

 المحلية.

عشاة أيام دااسية  تترجاوزلمدة التي يلتحق بها المدرسة من  رفدعلى الطفل المعاق الذي ينبغي و

 أن: متتالية

في المشاركة في مناهج التعليم العامة،  ستمراريواصل تلقي الخدمات التعليمية حتى يتمكن من اال . أ

برنامج و تم هذا في بيئة تعليمية مختلفة، حتى يحرز التقدم نحو األهداف التي تحددت من خالل ول

 وأيباالذي وضع من أجله،  الفردي التعليم

يتلقى تقييم السلوك العملي المناسب وخدمات التدخالت السلوكية والتعديالت التي صممت  . ب

 لمنع تكرارها. محاولةات السلوكية في نتهاكلمواجهة اال

، أحدفي عام دراسي وعشاة أيام الطفل المعاق من المدرسة التي يلتحق بها لمدة  رفدبعد أن يتم 

ال يعتبر تغييرا  رفدال أقل، و إذا كان أو لعشاة أيام دااسية متتاليةالحالي يمتد  رفدكان ال إذا أو

مع  بالتشاورين في المدرسة مسئوليمكن لل عندئذ)أنظر التعريف أدناه(،  التي يلتحق بهاللمدرسة 

إلى الخدمات لتمكين  حتياجعلى األقل من مدرسي الطفل أن يقوم بتحديد مدى اال حدامدرس و

في المشاركة في مناهج التعليم العامة، ولو تم ذلك في بيئة تعليمية أخرى،  ستمرارالطفل من اال

الذي  برنامج التعليم الفرديحتى يحرز التقدم المطلوب نحو األهداف التي تحددت من خالل 

 وضع من أجله.

 

فريق لطفل )أنظر التعريف أدناه(، على يعتبر تغييرا للمدرسة التي يلتحق بها ا رفدإذا كان ال

في  ستمرارللطفل أن يحدد الخدمة المناسبة التي تمكن الطفل من اال برنامج التعليم الفردي

المشاركة في مناهج التعليم العامة ولو تم ذلك في بيئة أخرى حتى يحرز التقدم المطلوب نحو 

 ذي وضع من أجله.ال برنامج التعليم الفردياألهداف التي تحددت من خالل 

 تحديد مظاها اإلعاقة .5

)كما  برنامج التعليم الفرديينبغي على هيئة التعليم المحلية وولي األمر واألعضاء المعنيين في فريق 

أن يقوموا بمراجعة كافة المعلومات في ملف الطالب،  يتحدد بمعرفة ولي األمر وهيئة التعليم المحلية(

في  ومالحظات المدرسين وأية معلومات أخرى يقدمها ولي األمر، الفرديبرنامج التعليم بما في ذلك 

د السلوك عه قوانتهاكخالل عشرة أيام من قرار تغيير المدرسة التي يلتحق بها الطفل المعاق ال
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ا مدته رفدالذي ال يعتبر تغييرا في المدرسة التي يلتحق بها الطفل، أي  رفدالمدرسية )إال في حالة ال

 وذلك لتحديد:أقل وليس تغييرا في المدرسة التي يلتحق بها الطفل(  أودراسية متتالية عشرة أيام 

إذا كان لهذا التصرف عالقة مباشرة  أوإذا كان التصرف الذي أتى به الطفل قد جاء نتيجة لإلعاقة  . أ

 أوقوية باإلعاقة،  أو

، برنامج التعليم الفرديفريق إذا كان التصرف الذي أتى به الطفل قد جاء كنتيجة مباشرة إلخفاق  . ب

 في تطبيق هذا البرنامج.

للطفل أن شرطا  برنامج التعليم الفرديفريق إذا قررت هيئة التعليم المحلي وولي األمر وأعضاء 

 من مظاهر اإلعاقة. ار التصرف الذي جاء به الطفل مظهرامما سبق قد تحقق، فينبغي اعتب

 

للطفل أن  برنامج التعليم الفرديفريق إذا قررت هيئة التعليم المحلي وولي األمر وأعضاء 

، في تطبيق هذا البرنامج، ينبغي على برنامج التعليم الفرديفريق التصرف قد جاء كنتيجة إلخفاق 

 الالزمة إلصالح القصور. جراءاتهيئة التعليم المحلي أن تتخذ اإل

 من مظاها اإلعاقة أن التصاف مظهااإلقااا ب .6

للطفل أن التصرف  برنامج التعليم الفرديفريق قررت هيئة التعليم المحلية وولي األمر وأعضاء  ذاإ

 أن: برنامج التعليم الفرديفريق الذي جاء به الطفل مظهر من مظاهر اإلعاقة، ينبغي على 

كان قد قامت بذلك قبل وقوع يقوموا بتقييم السلوك العملي، إال في حالة أن هيئة التعليم المحلية  . أ

التصرف الذي أدى إلى تغيير المدرسة التي يلتحق بها الطفل، وقامت باستخدام خطة تدخالت 

 أوسلوكية مع الطفل، 

بحيث تواجه  اوتعديله اعليهم مراجعتهينبغي ذا كانت خطة التدخالت السلوكية قد تم وضعها، فإ . ب

 التصرف.  هذا

ه منها إال في حالة موافقة رفدينبغي على هيئة التعليم المحلية أن تعيد الطفل الى المدرسة التي تم 

ولي األمر وسلطات المقاطعة على النقل كجزء التعديالت التي تطبق على خطة التدخالت 

 .الظاوف الخاصةالسلوكية، إال في الحاالت التي ستأتي الحقا تحت عنوان 

 الظاوف الخاصة .7

 رفدين في المدرسة أن يقوموا بمسئولال، يمكن لل مأمن مظاهر اإلعاقة  امظهروسواء كان التصرف 

 تتجاوزلمدة ال  (برنامج التعليم الفرديبيئة تعليمية بديلة مؤقتة )يقوم بتحديدها فريق الطالب ونقله إلى 

 :كان الطفل قدخمسة وأربعين يوما، إذا 

المواقع  أوظ بالسالح في المدرسة احتفالاب أوأدناه( إلى المدرسة  التعريفاتحمل السالح )أنظر ب مقا . أ

 هيئة التعليم المحلية، صالحياتفي المناسبات المدرسية التي تندرج تحت  أوالتابعة للمدرسة 

حث على  أوبيع ب أوأدناه(  التعريفاتاستعمال المواد المخدرة عن علم )أنظر ب أو قام بحيازة . ب

المواقع التابعة  أووجوده في المدرسة  أثناءأدناه(،  التعريفات)أنظر  لمراقبةالمواد الخاضعة لشراء 

 أوعليم المحلية، تهيئة ال صالحياتفي مناسبات مدرسية مما يندرج تحت  أوللمدرسة 

أدناه( أثناء وجوده في المدرسة  التعريفاتبالغة )أنظر  جسمانيةشخصا آخر إصابات  إصابةقام ب . ت

 .هيئة العليم المحلية صالحياتفي مناسبات مدرسية مما يندرج تحت  أوالمواقع التابعة للمدرسة  أو

 التعايفا  .8

واثنان وثالثة  حدال ووامادة أخرى مما جاء في الجد أوالمواد الخاضعة للمراقبة معناها عقار  . أ

ن الواليات المتحدة )قواني في قانون المواد الخاضعة للمراقبة   (c)202وأربعة وخمسة في الجزء 

21  ،812(c)) 

المواد المخدرة غير القانونية معناها مواد خاضعة للمراقبة ولكنها ال تتضمن المواد الخاضعة  . ب

يمكن  أوتستخدم في ظل مراقبة خبير طبي مرخص،  أويمكن حيازتها بشكل قانوني  التي للمراقبة
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 أواستخدامها بشكل قانوني في ظل مراقبة سلطة أخرى كما ينص عليه هذا القانون  أوحيازتها 

 تنص عليه أية أحكام للقانون الفدرالي.

من الجزء   (3)في الفقرة  ة بالغةمانيإصابة رجسمعناها كما جاء تحت  ة بالغةمانيإصابة جس . ت

  من قوانين الواليات المتحدة. 18تحت عنوان  1365للجزء  (h)الفرعي 

 930للجزء (g) لواأل من الجزء الفرعي (2)في الفقرة  سالح خطاسالح معناها كما جاء تحت  . ث

 من قوانين الواليات المتحدة. 18تحت عنوان 

 اإلخطااا  .9

الذي يعتبر تغييرا للمدرسة التي يلتحق بها الطفل  الرفدفي التاريخ الذي تقرر فيه هيئة التعليم المحلية 

بيان ه القواعد السلوكية المدرسية، ينبغي عليها أن تخطر ولي األمر بالقرار وأن توفر له نتهاكنتيجة ال

 .جراءاتحماية اإل

B. التأديبية  رجاااا التحويل الناتج عن اإل(34 CFR §300.536) 

يعتبر فصل الطفل المعاق من المدرسة التي يلتحق بها تحويال، ولذا فهو يتطلب إخطارا خطيا 

 إخطارا خطيا مسبقا إذا: أو يوصى بإلحاق الطفل بهابالمدرسة التي 

 أوعشرة أيام دراسية متتالية،  تتجاوزلمدة  رفدكان ال .1

 ،أحدخمسة عشرة يوما دراسيا في عام دراسي و تبلغلمدة إجمالية  رفدكان ال .2

 شكال نمطيا ألن: رفدبحيث اتخذ الالمتكرر  رفدكان الطفل قد تعرض لل .3

 ،أحدالمتكرر كان لمدة إجمالية تزيد عن عشرة أيام دراسية في عام دراسي و رفدال . أ

 المتكرر، رفدتصرف الطفل يتماثل إلى حد كبير مع ما أتى به من مخالفات سابقة نتج عنها ال . ب

 رفدوتقارب حوادث ال رفدفي كل مرة، والمدة اإلجمالية لل رفدهناك عوامل أخرى مثل مدة ال . ت

 وأيبامن بعضها، 

كل حالة ، على أساس النمطي يمثل تحويال رفدكان الما حديد إذا تقوم هيئة التعليم المحلية بت . ث

على حدى، وإذا اختلف معها ولي األمر يمكن مراجعتها عن طريق شكوى عدم صحة 

 الدعوى القضائية. أو جراءاتاإل

C.  تحديد البيئة التعليمية(34 CFR §300.531) 

 رفدأن يحدد البيئة التعليمية المؤقتة البديلة عندما يمثل ال التعليم الفرديبرنامج ينبغي على فريق 

 فيما سبق.الظاوف الخاصة و صالحيا  أخاىالذي يندرج تحت عنوان  رفدوفي ال ،تحويال

D. ستئنافاال (34 CFR §300.532) 

 نظاة عامة .1

)أنظر أعاله( للمطالبة بعقد جلسة  جراءاتيمكن لولي أمر الطفل المعاق أن يتقدم بشكوى عدم صحة اإل

 ه على:اعتراضفي حالة  استماع

 أوحاق الطفل بالتعليم مما نصت عليه األحكام الخاصة بذلك، إليتعلق بأي قرار  . أ

 تحديد مظاهر اإلعاقة كما جاء سابقا. . ب

)أنظر أعاله( للمطالبة بجلسة  جراءاتة التعليم المحلية أن تتقدم بشكوى عدم صحة اإلئويمكن لهي

الطفل في المدرسة التي يلتحق بها غالبا ما سينتج عنه األذى للطفل  استمرارإذا اعتقدت أن  استماع

 غير.لل أو

 ستماعاالبابط صالحيا   .2
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غيا  استماعبابط الذي تنطبق عليه الشروط التي جاءت تحت عنوان  ستماعاالينبغى على ضابط 

 وأن يتخذ قرارا بشأنها. ستماعاالأن يدير جلسة  منحاز

 أن: ستماعاالويمكن لضابط 

ا انتهاكأن الرفد كان  ستماعااليعيد الطفل المعاق إلى المدرسة التي تم رفده منها إذا قرر ضابط  . أ

أن تصرف الطفل يمثل  أو، ين في المداسةمسئولصالحيا  ال للمتطلبات التي جاءت تحت عنوان

 أومظهر من مظاهر اإلعاقة، 

خمسة وأربعين يوما إذا قرر  تتجاوزيأمر بتحويل الطفل المعاق إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة ال  . ب

 أوالطفل في المدرسة التي يلتحق بها غالبا ما سينتج عنه األذى للطفل  استمرارأن  ستماعاالضابط 

 .غيرلل

الطفل إلى المدرسة التي يلتحق  دةإعاإذا اعتقدت هيئة التعليم المحلية أن  ستماعاالوقد تتكرر جلسات 

 .غيرلل أوبها غالبا ما سينتج عنه األذى للطفل 

 

للمطالبة  جراءاتهيئة التعليم المحلية بشكوى عدم صحة اإل أوفي كل مرة يتقدم فيها ولي األمر 

شكوى عدم  إرجاااا ينبغي أن تنعقد الجلسة بما يتماشى مع ما جاء تحت عنوان  استماعبجلسة 

 ، إال في الحاالت التالية:رجاااا عدم صحة اإل شكوى ستماعاالورجلسا   رجاااا صحة اإل

مستعجلة في خالل عشرين يوما دراسيا  استماعينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن تعد لجلسة  .1

وينبغي أن ينتج عنها قرارا في خالل عشرة أيام دراسية من  ستماعاالمن تاريخ تقديم طلب 

 .ستماعاالتاريخ جلسة 

 اتفاقتسوية في خالل سبعة أيام من تلقي إخطارا بالشكوى، إال في حالة  اجتماعينبغي أن يعقد  .2

وعلى اللجوء للوساطة. وينبغي أن  االجتماعولي األمر وهيئة التعليم المحلية على التنازل عن 

تارخ من رضي الطرفين في خالل خمسة عشر يوما يحتى يتم تسوية األمر بما  ستماعاال يستمر

 .جراءاتتلقيهم لشكوى عدم صحة اإل

 ستماعاالقرار الجلسة المستعجلة كما يمكنهم ذلك  بالنسبة لجلسات  استئنافويمكن لطرف 

 فيما سبق(. ستئنافاالاألخرى )أنظر 

E. ستئنافإلحاق الطفل أثناا اال (34 CFR §300.533) 

تتعلق باألمور التأديبية كما  جراءاتهيئة التعليم المحلية بشكوى عدم صحة اإل أوعندما يتقدم ولي األمر 

على عكس ذلك( أن يظل في  جاء أعاله، ينبغي على الطفل )إال إذا اتفق ولي األمر وهيئة التعليم المحلي

ما جاء تحت حتى نهاية مدة الرفد ك أو، ستماعاالالبيئة التعليمية البديلة المؤقتة في انتظار قرار ضابط 

 ، أيهما كان أسبق.ين في المداسةمسئولال ا صالحيعنوان 

 األحكام الخاصة باألطفال المعاقين ذهنيا

مدرسة مستقلة  أوالرفد التأديبي للطفل المعاق ذهنيا ملتحقا بمدرسة تابعة لهيئة التعليم المحلية  يعتبر

جزء  22افتراضية مستقلة ألي فترة زمنية، تحويال من مدرسته التي يلتحق بها، وذلك وفقا لقوانين بنسلفانيا 

 تإخطارا مسبقا )إذا كان أو بالمدرسة التي يوصى بإلحاق الطفل بهاويتطلب ذلك إخطارا خطيا  14.143

. والرفد من المدرسة ال يمثل تحويال اإلصابة الجسمانية( أوالسالح  أوتتعلق بالمخدرات  الالواقعة التأديبية 

 اإلصابة الجسمانية البالغة. أوالمخدرات  أوللطفل المعاق ذهنيا إذا كانت الواقعة التأديبية تتعلق بالسالح 

 أونفسه  على وقف الطالب المعاق ذهنيا وقفا مؤقتا إذا أصبح يمثل خطراهيئة التعليم المحلية في إمكان و 

الخاصة وفيما يتعلق فقط بوقف طالب معاق  اتحتياجاالبتطبيق وموافقة مكتب التعليم لذوي  آلخرينى اعل

"بارك" بقرار التراضي متها الوالية والتي تتعلق برأيات التي تفاقكما جاء في اال إعاقة غير ذهنية،

(PARC).  
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F.  الخاصة والخدما  المتصلة بها ا حتيارجاالحماية األطفال الذين لم يستحقوا بعد خدمة التعليم لذوى 

)34 CFR §300.534( 

 نظاة عامة .1

وقام  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاالإذا لم يتحدد بعد أن الطفل مستحقا للتعليم لذوي 

قواعد السلوك المدرسي ولكن هيئة التعليم المحلية كانت تعلم مسبقا )كما سيجيء الحقا( وقبل  انتهاكب

لطفل أن يحصل على جميع معاق، ف وقوع التصرف الذي جاءت اإلجراء التأديبي نتيجة له، أن الطفل

 وسائل الحماية التي جاءت في هذا البيان.

 التأديبية رجاااا أساس المعافة في اإل .2

أن تكون هيئة التعليم المحلية على علم بأن الطفل معاقا إذا كان قبل حدوث التصاف الذي رجاا ينبغي 

 اإلرجااا التأديبي نتيرجة له:

 اتحتياجاالولي أمر الطفل قد أعرب عن قلقه كتابة وأشار إلى حاجة الطفل إلى التعليم لذوي  . أ

 يين في الهيئات التعليمية المعنية،ين اإلدارمسئولالخاصة والخدمات المتعلقة بذلك، وخاطب بذلك ال

الخاصة والخدمات األخرى المتعلق  اتحتياجاالالتعليم لذوي  استحقاقطالب ولي األمر بتقييم يتعلق ب . ب

 أوالخاصة،  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bبذلك كما جاء في الفقرة 

آخر في هيئة التعليم المحلية عن قلقه بشأن األنماط السلوكية للطفل  مسئول أوأعرب مدرس الطفل  . ت

 أوالخاصة  اتحتياجاالعن التعليم لذوي  مسئولال وتوجه بذلك إلى رئيس هيئة التعليم المحلية

 آخر في الهيئة. مسئولل

 ستثنااا اال .3

 هذه المعافة إذا:هيئة التعليم المحلية تتوفا ل ولن

 أوالخاصة،  اتحتياجاالقام برفض خدمات التعليم لذوي  أولم يسمح ولي أمر الطفل بتقييمه  . أ

من قانون التعليم  Bكان الطفل قد تم تقييمه وجاءت النتيجة أنه ليس طفال معاقا كما جاء في الفقرة  . ب

 الخاصة. اتحتياجااللذوي 

 الشاوط التي تطبق في عدم ورجود أساس من المعافة .4

ئة التعليم المحلية قد اتخذت اجراءا تأديبيا بدون علم منها بأنه معاق كما جاء تحت عنوان إذا كانت هي

 جراءات، فيجوز إخضاع الطفل لإلستثنااا االوتحت عنوان  التأديبية رجاااا أساس المعافة في اإل

 ات.نتهاكالتي تطبق على األطفال األسوياء بسبب نفس االالتأديبية 

 بتقييم الطفل خالل فترة اإلجراء التأديبي فينبغي أن يتم التقييم بشكل مستعجل.ولكن إذا جاءت مطالبة 

حددتها السلطات التعليمية، والتي قد تكون وحتى يتم التقييم ينبغي أن يستمر الطفل في المدرسة التي 

 المعلومات التي فحصالفصل بغير خدمات تعليمية. فإذا تقرر أن الطفل معاقا بعد  أوقررت الوقف 

تنتج عن التقييم الذي قامت به هيئة التعليم المحلية والمعلومات التي قدمها ولي األمر، فينبغي على هيئة 

كما جاء في  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاالالتعليم المحلية أن توفر التعليم لذوي 

التأديبية التي أشرنا إليها  جراءاتبما في ذلك اإل الخاصة اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bالفقرة 

 سابقا.

G. الارجوع للسلطا  القبائية والتصاف وفقا لمبادئ فاض أحكام القانون 

 األحكام الفداالية وأحكام الوالية ال تنص على: .1

  أومنع هيئة من اإلبالغ عن جريمة ارتكبها طفل معاق للسلطات المعنية،  . أ
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ياتها عن تطبيق القوانين مسئولمنع فرض قانون الوالية ومنع السلطات القضائية من ممارسة  . ب

 الفدرالية وقانون الوالية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها طفل معاق.

بعد الرجوع إلى سلطة القانون ينبغي القيام بتقييم حديث للسلوك العملي كما ينبغي وضع خطة دعم 

 السلوك اإليجابي.

 السرجال  إاسال .2

 :فالهيئةإذا قامت هيئة التعليم المحلية باإلبالغ عن جريمة ارتكبها طفل معاق، 

 اتحتياجاالينبغي عليها أن تؤكد على إرسال نسخ من سجالت الطفل التي تتعلق بالتعليم لذوي  . أ

التأديبية إلى السلطات التي ابلغتها الهيئة بالجريمة حتى  جراءاتالخاصة والسجالت التي تتعلق باإل

 يتم أخذها في االعتبار.

الخاصة والسجالت  اتحتياجااليمكنها أن ترسل نسخا من سجالت الطفل التي تتعلق بالتعليم لذوي  . ب

لومات قانون الحقوق التعليمية وسرية المعفقط في الحدود التي يقرها  التأديبية جراءاتالتي تتعلق باإل

 .(FERPA)الخاصة باألسرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  بمداسة خاصة؟ للطفل لو ألحقتهالخاصة المتاحة  ا حتيارجاالما هي خدما  التعليم لذوى  
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لياء أورسة خاصة بمعرفة الخاصة لألطفال الذين ألحقوا بمد اتحتياجاالهذه الفقرة خدمات التعليم لذوي  تناولت

 أمورهم.

A.  القاعدة العامة(34 CFR §300.148) 

الخاصة هيئة التعليم المحلية أن تتكفل بمصاريف  اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  Bال تطالب الفقرة 

، عندما يكون طفلكم في الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاالالتعليم بما في ذلك التعليم لذوي 

التعليم المناسب المجاني الذي تكفله لمحلية قد أتاحت له مؤسسة خاصة إذا كانت هيئة التعليم ا أومدرسة 

  (IU)اإلدارة الوسطى للتعليم  مؤسسة خاصة. ولكن أووفضلتم أنتم أن تلحقوه بمدرسة  (FAPE)الدوله 

للمنطقة التي تقع فيها المدرسة الخاصة ينبغي عليها أن تدخل طفلكم ضمن الجمهور الذي تقدم إليه خدماتها 

لياء أووالتي تتعلق باألطفال الذين ألحقوا بمعرفة  الخاصة اتحتياجاالمن قانون التعليم لذوي  B تحت الفقرة

 .300.144إلى   300.131األجزاء من  34أمورهم بمدارس خاصة كما جاء في الئحة القوانين الفدرالية 

B. ستثنااا اال 

 مصاوفا  المداسة الخاصة إعادة .1

تحت سلطة  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجاالإذا كان قد سبق لطفلكم تلقي التعليم لذوي 

الثانوي  أوالتعليم اإلبتدائي  أوهيئة التعليم المحلية، وفضلتم أن تلحقوه بمدرسة خاصة في مرحلة الحضانة 

 ستماعاالضابط  أوفقد تطلب المحكمة الرجوع إليها،  أوبدون الحصول على موافقة هيئة التعليم المحلية 

أن هيئة التعليم  ستماعاالضابط  أومن الهيئة أن تعيد إليكم المصروفات المدرسية إذا وجدت المحكمة 

في الوقت المناسب وقبل  (FAPE)التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدوله المحلية لم توفر لطفلكم 

كانت المدرسة ال تنطبق عليها المعايير ها كان إذا مناسبا، حتى إذا إلحاقه بالمدرسة الخاصة وإن إلحاقه ب

 التي تتطلبها الوالية والتي تنطبق على التعليم التي توفره الهيئة التعليمية للوالية وهيئات التعليم المحلية.

 المصاوفا  إعادةالحدود المفاوبة على  .2

 ال يتم بالكامل: أوالمصروفات  إعادةقد ال يتم 

كم األخير والذي قمتم بحضوره قبل تحويل اجتماعأثناء  برنامج التعليم الفرديإذا: )أ( لم تخبروا فريق  . أ

صت هيئة التعليم المحلي بإلحاقه بها لكي توفر أوطفلكم من المدرسة الحكومية، برفضكم للمدرسة التي 

عزمكم إلحاق الطفل بمدرسة ، وال أعربتم عن قلقكم والتعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدولةله 

)ب( لم تقوموا بإخطار هيئة التعليم المحلية بعزمكم تحويل الطفل قبل أن  أوخاصة على نفقة الدولة، 

 تقوموا بذلك بعشرة أيام عمل )بما فيها من أجازات تقع في األيام المعتادة للعمل( على األقل.

عزمها تقييم طفلكم )يتضمن إيضاحا معقوال بإذا ارسلت هيئة التعليم المحلية إليكم إخطارا خطيا مسبقا  . ب

ومناسبا لسبب التقييم( قبل قيامكم بتحويل الطفل إلى المدرسة الخاصة، ولكنكم لم تذهبوا بالطفل لكي يتم 

 أوتقييمه، 

 سب. إذا قررت المحكمة أن اإلجراء الذي قمتم به كان غير منا . ت

 المصاوفا  إعادةفي الحدود المفاوبة على  ستثنااا اال .3

 المصاوفا  إعادة

إذا: )أ( كانت المدرسة قد منعتكم من تقديم  خطاريرفض بسبب عدم تقديم اإل أوال ييبغي أن يخفض  . أ

)ت( الوفاء  أو)ب( لم يكن قد وصلكم إخطار يبلغكم بأنه عليكم تقديم إخطارا كما جاء أعاله، ، خطاراإل

 وأيباالجسماني لطفلكم،  الضرربهذه المتطلبات كان سيؤدي غالبا إلى 

 إعادةترفض  أوولهم في ذلك حرية اإلختيار أال تخفض  ستماعاالضابط  أوقد تقرر المحكمة  . ب

ال يعرف الكتابة باللغة  أوالمصروفات رغم عدم تقديم ولي األمر لإلخطار إذا: )أ( كان ولي األمر أميا 

 .لطفلكم النفسي ضرر)ب( الوفاء بهذه المتطلبات كان سيؤدي غالبا إلى ال أونجليزية، اإل
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C.  المشااكة العادلة(34 CFR §300.138) 

أن تعثر وتتعرف على وتقيم  (IU) االدارة التعليمية الوسطىطبقا لسياسة إدارة بنسلفانيا التعليمية ينبغي على 

لياء أمورهم بإلحاقهم بمدارس خاصة بما فيها المدارس الدينية اإلبتدائية أوجميع األطفال المعاقين الذين قام 

 .االدارة التعليمية الوسطىوالمدارس الثانوية الواقعة في نطاق خدمة 

أمر التعليم  أطفالهم في المدارس الخاصة وال يكونلياء األمور بإلحاق أووفي الحاالت التي يقوم فيها 

أن تتخذ  دارة التعليمية الوسطىاإلمطروحا، ينبغي على  (FAPE)الدوله المناسب المجاني الذي تكفله 

لياء أمورهم بالمدارس الخاصة أوها بما يتماشى مع أعداد وأماكن األطفال المعاقين الذين ألحقهم إجراءات

، من أجل مشاركة هؤالء األطفال في البرنامج المطروح دارة التعليمية الوسطىاإلالواقعة في نطاق خدمات 

الخدمات األخرى الخاصة و اتحتياجاالتوفير لهم التعليم لذوي من خالل خطة هذه اإلدارة، عن طريق 

ة المبرم بين المدارس المشاركة العادل اتفاق، بما فيها الخدمات المباشرة التي تتحدد من منطلق المتعلقة به

التعليمية الوسطى. وينبغي وضع خطة خدمات وتنفيذها لكل طفل معاق من الملتحقين  دارةالخاصة واإل

بالمدارس الخاصة التي حددتها اإلدارة التعليمية الوسطى التي تقع المدرسة في نطاقها، ليتلقى كل طفل التعليم 

 ركة العادلة.المشا اتفاقوفقا لما جاء في  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و اتحتياجااللذوي 

 أو، له حق خاص في تلقي بعض بمدرسة خاصة ولكن ليس بمعرفة ولي أمره تم إلحاقهلطفل المعاق الذي او

التحق بالتعليم  ويتلقها لسالخاصة والخدمات المتعلقة بذلك والتي كان  اتحتياجاالكل خدمات التعليم لذوي 

إال التعليمية للوالية في هذه الحالة،  إلى اإلدارةشكوى وال جراءاتالحكومي. وال تنطبق شكوى عدم صحة اإل

  ات الطفل.احتياجخفاق اإلدارة التعليمية الوسطى في مقابلة إتم االشتباه في  إذا
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 الموارد
 

 (ARC OF PENNSYLVANIA)مؤسسة آااك بنسلفانيا 
301 Chestnut Street, Suite 403 

Harrisburg, PA 17101 
800-692-7258 

www.thearcpa.org 
 

 خط االستشااة الخاص بالتابية الخاصة، خط مساعدة اآلباا
800-879-2301 

يتوفر موظف خط استشارة لآلباء ومحاميي األطفال من ذوي االحتياجات 
نهم ذوو إعاقات لشرح قوانين الوالية الخاصة أو األطفال الذين يعتقد أ

والقوانين الفيدرالية المتعلقة بالتربية الخاصة وتوضيح الخيارات المتوفرة 
لآلباء وإبالغ اآلباء بإجراءات الحماية اإلجرائية وتحديد خدمات الدعم 
والوكاالت األخرى وتوضيح التعويضات المتاحة وكيف يمكن لآلباء 

 .المتابعة

 
 عاقينشبكة حقوق الم

1414 North Cameron Street 
Suite C 

Harrisburg, PA 17103 
 )الرقم الصوتي المجاني( 800-692-7443
 )الهاتف النصي للصم( 877-375-7139
 )الهاتف الصوتي( 717-236-8110
 )الهاتف النصي للصم( 717-346-0293
 )الفاكس( 717-236-0192

www.drnpa.org 

 
HISPANOS UNIDOS PARA NIÑOS 

EXCEPCIONALES   األسبان المتحدون لألطفال ذوي االحتيارجا(
 الخاصة، فالديلفيا(

2215 North American Street 
Philadelphia, PA 19133 

215-425-6203 
 )الفاكس( 215-425-6204

huneinc@aol.com 
www.huneinc.org 

http://www.huneinc.org/ 
MISSION EMPOWER 

1611 Peach Street, Suite 120 
Erie, PA 16501 
814-825-0788 

advocate@missionempower.org 
www.missionempower.org 

 
 مكتب تسوية النزاعا 

6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112-2764 

 )الهاتف( 717-901-2145
 )هاتف مجاني في بنسلفانيا فقط( 800-222-3353

رقم خدمة ترحيل االتصاالت بوالية بنسلفانيا  :مستخدمو الهاتف النصي
711 

 )الفاكس( 717-657-5983
pa.org-www.odr 

مكتب تسوية النزاعات يقوم بإدارة الوساطة وأنظمة ضمان الحقوق بجميع 
 الواليات و 

قوم بتوفير التدريب والخدمات التي تتعلق بالطرق البديلة لتسوية ي
 .النزاعات

 
 (PEAL)الماكز القيادي لتعليم أولياا األموا ومساندتهم 

1119 Penn Avenue, Suite 400 
Pittsburgh, PA 15222 

412-281-4404 
 )الهاتف المجاني(866-950-1040 
 )الهاتف النصي( 412-281-4409
 )الفاكس( 412-281-4408

www.pealcenter.org 
 

 شاكة ببليك انتايس  الو سنتا اوف فياليدلفيا
United Way Building 

1709 Benjamin Franklin Parkway, Second Floor 
Philadelphia, PA  19103 

215-627-7100 
 )الفاكس(215-627-3183 
www.pilcop.org 

 
 اتحاد المحامين في بنسلفانيا

100 South Street 
Harrisburg, PA 17101 

800-932-0311 
www.pabar.org 

 
 (باتان)شبكة المساعدة التقنية والتدايب لنسلفانيا 

Harrisburg 800-360-7282 
King of Prussia 800-441-3215 

Pittsburgh 800-446-5607 
www.pattan.net 

 
 فايق العمل المعني بحق التعليم
3190 William Pitt Way 
Pittsburgh, PA 15238 

 6828الخارجي  1-800-446-5607
 

 
 

http://www.thearcpa.org/
http://www.thearcpa.org/
http://www.drnpa.org/
http://www.drnpa.org/
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 الجزء أب  الملحق

 

 

 

 نموذج طلب

 الخطة الفادية لخدمة العائلة/تسهيل بانامج التعليم الفادي

 الوساطة  

 مؤتما التسوية التقييمي 

   :تاايخ اليوم

     

 الوصي                      /الوالد     :طلبه

الوكالة التعليم المحلية )المنطقة التعليمية أو المدااس المستقلة أو                              

 الوحدا  المتوسطة( 

 

 :العالقة بالطالب      :اسم الشخص الذي يكمل هذا النموذج

      

 

 :الهاتف

      

 

 :تحدد نوع الخدمة المطلوبةًيارجى 

 ديلفرالتعليم ابرنامج تسهيل 

 الوساطة

 لتسوية التقييميمؤتما ا

 بالنسبة لآلباا، حدد هنا إذا كن  تايد مناقشة االستفسااا  والمخاوف لديك بشأن أي من 

 .هذه الخدما  مع موظف خط االستشااة      

 المعلوما  الخاصة بالطالب

       :االسم األول                                    :االسم األخيا

       :الحالة الخاصة                 :تاايخ الميالد

 الوالد/المعلوما  المتعلقة بالوصي
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 :الوالد/اسم الوصي

       :االسم األخير

       :االسم األول

 الوالد الثاني أو الوالد الذي ال يقيم مع 

  :الطالب

       :االسم األخير

       :االسم األول

 :العنوان

              

 

 :العنوان

                   

 

       :هاتف المنزل       :هاتف المنزل

       :هاتف العمل       :هاتف العمل

        :الهاتف الخلوي        :لويالهاتف الخ

        :البريد اإللكتروني

 

        :البريد اإللكتروني

 

 .ُيرجى تقديم وصف مختصر بشأن المشكالت محل النزاع وتقديم أي حلول مقترحة لها

      

 .بانامج التعليم الفاديُيارجى إكمال هذا القسم في حال طلبك تسهيل 

 المعلوما  المتعلقة بوكالة التعليم المحلية

       :اسم وكالة التعليم المحلية

       :العنوان

 

      :المسمى الوظيفي       :اسم رجهة االتصال

       :هاتفال

       :الفاكس

      :البايد اإللكتاوني
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 )التاريخ والوقت(        تم تحديد اجتماع لمسؤولي برنامج التعليم الفردي لـ 

 

 .ُيارجى إكمال هذا القسم في حال طلبك االنبمام لمؤتما التسوية التقييمي

 النعم   هل أنت ممثل من قِبل المجلس في هذا الوقت؟         

إذا كنت غير ممثل حالًيا من قِبل مجلس، فهل ترغب في أن يقوم مكتب تسوية النزاعات باالتصال بالطرف اآلخر لطلب مشاركته في مؤتمر 

 النعم        التسوية التقييمي؟   

       :(ECC)يرجى تحديد جهة االتصال المحددة لجميع االتصاالت الخاصة بمؤتمر التسوية التقييمي 

                                                              :معلومات وكيل الوالد

                   

 

 :معلومات محامي وكالة التعليم المحلية

 

       :االسم       :االسم

       :البريد اإللكتروني       :البريد اإللكتروني

       :الهاتف       :الهاتف

 النعم              هل طلب عقد جلسة استماع قانونية بالفعل؟    

 .بالنسبة لرجميع الطلبا ، إذا كان هناك معلوما  إبافية تود تقديمها، يارجى إدخالها هنا

      

 

 

  يمكن لآلباء الذين لديهم تساؤالت حول هذه الخدمات أو غير ذلك من خيارات حل النزاعات األخرى االتصال بخط
 . 2301-879-800االستشارة للتربية الخاصة على الرقم 

 لمبكر التعليم والطفل اتنمية  مكتبأعوام إلى  3مر الوالدة حتى يجب إحالة أي استفسارات تتعلق باألطفال من ع
 .9320-346-717على الرقم 

  في بعض األحيان، يمكن لموظف مكتب تسوية النزاعات طلب حضورك أي من هذه االجتماعات ألغراض تقييم
 .سيتم إعالم اآلباء قبل االنعقاد وسيتم التعامل مع أي استفسارات حينها .الخدمة

  حفظ نسخة من هذا النموذج وقم بإرسال نسخة مكتملة من هذا النموذج عبر البريد أو الفاكس أو البريد يرجى
 :اإللكتروني إلى مكتب تسوية النزاعات على العنوان

6340 Flank Drive, Harrisburg, PA 17112-2764 
 )بنسلفانيا فقط( 3353-222-800الرقم المجاني • 717-901-2145

 711(: رقم خدمة ترحيل االتصاالت بوالية بنسلفانيا TTYمستخدمو الهاتف النصي )•  5983-657-717الفاكس 
odr@odr-pa.org 

  

mailto:odr@odr-pa.org
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 الرجزا ب

 

 

 تقديم الشكوى بمورجب اإلرجاااا  القانونية 

 

( وتعليم IDEAالقانون التابوي لألفااد ذوي اإلعاقا  )               (IDEAالقانون التابوي لألفااد ذوي اإلعاقا  )    

 504القسم     تعليم الموهوبين              الموهوبين          

 

 

     -  -  :  تاايخ اليوم

 

 Parent      LEA      :طلبه

 

 :اسم الشخص الذي يمأل هذا الطلب

 

      

 

 

 :العالقة بالطالب

 

      

 

 :الهاتف

 

الخارجي       -   -   

      

 

 

 .بمورجب اإلرجاااا  القانونية إلى الطاف المعتاض في نفس وق  تعبئتها لدى مكتب حل النزاعا  يارجى إاسال نسخة من الشكوى

 

 (.LEA)إذا كن  تايد إقامة خاصة للمشااكة في رجلسة االستماع القانونية، فيرجب عليك إعالم وكالة التعليم المحلية 

 المعلوما  الخاصة بالطالب

 

 :االسم األخيا

      

 

 

 :االسم األول

      

 

 

 :تاايخ الميالد

  -  -     

 

 

 :النوع

 أنثى       ذكا  
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  :الحاال  الخاصة

قر م ان تر ث صر أحد اخ نا ع مة من ال قائ  :ال

 

 

  :الخاصة الحاال 

قر م ان تر ث صر أحد اخ نا ع مة من ال قائ  :ال

 

 

 (:LEA)وكالة التعليم المحلية 

 على سبيل المثال المنطقة التعليمية 

 

 

 :المداسة التي ياتادها الطالب

 ABC Elementary Schoolعلى سبيل المثال، 

 

 الوالد المقيم مع الطالب

 :االسم األخيا

 االسم األخير للوالد

 :االسم األول

 االسم األول للوالد

 :العالقة

 الوصي    الوالد   األم 

 

 :هاتف المنزل

   -   -     

 

 :الهاتف الخلوي

   -   -     

 

 :هاتف العمل

الخارجي       -   -   

      

 

 :البايد اإللكتاوني

      

 

 بايد الواليا  المتحدة    البايد اإللكتاوني      :     الطايقة المفبلة إلاسال المااسال  الكتابية

 :االسم األخيا

 الوالد الثاني في نفس العنوان

 

 :االسم األول

      

 

 :العالقة

 الوصي   الوالد    األم 

 

 :هاتف المنزل

   -   -     

 

 :الهاتف الخلوي

   -   -     

 

 :هاتف العمل

الخارجي       -   -   

      

 

 

 :البايد اإللكتاوني

      

 

 بايد الواليا  المتحدة األمايكية       البايد اإللكتاوني     :     الطايقة المفبلة إلاسال المااسال  الكتابية

 

 الرمز البريدي /الوالية  /الشارع، وصندوق البريد والطابق ورقم الغرفة وهكذا   و   المدينة   :الوالد/عنوان الطالب

 

      الخارجي       -   -     :اسم المحامي 
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                                           اسم المحامي بالكامل :(إذا كان ممثالً )محامي الوالد 

       

 

 

 

 الشارع، صندق البريد، الطابق، رقم الغرفة وهكذا :عنوان المحامي

 

 

        :البايد اإللكتاوني للمحامي

 

 البريديالرمز  /الوالية   /المدينة 

 

 

 المقيم مع الطالب غياالوالد 

 :االسم األخيا

 الوالد غير المقيم مع الطالب /األم 

 

 

 :االسم األول

      

 

 

 :العالقة

 الوالد      األم 

  

 :هاتف المنزل

   -   -     

 

 :الهاتف الخلوي

   -   -     

 

 :هاتف العمل

خارجي       -   -   

     

 

 

 :البايد اإللكتاوني

      

 

 بايد الواليا  المتحدة       البايد اإللكتاوني      :     الطايقة المفبلة إلاسال المااسال  الكتابية

 

 الرمز البريدي /الوالية  /الشارع، صندوق البريد والطابق ورقم الشقة وهكذا   و   المدينة   :عنوان الوالد

 

 

 اسم المحامي بالكامل(:  كان ممثالً  إذا)محامي الوالد 

 

 

      الخارجي       -   -     :اسم المحامي

 

 

 الشارع، صندق البريد، الطابق، رقم الغرفة وهكذا  :عنوان المحامي

 

 

         :البايد اإللكتاوني للمحامي
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 البريديالرمز  /الوالية  /المدينة 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلوما  المتعلقة بوكالة التعليم المحلية

 

I.            LEA  Contact Person Information 

 :االسم األخيا

      

 

 :االسم األول

      

 :المسمى الوظيفي

 المشرف وهكذا/المدير

 

 :الهاتف الخلوي

   -   -     

 

 

 :هاتف العمل

خارجي  ال     -   -   

      

 

 

 

 :البايد اإللكتاوني

      

 

 :العنوان

 الشارع، صندق البريد، الطابق، الغرفة وهكذا

 

 

 الرمز البريدي /الوالية  /المدينة 

 

II.  المديا التنفيذي/المشاف: 
 

 :االسم األخيا

      

 

 :االسم األول

      

 

 :المسمى الوظيفي

 المشرف، المدير التنفيذي، المدير وهكذا
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 :العنوان

 الشارع، صندق البريد، الطابق، الغرفة وهكذا

 

 :الهاتف

      الخارجي       -   -   

 

 الرمز البريدي /الوالية  /المدينة 

 

 

III. اسم المحامي بالكامل   :محامي الوكالة التعليمية المحلية 

 

      الخارجي       -   -     :اسم المحامي

 

 

 

 

 

         :البايد اإللكتاوني للمحامي

 

 :عنوان المحامي

 

 

 

 

 

 الشارع، صندق البريد، المبنى، الغرفة وهكذا

 

 

 الرمز البريدي /الوالية  /المدينة 

 

 

IV. سًتعقد رجلسة االستماع القانونية بالعنوان التالي: 

 (تكملها وكالة التعليم المحلية -رقم الغرفة /اسم المبنى والعنوان واسم)

 الغرفة وهكذااسم المبنى، الشارع، العنوان، 

 

 

بالنسبة لحاالت تعليم الموهوبين، ستعقد جلسة استماع  .ستعقد جلسة االستماع في الوقت والمكان المناسبين للوالدين والطفل المعنيين :مالحظة
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 .المنطقة التعليمية في المكان المناسب للوالدين وقد تعقد مساًء بناء على طلب الوالدينفي 

 (حاال  قانون تعليم األفااد المعاقين فقط)المعلوما  المتعلقة بالشكوى بمورجب اإلرجاااا  القانونية  

 

 

A. هل تتعلق مشكلتك بقرار مسؤول جلسة االستماع الذي لم يتم تنفيذه؟ 

    

 ال نعم     

  

 األمر.  األمر القضائي غير)إذا كانت اإلجابة نعم، سيتم إخطار مكتب التربية الخاصة وعندها سيقوم بالتحقيق في       

 (.متوفر عندما يتعلق األمر بعدم تنفيذ قرار مسؤول جلسة االستماع      

 

 

 هل هذا طلب لجلسة استماع بناء على االختالف بشأن:ب.   

 

 )السنة المدرسية الممتدة( ESY    االنضباط                   

 

 

 

   .حدد هنا إذا كان الطالب في مرجموعة السنة المداسية الممتدة                                           

 

 (رجميع الحاال )المعلوما  المتعلقة بالشكوى بمورجب اإلرجاااا  القانونية  

 .يمكنك استخدام هذا النموذج لتوبيح طبيعة النزاع أو يمكنك إافاق واقة منفصلة تحتوي على هذه المعلوما 

 

 

 .ُيارجى تبمين الحقائق في وصفكما هي سبب النزاع؟  
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 كيف تايد حل هذا األما؟  ما الذي تسعى له؟

      

 

 إذا كن  تعاف موقف الطاف اآلخا بشأن هذه المشكلة، ُيارجى ذكا ذلك هنا. 

      

 

 

 

 

 (حاال  القانون التابوي لألفااد ذوي اإلعاقا  فقط)ارجتماع التسوية 

قبل عقد جلسة االستماع القانونية، في حال رفع الوالد شكوى بموجب اإلجراءات القانونية، يلزم القانون الطرفين بالمشاركة في اجتماع 

 :ُيرجى إكمال المعلومات التالية.  التسوية، ما لم يوافق الطرفان كتابة على التنازل عن هذا المطلب

 

 

 

 )التاريخ( mm-dd-yyyyتم تحديد اجتماع التسوية لمناقشة هذه المشكالت في:  . 1    

 )التاريخ( mm-dd-yyyy. تم عقد اجتماع التسوية في:   2    

 mm-dd-yyyy . تم التنازل عن المشاركة في اجتماع التسوية من جانب الوالدين ووكالة التعليم المحلية كتابة في: 3    

                                                                                                                                                                     

 )التاريخ(

 . إنني أطلب الوساطة، بدالً من اجتماع التسوية*.  4    
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 .، سيتصل مديا حالة الوساطة التابع لمكتب تسوية النزاعا  بالطافين4* في حال تحديد اقم 

 

 

 .سيقوم عضو مكتب تسوية النزاعات بتأكيد استالم الشكوى وإمداد مسؤول جلسة االستماع ومدير الحالة بالمعلومات

 

أو من خالل   ,pa.org-www.odrإضافية بشأن اإلجراءات القانونية متوفرة على موقع ويب مكتب تسوية النزاعاتهناك معلومات 

 .2301-879-800االتصال بخط استشارات التربية الخاصة على 

 

6340 Flank Drive, Harrisburg, PA  17112-2764 
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pa.org 

 

http://www.odr-pa.org/
http://www.odr-pa.org/
http://www.odr-pa.org/
http://www.odr-pa.org/

