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 حقوق اآلباء واألطفال في التعلیم الخاص
 في والیة كالیفورنیا  وقانون التعلیمتبعا لقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، الجزء ب، 

 إخطار بالحمایة اإلجرائیة
2016كتوبر خضعت للمراجعة في تشرین أول / أ  

 
الة تعلیم حكومیة مسؤولة عن تقدیم برنامج التعلیم الخاص مالحظة: یُستخدم مصطلح المنطقة الدراسیة في ھذه الوثیقة لوصف إي وك

 لطفلك. یُستخدم مصطلح التقییم لیعني االختبار أو الفحص. یُشار إلى القوانین الفدرالیة والقوانین على مستوى الوالیة في ھذا اإلخطار
 ة من ھذا اإلخطار. في آخر صفح مسرد المصطلحاتباستخدام االختصارات باللغة االنجلیزیة، والموضحة في 

 
 

 ما ھو إخطار الحمایة اإلجرائیة؟ 
 

) سنوات إلى عمر واحد 3توفر لكم ھذه المعلومات كآباء وأوصیاء قانونیین وآباء مفوضین لألطفال ذوي اإلعاقة من عمر ثالث (
 التعلیمیة أو الحمایة اإلجرائیة.   ) عاما، سن الرشد، نبذة عامة عن حقوقكم18) والطالب الذین أتّموا عمر ثمانیة عشر (21وعشرین (

 
على إخطار الحمایة اإلجرائیة ھذا ویجب ") IDEAقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة (باللغة االنجلیزیة، یشار إلیھ باالختصار "ینص 

 تقدیمھ لك: 
 عندما تطلب نسخة منھ  •
 في أول مرة یحال فیھا طفلك إلى تقییم التعلیم الخاص •
 ّدم لك خطة تقییم بھدف تقییم طفلك كل مرة تُق •
 عند استالم أول شكوى حالة أو إجراءات واجبة االتباع في السنة الدراسیة  •
 وعند اتخاذ قرار إزالة یُشّكل تغییر في الوضعیة   •

قانون التعلیم في كالیفورنیا )؛ 2) ((د56301قانون التعلیم في كالیفورنیا  قانون األنظمة الفدرالیة؛  34(د)؛ 1415قانون الوالیات المتحدة  20(
   ))1(ز) ( 56341.1، و56321

 
 

 )؟ IDEAما ھو قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة (
 

قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة قانون فدرالي یُلزم المناطق الدراسیة بتوفیر "تعلیم حكومي مناسب ومجاني" (باللغة االنجلیزیة، 
ذوي اإلعاقة. یعني التعلیم الحكومي المناسب والمجاني بأن التعلیم الخاص والخدمات ذات ال المؤھلین من ") لألطفFAPEیسمى ھذا "

") تحت إشراف حكومي لطفلك دون أي تكالیف تترتب IEPالصلة یقدمون في برنامج تعلیم فردي (باللغة االنجلیزیة، یسمى ھذا "
 علیك. 

 
 

 علق بتعلیم طفلي؟ ھل یمكنني المشاركة في القرارات التي تت

یجب منحك فرص للمشاركة في أي اجتماع یتم فیھ اتخاذ قرارات حول برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك. لك الحق في المشاركة 
ي حول تحدید األھلیة، التقییم، أو الوضعیة التعلیمیة لطفلك والشؤون األخرى ذات الصلة دفي اجتماعات فریق برنامج التعلیم الفر

قانون األنظمة الفدرالیة  34)(د)؛ 1(د)(-) ب1(د) (1414قانون الوالیات المتحدة  20علیم الحكومي المناسب والمجاني لطفلك. (بالت
 (ج)) 56343(ب)، 56341قانون التعلیم في كالیفورنیا  ؛ 300.321

لتعلیم الفردي والتعبیر عن نیتھم في تسجیل لآلباء أو األوصیاء، أو وكالة التعلیم المحلیة، الحق بالمشاركة في في تطویر برنامج ا
ساعة من االجتماع على األقل، یقوم اآلباء أو األوصیاء بإعالم فریق برنامج  24قبل اجتماعات فریق برنامج التعلیم الفردي إلكترونیا. 

التعلیم المحلیة الجتماع برنامج التعلیم التعلیم الفردي حول نیتھم بتسجیل االجتماع. إذا لم یوافق اآلباء أو األوصیاء على تسجیل وكالة 
 الفردي، لن یجري تسجیل االجتماع بواسطة مسّجل صوتي. 

تشمل حقوقك معلومات حول توفر تعلیم حكومي مناسب ومجاني، ویضم ھذا جمیع خیارات البرامج، وجمیع البرامج البدیلة المتوفرة، 
قانون ؛ 300.111قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 3(أ)(1412)، 3(1401 قانون الوالیات المتحدة 20الحكومیة وغیر الحكومیة. (

 )56506)، و1(ز)(56341.1، 56301التعلیم في كالیفورنیا 
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 أین یمكنني الحصول على المزید من المساعدة؟ 

فلك وأي مشاكل تراھا. قد عندما تكون لدیك نواحي قلق تتعلق بتعلیم طفلك، علیك التواصل مع معلم طفلك أو اإلداري للحدیث حول ط
على أسئلتك حول تعلیم طفلك، وحقوقك،  (SELPA)یجیب العاملین في منطقتك الدراسیة أو منطقة خطة التعلیم الخاص المحلیة 

والحمایة اإلجرائیة. كما أنھ عندما تكون لدیك مخاوف أو نواحي قلق، غالبا ما یُحل ھذا الحوار غیر الرسمي المشاكل ویساھم في 
 حافظة على قنوات االتصال مفتوحة. الم

وقد ترغب بالتواصل مع أحد منظمات اآلباء في كالیفورنیا (مراكز تمكین األسرة ومعاھد تدریب اآلباء)، والتي جرى إنشاءھا بھدف 
لمنظمات قع االلكتروني تعزیز التعاون بین اآلباء والمعلمین لتحسین النظام التعلیمي. تتوفر معلومات االتصال مع ھذه المنظمات على المو

 ./sp/se/qa/caprntorg.asphttp://www.cde.ca.govالتعلیم الخاص  -اآلباء في كالیفورنیا 
 

 كما تضم ھذه الوثیقة في نھایتھا الموارد اإلضافیة لمساعدتك في فھم الحمایة اإلجرائیة. 
 

 ماذا لو كان طفلي أصما، یعاني من قصور سمعي، قصور نظري، أو قصور سمعي ونظري؟ 
 

ر سمعي، والكفیفین والذین یعانون من قصور نظري أو خدمات للطلبة األصمین، الذین یعانون من قصوتوفر مدارس الوالیة الخاصة 
قصور سمعي ونظري، في ثالثة مرافق: مدارس كالیفورنیا للصم في فریمونت وریفرساید، ومدرسة كالیفورنیا للكفیفین في فریمونت. 

الیة للصم. كما تتوفر ھذه عاما في مدرستي الو 21كما أن ھناك برامج دراسیة یومیة وسكنیة للطالب من حدیثي الوالدة وحتى عمر 
في مدرسة كالیفورنیا للكفیفین. كما توفر مدارس الوالیة الخاصة خدمات تقییم ومساعدة فنیة.  21إلى  5البرامج للطلبة في الفئة العمرة 

العنوان  لمزید من المعلومات حول مدارس الوالیة الخاصة، الرجاء زیارة موقع وزارة التعلیم في كالیفورنیا االلكتروني على
 /http://www.cde.ca.gov/sp/ss  .أو طلب المزید من المعلومات من أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي لطفلك 

 
اآلباء المفّوضین وإمكانیة الوصول تقییم، تعیین ال، ةموافقالخطار، اإل

 إلى السجالت 
 

 اإلخطار الخطي المسبق
 

 متى تدعو الحاجة إلى اإلخطار

المنطقة المدرسیة أو ترفض إجراء تغییر في تحدید، تقییم أو وضعیة التعلیم الخاصة بطفلك من ذوي یجب تقدیم ھذا اإلخطار عندما تقترح 
)؛ 1)(ج(1415، )4و( )3((ب)1415قانون الوالیات المتحدة  20االحتیاجات الخاصة أو توفیر التعلیم الحكومي المناسب والمجاني (

 )(أ)56506و 56329قانون التعلیم في كالیفورنیا ؛ 300.503قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 1(ب)(1414

) یوما من 15لطفلك خطیا أو حول خطة التقییم خالل خمسة عشر (مات المقترحة یجب أن تقوم المنطقة الدراسیة بإخطارك حول التقیی
طلبك الخطي للتقییم. یجب أن یكون اإلخطار قابال للفھم وبلغتك األم أو عبر وسیلة اتصال أخرى، ما لم یكن ھذا غیر ممكنا بشكل واضح. 

 )56321یا قانون التعلیم في كالیفورن؛ 300.304قانون األنظمة الفدرالیة  34(
 
 

 ماذا سیُعلمني اإلخطار؟

 یجب أن یشمل اإلخطار الخطي المسبق ما یلي: 
 

 وصف لإلجراءات المقترحة أو المرفوضة من قبل المنطقة الدراسیة  .1
 الفعل رفضتفسیر لسبب اقتراح أو  .2
 و المرفوضة وصف لكل إجراء، سجل أو تقریر تقییمي اعتمدتھ الوكالة كأساس لخطة العمل المقترحة أ .3
 آباء الطفل ذو اإلعاقة یتمتعون بالحمایة ضمن الحمایة اإلجرائیةبأن  بیان .4
 مصادر لألھل یمكن االتصال بھا للحصول على المساعدة في فھم بنود ھذه الجزئیة  .5
 ارات؛ ووصف للخیارات األخرى التي أخذھا فریق برنامج التعلیم الفردي بعین االعتبار وأسباب فرض ھذه الخی .6
)، 4) و(3(ب)( 1415قانون الوالیات المتحدة  20وصف ألي عوامل أخرى ذات صلة باإلجراء المقترح أو المرفوض. ( .7

 )300.503قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 1(ب)(1414)، 1(ج)(1415
 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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 موافقة اآلباء 

 
 متى تكون موافقتي مطلوبة للتقییم؟ 

المستنیرة قبل البدء بتقییم التعلیم الخاص األول والتعلیم الخاص. یجب أن تمنح موافقتك الخطیة لك الحق في إحالة طفلك إلى خدمات 
) یوما على األقل من استالم خطة التقییم المقترحة التخاذ قرار. یمكن أن یبدأ التقییم مباشرة بعد 15لطفلك. یتمتع اآلباء بخمسة عشر (

 ) یوما من موافقتك. 60خطة برنامج التعلیم الفردي خالل ستین ( استالم الموافقة ویجب االنتھاء منھ وتطویر
 

 متى تكون موافقتي مطلوبة للخدمات؟

 یجب أن تمنح موافقتك الخطیة والمستنیرة قبل أن تتمكن منطقتك الدراسیة بتوفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة إلى طفلك. 

 ة؟ ما ھي اإلجراءات عندما ال یمنح اآلباء الموافق

للمنطقة الدراسیة المضي قدما بالتقییم األولي الموافقة على التقییم األولي أو في حالة عدم الرد على طلب تقدیم الموافقة، یمكن إذا لم تقدم 
 من خالل اعتماد اإلجراءات واجبة االتباع. 

اص والخدمات ذات الصلة ولن تسعى إلى تقدیم رفضت الموافقة على إطالق الخدمات؛ یجب أال تقدم المنطقة الدراسیة التعلیم الخ إذا
 الخدمات من خالل اإلجراءات واجبة االتباع. 

توافق على جمیع مكونات برنامج التعلیم الفردي، یجب تنفیذ  الخدمات ذات الصلة لطلفك ولكنك لمإذا وافقت خطیا على التعلیم الخاص و
 مكونات البرنامج التي وافقتھا علیھا دون تأخیر. 

تبیّنت المنطقة الدراسیة بأن مكون برنامج التعلیم الخاص المقترح الذي لم توافق علیھ ضروري لتقدیم التعلیم المناسب والمجاني إذا 
 وُملزما.  سیكون قرار جلسة االستماع نھائیا لطفلك، یجب تنظیم جلسة استماع كجزء من اإلجراءات واجبة االتباع. إذا عقدت الجلسة،

لتقییم، یجب على المنطقة الدراسیة توثیق اإلجراءات المعقولة للحصول على موافقتك. إذا لم تستجیب، یمكن للمنطقة في حاالت إعادة ا
قانون األنظمة  34(ج)؛ 1414)(د) و1(أ)(1414قانون الوالیات المتحدة  20الدراسیة المضي قدما بإعادة التقییم دون موافقتك. (

 ).56346(ج)و(د)، و56321(ھـ)، 56506ي كالیفورنیا قانون التعلیم ف؛ 300.300الفدرالیة 
 
 
 

 متى یمكنني سحب الموافقة؟
 

الموافقة خطیا على االستمرار في تقدیم  ، إذا سحب آباء الطفل في أي وقت الحق للتقدیم األولي للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة
 عامة: یتوجب على الوكالة ال م الخاص والخدمات ذات الصلة، فإنھالتعلی

 
قانون األنظمة  34بحسب التوقف عن تقدیم التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للطفل، ولكن علیھا تقدیم موافقة خطیة مسبقة  .1

 قبل التوقف عن تقدیم ھذه الخدمات  300.305الفدرالیة 
 34(ویشمل ھذا إجراءات الوساطة ضمن  من قانون األنظمة الفدرالیة 300عدم اتباع اإلجراءات في الجزء الفرعي ھـ من الجزء  .2

 ) بھدف تأمین الموافقة أو قرار یقضي بإمكانیة تقدیم الخدمات للطفل300.516و 300.507قانون األنظمة الفدرالیة 
لخدمات الوكالة ُمخالفة لمتطلب توفیر التعلیم العام المناسب والمجاني المتوفر للطفل بسبب فشل توفیر التعلیم الخاص وا تعتبرلن  .3

 للطفل االضافیةذات الصلة 
قانون األنظمة الفدرالیة  34بحسب الوكالة غیر ملزمة بعقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي أو تطویر برنامج التعلیم الفردي  .4

 للطفل بھدف االستمرار بتوفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. 300.324و 300.305
 

 )، إذا سحب اآلباء الموافقة خطیا على تلقي طفلھم لخدمات3(ج)( 300.9قانون األنظمة الفدرالیة  34ب الرجاء مالحظة أنھ بحس
التعلیم الخاص بعد حصول الطفل مبدئیا على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، فإن الوكالة العامة غیر ملزمة بتعدیل سجالت التعلیم 

 الطفل للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بسبب سحب الموافقة.  الخاصة بالطفل إلزالة أي إشارة إلى تلقى
 
 

 تعیین اآلباء المفوضین 
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 ماذا لو لم یتسنى تحدید اآلباء أو تحدید موقعھم؟

 

یجب أن تضمن المناطق الدراسیة تعیین شخص لیكون من اآلباء المفوضین نیابة عن آباء الطفل ذو اإلعاقة عندما ال یتسنى تحدید 
 وال تستطیع المنطقة الدراسیة اكتشاف موقعھم. األھل 

 
افعین بال مأوي وغیر المصحوبین أو إذا كان الطفل دون رعایة مناسبة وتحت كما یمكن تعیین آباء مفوضین إذا كان الطفل من الی

بالفعل برنامج تعلیم فردي. رعایة المحكمة تبعا لقانون الرعایة والمؤسسات في الوالیة، وأحیل بالفعل إلى التعلیم الخاص أو لدیھ 
(ھـ)، 56506قانون التعلیم في كالیفورنیا  ؛ 300.519قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 2(ب)(1415قانون الوالیات المتحدة  20(

GC 7579.5 7579.6.( 
 
 

 التقییم غیر الُممیّز
 

 كیف یجري تقییم طفلي لخدمات التعلیم الخاص؟ 

مجاالت اإلعاقة المحتملة. یجب اال تكون المواد واإلجراءات المستخدمة للتقییم وتحدید الوضعیة تمییزیة  لك الحق في تقییم طفلك في جمیع
 بناء على العرق، الثقافة، أو الجنس. 

دقیقة یجب توفیر مواد التقییم وإدارة االختبار بلغة الطفل األم أو عبر وسالة االتصال وبالشكل الذي سیؤدي على األرجح إلى المعلومات ال
 حول ما یعرفھ الطفل ویمكن أن یفعلھ أكادیمیا، تنمویا، ووظیفیا، ما لم یكن التوفیر أو اإلدارة غیر ممكنا بشكل واضح. 

قانون الوالیات  20ال یمكن أن یُشّكل أي إجراء فردي المعیار الوحید لتحدید األھلیة وتطویر تعلیم حكومي مناسب ومجاني لطفلك. (
 ). 56320(ي) و56001قانون التعلیم في كالیفورنیا ؛ 300.304قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 3(-)1(ب)(1414المتحدة 

 
 
 

 تقییم التعلیم المستقل 
 

 ھل یمكن اختبار طفلي بشكل مستقل على نفقة المنطقة؟ 
 

قییم تعلیمي مستقل لطفلك من شخص مؤھل إذا لم تتفق مع نتائج التقییم المنفذ من قبل المنطقة الدراسیة، لك الحق في طلب والحصول على ت
 في إجراء التقییم على حساب النفقة العامة. 

 
 یحق لآلباء تقییم تعلیمي مستقل واحد على حساب النفقة العامة كل مرة تجري فیھا الوكالة العامة تقییم ال یتفق معھ اآلباء. 

 
مي مستقل وتقدیم المعلومات لك حول المكان الذي یمكنك الحصول فیھ یجب أن تستجیب المنطقة الدراسیة لطلبك بالحصول على تقییم تعلی

 على تقییم تعلیمي مستقل.
 

إلى تقییم مستقل، یجب أن تطلب المنطقة الدراسیة جلسة إذا اعتقدت المنطقة الدراسیة بأن تقییم المنطقة مناسب وال تعتقد بأن ھناك حاجة 
بة التقییم. وإذا سادت حجة المنطقة، ما زلت تتمتع بحق الحصول على تقییم مستقل ولكن لیس استماع لإلجراءات واجبة االتباع إلثبات مناس

 على حساب النفقة العامة. یجب أن یأخذ فریق برنامج التعلیم الفردي بعین االعتبار التقییمات المستقلة.  
 

دراسیة على مراقبة طفلك في صفھ خالل التقییم، أو كان تسمح إجراءات تقییم المنطقة بمراقبة الطالب داخل الصف. إذا عملت المنطقة ال
 سیُسمح للمنطقة الدراسیة بمراقبة طفلك، یجب السماح أیضا للفرد المنفذ للتقییم التعلیمي المستقل أیضا بمراقبة طفلك في الصف.

 
یجب أن یُسمح أوال للمقیّم المستقل أن یراقب إذا اقترحت المنطقة الدراسیة بیئة مدرسیة جدیدة لطفلك وسیجري تنفیذ تقییم تعلیمي مستقل، 

قانون التعلیم في ؛ 300.502قانون األنظمة الفدرالیة  34)(أ)؛ 2) و(د)(1(ب)(1415قانون الوالیات المتحدة  20البیئة الجدیدة. (
 (ب) و(ج)). 56329كالیفورنیا  
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 الوصول إلى سجالت التعلیم 
 

 جالت طفلي التعلیمیة؟ ھل لدي أن أفحص س
 
لك الحق في دراسة ومراجعة سجالت طفلك التعلیمیة دون تأخیر غیر مبرر، ویشمل ھذا قبل االجتماع حول برنامج التعلیم الفردي لطفلك 

طلبھا، خالل یجب أن توفر المنطقة الدراسیة لك إمكانیة الوصول إلى السجالت والنسخ، في حالة أو قبل جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. 
)، 3(ب)(56501(ن)، 56043، 49060قانون التعلیم في كالیفورنیا بعد التقدم بالطلب شفویا أو خطیا. ( عمل) أیام 5خمس (

 ) 56504و
 
 

 طریقة حل النزاعات
 

 جلسات اإلجراءات واجبة االتباع 
 

 متى تعقد جلسات اإلجراءات واجبة االتباع 
 

اءات واجبة االتباع فیما یخص تحدید وتقییم ووضع طفلك التعلیمي أو تقدیم التعلیم الحكومي لك الحق في طلب جلسة محایدة لإلجر
المناسب والمجاني. یجب تقدیم طلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع خالل سنتین من تاریخ معرفتك باإلجراء المزعوم أو من التاریخ 

قانون الوالیات المتحدة  20ل أساس شكوى اإلجراءات واجبة االتباع. (الذي كان علیك أن تعرف بھ عن اإلجراء المزعوم الذي یشك
 ل)).56505و 56501قانون التعلیم في كالیفورنیا ؛ 300.507قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 6(ب)(1415

 
 

 الوساطة والوسائل البدیلة لتسویة النزاعات 
 

 سیلة بدیلة لتسویة النزاع؟ وھل یمكنني طلب الوساطة أو 

 مكن التقدم بطلب الوساطة قبل أو بعد التقدم بطلب جلسة إجراءات واجبة االتباع. ی

یمكنك أن تطلب من المنطقة الدراسیة تسویة النزاعات من خالل الوساطة أو وسائل بدیلة لتسویة النزاعات والتي غالبا ما تكون أقل 
ل البدیلة لتسویة النزاعات وسائل طوعیة لتسویة النزاعات وال خصومة من جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. تشّكل الوساطة والوسائ

 یمكن استخدامھا لتأخیر حقك في جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. 
 
 

 ما ھو مؤتمر الوساطة ما قبل جلسة االستماع؟ 

إجراء غیر رسمي یجري  یمكن أن تسعى إلى التسویة من خالل الوساطة قبل تعبئة طلب جلسة إجراءات واجبة االتباع. إن المؤتمر
لتسویة القضایا ذات الصلة بتحدید، تقییم أو الوضع التعلیمي للطفل أو التعلیم الحكومي المناسب ال تنطوي على الخصومة بطریقة 

 والمجاني. 

ون لھم النصح أن یحظى اآلباء أو المنطقة الدراسیة بممثلین من غیر المحامین الذین یقدم یقدرفي مؤتمر الوساطة ما قبل الجلسة، 
المؤتمر. إال أن طلب مؤتمر الوساطة ما قبل الجلسة أو المشاركة بھا ال یعد متطلب سابق لطلب  دویمكنھم التشاور مع محامي قبل أو بع

 جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. 

لطالب لمؤتمر الوساطة ما قبل الجلسة تُقّدم جمیع طلبات عقد مؤتمر الوساطة قبل الجلسة مع مدیر المنطقة التعلیمیة. یجب على الطرف ا
 من خالل طلب خطي مقدم إلى مدیر المنطقة التعلیمیة أن یقدم إلى الطرف اآلخر في الوساطة نسخة عن الطلب بنفس وقت تقدیم الطلب. 

التعلیمیة ویجب أن ) یوما من استالم طلب الوساطة من قبل مدیر المنطقة 15تتم جدولة مؤتمر الوساطة قبل الجلسة خالل خمسة عشر (
) یوما بعد استالم الطلب للوساطة ما لم یتفق الطرفان على تمدید المدة. إذا تم التوصل إلى تسویة، 30ینتھي المؤتمر خالل ثالثین (

تتم یعمل األطراف على تنفیذ اتفاقیة خطیة ملزمة قانونیا والتي تفّصل التسویة. تكون جمیع النقاشات خالل عملیة الوساطة سریة. و
جدولة جمیع مؤتمرات الواسطة قبل الجلسة في وقت مناسب وتُعقد في الوقت والمكان المناسبین لألطراف. إذا لم یتم تسویة القضایا 
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 EC 56500.3بطریقة مرضیة لجمیع األطراف، یحق للطرف الذي طلب الوساطة بأن یتقدم بطلب جلسة إجراءات واجبة االتباع. (
 ) 56503و

 
 

 ات واجبة االتباع حقوق اإلجراء
 

 ما ھي حقوقي في اإلجراءات واجبة االتباع؟
 

 لك الحق في: 
 20(جلسة إداریة عادلة ومحایة على مستوى الوالیة أمام شخص یعلم بالقوانین التي تحكم التعلیم الخاص والجلسات اإلداریة  .1

قانون التعلیم في كالیفورنیا  ؛ 300.511 قانون األنظمة الفدرالیة 34)(أ)؛ 1(ف)(1415قانون الوالیات المتحدة 
 ))4(ب)(56501

قانون التعلیم في أن یرافقك وأن یقدم لك النصح محامي و/أو أشخاص لدیھم المعرفة باألطفال من ذوي اإلعاقة ( .2
 )) 1(ھـ)(56505كالیفورنیا 

 ))2(ھـ)(56505 قانون التعلیم في كالیفورنیا(عرض األدلة والحجج الخطیة والمرافعة الشفویة  .3
 ))3(ھـ)(56505قانون التعلیم في كالیفورنیا (مواجھة واستجواب وطلب وجود الشھود  .4
 EC(استالم سجل خطي، أو بحسب خیار اآلباء، سجل إلكتروني دقیق للجلسة، ویشمل نتائج الحقائق والقرارات  .5

  )) 4(ھـ)(56505
 ) )1(ج)(56501الیفورنیا قانون التعلیم في ك(تواجد طفلك خالل الجلسة ( .6
 ))2(ج)(56501قانون التعلیم في كالیفورنیا (عقد جلسة مفتوحة أو مغلقة أمام الجمھور  .7
استالم نسخة من جمیع الوثائق، وتضم التقییمات التي تم االنتھاء منھا بحلول ذلك الوقت والتوصیات وقائمة الشھود  .8

) 7(ھـ)(56505قانون التعلیم في كالیفورنیا (م عمل قبل الجلسة ) أیا5والمجال العام لشھادتھم خالل خمسة (
 (ف))56043و

) أیام قبل الجلسة 10اإلعالم من قبل األطراف األخرى حول القضایا والتسویة المقترحة للقضایا خالل على األقل عشرة ( .9
 )) 6(ھـ)(56505قانون التعلیم في كالیفورنیا (

 (د))3082 في كالیفورنیاقانون التعلیم (وجود مترجم  .10
 ))3(ف)(EC 56505(طلب تمدید للجدول الزمني للجلسة  .11
 ))2(ب)(56501قانون التعلیم في كالیفورنیا (عقد مؤتمر وساطة في أي مرحلة خالل جلسة اإلجراءات واجبة االتباع  .12
اآلخر ینوي أن یحظى بتمثیل محامي  واستالم إخطار من الطرف اآلخر على األقل عشرة أیام قبل الجلسة بأن الطرف .13

قانون األنظمة الفدرالیة  34؛ ھـ)(1415قانون الوالیات المتحدة  20(أ). (56507قانون التعلیم في كالیفورنیا (
 ) 300.515و 300.512، 300.508؛ 300.506
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 تعبئة شكوى عملیة اإلجراءات واجبة االتباع الخطیة 
 

 جلسة إجراءات واجبة االتباع؟ كیف أطلب
 

 علیك تعبئة طلب خطي لجلسة إجراءات واجبة االتباع. علیك أو على ممثلك تقدیم المعلومات التالیة في طلبك:  
 

 اسم الطفل  .1
 عنوان سكن الطفل  .2
 اسم المدرسة التي یرتادھا الطفل  .3
 فل واسم المدرسة التي یرتادھا الطفل في حالة الطفل بال مأوى، معلومات االتصال المتوفرة للط .4
 ووصف لطبیعة المشكلة، وتشمل الحقائق ذات الصلة بالمشكلة (المشاكل) والحل المقترح للمشكلة (المشاكل) .5

 
ي نسخة من الطلب الخطبتوفیر تُلزم القوانین الفدرالیة وقوانین الوالیة بأن یقوم أي طرف یقدم طلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع 

قانون ؛ 300.508قانون األنظمة الفدرالیة  34)؛ 2(ج)(1415)، 7(ب)(1415قانون الوالیات المتحدة  20إلى الطرف اآلخر. (
 ))  1(ج)(56502التعلیم في كالیفورنیا 

 
ویة، وھي قبل التقدم بطلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع، ستُمنح المنطقة الدراسیة فرصة تسویة األمر من خالل عقد جلسة تس

اجتماع بین اآلباء واألعضاء من ذوي الصلة في فریق برنامج التعلیم الفردي من ذوي المعرفة المحددة حول الحقائق التي تم تحدیدھا 
 )300.510قانون األنظمة الفدرالیة  34)(ب)؛ 1(ف)(1415قانون الوالیات المتحدة  20في طلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. (

 
 
 

 جلسة التسویة؟ ماذا تضم

بطلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع من اآلباء. تضم الجلسات ) یوما من استالم إخطار 15ستُعقد جلسات التسویة خالل خمسة عشر (
الطفل ما لم یرافق اآلباء محامي. یمكن آلباء ممثل عن المنطقة المدرسیة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار وال تضم محامي المنطقة الدراسیة 

  مناقشة قضیة جلسة اإلجراءات واجبة االتباع والحقائق التي تشكل أساس طلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. 

 جلسة التسویة غیر مطلوبة إذا اتفق اآلباء والمنطقة الدراسیة خطیا على التنازل عن االجتماع. إذا لم تحل المنطقة الدراسیة قضیة جلسة
) یوما، یمكن تنظیم جلسة اإلجراءات واجبة االتباع. إذا تم التوصل إلى اتفاق، یُنفّذ األطراف 30خالل ثالثین ( اإلجراءات واجبة االتباع

  300.510قانون األنظمة الفدرالیة  34)(ب)؛ 1(ف)(1415قانون الوالیات المتحدة  20اتفاقیة ملزمة قانونیا. (
 

 وضع الطفل خالل اإلجراءات؟ر ھل یتغیّ 
 

 
الطفل ذو الصلة بأي إجراءات إداریة أو قضائیة في نفس الوضع التعلیمي مالم تتفق أنت مع المنطقة الدراسیة  یجب أن یبقى

على ترتیب آخر. إن كنت تتقدم بطلب إدخال مبدئي لطفلك في مدرسة حكومیة، یمكن وضع الطفل في برنامج المدرسة 
قانون األنظمة  34)؛ ي(1415قانون الوالیات المتحدة  20(الحكومیة بموافقتك حتى وقت االنتھاء من جمیع اإلجراءات. 

 (د))56505قانون التعلیم في كالیفورنیا ؛ 300.518الفدرالیة 
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 ھل یمكن استئناف القرار؟ 

ي في محكمة الوالیة أو قرار الجلسة نھائي وملزم للطرفین. یمكن ألي من الطرفین استئناف قرار الجلسة من خالل التقدم بإجراء مدن
قانون  34(ل)؛ 1415)(أ)، 3) و(2(ط)(1415قانون الوالیات المتحدة  20یوما من القرار النھائي. ( 90المحكمة الفدرالیة خالل 

   ث))(56043قانون التعلیم في كالیفورنیا (ح) و(ك)، 56505قانون التعلیم في كالیفورنیا ؛ 300.516األنظمة الفدرالیة 
 

 ذي أوكلھ؟ أجور المحامي المن یدفع 

في إي إجراء أو فعل یتعلق بجلسة اإلجراءات واجبة االتباع، یمكن للمحكمة، بحسب تقدیرھا، الحكم بأجور المحامي المعقولة كجزء من 
حامین المعقولة التي تحملتھا أنت كأحد والدي الطفل ذو اإلعاقة إلى كنت أنت الطرف السائد في الجلسة. كما یمكن دفع أجور الم ةالكلف

قانون األنظمة  34(ز)؛ -)(ب)3(ط)(1415قانون الوالیات المتحدة  20بعد االنتھاء من الجلسة اإلداریة باتفاق بین األطراف. (
 (ب) 56507 قانون التعلیم في كالیفورنیا؛ 300.517الفدرالیة 

 
 یمكن خفض الرسوم إذا طغت أي من الظروف التالیة:

 
 ّخرت بشكل غیر معقول القرار النھائي للنزاع وجدت المحكمة أنك أ .1
 لخدمات مشابھة والتي یتقاضاھا محامین بمھارات وسمعة وخبرة متقاربةتعدت أجور المحامین لكل ساعة األجر السائد في المجتمع  .2
 الوقت المخصص والخدمات القانونیة المقدمة مبالغ بھا .3
  معلومات مناسبة في إخطار طلب جلسة اإلجراءات واجبة االتباع.  أو إذا لم یقدم محامیك للمنطقة المدرسیة .4

 
ولكن لن یتم تقلیس أجور المحامین إذا وجدت المحكمة بأن الوالیة أو المنطقة المدرسیة أخّرت بشكل غیر معقول التسویة النھائیة 

قانون األنظمة  34(ز)؛ -)(ب)3(ح)(1415متحدة قانون الوالیات ال 20لإلجراء أو أنھ كان ھناك انتھاك لھذا القسم من القانون. (
 )300.517الفدرالیة 

 
یمكن عدم منح أجور المحامین ذات الصلة بفریق برنامج التعلیم الفردي ما لم یجري عقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفري نتیجة 

عرض تسویة معقولة جور المحامین إذا رفضت إلجراءات جلسة اإلجراءات واجبة االتباع أو العمل القضائي. كما یمكن منع سداد أ
قانون  20) أیام قبل بدأ الجلسة وقرار الجلسة لیس في مصلحة عرض التسویة. (10صار عن المنطقة / الوكالة الحكومیة عشرة (

 ) 300.517قانون األنظمة الفدرالیة  34(ز)؛ -)(ب)3(ط)(1415الوالیات المتحدة 
 

 و للتقدم بطلب جلسة تسویة أو إجراءات واجبة االتباع، تواصل مع: للحصول على مزید من المعلومات أ
 
 

 مكتب جلسات االستماع اإلداریة 
 عنایة: قسم التعلیم الخاص 

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 
200 

 4231-95833ساكرامنتو، كالیفورنیا  
(916) 263-0880 

 فاكس 
(916) 263-0890 

 
Office of Administrative Hearings 

Attention: Special Education Division 
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 

Sacramento, CA 95833-4231 
(916) 263-0880 

FAX (916) 263-0890 
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 التأدیب المدرسي وإجراءات الوضع للطالب ذوي اإلعاقة 
 وبیئات التعلیم االنتقالیة البدیلة التأدیب المدرسي 

 
 ھل یمكن فصل أو طرد طفلي؟ 

یمكن أن یدرس موظفو المدرسة أي ظروف خاصة لكل حالة على حدة عند تحدید ما إذا كان التغییر في الموقع مناسب للطفل 
 ذو االعاقة والذي ینتھك مدونة السلوك الخاصة بالطالب من بیئتھ إلى: 

 
 ) أیام متتالیة، 10انتقالیة مناسبة، بیئة أخرى، أو فصل لمدة تزید عن عشرة (بیئة تعلیم بدیلة  •
 ) أیام مدرسیة متتالیة في نفس السنة الدراسیة لحوادث سوء سلوك منفصلة  10والفصل اإلضافي الذي ال یزید عن عشرة ( •

 
 

 ) أیام؟ 10ماذا یحصل بعد الفصل لمدة تزید عن عشرة (

 سیة، خالل أي أیام متتالیة منا) أیام مدرسیة متتالیة خالل نفس السنة الدر10عاقة من موقعھ الحالي لمدة عشرة (بعد إزالة الطفل ذو اال
تقدیم الخدمات التي تمكن الطفل من االستمرار بالمشاركة في منھاج التعلیم العام والتقدم نحو تحقیق  اإلزالة یتوجب على الوكالة  العامة 

نامج التعلیم الفردي للطفل. كما سیتلقى الطالب، بحسب ما یكون ذلك مناسبا، تقییم سلوكي وظیفي وخدمات تدخل األھداف المحددة في بر
 والمصممة للتعامل مع انتھاك السلوك حتى ال یتكرر.  سلوكیة وتعدیالت سلوكیة،

فردي لتحدید ما إذا كانت إساءة السلوك ) أیام في ھذا الموقع، یجب عقد اجتماع فریق برنامج التعلیم ال10إذا تعدى الطفل عشرة (
) 10الصادرة عن الطفل ناتجة عن اإلعاقة. یجب أن یُنّظم اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي ھذا مباشرة، إن أمكن، أو خالل عشرة (

 أیام من اتخاذ قرار المنطقة الدراسیة باتخاذ ھذا النوع من اإلجراء التأدیبي.  

تكم للمشاركة كعضو في فریق برنامج التعلیم الفردي ھذا. قد تُلزم المنطقة المدرسیة بصیاغة خطة تقییم لمعالجة بصفتكم آباء، ستتم دعو
 إساءة السلوك، أو، إذا كان لطفلك خطة تدخل سلوكیة، مراجعة وتعدیل الخطة حسب الضرورة.  

 

 ناتجة عن اإلعاقة؟  ماذا یحصل إذا تبین لفریق برنامج التعلیم الفردي بأن إساءة السلوك غیر

اذا استنتج فریق برنامج التعلیم الفردي بأن إساءة السلوك لیست ناتجة عن إعاقة الطفل، یمكن للمنطقة الدراسیة اتخاذ اإلجراءات 
)؛ 7) و(1(ل)(1415قانون الوالیات المتحدة  20التأدیبین، مثل الطرد، بنفس الطریقة التي تتخذ اإلجراءات فیھا لطفل دون إعاقة. (

 ) 300.530قانون األنظمة الفدرالیة  34

عة، والتي یجب أن تُنّظم إذا لم تتفق مع قرار فریق برنامج التعلیم الفردي، یمكنك أن تطلب جلسة استماع إجراءات واجبة االتباع مسرّ 
قانون األنظمة  34)؛ 2ط)((1415قانون الوالیات المتحدة  20) یوم دراسي من التاریخ الذي طلبت فیھ الجلسة. (20خالل عشرین (

 (ج)) 300.531الفدرالیة 

بغض النظر عن البیئة، یتوجب على المنطقة الدراسیة االستمرار بتقدیم التعلیم الحكومي المناسب والمجاني لطفلك. یجب أن تسمح 
والتعدیالت المفصلة في برنامج التعلیم البیئات التعلیمیة البدیلة للطفل باالستمرار بالمشاركة في المنھاج العام وضمان استمرار الخدمات 

 )  (ب)48915.5؛ قانون التعلیم في كالیفورنیا 300.530قانون األنظمة الفدرالیة  34الفردي. (
 
 

 األطفال الذین یرتادون المدارس الخاصة
 

 ولة حكومیا؟ ھل یمكن للطلبة الموضوعین في المدارس الخاصة من قبل األھل المشاركة في برامج التعلیم الخاص المم

یمكن لألطفال الذین سجلھم أھلھم في مدارس خاصة المشاركة في برنامج التعلیم الخاص الممولة حكومیا. یجب أن تتشاور المنطقة 
المدرسیة مع المدارس الخاصة ومع األھل لتحدید الخدمات التي سیتم تقدیمھا لطالب المدارس الخاصة. ومع أن للمناطق المدرسیة 

حة بتقدیم التعلیم الحكومي المناسب والمجاني للطالب ذوي اإلعاقة، ال یتمتع ھؤالء األطفال، عندما یضعھم آباءھم مسؤولیة واض
بالمدارس الخاصة، بالحق في تلقي كل أو جمیع خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة الضروریة لتقدیم التعلیم الحكومي المناسب 

؛ قانون التعلیم في 300.138و 300.137قانون األنظمة الفدرالیة  34)(أ)؛ 10(أ)(1415المتحدة قانون الوالیات  20والمجاني. (
 )  56173كالیفورنیا 
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إذا قام أحد آباء األطفال من ذوي االحتیاجات االستثنائیة الذین تلقوا تعلیم خاص وخدمات ذات صلة تحت سلطة المنطقة المدرسیة 

خاصة أو مدرسة ثانویة دون موافقة أو إحالة وكالة التعلیم المحلي، فإن المنطقة المدرسیة غیر ملزمة بتسجیل الطفل في مدرسة ابتدائیة 
لتقدیم التعلیم الخاص إذا وفرت المنطقة تعلیم حكومي مناسب ومجاني. قد تُلزم المحكمة أو مسؤول جلسة اإلجراءات واجبة االتباع 

إذا وجدت المحكمة أو وحد مسؤول جلسة  طتعلیم الخاص والمدرسة الخاصة فقل أو األوصیاء عن كلفة الھالمدرسة بتعویض األ
مي المناسب والمجاني إلى الطفل بالوقت المناسب قبل التسجیل في واإلجراءات واجبة االتباع بأن المنطقة المدرسیة لم توفر التعلیم الحك
 34)؛ ج)(10(أ)(1415قانون الوالیات المتحدة  20ص مناسب. (المدرسة االبتدائیة الخاصة أوالمدرسة الثانویة، وبأن التسجیل الخا

 )  56175؛ قانون التعلیم في كالیفورنیا 300.148قانون األنظمة الفدرالیة 
 
 

 متى یمكن خفض التعویض أو منعھ؟ 
 

خطار من قبل المنطقة یمكن للمحكمة أو مسؤول جلسة االستماع تخفیض أو منع التعویض إذا لم تسمح بمشاركة طفلك في تقییم بعد اإل
الدراسیة قبل إزالة طفلك من المدرسة الحكومیة. كما یمكن منع التعویض عنك إذا لم تقم بإعالم المنطقة المدرسیة بأنك رفضت التسجیل 

 في التعلیم الخاص المقترح من قبل المنطقة المدرسیة، ویشمل ھذا بیان مخاوفك ونیتك بتسجیل طفلك في مدرسة خاصة على نفقة
 الحكومة.   

 
 یجب أن تعمل على إخطار المنطقة المدرسیة إما: 

 
 في آخر اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي حضرتھ قبل إزالة طفلك من المدرسة الحكومیة، أو  •
میة. ) أیام عمل (وتشمل أیام العطل) قبل إزالة طفلك من المدرسة الحكو10خطیا إلى المنطقة الدراسیة على األقل عشرة ( •

؛ قانون التعلیم في 300.148قانون األنظمة الفدرالیة  34)(ج)؛ 10(أ)(1412قانون الوالیات المتحدة  20(
  )  56176كالیفورنیا 

 
 

 متى ال یمكن خفض أو منع التعویض؟ 
 

لدراسیة ألي من ال یمكن للمحكمة أو مسؤول جلسة االستماع خفض أو منع التعویض لك إذا لم تتقدم بإخطار خطي إلى المنطقة ا
 األسباب التالیة: 

 
 منعتك المدرسة من تقدیم إخطار  •
 جرى إعالمك بمتطلبات إخطار المنطقة لم یلم تتلقى نسخة من إخطار الحمایة اإلجرائیة ھذا أو  •
 كان سیؤدي اإلخطار على األرجح إلى األذى الجسدي لطفلك  •
 االنجلیزیة من تقدیم اإلخطار،  منعتك أمیّتك أو عدم قدرتك على الكتابة باللغة •
قانون  34)(ج)؛ 10(أ)(1412قانون الوالیات المتحدة  20(أو كان سیؤدي تقدیم اإلخطار إلى أذى عاطفي خطیر لطفلك  •

  )  56177؛ قانون التعلیم في كالیفورنیا 300.148األنظمة الفدرالیة 
 

 إجراءات شكاوى الوالیة 
 

 الوالیة؟ متى یمكنني تقدیم شكوى امتثال 

أو تلك الخاصة  یمكنك تقدیم شكوى امتثال الوالیة عندما تعتقد بأن المنطقة الدراسیة انتھكت قوانین أو انظمة التعلیم الخاص الفدرالیة
یجب  واحد لقوانین أو أنظمة التعلیم الخاص الفدرالیة أو تلك الخاصة بالوالیة.على األقل انتھاك مزعوم بالوالیة. یجب أن تحدد شكواك 

قد حصل االنتھاك خالل فترة ال تزید عن سنة واحدة من تاریخ استالم الشكوى من قبل وزارة التعلیم في كالیفورنیا. عند التقدم أن تكون 
بنفس الوقت الذي تقدم فیھ شكوى امتثال الوالیة مع وزارة التعلیم في  المدرسیةبالشكوى، یجب إرسال نسخة من الشكوى إلى المنطقة 

 )   4600؛ قانون التعلیم في كالیفورنیا 153-300.151قانون األنظمة الفدرالیة  34(رنیا. كالیفو
 

 یمكن إرسال الشكاوى التي تدعى انتھاك قوانین أو انظمة التعلیم الخاص الفدرالیة أو تلك الخاصة بالوالیة إلى: 
 

 وزارة التعلیم في كالیفورنیا 
 قسم التعلیم الخاص 

 اصة بالحمایة اإلجرائیة خدمات اإلحالة الخ
1430 N Street, Suite 2401 
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 95814ساكرامنتو، كالیفورنیا  
California Department of Education 

Special Education Division 
Procedural Safeguards Referral Service 

1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
 

ذات الصلة بقوانین أو انظمة التعلیم الخاص الفدرالیة أو تلك الخاصة بالوالیة، یمكن قراءة إجراءات  غیرا للشكاوى التي تتعلق بالقضای
 الشكاوى الموحدة لمنطقتك. 

 
للحصول على المزید من المعلومات حول تسویة النزاعات، ومنھا كیفیة التقدم بالشكاوى، والتواصل مع وزارة التعلیم في كالیفورنیا، 

)؛ أو 800(0648-926لیم الخاص، خدمات اإلحالة الخاصة بالحمایة اإلجرائیة، الرجاء التواصل عبر الھاتف على الرقم قسم التع
  .http://www.cde.ca.gov/sp/se؛ أو من خالل زیارة موقع الوزارة على العنوان  3704-327-916عبر الفاكس 

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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 قائمة االختصارات المستخدمة في ھذا اإلخطار 

 
ADR Alternative Dispute Resolution  وسائل تسویة النزاعات البدیلة 

CFR: Code of Federal Regulations  قانون األنظمة الفدرالیة 

EC California Education Code  قانون التعلیم في كالیفورنیا 

FAPE Free Appropriate Public Education التعلیم الحكومي المناسب والمجاني 

IDEA Individuals with Disabilities Education Act  قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة 

IEP Individualized Education Program  برنامج التعلیم الفردي 

OAH: Office of Administrative Hearings  مكتب جلسات االستماع اإلداریة 

SELPA: Special Education Local Plan Area  منطقة خطة التعلیم الخاص المحلیة 

USC: United States Code قانون الوالیات المتحدة  
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