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 معلومات عامة

الذي يعني بتعليم  -2004لعام  Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)يتطلب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 
بإشعار ينطوي على تفسير كامل   -ولي أمر الطالب ذي اإلعاقة أو اإلعاقة المشتبه بها-من المدارس تزويدك أنت  -الطالب ذوي اإلعاقة 

 Code of Federal Regulations" وقانون اللوائح الفيدرالية IDEAللحقوق المتاحة لك بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة "
CFR)الخاص بوزارة )U.S. Department of Education يشرف .Office of Superintendent of Public Instruction 

OSPI)172-392واعد الوالية التي تحكم توفير التعليم الخاص، وتوجد هذه القواعد في الفصل ( على قA   من قانونWashington 
Administartion Code (WAC) إشعار الضمانات اإلجرائية للتعليم ". يتوافق هذا المستند مع نموذجNotice of Special 

Education Procedural Safeguards"  2009التعليم األمريكية، والذي تمت مراجعته في يونيو الصادر عن وزارة. 

البديلين   هذا اإلشعار للوالدين والوالدين البديلين والطالب البالغين. تنطبق اإلشارة إلى "أنت" أو "ولي األمر" أو "طفلك" أيًضا على الوالدين
التعليمية" أو"المنطقة" تشمل المدارس المستقلة والوكاالت العامة األخرى، مثل  والطالب البالغين. اإلشارة في هذا اإلشعار إلى "المنطقة 
 مناطق الخدمات التعليمية ووكاالت الخدمات التعليمية.

تتوفر معلومات إضافية حول خدمات التعليم الخاص وهذه الضمانات اإلجرائية من خالل االتصال بمدير التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية 
 Partnerships for Action Voices for Empowerment، أو ومركز الوالية لتدريب أولياء األمور والمعلومات، أو  المحلية

Washington Pave)" أو من خالل مكتب المشرف على التعليمات العامة )OSPI يحتفظ مكتب المشرف على التعليمات العامة ."
"OSPIكما يوجد بمكتب المشرف على التعليمات العامة "التعليم الخاص -بالمكتب " بصفحة ويب تتناول التعليم الخاص .OSPI  مشرفي "

برامج ومنسقون بين أولياء أمور التعليم الخاص والمجتمع لمساعدتك في أسئلتك حول برنامج التعليم الخاص لطفلك. يمكنك التواصل مع  
-664-3631، أو خدمة الهاتف النصي 360-725-6075"، التعليم الخاص على رقم OSPIتب المشرف على التعليمات العامة "مك

 .البريد اإللكتروني للتعليم الخاص بمكتب المشرف على التعليمات العامة، أو603

 إشعار الضمانات اإلجرائية
34 CFR §300.504;  WAC 392-172A-05015 

نطقة ينبغي أن تعطيك منطقتك التعليمية نسخة من هذا اإلشعار مرة كل عام دراسي، وعند: إحالتك األولية أو طلبك للتقييم، أو عند استالم الم
تعليمية لطلبك األول للشكوى القانونية في التعليمية لشكوتك األولى الخاصة بالتعليم الخاص للوالية في العام الدراسي، أو عند استالم المنطقة ال
 العام الدراسي، أو عند اتخاذ قرار بعمل إجراء تأديبي يشكل تغييًرا في التنسيب، وبناًء على طلبك. 

في شرًحا كاماًل لجميع الضمانات اإلجرائية ذات الصلة بتنسيب طفلك من جانب واحد  إشعار الضمانات اإلجرائية للتعليم الخاص القائميشمل
 مدرسة خاصة على النفقة العامة، وإجراءات شكاوى التعليم الخاص المقدمة للوالية، والموافقة المسبقة، والضمانات اإلجرائية الواردة في
الجزء الفرعي "هـ" من الجزء ب من لوائح قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، وأحكام سرية المعلومات الواردة في الجزء الفرعي "و" من  

إشعارهم الخاص بالضمانات اإلجرائية للتعليم  ئح قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة. يجوز للمناطق التعليمية استخدام هذا اإلشعار أو تقديم لوا
 إلى أولياء األمور.  الخاص

 إشعار كتابي مسبق
34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 

حول أهمية القرارات التي تؤثر على برنامج التعليم الخاص لطفلك، وهو ما يطلق عليه يجب أن تزودك المنطقة التعليمية بمعلومات مكتوبة 
 مستند يعكس القرارات المتخذة في اجتماع ما أو بواسطة المنطقة" وهو Prior Written Notice" "PWNاسم إشعار كتابي مسبق "

تتعلق هذه  يك إشعار كتابي مسبق بعد اتخاذ قرار، ولكن قبل تنفيذه.يُطلب من المنطقة التعليمية أن ترسل إلالتعليمية رًدا على طلب قدمته
 القرارات بالمقترحات أو الرفض لبدء أو تغيير تعريف أو تقييم أو تنسيب أو توفير تعليم عام مناسب مجاني لطفلك. 

 يجب أن يشمل اإلشعار الكتابي المسبق ما يلي:

 اتخاذه. اإلجراء الذي تقترحه المنطقة التعليمية أو ترفض •

 السبب في اقتراح أو رفض المنطقة التعليمية التخاذ اإلجراء. •

 Individualized Education Program" (IEP)وصف ألي اختيارات أخرى اعتبرها فريق برنامج التعليم الفردي " •
 وأسباب رفض تلك الخيارات.

 استخدامها أساًسا لهذا اإلجراء.وصف لكل إجراء تقييمي أو اختبار أو تسجيل أو تقرير تم  •

 وصف ألي عوامل أخرى ذات صلة باإلجراء.  •

 وصف ألي إجراء تقييمي تقترح المنطقة التعليمية اتخاذه للتقييم المبدئي وأي إعادة تقييم. •

 بيان بأن الوالدين محميين بموجب الضمانات اإلجرائية المحددة في هذا الكتيب.  •

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
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إذا لم يتم إرسال واحًدا  الكتيبأو إدراج نسخة من هذا  تيب اإلشعار بالضمانات اإلجرائيةككيف يمكنك الحصول على نسخة من  •
 إليك.

 مصادر االتصال للحصول على المساعدة في فهم هذه الضمانات اإلجرائية. •

 أمثلة على وقت تلقيك إلشعار كتابي مسبق: 

 إذا كانت ترفض تقييمه أو إعادة تقييمه. عندما ترغب المنطقة التعليمية في تقييم طفلك أو إعادة تقييمه، أو •

 إذا تم تغيير برنامج التعليم الفردي لطفلك أو تنسيبه. •

 إذا طلبت تغييًرا ورفضت المنطقة التعليمية تنفيذه.  •

 إذا قدمت للمنطقة التعليمية إشعاًرا كتابيًا بأنك تلغي موافقتك بأ يتلقى طفلك خدمات التعليم الخاص. •

الكتابي المسبق بلغة مفهومة للجمهور العامة ومقدم بلغتك األصلية أو أي من طرق التواصل التي تستخدمها، ما لم يجب أن يكون اإلخطار 
يكن من الواضح أنه ال يمكن القيام بذلك. إذا كانت لغتك األصلية أو طرق التواصل األخرى ليست لغة مكتوبة، يجب أن تتخذ المنطقة 

( أنك تفهم 2عار مترجم شفهيًا أو بطريقة أخرى إلى لغتك األصلية أو طرق التواصل األخرى. )( اإلش1األصلية خطوات لضمان أن: )
 ( قد تم اإليفاء بهما.2( و)1( أنه يوجد دليل كتابي بأن المتطلبين )3محتوى اإلشعار. )

 اللغة األصلية
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 

 ما يلي: -استخدامها فيما يخص فرد متعلم للغة اإلنجليزيةعند -يُقصد باللغة األصلية 
 اللغة المستخدمة عادةً بواسطة هذا الشخص، أو في حالة كان هذا الشخص طفاًل، فهي اللغة التي يستخدمها والدا الطفل عادةً. .1
المباشر مع الطفل بجميع أشكاله )بما في ذلك اللغة المستخدمة عادةً بواسطة الطفل في المنزل أو بيئة التعلم، في حالة التواصل  .2

 تقييم الطفل(.

 بالنسبة للشخص المصاب بالعمى أو الصمم أو ضعف السمع، أو بالنسبة للشخص الذي ليس له لغة مكتوبة، تكون طريقة التواصل هي ما
 .يستخدمه هذا الشخص عادة ً )مثل لغة اإلشارة أو طريقة برايل للقراءة، أو التواصل الشفهي(

 البريد اإللكتروني 
34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 

يد إذا كانت منطقتك التعليمية تقدم ألولياء األمور خيار تلقي الوثائق عن طريق البريد اإللكتروني، يحق لك اختيار تلقي ما يلي عبر البر
 اإللكتروني:

 إشعار كتابي مسبق  .1
 إشعار الضمانات اإلجرائية للتعليم الخاص .2
 عارات المتعلقة بطلبات الشكاوى القانونية. اإلش .3

 التعريف  –موافقة ولي األمر 
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 

 افقة:يُقصدبالمو
أنه تم إعالمك بشكل كامل بلغتك األصلية أو بطريقة تواصل أخرى )مثل لغة اإلشارة أو طريقة برايل للقراءة أوالتواصل الشفهي(  .1

 المعلومات حول اإلجراء الذي تعطي موافقتك عليه. بكل 
أنك تفهم وتوافق كتابةً على هذا اإلجراء، وتصف الموافقة هذا اإلجراء وتذكر السجالت )إن وجدت( التي سيتم نشرها وإلى من  .2

 سيتم نشرها. 
 أنك تفهم بأن الموافقة طوعية من جانبك، وأن لك الحق في سحب موافقتك في أي وقت. .3

ترغب في إلغاء موافقتك بعد أن بدأ طفلك في تلقي خدمات التعليم الخاص، يجب أن تلغيها كتابيًا. إن سحبك للموافقة ال ينفي )يلغي( إذا كنت 
لتعليمية إجراًء بدأ بالفعل بعد منح موافقتك وقبل سحبك إياها. باإلضافة إلى ذلك، ال يُطلب من المنطقة التعليمية تعديل )تغيير( سجالت طفلك ا

 إلزالة أي مرجع لتلقي طفلك لخدمات التعليم الخاص.
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 المتطلبات  –موافقة ولي األمر 
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000  

WAC 392-172A-03000 

 الموافقة على التقييم المبدئي
التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به، ما لم تقدم لك ال يحق لمنطقتك التعليمية إجراء تقييم مبدئي لطفلك لتحديد ما إذا كان مستحقًا لتلقي 

قولة  إشعاًرا كتابيًا مسبقًا يصف أنشطة التقييم المقترحة وتحصل على موافقتك المسبقة المكتوبة. يجب أن تبذل المنطقة التعليمية جهوًدا مع
 لتعليم الخاص أو ال.للحصول على موافقتك المسبقة على التقييم المبدئي لتقرير ما إذا كان طفلك مؤهل ل

لى طفلك. إن موافقتك على التقييم المبدئي ال تعني أنك قد منحت موافقتك للمنطقة التعليمية لتبدأ تقديم التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به إ
 به للمرة األولى.كما يجب على المنطقة التعليمية الحصول على موافقتك لتقدم إلى طفلك خدمات التعليم الخاص والخدمات المرتبطة 

إذا كان طفلك مسجاًل بمدرسة عامة أو كنت تسعى لتسجيله بمدرسة عامة ورفضت تقديم موافقتك، أو تعذر عليك الرد على طلب تقديم 
طة أو  أن تحاول الحصول على موافقتك باستخدام الوسا -ولكنها ليست مطالبة بذلك  -لمنطقتك التعليمية  يجوز موافقتك على التقييم المبدئي، 

أو  إجراءات الشكاوى القانونية، كما هو محدد الحقًا في هذا اإلشعار. لن تنتهك منطقتك التعليمية التزاماتها لتحديد مكان طفلك أو تصنيفه
 تقييمه إذا لم تنشد إجراء تقييم لطفلك في هذه الظروف. 

 القواعد الخاصة للتقييم المبدئي لمن هم تحت وصاية الوالية
طفلك تحت وصاية الوالية وال يعيش معك، فال تحتاج المنطقة التعليمية للحصول على موافقتك على إجراء التقييم المبدئي لتحديد ما إذا كان 

 إذا كان طفلك يحتاج إلى إلى التعليم الخاص أو ال في الحاالت التالية: 
 ة المبذولة للقيام بهذا.عدم تمكن المنطقة التعليمية من العثور عليك على الرغم من الجهود المعقول .1
 تم إلغاء حقوقك كولي أمر بموجب قانون الوالية. .2
 أسند قاض الحق في اتخاذ قرارات تعليمية لفرد آخر بخالفك وهذا الشخص قد وافق على إجراء التقييم المبدئي.  .3

 األطفال في الحاالت التالية:  -"IDEAكما هو مستخدم في قانون تعليم ذوي اإلعاقة "-بمن هم تحت وصاية الوالية يُقصد 
 الطفل المتبني الذي لم يتم وضعه مع والد بالتنبي.  .1
 الطفل الذي يعتبر تحت وصاية الوالية بموجب قانون والية واشنطن.  .2
 الطفل الذي تحت وصاية إدارة األطفال والشباب واألسر أو غيرها من وكاالت رعاية الطفل العامة بالوالية.  .3

 الطفل المتبنى الذي لديه والد بالتبني. ة الوالية هم تحت وصايمن ال يشمل

 موافقة ولي األمر على الخدمات المبدئية وإلغاء الموافقة على الخدمات المستمرة 
  يجب على منطقتك التعليمية أن تبذل جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك الكتابية المسبقة، وأن تحصل على موافقتك الكتابية المسبقة قبل

 .للمرة األولى تقديم التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به لطفلك

ال قد إذا لم ترد على طلب تقديم موافقتك ليتلقى طفلك التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به للمرة األولى، أو إذا رفضت منح هذه الموافقة، ف
موافقتك أو قد ال تستخدم إجراءات الشكاوى القانونية للحصول   منطقتك التعليمية إجراءات الوساطة من أجل محاولة الحصول على تستخدم

 على حكم بتقديم التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به قاضي القضاء اإلداري لتقديم التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به إلى طفلك.

المرتبطة به للمرة األولى، فقد ال تقدم المنطقة إذا رفضت أو لم ترد على طلب منح موافقتك على تلقي طفلك للتعليم الخاص والخدمات 
 التعليمية إلى طفلك التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به. في هذا الموقف، فإن المنطقة التعليمية: 

 " إلى طفلك بسبب تعذر توفير تلك الخدمات إليه. FAPEال تنتهك مطلب توفير التعليم العام المالئم المجاني " .1
" لطفلك من أجل التعليم الخاص IEP" أو وضع خطة تعليم فردي "IEPد اجتماع خطة التعليم الفردي "غير مطلوب منها عق .2

 والخدمات المرتبطة به، والذي من أجله تم طلب موافقتك.

 ،ما إن تقدم موافقتك الكتابية على تلقي طفلك التعليم الخاص والخدماًت المرتبطة به، وتبدأ المنطقة التعليمية بتقديم خدمات التعليم الخاص
 :سيظل طفلك مستحق ا لتلقي هذه الخدمات حتى

 يتم إعادة تقييمه وتبين أنه لم يعد مؤهاًل لخدمات التعليم الخاص. .1
 يتخرج بدبلومة مدرسة ثانوية عادية. .2
أغسطس، فهو مؤهل للخدمات حتى نهاية العام  31يصل إلى سن الحادية والعشرين )أو إذا بلغ طفلك سن الحادية والعشرين بعد  .3

 الدراسي(.
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 تزود المنطقة التعليمية بإبطال كتابي لموافقتك على استمرار تقديم خدمات التعليم الخاص. .4

المنطقة إذا أبطلت موافقتك كتابيًا على استمرار تقديم الخدمات بعد أن بدأت المنطقة التعليمية تقديم خدمات التعليم الخاص، يجب أن تقدم 
قبل أن تتوقف عن تقديم الخدمات لطفلك بوقت معقول. سوف يتضمن اإلشعار الكتابي المسبق التاريخ الذي  إشعار كتابي مسبقالتعليمية إليك 

 ستتوقف فيه المنطقة التعليمية عن تقديم الخدمات إلى طفلك وستخطرك بأنها: 
 " إلى طفلك بسبب تعذر توفير تلك الخدمات إليه. FAPEال تنتهك مطلب توفير التعليم العام المالئم المجاني " .1
" لطفلك من أجل خدمات التعليم IEP" أو وضع خطة تعليم فردي "IEPغير مطلوب منها عقد اجتماع خطة التعليم الفردي " .2

 الخاص.

إجراءات الوساطة للحصول على موافقتك في يجوز للمنطقة التعليمية عدم استخدام الشكاوى القانونية إلبطال إلغائك المكتوب، أو استخدام 
د  االستمرار في تقديم خدمات التعليم الخاص إلى طفلك. وبعد أن تتوقف المنطقة التعليمية عن تقديم خدمات التعليم الخاص إلى طفلك، لم يع

الب. يجوز لك أنت أو اآلخرين ممن طفلك يُعتبر أنه مؤهاًل لخدمات التعليم الخاص ويخضع إلى نفس المتطلبات التي تنطبق على جميع الط 
 إحالة الطفل للتقييم المبدئي في أي وقت بعد فسخ موافقتك على تلقي طفلك للتعليم الخاص. -بما فيهم المنطقة التعليمية -هم على دراية بطفلك 

 موافقة ولي األمر على إعادة التقييم
فلك، فيجب على منطقتك التعليمية الحصول على موافقتك المسبقة قبل أن تعيد إذا كان من المقرر إجراء اختبار جديد كجزء من إعادة تقييم ط
 تقييم طفلك، ما لم تتمكن منطقتك التعليمية من إثبات ما يلي:

 أنها اتخذت خطوات معقولة للحصول على موافقتك إلعادة تقييم طفلك. .1
 وأنت لم ترد. .2

أن تسعى إلعادة تقييم   -ولكنها ليست مطالبة بذلك -لك، يجوز للمنطقة التعليميةإذا رفضت إجراء االختبار الجديد كجزء من إعادة تقييم طف
طفلك عن طريق استخدام الوساطة للحصول على موافقتك، أو استخدام إجراءات الشكوى القانونية إللغاء رفضك للموافقة على إعادة تقييم  

مية ال تنتهك التزاماتها بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي طفلك. وكما هو الحال في التقييمات المبدئية، فإن منطقتك التعلي
 " إذا رفضت السعي إلعادة التقييم باستخدام الوساطة أو الشكاوى القانونية. IDEAاإلعاقة "

 توثيق الجهود المعقولة للحصول على موافقة ولي األمر 
ة للحصول على موافقتك على إجراء التقييمات المبدئية، لتقديم التعليم الخاص يجب أن تحتفظ مدرستك بوثائق تثبت الجهود المعقولة المطلوب

وصاية والخدمات المرتبطة به للمرة األولى، وإلجراء إعادة التقييم الذي يتضمن االختبارات الجديدة، ولتحديد أولياء أموراألطفال الذين تحت 
 ئق على سجل بمحاوالت المنطقة التعليمية في هذه المجاالت، على سبيل المثال: الوالية من أجل التقييمات المبدئية. يجب أن تشتمل الوثا

 سجالت تفصيلية بالمكالمات الهاتفية التي تم إجرائها أو محاولة إجرائها ونتائجها. .1
 نسخ من المكاتبات المرسلة إليك وأي ردود مستلمة. .2
 عملك ونتائج تلك الزيارات.سجالت تفصيلية بالزيارات التي تم إجراؤها إلى منزلك أو محل  .3

 معلومات أخرى متعلقة بالموافقة 
 موافقتك غير مطلوبة قبل أن تنفذ منطقتك التعليمية بما يلي:

 مراجعة البيانات الموجودة كجزء من تقييم طفلك أو إعادة تقييمه.  .1
من أولياء أمور كل الطالب قبل إجراء ذلك إعطاء طفلك اختباًرا أو تقييًمأ آخر يُعطى لكل الطالب، ما لم تكن هناك موافقة مطلوبة  .2

 االختبار أو التقييم.

دة إذا كنت قد سجلت طفلك بمدرسة خاصة على نفقتك الخاصة أو إذا كنت تعلمه بالمنزل، ولم تقدم موافقتك على إجراء التقييم المبدئي أو إعا
تستخدم إجراءات الوساطة للحصول على موافقتك  منطقة التعليمية أالفيجوز للالتقييم لطفلك، أو إذا تعذر عليك الرد على طلب تقديم موافقتك، 

 أو إجراءات الشكاوى القانونية إللغاء رفضك. كما أن المنطقة التعليمية ليست مطالبة باعتبار طفلك مستحقًا لتلقي خدمات التعليم الخاص
 صول على التعليم الخاص.العادلة، والتي تم إتاحتها لبعض أطفال المدرسة الخاصة الذين ألحقهم والديهم، والمؤهلين للح

 التقييمات التعليمية المستقلة
34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 

لطفلك إذا عارضت تقييم طفلك الذي  Independent Educational Evaluation (IEE)يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل 
"، فيجب على المنطقة التعليمية تزويدك بالمعلومات عن  IEEعليمي مستقل "حصل عليه من قبل منطقتك التعليمية. إذا طلبت إجراء تقييم ت

 ".IEEمكان إجرائه وعن معايير المنطقة التعليمية التي تنطبق على التقييمات التعليمية المستقلة "
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 التعريفات
 توظفه المنطقة التعليمية المسؤولة عن تعليم طفلك. ( بأنه يعني تقييًما يجريه ُممتحن مؤهل لم IEE) يُقصد بالتقييم التعليمي المستقل •

 أن المنطقة التعليمية إما تدفع التكلفة الكاملة للتقييم أو تضمن أن يتم توفير التقييم دون تحميلك أي تكلفة.يُقصد بالنفقة العامة  •

 ( على النفقة العامة IEEحق ولي األمر في إجراء التقييم التعليمي المستقل )
" لطفلك على النفقة العامة إذا عارضت تقييم طفلك الذي أجرته منطقتك التعليمية، بما IEEالحصول على تقييم تعليمي مستقل "يحق لك 

 يخضع للشروط التالية: 
  15في غضون -( لطفلك على النفقة العامة، فيجب على منطقتك التعليمية أن ترد IEEإذا قدمت طلبًا إلجراء تقييم تعليمي مستقل ) .1

: )أ( تقديم طلب شكوى قانونية لتوضيح أن تقييم طفلك صحيًحا أو أن تقييم طفلك الذي حصلت  التاليين بأحد الردين -ا تقويميًا يومً 
 ( على النفقة العامة.IEE)ب( الموافقة على تقديم التقييم التعليمي المستقل ) أوعليه ال يفي بمعايير المنطقة التعليمية، 

مية شكوى قانونية وكان القرار النهائي هو أن تقييم المنطقة التعليمية لطفلك كان صحيًحا، فال يزال لديك إذا طلبت المنطقة التعلي .2
 (، ولكن ليس على النفقة العامة.IEEالحق في إجراء التقييم التعليمي المستقل )

السبب في اعتراضك على تقييم طفلك الذي  ( لطفلك، فقد تسأل المنطقة التعليمية عن  IEEإذا طلبت إجراء التقييم التعليمي المستقل )  .3
ًوقدًالًتؤخرًبشكلًغيرًمعقولًإماًإجراءًالتقييًمأجرته المنطقة التعليمية. ومع ذلك، قد ال تطلب المنطقة التعليمية تقديم تفسيًرا  

 التعليمية لطفلك. ( لطفلك على النفقة العامة أو تقديم طلب شكوى قانونية للدفاع عن تقييم المنطقة  IEE)ًالتعليميًالمستقًل

( واحد لطفلك على النفقة العامة في كل مرة تجري فيها المنطقة التعليمية تقييًما  IEEال يحق لك سوى طلب إجراء تقييم تعليمي مستقل )
 لطفلك الذي تعترض عليه.

 التقييمات التي يبدأها ولي األمر 
( IEEالنفقة العامة أو إذا قدمت للمنطقة التعليمية تقييم تعليمي مستقل )( لطفلك على IEEإذا حصلت على إجراء تقييم تعليمي مستقل )

 حصلت عليه على نفقتك الخاصة:
فيجب على منطقتك التعليمية وضع نتائج تقييم طفلك في الحسبان عند اتخاذ قرار يخص توفير التعليم العام المائم المجاني  .1

(FAPEإلى طفلك إذا كان يستوفي معايير المنطقة ا ) .لتعليمية الخاصة بالتقييمات التعليمية المستقلة 
 ( كدليل في شكوى قانونية تتعلق بطفلك. IEEيجوز لك أنت أو منطقتك التعليمية تقديم التقييم التعليمي المستقل ) .2

 Administrative Law Judges (ALJ)طلبات التقييم من قضاة القضاء اإلداري 
( لطفلك كجزء من شكوى قانونية، فيجب أن تكون تكلفته على IEEراء التقييم التعليمي المستقل )( إجALJإذا طلب قاضي القضاء اإلداري )

 النفقة العامة.

 معايير المنطقة التعليمية
( على النفقة العامة، فيجب أن تكون معايير الحصول عليه، بما في ذلك مكان إجرائه ومؤهالت  IEEإذا تم إجراء التقييم التعليمي المستقل )

ع حقك ُممتحن، هي نفس المعايير التي تستخدمها المنطقة التعليمية عندما تبدأ في إجراء تقييم ما )إلى الحد الذي تتماشى فيه هذه المعايير مال
 ((. IEEفي إجراء التقييم التعليمي المستقل )

تعلق بالحصول على لتقييم التعليمي المستقل باستثناء المعايير الموصوفة أعاله، ال يجوز للمنطقة التعليمية فرض شروط أو أطر زمنية ت
(IEE.على النفقة العامة ) 

 تعريفات المعلومات السرية
34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 

لديك يعطيك قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة حقوقًا تتعلق بسجالت التعليم الخاص المقدم لطفلك. وهذه الحقوق باإلضافة إلى الحقوق التي 
، وهو قانون  Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية

 يوفر حماية السجالت التعليمية لجميع الطالب. 

 :سرية المعلوماتكما هو مستخدم في العنوان الرئيسي 

ويعني اإلتالف المادي أو إزالة المعلومات التعريفية الشخصية من المعلومات بحيث لم يعد من الممكن التعرف عليها  اإلتالف •
 شخصيًا.

)الالئحة التي تنفذ قانون  99الجزء  CFR 34وتعني نوع سجالت يغطيها تعريف "السجالت التعليمية" في السجالت التعليمية  •
 1232g( والبند U.S.Cمن قانون الواليات المتحدة األمريكية ) 20، والباب 1974صية لعام الحقوق التعليمية لألسرة والخصو 

 (. FERPAمن قانون لحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )
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وتعني أي منطقة تعليمية للمدرسة أو وكالة أو مؤسسة تجمع أو تحفظ أو تستخدم معلومات التعريف الشخصي، أو   الوكالة المشاركة •
 (. IDEAخاللها الحصول على هذه المعلومات، بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) يتم من

 معلومات التعريف  الشخصي
34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 

 وتعني المعلومات التي بها: معلومات التعريف الشخصي
 اسم طفلك واسمك كوالد أو اسم فرد آخر من أفراد األسرة.  .1
 ان طفلك. عنو .2
 معرف شخصي، مثل رقم التأمين االجتماعي لطفلك أو رقم الطالب.  .3
 قائمة بالصفات الشخصية أو معلومات أخرى تجعل من الممكن التعرف على طفلك بدرجة يقين معقولة.  .4

 إشعار إلى ولي األمر
34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 

ليعلمك بشكل كامل بسرية معلومات التعريف الشخصي، بما في   -عبر لوائحه -( إشعاًرا OSPIيقدم مكتب المشرف على التعليمات العامة )
 ذلك:

 ، بلغات متعدة وصيغ بديلة عند الطلب. إخطار الضمانات اإلجرائية للتعليم الخاصتوفر نماذج استمارات الوالية، بما فيها  .1
( من خالل الشكاوى  OSPIمشرف على التعليمات العامة )وصف لمعلومات التعريف الشخصي التي جمعها واحتفظ بها مكتب ال .2

م  المقدمة إلى الوالية وطلبات الشكاوى القانونية وقراراتها، والمراقبة وتطبيقات شبكة األمان واتفاقات الوساطة وأداء تقييم المنح. يت
راد الذين يطلبون المعلومات، ما لم إزالة معلومات التعريف الشخصي قبل مشاركة هذه المعلومات مع الوكاالت األخرى أو األف

 يقدم ولي األمر أو الطالب البالغ الموافقة إلطالق المعلومات.
ملخص السياسات واإلجراءات التي يجب أن تتبعها المنطقة التعليمية بشأن تخزين معلومات التعريف الشخصي واإلفصاح عنها  .3

 للغير واالحتفاظ بها وإتالفها. 
ألمور والطالب بشأن المعلومات، بما في ذلك الحقوق بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة وصف لجميع حقوق أولياء ا .4

 .99الجزء  CFR 34( والئحته التنفيذية في FERPAوالخصوصية )

حف أو قبل أي تحديد أو موقع أو نشاط تقييم رئيسي على مستوى الوالية )يُعرف أيًضا باسم "العثور على طفل"(، يجب نشر إشعار في الص
م اإلعالن عنه في وسائل اإلعالم األخرى، أو كليهما، مع تعميم مناسب إلخطار الوالدين في جميع أنحاء الوالية بنشاط تحديد وتعريف وتقيي

 األطفال الذين بحاجة إلى التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به.

 حقوق الوصول 
34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 

الحق في فحص ومراجعة سجالت تعليم طفلك التي تم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها من قبل المنطقة التعليمية بموجب الجزء ب لديك 
(. ويجب أن تمتثل المنطقة التعليمية لطلبك بفحص ومراجعة أي سجالت تعليمية تخص طفلك IDEAمن قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

ري وقبل أي اجتماع ينعقد بشأن خطة التعليم الفردي، أو أي شكوى قانونية محايدة )بما في ذلك اجتماع الوصول إلى دون تأخير غير ضرو 
 يوًما تقويميًا بأي حال من األحوال بعد تقديم طلبك. 45قرار أو الشكوى القانونية للتعليم الخاص الخاصة بالتأديب( في موعد ال يتجاوز 

 :يشمل حقك في فحص ومراجعة السجالت التعليمية ما يلي
 حقك في الحصول على رد من المنطقة التعليمية بشأن طلباتك المعقولة للحصول على تفسيرات وتوضيحات للسجالت. .1
حقك في طلب أن تقدم لك المنطقة التعليمية نسخ من سجالت إذا لم يكن من الممكن فحص ومراجعة السجالت بكفاءة ما لم تتلقى   .2

 تلك النسخ.
 في أن يفحص من ينوب عنك ويراجع السجالت.حقك  .3

سوف تفترض المنطقة التعليمية أن لديك سلطة تخولك لفحص ومراجعة السجالت المرتبطة بطفلك، ما لم يتم إخطارها بعدم امتالكك لهذه 
 السلطة وفقًا لقانون الوالية المنظم لمسائل مثل الوصاية واالنفصال والطالق. 

 سجل الوصول
تحتفظ كل منطقة تعليمية بسجل لألطراف التي تمتلك حق الوصول إلى السجالت التعليمية التي تم جمعها أو حفظها أو استخدامها  يجب أن 

هذا الطرف وتاريخ منحه حق الوصول والغرض الذي  (، بما في ذلك اسمIDEAبموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )
ذا الطرف باستخدام السجالت. ليس مطلوبًا من المناطق التعليمية االحتفاظ بسجل الوصول للوالدين أو الموظفين  من أجله تم منح اإلذن له
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 المصرح لهم بالمنطقة التعليمية.

 السجالت عن أكثر من طفل 
لك أو أن يتم إذا تضمن أي سجل تعليمي معلومات عن أكثر من طفل واحد، فلديك الحق في فحص ومراجعة المعلومات المرتبطة بطف

 إخطارك بتلك المعلومات إذا لم تستطع المنطقة التعليمية إظهار تلك المعلومات إليك دون إفشاء معلومات تعريف شخصية عن طالب آخر. 

 قائمة بأنواع المعلومات ومواقعها
 جمعتها أو حفظتها أو استخدمتها. حسب الطلب، يجب على المنطقة التعليمية تزويدك بقائمة بأنواع ومواقع السجالت التعليمية التي تم

 الرسوم 
يحق للمنطقة التعليمية فرض رسوم مقابل نسخ السجالت التي يتم نسخها لك بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

(IDEAإذا لم تمنعك هذه الرسوم من ممارسة حقك في فحص تلك السجالت ومراجعتها. وقد ال تفرض رسوًما مقابل )  البحث عن المعلومات
 (. IDEAأو استرجاعها بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

 تعديل السجالت بناًء على طلب ولي األمر
34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 

جمعها أو حفظها أو استخدامها بموجب قانون تعليم األفراد إذا كنت تعتقد بأن المعلومات التي في السجالت التعليمية المرتبطة بطفلك التي تم 
( غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو غيرها من حقوق طفلك، يجوز لك أن تطلب من المنطقة التعليمية تغيير  IDEAذوي اإلعاقة )
 هذه المعلومات. 

 طلبك في غضون فترة زمنية معقولة من استالم طلبك أم ال.يجب أن تقرر المنطقة التعليمية ما إذا كانت ستغير المعلومات وفقًا ل 

 فرصة الحصول  على جلسة استماع وإجراءاتها ونتائجها
إذا رفضت المنطقة التعليمية تغيير المعلومات وفقًا لطلبك، فيجب أن تخطرك بذلك القرار وبحقك في الحصول على جلسة استماع من قبل 

 المنطقة التعليمية.

حصول على طلب جلسة استماع لرفض المعلومات الواردة في سجالت طفلك التعليمية لضمان أنها ليست غير دقيقة أو لديك الحق في ال
مضللة أو غير ذلك، مما ينتهك خصوصية طفلك أو غيرها من حقوقه. يجب إجراء جلسة استماع االعتراض على المعلومات الواردة في 

. هذه ليست FERPAلمنطقة التعليمية بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية السجالت التعليمية وفقًا إلجراءات شكاوى ا
 شكوى قانونية للتعليم الخاص.

غير دقيقة أو مضللة أو بخالف ذلك تنتهك الخصوصية أو غيرها   بالفعلأن المعلومات  -نتيجةً لجلسة االستماع-إذا قررت المنطقة التعليمية 
 ليها تغيير المعلومات تباًعا وأن تخطرك كتابيًا بهذه التغييرات.من حقوق الطالب، فيجب ع

غير دقيقة أو مضللة أو بخالف ذلك تنتهك الخصوصية أو غيرها   ليستأن المعلومات  -نتيجةً لجلسة االستماع-إذا قررت المنطقة التعليمية 
من حقوق الطالب، فيجب عليها أن تخطرك بأن لديك الحق في وضع بيان في السجالت التعليمية لطفلك معلقًا على المعلومات أو مقدًما سبب 

 اعتراضك على قرار المنطقة التعليمية.

 ب أن يكون البيان: إذا اخترت وضع بيانًا في سجالت طفلك، فيج
 محفوًظا بمعرفة المنطقة التعليمية كجزء من سجالت طفلك طالما يتم الحفاظ على السجل أو الجزء المتنازع عليه.  .1
إذا أفصحت المنطقة التعليمية عن سجالت طفلك أو الجزء المطعون عليه إلى أي طرف، فيجب اإلفصاح أيًضا عن البيان لذلك  .2

 الطرف. 

 معلومات التعريف الشخصيموافقة اإلفصاح عن 
34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 

يجب الحصول على موافقتك المكتوبة قبل اإلفصاح عن معلومات التعريف الشخصي لآلخرين، ما لم يكن اإلفصاح عن المعلومات المتضمنة 
". وبشكل FERPAالحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية "في سجالت طفلك التعليمية مسموًحا به دون موافقة أولياء األمور بموجب قاون 

عام، فإن موافقتك غير مطلوبة قبل إطالق معلومات التعريف الشخصي إلى مسئولي الوكاالت المشاركة بهدف اإليفاء بمتطلبات الجزء ب من  
لك الذي وصل إلى سن الرشد، قبل تحرير  (. ومع ذلك، يجب الحصول على موافقتك أو موافقة طفIDEAقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

ك معلومات التعريف الشخصي لمسؤولي الوكاالت المشاركة التي توفر الخدمات االنتقالية أو تددفع مقابلها. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان طفل
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في المنطقة التعليمية في مدرسة خاصة، يجب الحصول على موافقتك قبل تحرير أي معلومات تعريف شخصية عن طفلك بين المسؤولين 
حيث توجد المدرسة الخاصة والمسؤولين في المنطقة التعليمية حيث يسكن طفلك إذا لم تكن تنوي تسجبل طفلك في المنطقة التعليمية لمحل 

 إقامتك.

 ضمانات معلومات التعريف الشخصي 
34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 

مات التعريف الشخصي في مراحل جمعها وتخزينها واإلفصاح عنها وإتالفها. يجب أن يتحمل  يجب أن تحمي منطقتك التعليمية سرية معلو
أحد المسئولين بالمنطقة التعليمية مسؤولية ضمان سرية أي معلومات تعريف شخصية. يجب أن يتلقى جميع األشخاص الذين يجمعون أو  

(  IDEAلسرية بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )يستخدمون معلومات التعريف الشخصي تدريبًا أو توجيًها يتعلق با
 (. FERPAوقانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )

يجب أن تحافظ كل منطقة تعليمية على سجل حالي بأسماء ومناصب أولئك الموظفين داخل الوكالة الذين يحق لهم اإلطالع على معلومات  
 التفتيش العام. التعريف الشخصي، من أجل 

 إتالف المعلومات وإبقائها وتخزينها 
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 

 يجب على منطقتك التعليمية إعالمك حينما ال تكون هناك حاجة الى معلومات التعريف الشخصي التي تم جمعها أو حفظها أو استخدامها لتقديم
 الخدمات التعليمية لطفلك 

اجة إليها، يجب إتالف المعلومات بناًء على طلبك. ومع ذلك، قد يتم االحتفاظ بسجل دائم باسم طفلك وعنوانه ورقم  وحينما ال يكون هناك ح
هاتفه ودرجاته وسجل حضوره والصفوف الدراسية التي حضرها ومستوى الصف الدراسي الذي أكمله والسنة التي أتمه فيها، وذلك دون  

 وقت محدد.

 Revised Code of Washingtonمن قانون واشنطن المنقح  40.14باالحتفاظ بالسجالت في الفصل  يرد قانون الوالية المتعلق
RCW)" وقد نشر وزير خارجية والية واشنطن بقسماألرشيف وإدارة السجالت .)Washington Secretary of State, 

Division of Archives and Records .إجراء المدة التي يجب أن تحتفظ فيها المنطقة التعليمية بالسجالت 

 إجراءات حل نزاعات التعليم الخاص
أنت مشارك مهم في جميع جوانب برنامج تعليم طفلك الخاص، وهذا يبدأ في اإلحالة المبدئية لطفلك. ونشجعك أنت ومنطقتك التعليمية للعمل 

على برنامج تعليم طفلك الخاص. وفي حالة عدم تمكنك أنت ومنطقتك التعليمية من حل الخالفات، فهناك معًا لمحاولة حل الخالفات التي تؤثر 
 خيارات أكثر رسمية متوفرة لحل النزاعات، وهذه الخيارات هي الوساطة والشكاوى المقدمة إلى الوالية والشكاوى القانونية المحايدة. 

 الوساطة
34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 

 عام
تتوفر خدمات الوساطة دون أي تكلفة عليك أو على المنطقة التعليمية للمساعدة في حل المشكالت التي تتضمن تحديد وتقييم والتنسيب  

يمكن استخدامها التعليمي وتوفير التعليم العام المالئم المجاني إلى طفلك، ومتى ما ُطلبت الشكوى القانونية. إن إجراءات الوساطة طوعية وال 
لنفي أو تأخير حقك في الحصول على شكوى قانونية أو إنكار أي حقوق أخرى ممنوحة بموجب الجزء ب من قانون تتعليم األفراد ذوي 

 (. يتم جدولة جلسات الوساطة بطريقة زمنية محددة في موقع مالئم لك وللمنطقة التعليمية.IDEAاإلعاقة )

األساسية هي اإلنجليزية، أو إذا كنت تستخدم طريقة أخرى للتواصل عند الطلب، ما لم يكن من الواضح أنه   تتوفر الوساطة إذا لم تكن لغتك
 ليس من الممكن القيام بذلك.

يجوز للمنطقة التعليمية وضع إجراءات تمنح أولياء األمور الذين يختارون أال يجروا عملية الوساطة، الفرصة لمقابلة طرف محايد في وقت 
 الئمين لك، والذي:ومكان م
يكون متعاقًدا مع كيان بديل مناسب لتسوية المنازعات أو مركز معلومات وتدريب أولياء األمور أو مركز مصادر أولياء األمور   .1

 المجتمعي في الوالية. 
 يشرح مزايا عملية الوساطة إليك ويشجع على استخدامها. .2
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 حياد الوسيط
على تقنيات الوساطة الفعالة، ويجب أن يكون ذلك الفرد واسع اإلطالع بالقوانين واللوائح التي يجري الوساطة فرد مؤهل ومحايد ومدرب 

( مع وكالة خارجية إلجراء OSPIتتعلق بتقديم التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به. يتعاقد مكتب المشرف على التعليمات العامة )
إسناد الوسطاء بشكل عشوائي أو تناوبي أو على أساس حيادي آخر. يجب أال يكون الوساطة، وتحتفظ تلك الوكالة بقائمة بالوسطاء. يتم 

( موظفًا بمكتب المشرف على التعليم العام أو المنطقة التعليمية أو أي وكالة حكومية أخرى تقدم الخدمات المباشرة إلى الطفل  1الوسيط )
المصالح. يتم جدولة جلسات الوساطة بطريقة زمنية محددة في موقع ( لديه مصلحة شخصية أو مهنية أو تضارب في 2موضوع الوساطة، و)

 مالئم لك وللمنطقة التعليمية. 

 الحلول المتوصل إليها في الوساطة
رام إذا توصلت أنت والمنطقة التعليمية إلى اتفاق، فيجب توثيقه في اتفاق تسوية مكتوب موقعًا منك ومن ممقل المنطقة التعليمية المفوض إلب

قات الملزمة قانونيًا. إن المناقشات خالل جلسات الوساطة سرية، وال يجوز استخدامها كدليل في أي شكاوى قانونية أو إجراءات مدنية  االتفا
 ألي محكمة فيدرالية أو محكمة والية واشنطن، ويجب ذكر ذلك في االتفاق المكتوب. ومع ذلك، يجوز استخدام اتفاق الوساطة نفسه كدليل. إن

الوساطة ملزمة قانونيًا وقابلة للتنفيذ في أي محكمة ذات اختصاص قضائي بالوالية أو في محكمة المنطقة التعليمية بالواليات المتحدة  اتفاقات 
 األمريكية.

االختالفات بين التحقيقات في شكاوى التعليم الخاص المقدمة للوالية والشكاوى 
 القانونية

( إجراءات منفصلة للشكاوى المقدمة للوالية والشكاوى القانونية. فيجوز  IDEAفراد ذوي اإلعاقة )تسرد لوائح الجزء )ب( من قانون تعليم األ
ألي شخص أو مؤسسة تقديم شكوى مع مكتب المشرف على التعليمات العامة بدعوى انتهاك المنطقة التعليمية أو مكتب المشرف على  

، أو لوائح الوالية التي تنفذ الجزء 300الجزء  CFR 34د الفيدرالية الواردة في التعليمات العامة مطلب من متطلبات الجزء )ب( أو القواع
(. ويحقق مكتب المشرف على التعليمات العامة في الشكاوى المقدمة إلى الوالية بناًء على IDEA)ب( من قانون تعليم األفراد ذو اإلعاقة )

ذي يقدم الشكوى، والمنطقة التعليمية، أو وكالة أخرى ترد على الشكوى. ويجوز  المعلومات المقدمة حول االنتهاكات، والتي يقدمها الشخص ال
 تقديم الشكاوى المقدمة إلى الوالية خالل عام من االنتهاك المدعى.

أو  أما طلبات الشكاوى القانونية فال يجوز تقديمها إال من خاللك أو من خالل منطقتك التعليمية في أي مسألة ذات صلة بتحديد أو تقييم
( لطفلك. ويجري قاضي القضاء اإلداري الشكاوى القانونية، الذي  FAPEالتنسيب التعليمي لطفلك أو توفير التعليم العام المالئم المجاني )

ها  ميعينه مكتب الشكاوى اإلدارية، وهو وكالة مستقلة بالوالية. تتضمن الشكاوى القانونية عموًما شهادة الشهود وتقديم األدلة. ويجوز تقدي
 خالل سنتين من االنتهاك المدعى )مع بعض االستثناءات الناتجة عن تحريف المعلومات أو حجبها(.

 وفيما يلي شرح األطر الزمنية واإلجراءات للشكاوى المقدمة للوالية والشكاوى القانونية.

 إجراءات الشكاوى المقدمة للوالية
34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–05045 

يتّبع مكتب المشرف على التعليمات العامة بعض اإلجراءات لحل المشكالت المقدمة للوالية. وهذه اإلجراءات واردة في لوائح الوالية 
 ويتم االحتفاظ بالمعلومات التي تخص الشكاوى المقدمة إلى الوالية بالموقع اإللكتروني.

( أو أي كيان تعليمي OSPIنظمة ما أن المنطقة التعليمية أو مكتب المشرف على التعليمات العامة)إذا كنت تعتقد أنت أو شخص ما أو م
(، قد انتهك الجزء ب من القانون المذكور أو اللوائح التي تنفذ الجزء ب أو لوائح IDEAآخر يخضع لقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )
 Office of Superintendent ofمع مكتب المشرف على التعليمات العامة:  الوالية المقابلة، يجوز لك تقديم شكوى مكتوبة

Public Instruction (OSPI), Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200.   يجب
 عليك تقدديم نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعليمية أو أي وكالة أخرى والتي تشتكيها.

 تقديم شكوى
 ن الشكوى المكتوبة موقعة منك أو الشخص أو المنظمة التي تقدم الشكوى، ويجب أن تتضمن المعلومات التالية: يجب أن تكو

( أو  IDEAبيان بأن المنطقة التعليمية أو الوكالة األخرى قد انتهكت أحد متطلبات الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) •
لوائح الوالية المقابلة، أو بيان بأن المنطقة التعليمية أو الوكالة األخرى ال تنفذ اتفاق  اللوائح التي تنفذ الجزء ب أو قانون أو

 الوساطة أو الحل. 

 اسم وعنوان المنطقة التعليمية أو الوكالة األخرى. •

 اسم الطالب، إذا كانت الشكوى خاصة بأحد الطالب، وبيانات االتصال به إذا كان هذا الطالب مشرًدا.  •

 التي يذهب إليها الطالب.اسم المدرسة  •
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 وصف المشكلة مع الحقائق المحددة. •

 حل مقترح للمشكلة بقدر المعلومات المعروفة والمتاحة إليك وقت تقديم الشكوى.  •

 اسمك وعنوانك ورقم هاتفك.  •

( التي تفي  OSPIقبل تاريخ استالم مكتب المشرف على التعليمات العامة ) سنةيجب أال يكون االنتهاك قد وقع خالل مدة تزيد عن 
 بالمتطلبات أعاله.

( نموذًجا يمكنك استخدامه لتقديم شكوى. وهذا النموذج متاًحا على الصفحة اإللكترونية OSPIيضع مكتب المشرف على التعليمات العامة )
وليس مطلوبًا منك استخدام هذا  األسئلة الشائعة ونماذج الطلبات -تقديم شكوى للوالية -التعليم الخاص –مكتب المشرف على التعليمات العامة 

 النموذج.

 التحقيق  في الشكوى
يوًما تقويميًا من استالمه للشكوى، ما لم   60( التحقيق وإصدار قرار مكتوب بعد OSPIيجب على مكتب المشرف على التعليمات العامة )

من المنطقة التعليمية تقديم رد على الشكوى.  (OSPI( يطلب مكتب المشرف العام )1يوًما، )  60يكن هناك ما يضمن تمديد الوقت. خالل 
( يجوز له أن ينفذ تحقيقًا مستقاًل 3( يمنحك أنت أو مقدم الشكوى الفرصة لتقديم معلومات إضافية حول االدعاءات الواردة بالشكوى. )2)

لمنطقة التعليمية أو الوكالة األخرى تنتهك ( مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة وتقرير ما إن كانت ا4بالموقع، إذا قرربأن ذلك ضروريًا. )
 (. IDEAأحد المتطلبات ذات الصلة بالجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

 التحقيق والتمديد الزمني والقرار المكتوب
( موافقتك أنت والمنطقة 2) أو. ( وجود ظروف استثنائية فيما يتعلق بشكوى معينة1يجوز تمديد فترة الستين يوًما فقط في الحاالت التالية: )

 التعليمية طوًعا كتابيًا على تمديد الوقت لحل الشكوى من خالل الوساطة أو طريقة بديلة لحل النزاع.

ة لكل يُرسل إليك أو إلى الشخص مقدم الشكوى وإلى المنطقة التعليمية قراًرا مكتوبًا. وسيتناول هذا القرار كل ادعاء وارد بالشكوى. وبالنسب
دعاء، سينص القرار المكتوب على نتائج الوقائع واالستنتاجات وأسباب القرار وأي إجراءات تصحيحية معقولة تعتبر ضرورية لحل الشكوى  ا

 في حالة حدوث انتهاك.

 سبل االنتصاف من الشكوى
مناسبة من خالل عملية الشكوى،  ( وجود انتهاك أو فشل في تقديم الخدمات الOSPIعندما يكتشف مكتب المشرف على التعليمات العامة )

 سيتناول القرار ما يلي: 
كيفية معالجة رفض تلك الخدمات، بما في ذلك منح تعويض نقدي أو إجراء تصحيحي آخر مناسب الحتياجات الطالب، حسب  .1

 االقتضاء. 
 التوفير المستقبلي المناسب لخدمات التعليم الخاص لكل الطالب. .2

 المقدمة للوالية والشكاوى القانونيةشكاوى التعليم الخاص  
إذا تم تلقي شكوى مقدمة للوالية وهي في الوقت عينه محل موضوع شكوى قانونية، أو إذا تضمنت الشكوى عدة مشكالت، وواحدة أو أكثر  

جزء من الشكوى التي يتم  من هذه المشكالت يعد جزًءا من شكوى قانونية، يجب على مكتب مشرف التعليم العام تنحية )عدم التحقيق( في أي 
تناولها في الشكوى القانونية حتى تنتهي. ويجب حل أي مشكلة في الشكوى والتي ليست جزًءا من الشكوى القانونية ضمن الوقت الزمني 

 للشكوى. 

انونية يكون ملزًما  إذا تمت إثارة مشكلة في شكوى قد تم اتخاذ قرار فيها في شكوى قانونية تشمل األطراف نفسها، فإن قرار الشكوى الق
 ( أن يخطر مقدم الشكوى بأنه لن يحقق في تلك المشكلة.OSPIويجب على مكتب المشرف على التعليمات العامة )

( حل الشكوى التي تدعي أن المنطقة التعليمية قد فشلت في تنفيذ قرار الشكوى  OSPIيجب على مكتب المشرف على التعليمات العامة )
 القانونية. 

 إجراءات الشكاوى القانونية 
34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–05125 

 
 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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 عام
لعام  يجوز لك أو للمنطقة التعليمية تقديم شكوى قانونية حول أي موضوع يتعلق بتحديد أو تقييم طفلك أو تنسيبه التعليمي أو تقديم التعليم ا

ك المنطقة التعليمية بأي تكاليف قاونية مجانية أو منخفضة والخدمات األخرى ذات ( إلى طفلك. ويجب أن تخطرFAPEالمالئم المجاني )
نت" الصلة المتاحة في المنطقة عند تقديم شكوى قانونية أو عندما تطلب هذه المعلومات. بالنسبة إلجراءات الشكاوى القانونية، تشمل كلمة "أ

 التعليمية" محامي المنطقة التعليمية إذا كان يمثلها محامي.محاميك إذا كنت قد وكلت محاميًا، وتشمل كلمة "المنطقة 

 تقديم شكوى
لطلب جلسة استماع، يجب عليك أنت أو منطقتك التعليمية تقديم طلب شكوى قانونية إلى الطرف اآلخر، ويجب أن يتضمن هذا الطلب جميع 

 المحتويات الواردة أدناه والحفاظ على سريتها.

(، بمكتب OSPIالشخص المعين من مكتب المشرف على التعليمات العامة ) -أيهما قدم الطلب -نطقتك التعليمية كما يجب أن تزود أنت أو م
 (، بنسخة من طلب جلسة االستماع على العنوان التالي: OAH) Office of Administrative Hearingsالشكاوى اإلدارية 

Office of Administrative Hearings 
600 University Street, Suite 1500 

Seattle, WA 98101-3126 
 206-587-5135فاكس: 

 ويجب أن يشمل طلب الشكوى القانونية: 

 اسم الطالب .1

 عنوان إقامة الطالب .2

 اسم مدرسة الطالب .3

 معلومات االتصال بالطالب، إذا كان الطفل أو الشاب مشرًدا  .4

 بالمشكلة.وصف طبيعة المشكلة، بما في ذلك الحقاق ذات الصلة  .5

 المنطقة التعليمية في ذلك الوقت.الحل المقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح بالنسبة إليك أو إلى  .6

 اإلشعار المطلوب قبل جلسة االستماع على طلبات الشكاوى القانونية
ة التعليمية بطلب شكوى قانونية مع الطرف ال يجوز لك أنت أو المنطقة التعليمية الحصول على شكوى قانونية إلى أن تحتفظ أنت أو المنطق

 ( بنسخة تتضمن المعلومات الواردة أعاله.OAHاآلخر، وأن تزود مكتب الشكاوى اإلدارية )

 كفاية طلب جلسة االستماع 
تقديم ت عنوان أن الطلب يفي بمتطلبات المحتوى المذكورة أعاله تح تعني وكافية. من أجل التقدم في الشكوى القانونية، يجب أن تكون كافية

( والطرف  ALJسيتم اعتبار الشكوى القانونية كافية ما لم يخطر الطرف المستلم لطلب الشكوى القانونية قاضي القضاء اإلداري ) .شكوى
 بأن الطرف المستلم للشكوى يعتقد أنها غير كافية.-يوًما تقويميًا  15كتابةً في غضون  -اآلخر

( أن يقرر ما إذا كانت الشكوى ALJ) وفي غضون خمسة أيام تقويمية من استالم إخطار عدم الكفاية، يجب على قاضي القضاء اإلداري
 القانونية تستوفي المتطلبات المذكورة أعاله أو ال، وأن يخطرك أنت والمنطقة التعليمية كتابةً وعلى الفور.

 تعديل طلب جلسة االستماع 
 على الطلب فقط في الحاالت التالية: يجوز لك أنت أو المنطقة التعليمية إجراء تغييرات 

إذا وافق الطرف اآلخر على التغييرات كتابةً وإذا ُمنحت له فرصة حل طلب الشكوى عن طريق اجتماع حل موصوف أدناه )إذا   .1
 شكوى قانونية(. -الوالد  -طلبت أنت

 الشكوى اإلذن إلجراء التغييرات.قبل أن تبدأ الشكوى القانونية بموعد ال يزيد عن خمسة أيام، يمنح مسئول  .2

إذا كنت الطرف الذي يطلب جلسة االستماع وأجريت تغييرات على طلب الشكوى القانونية، فإن الوقت الزمني الجتماع الحل والفترة الزمنية  
 ( الطلب.ALJقضاء اإلداري )( تبدأ مرة أخرى من تاريخ تقديم الطلب المعدل، أو التاريخ الذي يمنح فيه قاضي العملية الحل للحل )انظر :

 رد المنطقة التعليمية على طلب الشكوى القانونية
بشأن الموضوع الذي  إشعار كتابي مسبقإذا لم تكن المنطقة التعليمية قد أرسلت إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا إليك، كما هو موصوف تحت العنوان 

رًدا -أيام تقويميًا من استالم طلب الشكوى القانونية  10في غضون -ل إليك تتضمنه شكواك القانونية، فيجب على المنطقة التعليمية أن ترس
 يتضمن ما يلي:
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 تفسيًرا لسبب اقتراح المنطقة التعليمية أو رفضها اتخاذ اإلجراء المطروح في الشكوى القانونية.  .1
 سباب رفض تلك الخيارات.لطفلك وأ IEPوصفًا للخيارات األخرى التي يراها الفريق المسؤول عن خطة التعليم الفردي  .2
 وصفًا لكل إجراء تقييمي أو اختبار أو تسجيل أو تقرير استخدمته المنطقة التعليمية أساًسا لهذا اإلجراء المقترح أو المرفوض. .3
 وصفًا للعوامل األخرى ذات الصلة بإجراء المنطقة التعليمية المقترح أو المرفوض.  .4

تأكيد أن طلب شكواك القانونية غير كاٍف على الرغم من أنها تزودك بالمعلومات الواردة في البنود ومع ذلك، قد تستمر المنطقة التعليمية في 
 أعاله. 4إلى  1من 

 رد الطرف اآلخر على طلب الشكوى القانونية
طرف المتلقي لشكوى  يجب علة ال الشكاوى القانونية المعجلة للتأديب،باستثناء الشكاوى القانونية المعجلة للتأديب التي نوقشت تحت قسم 

إلى الطرف اآلخر رًدا يتناول بشكل محدد المشكالت الواردة في الطلب.  -أيام تقويميًا من استالم الطلب   10في غضون -قانونية أن يرسل 
 ومع ذلك، يجوز ألي من الطرفين أن يؤكد أن طلب الشكوى القانونية غير كاف. 

 نماذج االستمارات 
34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 

( نموذج استمارة لمساعدتك في تقديم شكوى قانونية. وهذا النموذج متاًحا على صفحة OSPIوضع مكتب المشرف على التعليمات العامة )
 .الطلبات األسئلة الشائعة ونماذج  -قانونية شكوى طلب تقديم  -التعليم الخاص –تب المشرف على التعليمات العامة مكويب 

وليس مطلوبًا منك استخدام هذا النموذج. ومع ذلك، يمكن رفض أو تأخير حقك في الشكوى القانونية إذا كان طلب الشكوى ال يشمل جميع 
 الحصول على نسخة من نموذج طلب الشكوى من إدارة التعليم الخا بالمنطقة التعليمية.  المعلومات المطلوبة. ويمكنك

 تنسيب الطالب بينما الشكوى القانونية معلقة
34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 

بمجرد إرسال شكوى قانونية إلى الطرف  ،  التأديبية للطالب المؤهلين للتعليم الخاص اإلجراءاتباستثناء ما هو منصوص عليه تحت العنوان 
حل، اآلخر، يجب أن يظل طفلك في وضعه التعليمي الحالي ما لم توافق المنطقة التعليمية على خالف ذلك، وذلك أثناء المدة الزمنية لعملية ال

 ضي القضاء اإلداري. وانتظار اتخاذ القرار في أي شكوى قانونية محايدة أو إجراءات قضائية تتضمن االستئناف على قرار قا 

( من االجتماع ، حسب الحاجة أو الطلب. ويمكن  IEPال تمنع حالة الطالب أثناء إجراءات الشكوى القانونية فريق خطة التعليم الفردي )
 ( للطالب ما لم تكن تلك التغييرات محل نزاع.IEP( تحديث وتنفيذ خطة التعليم الفردي )IEPلفريق خطة التعليم الفردي )

ببرنامج   -بعد الحصول على موافقتك  -نطوت الشكوى القانونية على التقديم للقبول المبدئي في مدرسة عامة، فيجب إلحاق طفلك إذا ا
 المدرسة العامة العادي حتى اكتمال كل هذه اإلجراءات.

( إلى طفلك الذي IDEAاد ذوي اإلعاقة )إذا انطوت الشكوى القانونية على تقديم الخدمات المبدئية بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفر
زء هو قيد االنتقال من تلقي الخدمات بموجب الجزء )ج( من نفس القانون إلى الجزء )ب( من القانون نفسه، والذي لم يعد مستحقًا لخدمات الج

كان يتلقاها الطفل. إذا تبين أن طفلك   )ج( بسبب بلوغه سن ثالثة أعوام، فإن المنطقة التعليمية ليست مطالبة بتوفير خدمات الجزء )ج( التي
( وقد وافقت على أن يتلقى التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به IDEAمستحقًا بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

ست محل نزاع بينك وبين المنطقة للمرة األولى، فيجب حينها على المنطقة التعليمية توفير التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به التي لي
 التعليمية، أثناء انتظار نتيجة اإلجراءات. 

إذا توصل قاضي القضاء اإلداري إلى أنه من المناسب تغيير تنسيب الطفل، فيجب معاملة هذا القرار على أنه اتفاق بينك وبين المنطقة 
 قضائية. التعليمية ألغراض التنسيب أثناء أي استئناف قضائي لقرار الشكوى ال

 عملية الحل
34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

 اجتماع الحل 
في غضون خمسة عشر يوًما تقويميًا من تقديمك لطلب شكوى قانونية لدى المنطقة التعليمية ومكتب الشكاوى اإلدارية، يجب على المنطقة 

( ذي الصلة الذين لديهم معرفة بالوقائع المحددة في طلب IEPالفردي )التعليمية أن تعقد اجتماًعا معك ومع أعضاء فريق خطة التعليم 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
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الوساطة  شكوتك القانونية. ويجب أن ينعقد هذا االجتماع قبل أن يبدأ الوقت الزمني للشكة القانونية، ما لم توافق أنت والمنطقة التعليمية على 
 أو التنازل عن اجتماع الحل. االجتماع:

 المنطقة التعليمية ويكون لديه سلطة اتخاذ القرار بالنبابة عنها.يجب أن يشمل ممثاًل عن  .1
 يجوز أال يتضمن محاميًا عن المنطقة التعليمية ما لم يرافقك محامي. .2

إن الغرض من االجتماع هو أن تناقش شكواك القانونية والوقائع التي تشكل أساًسا لها، بحيث تحصل المنطقة التعليمية على فرصة لحل 
 ( الذين يحضرون اجتماع الحل. IEPتقرر أنت والمنطقة التعليمية أعضاء فريق خطة التعليم الفردي )النزاع. و

 ليس من الضروري عقد اجتماع الحل إذا:

 اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابةً على التنازل عن عقد االجتماع. .1

 الوساطة. وفة تحت العنوان، اتفقت أنت والمنطقة التعليمية على استخدام عملية الوساطة كما هي موص .2

 فترة الحل 
يوًما تقويميًا من تاريخ استالم المنطقة التعليمية ومكتب الشكاوى   30إذا لم تحل المنطقة التعليمية الشكوى القانونية بما يرضيك في غضون 

 ( الشكوى القانونية، يجوز أن تنعقد الشكوى القانونية. OAHاإلداررية )

يوًما تقويميًا، معاستثناءات  30يوًما تقويميًا إلصدار قرار نهائي، عند انتهاء فترة الحل المقدرة بمدة  45يبدأ اإلطار الزمني المحدد بمدة 
 يوًما تقويميًا، كما هو موصوف أدناه. 30محددة للتعديالت التي تم إجراؤها على فترة الحل المقدرة بمدة 

التعليمية على التنازل عن عملية الحل أو استخدان الوساطة، فإن عدم مشاركتك في اجتماع الحل سيؤدي إلى تأخر  ما لم توافق أنت والمنطقة 
 الوقت الزمني لعملية الحل والشكوى القانونية، ما لم توافق على المشاركة في عقد اجتماع.

في نهاية فترة الحل -عقولة وتوثيقها، يجوز للمنطقة التعليمية إذا لم تتمكن المنطقة التعليمية من إشراكك في اجتماع الحل بعد بذل جهود م
( رفض شكواك القانونية. يجب أن توثق المنطقة التعليمية محاوالتها ALJأن تطلب من قاضي القضاء اإلداري )-المقدرة بثالثين يوًما تقويميًا 

 ثيق محاوالت، مثل:في ترتيب وقت ومكان متفق عليهما بالتبادل الجتماع الحل. يشمل سجل التو
 سجالت تفصيلية بالمكالمات الهاتفية التي تم إجرائها أو محاولة إجرائها ونتائجها.  .1
 نسخ من المكاتبات المرسلة إليك وأي ردود مستلمة. .2
 سجالت تفصيلية بالزيارات التي تم إجراؤها إلى منزلك أو محل عملك ونتائج تلك الزيارات. .3

يوًما تقويميًا من تاريخ إرسال شكواك القانونية إلى المنطقة التعليمية ومكتب  15إذا أخفقت المنطقة التعليمية في عقد اجتماع حل خالل 
( األمر ببدء  ALJأخفقت في المشاركة في اجتماع الحل، يجوز لك أن تطلب من قاضي القضاء اإلداري ) أو( OAHالشكاوى اإلدارية )

 يوًما تقويميًا. 45للشكوى القانونية المقدر بمدة  اإلطار الزمني

 تعديالت على فترة الحل المقدرة بثالثين يوًما تقويميًا
وأربعين إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابةً على التنازل عن اجتماع الحل، فسيبدأ اإلطار الزمني المحدد للشكوى القانونية المقدر بخمس 

 يوم التالي. يوًما تقويميًا، في ال

لى عدم إمكانية وبعد بدء الوساطة أو اجتماع الحل وقبل نهاية مدة الحل المقدرة بثالثين يوًما تقويميًا، إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابةً ع
 التالي.  التوصل التفاق، فسيبدأ اإلطار الزمني المحدد للشكوى القانونية المقدر بخمس وأربعين يوًما تقويميًا، في اليوم

عند نهاية فترة الحل  - إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية على استخدام عملية الوساطة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيمكن لكال الطرفين 
أنت أو المنطقة  االتفاق كتابةً على االستمرار في الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، إذا انسحبت -المقدرة بثالثين يوًما تقويميًا

 التعليمية من عملية الوساطة، فسيبدأ اإلطار الزمني للشكوى القانونية المقدر بخمس وأربعين يوًما تقويميًا، في اليوم التالي. 

 اتفاق التسوية المكتوب
التعليمية إبرام اتفاق ملزم قانونًا يتصف بما إذا توصلت أنت والمنطقة التعليمية إلى حل نزاعك في اجتماع الحل، فيجب عليك أنت والمنطقة 

 يلي:
 أن يكون موقعًا منك ومن ممثل للمنطقة التعليمية، والذي له سلطة إلزام المنطقة التعليمية. .1
 أن يكون واجب النفاذ في أي محكمة عليا بوالية واشنطن ذات اختصاص قضائي أو أي محكمة والية في الواليات المتحدة. .2

 تفاق فترة مراجعة اال
قت توقيع إذا أبرمت أنت والمنطقة التعليمية اتفاقًا بعد اجتماع الحل، يجوز لك أو للمنطقة التعليمية إبطال االتفاق خالل ثالثة أيام عمل من و
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 كال منك والمنطقة التعليمية على االتفاق. 

 الشكاوى القانونية المحايدة
34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080;  

WAC 192-172A-05090–05100; WAC 392-172A-05160 

 عام
عند تقديم شكوى قانونية، يجب أن تحصل أنت أو المنطقة التعليمية المشتركة في النزاع على فرصة الحصول على جلسة استماع قانونية  

 محايدة.

 قاضي القضاء اإلداري 
 (. OAHاضي القضاء اإلداري المؤهل والمستقل، الذي يعينه مكتب الشكاوى اإلدارية )سوف يجري جلسة االستماه ق

 ( على األقل بما يلي:ALJويتمتع قاضي القضاء اإلداري )
يجب أال يكون موظفًا لمكتب المشرف على التعليمات العامة و المنطقة التعليمية المتضمنة في تعليم أو رعاية الطفل. ولكنه، ال يعد  .1

 (.ALJموظفًا لدى الوكالة فقط ألنها تدفع له مقابل العمل في وظيفة قاضي القضاء اإلداري )
 يجب أال يكون له اهتمام شخصي أو مهني يتعارض مع موضوعيته في جلسة االستماع. .2
ائح االولية المتعلقة ( واللوائح الفيدرالية ولوIDEAيجب أن يكون واسع االطلع ويفهم أحكام قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) .3

 بالقانون نفسه، وتفسيراته القانونية الصادرة عن المحاكم الفيدرالية ومحاكم الوالية. 
 يجب أن يتمتع بالمعرفة والقدرة على عقد جلسات االستماع، واتخاذ القرارات وكتابتها، بما يتماشى مع الممارسات القانونية .4

 .القياسية الصحيحًة

التعليمات العامة بقائمة األشخاص الذين يعملون بوظيفة قاضي القضاء اإلداري، والتي تتضمن علىى بيان يحتفظ مكتب المشرف على 
 بمؤهالت كل شخص.

 موضوع الشكوى القانونية 
ما لم  يحق للطرف الذي يطلب الشكوى القانونية إثارة مسائل في جلسة االستماع القانونية، والتي لم يتم تناولها في طلب الشكوى القانونية 

 يوافق الطرف اآلخر على ذلك. 

 اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع 
لذي يجب عليك أنت أو المنطقة التعليمية تقديم شكواك القانونية في خالل عامين من تاريخ معرفتك أنت أو المنطقة التعليمية بشأن المسائل ا

 يتناولها طلب الشكوى.

 استثناءات على اإلطار الزمني
 ينطبق اإلطار الزمني المذكور أعاله عليك إذا لم تتمكن من تقديم شكوى قانونية لألسباب التالية: ال 

 تحريف المنطقة التعليمية بشكل محدد بأنها حلت المشكلة أو المسألة التي تثيرها في طلب شكواك.  .1
( أو الجزء )ج( من قانون تعليم األفراد ذوي حجب المنطقة التعليمية عنك معلومات كان مطلوبًا منها تقديمها لك بموجب الجزء )ب .2

 (.IDEAاإلعاقة )

 حقوق جلسة االستماع 
34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

 عام
 - التعليمية  لديك الحق في تمثيل نفسك في الشكوى القانونية )بما في ذلك جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأديبية(. يحق لك أنت والمنطقة 

 ما يلي: -كأطراف في الشكوى القانونية )بما في ذلك جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأديبية(
 أن يمثلك محامي، وأن يرافقك وينصحك يرافقه أشخاص يتمتعون بمعرفة أو تدريب خاص يتعلق بمشكالت األطفال ذوي اإلعاقة. .1
 امهم بالحضور للجلسة. تقديم أدلة ومواجهة الشهود واستجوابهم وإلز .2
 منع تقديم أي دليل في جلسة االستماع لم يكن قد تم اإلفصاح عنه للطرف اآلخر قبل موعد الجلسة بخمسة أيام عمل على األقل .  .3
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 الحصول على سجل مكتوب من جلسة االستماع، أو نسخة إلكترونية منه أو سجل كلمة بكلمة حسب اختيارك.  .4
 قرارات كتابةً أو نسخة إلكترونية منها حسب اختيارك.الحصول على نتائج الوقائع وال .5

 اإلفصاح عن معلومات إضافية 
قبل جلسة استماع الشكوى القانونية بخمسة أيام عمل على األقل، يجب عليك أنت والمنطقة التعليمية اإلفصاح إلى بعضكما بعًضا عن كل  

ى هذه التقييمات التي تنوي أنت أو المنطقة التعليمية استخدامها في جلسة التقييمات المكتملة بحلول هذا التاريخ، والتوصيات القائمة عل
 االستماع.

( منع أي طرف يخفق في االمتثال لهذا المطلب من تقديم التقييم أو التوصية ذات الصلة في جلسة ALJيجوز لقاضي القضاء اإلداري )
 االستماع دون موافقة الطرف اآلخر.

 حقوق  ولي األمر في جلسات االستماع
 يجب أن تُمنح الحق في:

 أن يكون طفلك حاضًرا.  .1
 فتح جلسة االستماع إلى العامة.  .2
 الحصول على سجل بجلسة االستماع ونتائج الوقائع والقرارات المقدمة إليك مجانًا. .3

 األطر الزمنية ومالئمة جلسات االستماع
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 

يوًما تقويميًا بعد  45في موعد ال يتجاوز   أويوًما تقويميًا بعد انتهاء مدة اجتماعات الحل المقدرة بثالثين يوًما تقويميًا  45في موعد ال يتجاوز 
 انتهاء فترة الحل المعدلة:

 يتم الوصول إلى قرار نهاي في جلسة االستماع. .1
 رفين.تُرسل نسخة من القرار بالبريد اإللكتروني لكال الط .2

( منح تمديدات زمنية محددة بعد فترة الخمس وأربعين يوًما التقويمية المحددة أعاله بناًء على طلب أحد ALJيجوز لقاضي القضاء اإلداري )
 الطرفين. 

 يجب إجراء كل جلسة استماع في الوقت والمكان المالئم لك ولطفلك بشكل معقول. 

 قرارات جلسة االستماع 
34 CFR § 300.513 ;WAC 392-172-05100–05105 

 قرار قاضي القضاء اإلداري 
 ( أو ال على أسس موضوعية.FAPE( ما إن كان طفلك تلقى تعليم عام مالئم مجاني )ALJيجب أن يستند قرار قاضي القضاء اإلداري )

( أن طفلك لم يتلق تعليم ALJقاضي القضاء اإلداري ) في جلسات االستماع حيث تزعم أن المنطقة التعليمية قد أحدثت انتهاًكا إجرائيًا، قد يجد
 ( فقط إذا كانت أوجه القصور اإلجرائية تتصف بما يلي:FAPEعام مالئم مجاني )

 (. FAPEإذا كانت تتداخل مع حق طفلك في الحصول على تعليم عام مالئم مجاني ) .1
( FAPEعملية اتخاذ القرار بشأن تقديم تعليم عام مالئم مجاني )إذا كانت تتداخل تداخاًل جوهريًا مع فرصتك في المشاركة في  .2

 إلى طفلك. 
 إذا تسبب في الحرمات من منافع تعليمية. .3

 المادة التفسيرية
(، فيجوز له مع ذلك أمر المنطقة التعليمية FAPE( انتهاًكا في تقديم عليم عام مالئم مجاني )ALJحتى إذا لم يجد قاضي القضاء اإلداري )

 IDEA 34 CFRثال لمتطلبات قسم الضمانات اإلجرائية للوائح الفيدرالية بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )باالمت
 (.300.536عبر  300.500§§

 طلب منفصل لطلب شكوى قانونية 
 بالفعل.يمكنك تقديم طلب شكوى قانونية منفصلة على مشكلة منفصلة من طلب شكوى قانونية ُمقدم 
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 نقل  النتائج والقرار إلى  الهيئة االستشارية والجمهور العام
 ( أي معلومات تعريف شخصية، OSPIيحذف مكتب المشرف على التعليمات العامة )

Washington’sًويقدم النتائج والقرارات في جلسات الشكاوى القانونية إلى الهيئة االستشارية للتعليم الخاص في واشنطن  .1
Special Education Advisory Committee (SEAC) ، 

 ويتيح تلك النتائج والقرارات إلى العامة. .2

 القرار النهائي: االستئناف 
34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 

د الطرفين  يُعد القرار المتخذ في جلسة استماع قانونية )بما في ذلك جلسة االستماع التي ترتبط بإجراءات تأديبية( نهائيًا، ما لم يستأنف أح
 )أنت أو المنطقة التعليمية( القرار بإقامة دعوى مدنية، كما هو موصوف أدناه.

 الدعاوى المدنية، بما في ذلك الفترة الزمنية لتقديمها
34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

 عام
جلسة االستماع ترتبط بإجراءات تأديبية(، فيحق لذلك  إذا لم يوافق أحد الطرفين على نتائج وقرارات جلسة الشكوى القانونية )بما في ذلك 

الطرف إقامة دعوى مدنية تتعلق بالمسألة التي كانت موضوًعا لجلسة الشكوى القانونية. ويجوز إقامة الدعوى في محكمة والية مختصة  
المتحدة. للمحاكم المحلية بالواليات المتحدة  )محكمة والية لها سلطة االستماع لهذا النوع من القضايا( أو في أي محكمة محلية في الواليات 
 ( دون اعتبار للمبلغ المتنازع عليه.IDEAسلطة البت في القضايا المرفوعة بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

 المهلة الزمنية
 ( لرفع دعوى مدنية. ALJضاء اإلداري )يوًما تقويميًا من تاريخ قرار قاضي الق 90سيتاح للطرف الذي يقيم الدعوى المدنية 

 إجراءات إضافية
 في أي دعوى مدنية، تقوم المحكمة بما يلي:

 تتلقى سجالت اإلجراءات القضائية اإلدارية.  .1
 تستمع إلى األدلة اإلضافية بناًء على طلبك أو طلب المنطقة التعليمية. .2
 بًا.تبني قرارها على رجحان األدلة، وتمنح التعويض الذي تراه مناس .3

 القاعدة التفسيرية
( يقيد أو يحد من الحقوق واإلجراءات والتعويضات المتاحة بموجب IDEAال شيء في الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )
من   5، أو الحق رقم 1990لعام  (Americans with Disabilities Act)دستور الواليات المتحدة، أو قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 

(، أو غيرها من القوانين الفيدرالية التي تحمي حقوق الطالب ذوي   504)القسم  1973لعام  Rehabilitation Actقانون إعادة التأهيل 
اإلعاقة. ومع ذلك، إذا كنت ترفع قضية مدنية بموجب هذه القوانين وتنشد الحصول على تعويض بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد 

( ، فيجب استنفاد إجراءات جلسة الشكوى القانونية الموضحة أعاله بالقدر نفسه الذي قد يكون مطلوبًا إذا ُرفعت IDEAقة )ذوي اإلعا
(. وهذا يعني أنه قد تتوفر أمامك تعويضات بموجب قوانين أخرى  IDEAالدعوى بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد المعاقين )

(. ولكن بوجه عام، من أجل الحصول على تعويض بموجب تلك IDEAجب قانون تعليم األفراد المعاقين )تتداخل مع تلك المتوفرة بمو
  القوانين األخرى، فيجب عليك أواًل استخدام إجراءات الشكوى القانونية المحايدة للحصول على التعويضات المتاحة بموجب القانون المذكور

 قبل االنتقال مباشرةً إلى المحكمة.

 أتعاب المحاماة
34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

 عام
 أن تمنحك أتعاب محاماة معقولة كجزء من التكاليف. -وفقًا لتقديرها-إذا فزت بالدعوى المدنية، وكان يمثلك محامي، فيجوز للمحكمة 

(، ووفقًا  IDEAفي أي دعوى أو إجراءات قضائية مرفوعة بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )-يجوز للمحكمة 
( OSPIمنح أتعاب محاماة معقولة كجزء من التكاليف إلى المدرسة أو المنطقة التعليمية أو مكتب المشرف على التعليمات العامة ) -لتقديرها
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الذي كان الحكم في صالحه، ليدفعها محاميك إذا كان: )أ( قد رفع شكوى أو قضية محكمة تجدها المحكمة عبثية أو غير معقولة أو دون أسس، 
 ب( استمر في التقاضي بعد أن أصبح التقاضي بشكل واضح عبثي أو غير معقول أو دون أسس. ) أو

(، ووفقًا  IDEAفي أي دعوى أو إجراءات قضائية مرفوعة بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )-يجوز للمحكمة 
( OSPIسة أو المنطقة التعليمية أو مكتب المشرف على التعليمات العامة )منح أتعاب محاماة معقولة كجزء من التكاليف إلى المدر -لتقديرها

الذي كان الحكم في صالحه، لتدفعها أو يدفعها محاميك إذا إذا تم تقديم طلبك لعقد جلسة شكوى قانونية أو قضية محكمة في وقت الحق ألي 
 ادة غير الضرورية في تكلفة الدعوى أو اإلجراء القضائي.غرض غير مناسب، مثل المضايقة أو التسبب في تأخير غير ضروري أو الزي

 منح األتعاب
. يجب أن تستند أتعاب المحاماة على األسعار السائدة في المجتمع الذي تم فيه رفع الدعوى أو جلسة االستماع لنوع وجودة الخدمات المقدمة

 .وال يجوز استخدام أي مكافأة أو المضاعفة عند حساب األتعاب الممنوحة

ال يجوز منح التعاب وال رد التكاليف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء قضائي بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 
(IDEA :مقابل الخدمات التي تمت تأديتها بعد طرح عرض تسوية مكتوب في حالة ) 

ن القواعد الفيدرالية لإلجراءات المدنية، أو في حالة الشكوى  م 68إذا تم طرح العرض أثناء المدة المنصوص عليها وفقًا للقاعدة  .1
 القانونية أو المراجعة على مستوى الوالية، في أي وقت يتجاوز عشرة أيام تقويمية قبل بداية اإلجراء القضائي.

 أيام تقويمية.  10إذا لم يتم قبول العرض في خالل  .2
أن التعويض الذي حصلَت عليه في النهاية ليس أكثر مالءمةً لك من عرض  ( ALJإذا وجدت المحكمة أو قاضي القضاء اإلداري ) .3

 التسوية.

على الرغم من هذه القيود، فقد تمنح المحكمة أتعاب المحاماة والتكاليف ذات الصلة إذا كان الحكم لصالحك، وكان لديك مبرر قوي لرفض 
 عرض التسوية. 

(، ما لم ينعقد االجتماع كنتيجة إلجراء إداري IEPتماع لفريق برنامج خطة التعليم الفردي )قد ال يتم منح أتعاب المحاماة فيما يتعلق بأي اج
 أو قضائي.

لسة ال يعد اجتماع الحل المطلوب بموجب إجراءات جلسة الشكوى القانونية أنه منعقد كنتيجة لجلسة إدارية أو إجراء قضائي، وال يعد بمثابة ج
 ام أتعاب المحاماة.إدارية أو إجراء قضائي ألغراض أحك

(، IDEAمبلغ أتعاب المحاماة الممنوح بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) -حسب االقتضاء-يجوز أن تقلل المحكمة 
 إذا توصلت المحكمة إلى ما يلي: 

 عوى أو اإلجراء القضائي.أخرتما صدور القرار النهائي للنزاع بشكل غير معقول خالل مسار الد -أنت أو محاميك  -أنك  .1
أن مبلغ أتعاب المحاماة المصرح بمنحه بخالف ذلك يتجاوز بشكل غير معقول السعر بالساعة السائد في المجتمع مقابل الخدمات  .2

 المماثلة التي يقدمها المحامون ذوو المهارة والسمعة والخبرة المشابهة بدرجة معقولة. 
 القانونية المقدمة كانت أكثر مما يلزم عند وضع طبيعة الدعوى أو اإلجراء القضائي في الحسبان. أن الوقت المنقضي والخدمات  .3
أن المحامي الذي يمثلك لم يقدم المعلومات المناسبة إلى المنطقة التعليمية في إشعار طلب الشكوى القانوني كما هو موصوف تحت  .4

 .طلب الشكوى القانونيةالعنوان 

حكمة األتعاب إذا توصلت إلى أن الوالية أو المنطقة التعليمية قد أخرت بشكل غير معقول توصل الدعوى أو اإلجراء  ومع ذلك، قد تقلل الم
القضائي إلى قرار نهائي أو أنه كان يوجد انتهاك بموجب أحكام الضمانات اإلجرائية من الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

(IDEA .) 

 ة للطالب المؤهلين للتعليم الخاصاإلجراءات التأديبي
ع  هناك إجراءات حماية تعليمية خاصة تُقدم إلى طفلك عند تأديبه، وهذه اإلجراءات باإلضافة إلى اإلجراءات التأديبية التي تنطبق على جمي

ص، إذا كان يتوجب على المنطقة الطالب. كما تنطبق إجراءات الحماية المذكورة على الطالب الذين لم يتبين بعد أنهم مؤهلين للتعليم الخا
 التعليمية أن تعلم أن الطالب سيكون مؤهأًل. 

 سلطة طاقم عمل المدرسة 
34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

 



 23| صفحة

 الحكم في كل حالة على حدة 
تغيير  يفالطفل )انظر تعريجوز لطاقم عمل المدرسة أن يراعي أي ظروف فريدة على أساس كل حالة على حدة، عند تقرير تغيير تنسيب 

أدناه، الذي يتم وفقًا للمتطلبات التالية ذات الصلة باالنضباط، والذي يكون مالئًما للطفل الذي ينتهك  التنسيب بسبب إجراءات الفصل التأديبي
 قواعد المدرسة لسلوك الطالب. 

 عام
ل أو إلى مكان آخر أو وقفه عن المدرسة مؤقتًا بما ال يتجاوز يجوز لطاقم عمل المدرسة فصل طفلك من تنسيبه الحالي إلى مكان تعليمي بدي

متتالية النتهاكه القواعد السلوكية للطالب، بقدر ما يتخذون هذا اإلجراء مع الطالب الذين ال يتلقون خدمات التعليم الخاص.  أيام مدرسية 10
متتالية في العام الدراسي نفسه نتيجة لحوادث سوء  درسيةأيام م 10ويجوز لطاقم عمل المدرسة أيًضا فصل طفلك عدة مرات ال تتجاوز  

لإللمام  تغيير التنسيب بسبب عمليات الفصل التأديبي سلوك منفصلة، طالما لم تشكل مرات الفصل تلك تغييًرا في تنسيب الطفل )راجع 
 بتعريفها، أدناه(.

 تغيير  التنسيب بسبب عمليات  الفصل التأديبي 
34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 

 إذا:  تغييًرا في التنسيبيعد فصل طفلك من تنسيبه التعليمي الحالي 
 أيام مدرسية متتالية.  10كان الفصل ألكثر من  .1
 إذا خضع طفلك إلى سلسلة من الفصل تشكل نمًطا ألن: .2

a.  أيام مدرسية في العام الدراسي.  10إجمالي سلسلة الفصل أكثر من 

b. لك مشابه إلى حد كبير سلوكه في الحوادث السابقة التي نتج عنها سلسلة الفصل.سلوك طف 

c.  ألنه يوجد عوامل إضافية تم وضعها في االعتبار، مثل طول مدة كل فصل وإجمالي الوقت الذي قضاه طفلك في الفصل
 ومدى القرب بين كل حادثة فصل وأخرى. 

كل تغييًرا في تنسيب الطفل على أساس كل حالة على حدة، وهذا يخضع إلى المراجعة من وتقرر المنطقة التعليمية ما إن كان نمط الفصل يش
 خالل إجراءات الشكاوى القانونية واإلجراءات القضائية في حالة اعتراضك على القرار. 

 إشعار 
عد السلوكية للطالب، فيحب عليها إخطارك في يوم اتخاذ المنطقة التعليمية قراًرا لفصل طفلك والذي يعد تغييًرا في تنسيبه بسبب انتهاك القوا

 .بإخطار الضمانات اإلجرائية للتعليم الخاصبذلك القرار وتزويدك 

 الخدمات
العام الدراسي بنفس   في  أيام مدرسية أو أقل 10يجب على المنطقة التعليمية تقديم الخدمات لطفلك الذي تم فصله من تنسيبه الحالي لمدة  

طريقة تقديمها للخدمات إلى األطفال الذين ال يتلقون خدمات تعليم خاص والذين تم فصلهم بطريقة مشابهة. تنص لوائح االنضباط التعليمي 
على أنه أثناء التعليق أو الطرد أو الطرد في حاالت الطوارئ، يجب أن توفر المنطقة التعليمية إلى الطالب فرصة لتلقي الخدمات  العامة

الدراسية التعليمية لتمكين طفلك من مواصلة المشاركة في مناهج التعليم العام واإليفاء بالمعايير التعليمية للمنطقة التعليمية وإكمال المادة 
 (.WAC 392-400-610طلبات الصف الدراسي والتخرج )ومت

 

 في مكان تعليمي بديل مؤقت. -عند فصله من تنسيبه الحالي  -ويمكن تقديم الخدمات التي يجب توفيرها إلى طفلك

 فيجب على طفلك: أيام مدرسية،  10ألكثر من إذا تم فصل طفلك من تنسيبه الحالي 
لتمكين الطفل من االستمرار في المشاركة في مقرر التعليم العام، على الرغم من وجوده في االستمرار في تلقي الخدمات التعليمية،  .1

 (. IEPمكان تعليمي آخر، والسعي لتحقيق األهداف المحددة في خطة تعليمه الفردي )
عديالت تدخل سلوكي تقييًما سلوكيًا وظيفيًا وخدمات وت -حسب االقتضاء  -إذا كان سلوك طفلك إظهاًرا إلعاقته، فيجب أن يتلقى  .2

 مصممة لعالج انتهاك السلوك بحيث ال يحدث مرة أخرى. 

أيام  أيام مدرسية 10كان الفصل الحالي لمدة  وإذافي العام الدراسي نفسه، أيام مدرسية  10 بعد أن يتم فصل طفلك من تنسيبه الحالي لمدة
سوف يقرر طاقم عمل المدرسة بالتشاور   حينئذل )راجع التعريف أعاله(، إذا لم يكن الفصل تغييًرا في تنسيب الطف ومدرسية متتالية أو أقل 

مع معلم واحد على األقل من معلمي طفلك مدى ضرورةالخدمات المقدمة لتمكين الطفل من االستمرار في المشاركة في مقرر التعليم العام، 
 (.IEPالمحددة في خطة تعليمه الفردي )على الرغم من وجوده في مكان تعليمي آخر، والسعي لتحقيق األهداف 
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ي  إذا كان الفصل تغييًرا للتنسيب )راجع التعريف أعاله(، يقرر فريق خطة طفلك للتعليم الفردي الخدمات المناسبة لتمكينه من االستمرار ف
المحددة في خطة تعليمه الفردي المشاركة في مقرر التعليم العام، على الرغم من وجوده في مكان تعليمي آخر، والسعي لتحقيق األهداف  

(IEP .) 

 إثبات إظهار اإلعاقة 
( بسبب انتهاك  تغيير التنسيب بسبب عمليات الفصل التأديبيمن أي قرار تم اتخاذه لتغيير تنسيب طفلك )انظر أيام مدرسية  10في غضون 

الذين تحددهم أنت والمنطقة  -( المعنيينIEPردي )القواعد السلوكية للطالب، يجب على المنطقة التعليمية وأعضاء فريق خطة التعليم الف
( ومالحظات أي معلم وأي معلومات IEPالتعليمية( مراجعة كل المعلومات ذات الصلة في ملف طفلك، بما في ذلك خطة تعليمه الفردي )

 ذات صلة تقدمها إلثبات: 
 ة بها. ما إن كان السلوك المعني قد نتج عن إعاقة طفلك أو له عالقة جوهرية مباشر .1
 (.IEPما إن إذا كان السلوك المعني نتيجة مباشرة إلخفاق المنطقة التعليمية في تطبيق خطة طفلك للتعليم الفردي ) .2

أنه قد تم استيفاء أحد هذين الشرطين، فينبغي  -بما في ذلك أنت-( IEPإذا أثبت األعضاء المعنيون من فريق خطة طفلك للتعليم الفردي )
 السلوك هو إظهار إلعاقة طفلك. إثبات أن هذا 

(، IEPإذا أثبتت المجموعة المحددة أعاله أن السلوك المعني كان نتيجةً مباشرةً إلخفاق المنطقة التعليمية في تطبيق خطة التعليم الفردي )
 فيجب على المنطقة التعليمية اتخاذ إجراًء فوريًا لمعالجة أوجه القصور المذكورة. 

 ظهاًرا إلعاقة الطفل إثبات أن السلوك كان إ
( القيام بأحد IEPأن السلوك كان إظهاًرا إلعاقة طفلك، فيجب على فريق خطة التعليم الفردي ) -بما فيهم أنت  -عندما تثبت هذه المجموعة 

 الخيارين التاليين:
تسبب في تغيير تنسيب الطفل، وتنفيذ  إجراء تقييم سلوكي وظيفي، ما لم تكن المنطقة التعليمية قد أجرته قبل وقوع السلوك الذي  .1

 خطة تدخل سلوكي لطفلك. 
 وتعديلها حسب الضرورة، لمعالجة سلوك طفلك.  -إذا تم وضعها بالفعل -مراجعة خطة التدخل السلوكي  .2

فُصل منه، ما  يجب على المنطقة التعليمية إعادة الطفل إلى التنسيب الذي الظروف الخاصة،باستثناء ما هو موصوف أسفل العنوان الفرعي 
 لم تتفق أنت والمنطقة التعليمية على تغييره كجزء من خطة التدخل السلوكي. 

 السلطة اإلضافية
أعاله( وكان تغيير التنسيب بغرض إثبات إظهار اإلعاقة،إذا لم يكن السلوك الذي انتهك القواعد السلوكية للطالب إظهاًرا إلعاقة طفلك )راجع 

متتابعة، فيجوز لطاقم عمل المدرسة تطبيق اإلجراءات التأديبية على طفلك باألسلوب نفسه وللمدة نفسها  رسية أيام مد 10التأديب سيتجاوز 
التي كانت لتنطبق على األطفال الذين ال يتلقون خدمات التعليم الخاص، فيما عدا أنه يجب على المدرسة تقديم الخدمات إلى طفلك كما هو  

قرر فريق خطة طفلك للتعليم الخاص المكان التعليمي البديل المؤقت للخدمات المقدمة إلى طفلك في هذا  ي  .الخدماتمحدد أعاله تحت عنوان 
 الوضع. 

 الظروف الخاصة 
"( بغض النظر عما إذا IEPيجوز لطاقم عمل المدرسة فصل طفلك إلى مكان تعليمي بديل مؤقت )يحدده فريق خطة طفلك للتعليم الفردي "

 يوًما، إذا كان الطفل:  45كان سلوك طلك إظهاًرا إلعاقته أو ال، وذلك لمدة تصل إلى 
يحمل سالًحا )انظر التعريف أدناه( إلى المدرسة أو لديه سالح داخل المدرسة أو في مبانيها أو نشاط مدرسي يخضع لسلطة منطقة  .1

 تعليمية. 
المشروعة )انظر التعريف أدناه( بشكل متعمد، أو يبيع أو يروج لبيع مادة خاضعة للرقابة )انظر  يحوز أو يستخدم العقاقير غير  .2

 التعريف أدناه( أثناء وجوده في المدرسة أو مبانيها أو أحد أنشطتها الخاضعة لسلطة منطقة تعليمية. 
ا ومحيطها أو أحد أنشطتها الخاضعة لسلطة  أصاب شخًصا إصابة جسدية خطيرة )انظر التعريف أدناه( داخل المدرسة أو في مبانيه  .3

 منطقة تعليمية. 

 التعريفات
)ج(  202في القسم  5أو  4أو  3أو  2أو  1وتعني عقاًرا أو أي مادة أخرى تم تحديدها ضمن الجداول رقم المواد الخاضعة للرقابة   •

 )ج((. 812من قانون الواليات المتحدة  21من قانون المواد المحظورة )الباب 

وتعني مادة خاضعة للرقابة، ولكنها ال تشمل المواد الخاضعة للرقابة التي تم حيازتها أو استخدامها قانونيًا تحت   عقاقير غير المشروعةال •
إشراف أخصائي رعاية صحية مرخص، أو تم حيازتها أو استخدامها قانونيًا تبعًا ألي سلطة أخرى تخضع لهذا القانون أو أي حكم آخر  

 انون الفيدرالي.من أحكام الق
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ألم جسدي شديد أو تشوه طويل األمد وواضح أو   أووتعني إصابة جسدية تتضمن: خطر الموت الجسيم اإلصابة الجسدية الخطيرة  •
 الخسارة أو الضعف المطول لوظيفة أحد أعضاء الجسم أو قدرته.

تسبب في أو تكون قادرة بسهولة على التسبب في الوفاة أو ويعني سالح أو جهاز أو أداة أو مادة أو مادةحية أو جماد، تُستخدم للالسالح  •
 اإلصابة الجسدية الخطيرة، باستثناء أن هذا المصطلح ال يشمل سكين جيب بشفرة طولها أقل من اثنينونصف بوصة.

 تحديد المكان التعليمي
34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145;  

WAC 392-172A-05149 
، وعمليات  تغييًرا في التنسيب( المكان التعليمي البديل المؤقت لعمليات الفصل التي تكون IEPخطة التعليم الفردي )يجب أن يقرر فريق 
 ، أعاله. الظروف الخاصةو  السلطة اإلضافيةالفصل تحت العناوين 

 استئناف قرارات التنسيب وإثباتات إظهار اإلعاقة (إجراءات الشكاوى القانونية
 للتأديب)

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
 يمكنك رفع طلب شكوى قضائية إذا اعترضت على: 

 أي قرار يخص التنسيب الذي تم إجرائه وفقًا ألحكام التأديب القائمة.  .1
 إثبات إظهار اإلعاقة المحدد أعاله. .2

الي لطفلك من المحتمل أن يسبب إلى حد كبير ويجوز للمنطقة التعليمية رفع طلب شكوى قانونية إذا اعتقدت أن الحفاظ على التنسيب الح
 إصابةً له أو لآلخرين. 

 لمزيد من المعلومات حول تقديم طلب شكوى قانونية. إجراءات الشكاوى القانونية راجع قسم 

 ( ALJسلطة قاضي القضاء اإلداري )
 واتخاذ قرار، ويجوز له:( إجراء جلسة استماع الشكوى القانونية ALJيجب على قاضي القضاء اإلداري )

سلطة طاقم عمل أن يعيد طفلك إلى التنسيب الذي نُقل منه إذا أثبت أن الفصل كان انتهاًكا للمتطلبات الموصوفة تحت العنوان  .1
 أو أن سلوك الطفل كان إظهاًرا إلعاقته. ،المدرسة

يوًما دراسيًا إذا أثبت أن البقاء على التنسيب   45 أن يأمر بتغيير تنسيب طفلك إلى مكان تعليمي بديل مؤقت مناسب، لمدة تزيد عن .2
 الحالي لطفلك من المرجح أن يؤدي إلى حد كبير إلى وقوع إصابة له أو لآلخرين. 

ر يمكن تكرار إجراءات جلسة االستماع إذا اعتقدت المنطقة التعليمية أن إعادة الطفل إلى التنسيب األصلي من المرجح أن يؤدي إلى حدد كبي
 ع إصابة له أو لآلخرين. إلى وقو

إجراءات طلب الشكوى  متى ما تطلب أنت أو المنطقة التعليمية شكوى قانوني، يجب أن يفي الطلب بالمتطلبات الموصوفة تحت العنوانين 
 باستثناء كما يلي: القانونية والشكاوى القانونية

يوًما مدرسيًا من تاريخ طلب عقد جلسة االستماع. يجب أن  20تم تعجيل جلسة استماع الشكوى القانونية ويجب أن تتم خالل  .1
 أيام مدرسية بعد جلسة االستماع. 10( قراًرا في غضون ALJيصدر قاضي القضاء اإلداري )

أو تتفقا على استخدام الوساطة، فيجب عقد اجتماع حل في ما لم تتفق أنت والمنطقة التعليمية كتابةً على التنازل عن االجتماع  .2
أيام تقويمية من تاريخ تقديم طلب الشكوى القانونية لدى مكتب الشكاوى اإلدارية والمنطقة التعليمية. قد تستمر جلسة   سبعةغضون  

 يوًما تقويميًا من استالم طلب جلسة استماع الشكوى القانونية.  15االستماع ما لم يتم حل المسألة بما يرضي الطرفين في غضون

ت ويجوز لك أو للمنطقة التعليمية بدء دعوى مدنية للطعن في القرار المتخذ في جلسة استماع قانونية معجلة بنفس طريقة الطعن على القرارا
 أعاله(. االستئناف،القرار النهائي: اوين في جلسات االستماع القانونية غير التأديبية في التعليم الخاص )انظر العن

 التنسيب أثناء الشكاوى القانونية المعجلة
34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 

ما لم تتفق أنت والمنطقة   -عندما تقدم أنت أو المنطقة التعليمية طلب جلسة استماع شكوى قانونية يرتبط بمسائل تأديبية، فيجب على طفلك 
أن يظل في مكان تعليمي بديل مؤقت بانتظار صدور قرار مأمور جلسة االستماع، أو حتى انتهاء المدة   -ترتيبات مختلفة التعليمية على
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 أيهما يحدث أوال.  ،سلطة طاقم عمل المدرسةالزمنية للفصل، كما هو منصوص عليه تحت العنوان 

مات ذات إجراءات حماية الطالب الذين ليسوا مؤهلين بعد للتعليم الخاص والخد 
 الصلة به 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

 عام
ة إذا لم يتم إثبات أن طفلك مستحق للتعليم الخاص والخدمات المرتبطة به، وانتهك القواعد السلوكية للطالب، يمكنك تأكيد إجراءات الحماي

طفلك وتحديد استحقاقه للحصول على خدمات التعليم الخاص قبل حدوث اإلجرائية لطفلك إذا تقرر أن المنطقة لديها علم بأنه كان يجب تقييم 
 السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأديبي. 

 األساس المعرفي للمسائل التأديبية
يبي،  يجب اعتبار أن المنطقة التعليمية تمتلك المعرفة بأن الطفل مستحق للتعليم الخاص قبل وقوع السلوك الذي تسبب في اتخاذ اإلجراء التأد

 إذا حدث ما يلي: 
إذا عبرت عن مخاوفك كتابةً بأن طفلك من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والخدمات المرتبطة به إلى المشرفين والموظفين  .1

 اإلداريين في المنطقة التعليمية أو لمعلم طفلك. 
ة به بموجب الجزء )ب( من قانون تعليم إذا طلبت إجراء تقييم يرتبط بأحقية الحصول على التعليم الخاص والخدمات المرتبط .2

 (. IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة )
إذا عبّر معلم الطفل أو موظف آخر في المنطقة التعليمية بشكل مباشر إلى مدير المنطقة التعليمية المسؤول عن التعليم الخاص أو  .3

 ك.لموظف مشرف آخر بالمنطقة التعليمية عن مخاوف محددة بشأن نمط سلوكي يظهره طفل

 االستثناءات
 ال يمكن اعتبار أن المنطقة التعليمية تمتلك هذه المعرفة إذا:

 لم تسمح بإجراء تقييم لطفلك أو رفضت خدمات التعليم الخاص. .1

 تم تقييم طفلك وإثبات أنه طفل غير مستحق لخدمات التعليم الخاص. .2

 الشروط السارية في حالة عدم وجود أساس معرفي
إذا لم تكن المنطقة التعليمية على علم بأن طفلك مستحق للتعليم الخاص قبل اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، كما هو موصوف تحت العنوانين  

فقد يخضع الطفل إلى اإلجراءات التأديبية المطبقة على األطفال الذين ال يتلقون  االستثناءات،واألساس المعرفي للمسائل التأديبية الفرعيين 
 لتعليم الخاص، والذين تصرفوا بسلوكيات مشابهة.ا

فيجب  ومع ذلك، إذا قدمت أنت أو المنطقة التعليمية طلب إجراء تقييم لطفلك خالل المدة الزمنية التي يخضع فيها الطفل لإلجراءات التأديبية،
 إجراء التقييم بشكل عاجل.

ة، والذي قد يتضمن التوقيف أو الطرد دون تلقي الخدمات التعليمية، حتى  يظل طفلك في التنسيب التعليمي الذي حددته السلطات المدرسي
 اكتمال التقييم. 

ة، إذا تم إثبات أن طفلك مستحق لخدمات التعليم الخاص، مع الوضع في الحسبان المعلومات الواردة من التقييم الذي أجرته المنطقة التعليمي
التعليمية تقديم التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به إلى طفلك، واتباع المتطلبات التأديبية والمعلومات التي قدمتها أنت، فيجب على المنطقة 

 المحدة أعاله.

 اإلحالة إلى سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية واتخاذها إجراءات
34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 

 (: IDEAإن الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )
 ال يمنع المنطقة التعليمية من إبالغ السلطات المعنية عن جريمة ارتكبها طفلك المستحق للتعليم الخاص. .1
ال يمنع سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية بالوالية من ممارسة مسئولياتها فيما يخص تطبيق القانون الفيدرالي وقانون   .2

 طفلك.الوالية على الجرائم التي يرتكبها 
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 نقل السجالت
 إذا أبلغت المنطقة التعليمية عن جريمة ارتكبها طفلك، فإنها: 

يجب أن تضمن أن نسخ من سجالت تعليم طفك الخاص والسجالت التأديبية يتم نقلها لتأخذها السلطات الذين تبلغهم الوكالة  .1
 بالجريمة، في الحسبان.

والسجالت التأديبية فقط بالحد الذي يسمح به قانون الحقوق التعليمية لألسرة  يجوز أن تنقل نسخ من سجالت تعليم طفك الخاص  .2
 (. FERPAوالخصوصية )

متطلبات التنسيب من جانب واحد بواسطة أولياء أمور الطالب في المدارس الخاصة 
 "FAPEعلى النفقة العامة عند إصدار التعليم العام المالئم المجاني "

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
( إلى طفلك، واخترت تسجيله بمدرسة خاصة دون FAPEإذا كنت تعتقد أن المنطقة التعليمية ال يمكها تقديم التعليم العام المالئم المجاني )

 موافقة المنطقة التعليمية، فهناك خطوات محددة يجب عليك اتباعها لطلب التعويض من المنطقة التعليمية للمدرسة الخاصة. 

 بل التنسيب في مدرسة خاصة التعويض مقا
أو  إذا تلقى طفلك سابقًا التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به من إحدى المناطق التعليمية، واخترت أنت إلحاقه بروضة أو مدرسة ابتدائية 

( أن يطلب من ALJداري )إعدادية خاصة أو مدرسة ثانوية دون موافقة إو إحالة من المنطقة التعليمية، فيجوز للمحكمة أو قاضي القضاء اإل
( أإلى أن المنطقة التعليمية لم ALJالمنطقة التعليمية تعويضك عن تكلفة ذلك التسجيل، إذا توصلت المحكمة أو أو قاضي القضاء اإلداري )

قد تجد يجد المحكمة ( في وقت مناسب قبل ذلك التسجيل، وأن التنسيب الخاص مناسبًا. FAPEتتيح إلى طفلك التعليم العام المالئم المجاني )
( أن تنسيبك لطفلك مناسبًا، حتى لو لم يستوف معايير الوالية التي تنطبق على التعليم الذي تقدمه المناطق  ALJأو قاضي القضاء اإلداري )

 التعليمية. 

 حدود التعويضات 
 قد يتم تقليل تكلفة التعويض الموصوفة في الفقرة أعاله أو رفضها: 

( في آخر اجتماع حضرته معهم قبل نقلك لطفلك من المدرسة العامة، أنك ترفض  IEPفريق خطة التعليم الفردي )إذا )أ( لم تخطر  .1
( لطفلك، بما في ذلك التصريح بمخاوفك ونيتك FAPEالتنسيب الذي اقترحته المنطقة التعليمية لتقديم التعليم العام المالئم المجاني )

ة العامة. أو )ب( لم تقدم إشعاًرا مكتوبًا للمنطقة التعليمية بتلك المعلومات قبل نقله من في تسجيل طفلك بمدرسة خاصة على النفق
 المدرسة العامة بعشرة أيام عمل على األقل )بما في ذلك أي عطالت توافق يوم عمل(. 

تصرح فيه أنها تنوي إجراء تقييم  -العامةقبل نقلك لطفلك من المدرسة -إذا قدمت المنطقة التعليمية إليك إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا   .2
 لطفلك )بما في ذلك تصريح مناسب ومعقول بالغرض من التقييم( ولكنك لم تتيح طفلك للتقييم. 

 إذا كانت تصرفاتك غير معقولة وفقًا لقرار المحكمة.  .3

 ومع ذلك، فإن تكلفة التعويض:
عتك المدرسة من تقديم اإلشعار، أو )ب( لم تتلق إشعار بالمسئولية  ال يجب خفضها أو رفضها للفشل في تقديم اإلشعار إذا: )أ( من .1

 لتقديم اإلشعار الموصوف أعاله
إلخفاقك في توفير اإلشعار المطلوب، إذا: )أ( لم  -وفقًا لقرار المحكمة أو قاضي القضاء اإلداري  -ويجوز عدم خفضها أو رفضها .2

يع الكتابة باإلنجليزية، أو )ب( كان سينتج عن االمتثال للمتطلبات الواردة أعاله حدوث ضرر عاطفي خطير  تكن متعلًما أو ال تستط
لطفلك. 
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 المصادر 
( لمزيد OSPIإذا كان لديك أسئلة حول الضمانات اإلجرائية، يرجى االتصال بمنطقتك التعليمية أو مكتب المشرف على التعليمات العامة )

 المعلومات: من 

 ( OSPIمكتب المشرف على التعليمات العامة )
PO Box 47200 

Olympia, WA 98504 
360-725-6075 

speced@k12.wa.us 
 التعليم الخاص -(OSPIصفحة ويب مكتب المشرف على التعليمات العامة )
 األسر  -التعليم الخاص -(OSPIصفحة ويب مكتب المشرف على التعليمات العامة )

 قد تكون المنظمة الممولة من القطاع العام أدناه قادرة على تقديم معلومات إضافية حول خدمات التعليم الخاص في والية واشنطن: 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)  
6316 South 12th Street 

Tacoma, WA 98465 
(800) 5-PARENT (v/tty) 

 pave@wapave.orgالبريد اإللكتروني: 
 Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE )الموقع اإللكتروني: 

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
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 إشعار قانوني 

 المواد البديلة مع مستويات مختلفة من تصريحات المستخدم بجوار المحتوى المحدد في المواد.يُشار بوضوح إلى تراخيص 

  قد تتضمن هذه المصادر روابط لمواقع إلكترونية تشغلها أطراف ثالثة. وهذه الروابط مقدمة من أجل التيسيير فقط وال تشكل أو تشير ضمًنا
 (.OSPIعليمات العامة )إلى أي تأييد أو مراقبة من مكتب المشرف على الت

ّم اإلسن اد إذا تم تعديل هذا العمل، دون التغييرات الجوهرية وأعد عنونة وأزل أي شعارات لمكتب المشرف على التعليم العام بواشنطن، وقد 
  التالي:

لى المواد األصلية من خالل "تم تعديل هذا المصدر من المواد األصلية التي قدمها مكتب المشرف على التعليمات العامة. يمكن الوصول إ
 .التعليم الخاص –مكتب المشرف على التعليمات العامة

نس أو  ( الوصول المتساوي إلى جميع البرامج والخدمات دون تمييز على أساس الجOSPIيوفر مكتب المشرف على التعليمات العامة )
العرق أو العقيدة أو الدين أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو المحاربين القدامى أو الوضع العسكري الذي تم الخروج منه بشرف أو  

ن التوجه الجنسي، بما في ذلك التعبير عن الجنس أو الهوية أو وجود أي إعاقة حسية أو عقلية أو جسدية أو استخدام دليل كلب مدرب أو حيوا
- 6162خدمة من قبل شخص معاق. يجب توجيه األسئلة والشكاوى المتعلقة بالتمييز المزعوم إلى مدير المساواة والحقوق المدنية على رقم 

 .P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200، أو على العنوان 725-360
 

. تتوفر هذه الضمانات اإلجرائية –التعليم الخاص  –( OSPIمكتب المشرف على التعليمات العامة )" على PDFحمل هذه المواد في ملف "
. 360-664-3631، خدمة المكالمات النصية 888-595-3276المصادر على رقم   المواد في صيغة بديلة عند الطلب. اتصل بمركز

 22-0005يرجى اإلشارة إلى رقم هذا المستند من أجل خدمة سريعة: 

 
  مكتب المشرف على التعليمات العامة بواشنطنباستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلك، فإن هذا العمل بواسطة 

جميع الشعارات والعالمات التجارية  .Creative Commons Attribution Licenseمرخص بموجب ترخيص
 (.U.S.C. § 107 17هي ملك ألصحابها. تم تمييز األقسام المستخدمة بموجب مبدأ االستخدام العادل )

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance/parent-and-student-rights
http://www.k12.wa.us/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F&data=04%7C01%7CBen.King%40k12.wa.us%7Cd86b5e4478f04df589cf08d972df7032%7Cb2fe5ccf10a546feae45a0267412af7a%7C0%7C0%7C637667126755993578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jJ0JztcQCRqYn2DLlDkvEdB0VGQqL3oGbE68cBoZ8XI%3D&reserved=0
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	ةماع تامولعم 
	 ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق بلطتيIndividuals with Disabilities Education Act (IDEA)  ماعل2004-  ميلعتب ينعي يذلا ةقاعلإا يوذ بلاطلا-  تنأ كديوزت سرادملا نم-اهب هبتشملا ةقاعلإا وأ ةقاعلإا يذ بلاطلا رمأ يلو-   لماك ريسفت ىلع يوطني راعشإب" ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق بجومب كل ةحاتملا قوقحللIDEA ةيلارديفلا حئاوللا نوناقو "Code of Federal Regulations CFR)ةرازوب صاخلا )U.S. Department of Education فرشي .Office of Superintendent of Public Instruction OSPI)ق ىلع ) لصفلا يف دعاوقلا هذه دجوتو ،صاخلا ميلعتلا 
	نيدلاولا ىلع اًضيأ "كلفط" وأ "رملأا يلو" وأ "تنأ" ىلإ ةراشلإا قبطنت .نيغلابلا بلاطلاو نيليدبلا نيدلاولاو نيدلاولل راعشلإا اذه   نيليدبلا ةقطنملا" ىلإ راعشلإا اذه يف ةراشلإا .نيغلابلا بلاطلاو  لثم ،ىرخلأا ةماعلا تلااكولاو ةلقتسملا سرادملا لمشت "ةقطنملا"وأ "ةيميلعتلا.ةيميلعتلا تامدخلا تلااكوو ةيميلعتلا تامدخلا قطانم 
	 ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدمب لاصتلاا للاخ نم ةيئارجلإا تانامضلا هذهو صاخلا ميلعتلا تامدخ لوح ةيفاضإ تامولعم رفوتتةيلحملا  وأ ،تامولعملاو روملأا ءايلوأ بيردتل ةيلاولا زكرمو وأ ،
	 ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدمب لاصتلاا للاخ نم ةيئارجلإا تانامضلا هذهو صاخلا ميلعتلا تامدخ لوح ةيفاضإ تامولعم رفوتتةيلحملا  وأ ،تامولعملاو روملأا ءايلوأ بيردتل ةيلاولا زكرمو وأ ،
	Partnerships for Action Voices for Empowerment Washington Pave)
	" ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم للاخ نم وأ )
	OSPI
	 ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ظفتحي .""
	OSPI
	صاخلا ميلعتلا لوانتت بيو ةحفصب "
	 بتكملاب- صاخلا ميلعتلا
	 بتكملاب- صاخلا ميلعتلا

	" ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكمب دجوي امك .
	OSPI
	  يفرشم "
	Span
	  عم لصاوتلا كنكمي .كلفطل صاخلا ميلعتلا جمانرب لوح كتلئسأ يف كتدعاسمل عمتجملاو صاخلا ميلعتلا رومأ ءايلوأ نيب نوقسنمو جماربكم" ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بت
	OSPI
	 مقر ىلع صاخلا ميلعتلا ،"
	6075
	-
	725
	-
	360
	 يصنلا فتاهلا ةمدخ وأ ،
	3631
	-
	664
	-
	603
	وأ ،
	ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكمب صاخلا ميلعتلل ينورتكللإا ديربلا
	ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكمب صاخلا ميلعتلل ينورتكللإا ديربلا

	. 

	ةيئارجلإا تانامضلا راعشإ 
	34 CFR §300.504;  WAC 392-172A-05015 
	ملا ملاتسا دنع وأ ،مييقتلل كبلط وأ ةيلولأا كتلاحإ :دنعو ،يسارد ماع لك ةرم راعشلإا اذه نم ةخسن ةيميلعتلا كتقطنم كيطعت نأ يغبني ةقطنلا ةقطنملا ملاتسا دنع وأ ،يساردلا ماعلا يف ةيلاولل صاخلا ميلعتلاب ةصاخلا ىلولأا كتوكشل ةيميلعتلا يف ةينوناقلا ىوكشلل لولأا كبلطل ةيميلعت .كبلط ىلع ًءانبو ،بيسنتلا يف اًرييغت لكشي يبيدأت ءارجإ لمعب رارق ذاختا دنع وأ ،يساردلا ماعلا 
	لمشيمئاقلا صاخلا ميلعتلل ةيئارجلإا تانامضلا راعشإ  دحاو بناج نم كلفط بيسنتب ةلصلا تاذ ةيئارجلإا تانامضلا عيمجل ًلاماك اًحرش يفيف ةدراولا ةيئارجلإا تانامضلاو ،ةقبسملا ةقفاوملاو ،ةيلاولل ةمدقملا صاخلا ميلعتلا ىواكش تاءارجإو ،ةماعلا ةقفنلا ىلع ةصاخ ةسردم   نم "و" يعرفلا ءزجلا يف ةدراولا تامولعملا ةيرس ماكحأو ،ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق حئاول نم ب ءزجلا نم "ـه" يعرفلا ءزجلااول ميدقت وأ راعشلإا اذه مادختسا ةيميلعتلا قطانملل زوجي .ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق حئ  ميلعتلل ةيئارجلإا تانامضلاب صاخلا مهراعشإص
	قبسم يباتك راعشإ 
	34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	 ةبوتكم تامولعمب ةيميلعتلا ةقطنملا كدوزت نأ بجي هيلع قلطي ام وهو ،كلفطل صاخلا ميلعتلا جمانرب ىلع رثؤت يتلا تارارقلا ةيمهأ لوح" قبسم يباتك راعشإ مساPrior Written Notice" "PWN وهو "ةقطنملا ةطساوب وأ ام عامتجا يف ةذختملا تارارقلا سكعي دنتسم هتمدق بلط ىلع اًدر ةيميلعتلالإ لسرت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطُي.هذيفنت لبق نكلو ،رارق ذاختا دعب قبسم يباتك راعشإ كي  هذه قلعتت .كلفطل يناجم بسانم ماع ميلعت ريفوت وأ بيسنت وأ مييقت وأ فيرعت رييغت وأ ءدبل ضفرلا وأ تاحرتقملاب تارارقلا 
	:يلي ام قبسملا يباتكلا راعشلإا لمشي نأ بجي 
	• ضفرت وأ ةيميلعتلا ةقطنملا هحرتقت يذلا ءارجلإا .هذاختا 
	• ضفرت وأ ةيميلعتلا ةقطنملا هحرتقت يذلا ءارجلإا .هذاختا 
	• ضفرت وأ ةيميلعتلا ةقطنملا هحرتقت يذلا ءارجلإا .هذاختا 

	• .ءارجلإا ذاختلا ةيميلعتلا ةقطنملا ضفر وأ حارتقا يف ببسلا 
	• .ءارجلإا ذاختلا ةيميلعتلا ةقطنملا ضفر وأ حارتقا يف ببسلا 

	• " يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف اهربتعا ىرخأ تارايتخا يلأ فصوIndividualized Education Program" (IEP) .تارايخلا كلت ضفر بابسأو 
	• " يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف اهربتعا ىرخأ تارايتخا يلأ فصوIndividualized Education Program" (IEP) .تارايخلا كلت ضفر بابسأو 

	•  مت ريرقت وأ ليجست وأ رابتخا وأ يمييقت ءارجإ لكل فصو.ءارجلإا اذهل اًساسأ اهمادختسا 
	•  مت ريرقت وأ ليجست وأ رابتخا وأ يمييقت ءارجإ لكل فصو.ءارجلإا اذهل اًساسأ اهمادختسا 

	•  .ءارجلإاب ةلص تاذ ىرخأ لماوع يلأ فصو 
	•  .ءارجلإاب ةلص تاذ ىرخأ لماوع يلأ فصو 

	• .مييقت ةداعإ يأو يئدبملا مييقتلل هذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا حرتقت يمييقت ءارجإ يلأ فصو 
	• .مييقت ةداعإ يأو يئدبملا مييقتلل هذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا حرتقت يمييقت ءارجإ يلأ فصو 

	•  .بيتكلا اذه يف ةددحملا ةيئارجلإا تانامضلا بجومب نييمحم نيدلاولا نأب نايب 
	•  .بيتكلا اذه يف ةددحملا ةيئارجلإا تانامضلا بجومب نييمحم نيدلاولا نأب نايب 


	•  نم ةخسن ىلع لوصحلا كنكمي فيككةيئارجلإا تانامضلاب راعشلإا بيت  اذه نم ةخسن جاردإ وأبيتكلا  اًدحاو لاسرإ متي مل اذإ.كيلإ 
	•  نم ةخسن ىلع لوصحلا كنكمي فيككةيئارجلإا تانامضلاب راعشلإا بيت  اذه نم ةخسن جاردإ وأبيتكلا  اًدحاو لاسرإ متي مل اذإ.كيلإ 
	•  نم ةخسن ىلع لوصحلا كنكمي فيككةيئارجلإا تانامضلاب راعشلإا بيت  اذه نم ةخسن جاردإ وأبيتكلا  اًدحاو لاسرإ متي مل اذإ.كيلإ 

	• .ةيئارجلإا تانامضلا هذه مهف يف ةدعاسملا ىلع لوصحلل لاصتلاا رداصم 
	• .ةيئارجلإا تانامضلا هذه مهف يف ةدعاسملا ىلع لوصحلل لاصتلاا رداصم 


	 :قبسم يباتك راعشلإ كيقلت تقو ىلع ةلثمأ 
	• وأ ،همييقت ةداعإ وأ كلفط مييقت يف ةيميلعتلا ةقطنملا بغرت امدنع .همييقت ةداعإ وأ همييقت ضفرت تناك اذإ 
	• وأ ،همييقت ةداعإ وأ كلفط مييقت يف ةيميلعتلا ةقطنملا بغرت امدنع .همييقت ةداعإ وأ همييقت ضفرت تناك اذإ 
	• وأ ،همييقت ةداعإ وأ كلفط مييقت يف ةيميلعتلا ةقطنملا بغرت امدنع .همييقت ةداعإ وأ همييقت ضفرت تناك اذإ 

	• .هبيسنت وأ كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب رييغت مت اذإ 
	• .هبيسنت وأ كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب رييغت مت اذإ 

	•  .هذيفنت ةيميلعتلا ةقطنملا تضفرو اًرييغت تبلط اذإ 
	•  .هذيفنت ةيميلعتلا ةقطنملا تضفرو اًرييغت تبلط اذإ 

	• .صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط ىقلتي أب كتقفاوم يغلت كنأب اًيباتك اًراعشإ ةيميلعتلا ةقطنملل تمدق اذإ 
	• .صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط ىقلتي أب كتقفاوم يغلت كنأب اًيباتك اًراعشإ ةيميلعتلا ةقطنملل تمدق اذإ 


	 راطخلإا نوكي نأ بجي مل ام ،اهمدختست يتلا لصاوتلا قرط نم يأ وأ ةيلصلأا كتغلب مدقمو ةماعلا روهمجلل ةموهفم ةغلب قبسملا يباتكلا ةقطنملا ذختت نأ بجي ،ةبوتكم ةغل تسيل ىرخلأا لصاوتلا قرط وأ ةيلصلأا كتغل تناك اذإ .كلذب مايقلا نكمي لا هنأ حضاولا نم نكي( :نأ نامضل تاوطخ ةيلصلأا1شلإا )( .ىرخلأا لصاوتلا قرط وأ ةيلصلأا كتغل ىلإ ىرخأ ةقيرطب وأ اًيهفش مجرتم راع2 مهفت كنأ )( .راعشلإا ىوتحم3( نيبلطتملا نأب يباتك ليلد دجوي هنأ )1(و )2.امهب ءافيلإا مت دق ) 
	ةيلصلأا ةغللا 
	34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
	 ةيلصلأا ةغللاب دصقُي- دنعةيزيلجنلإا ةغلل ملعتم درف صخي اميف اهمادختسا- :يلي ام 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.ًةداع لفطلا ادلاو اهمدختسي يتلا ةغللا يهف ،ًلافط صخشلا اذه ناك ةلاح يف وأ ،صخشلا اذه ةطساوب ًةداع ةمدختسملا ةغللا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 لصاوتلا ةلاح يف ،ملعتلا ةئيب وأ لزنملا يف لفطلا ةطساوب ًةداع ةمدختسملا ةغللا كلذ يف امب( هلاكشأ عيمجب لفطلا عم رشابملا.)لفطلا مييقت
	 



	ام يه لصاوتلا ةقيرط نوكت ،ةبوتكم ةغل هل سيل يذلا صخشلل ةبسنلاب وأ ،عمسلا فعض وأ ممصلا وأ ىمعلاب باصملا صخشلل ةبسنلاب )يهفشلا لصاوتلا وأ ،ةءارقلل ليارب ةقيرط وأ ةراشلإا ةغل لثم( ً ةداع صخشلا اذه همدختسي. 
	 ينورتكللإا ديربلا 
	34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
	ربلا ربع يلي ام يقلت رايتخا كل قحي ،ينورتكللإا ديربلا قيرط نع قئاثولا يقلت رايخ روملأا ءايلولأ مدقت ةيميلعتلا كتقطنم تناك اذإ دي:ينورتكللإا 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 قبسم يباتك راعشإ
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	صاخلا ميلعتلل ةيئارجلإا تانامضلا راعشإ
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	شلإا .ةينوناقلا ىواكشلا تابلطب ةقلعتملا تاراع
	 



	 رملأا يلو ةقفاوم–  فيرعتلا 
	34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
	وملابدصقُي:ةقفا 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 )يهفشلا لصاوتلاوأ ةءارقلل ليارب ةقيرط وأ ةراشلإا ةغل لثم( ىرخأ لصاوت ةقيرطب وأ ةيلصلأا كتغلب لماك لكشب كملاعإ مت هنأ لكب .هيلع كتقفاوم يطعت يذلا ءارجلإا لوح تامولعملا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 نم ىلإو اهرشن متيس يتلا )تدجو نإ( تلاجسلا ركذتو ءارجلإا اذه ةقفاوملا فصتو ،ءارجلإا اذه ىلع ًةباتك قفاوتو مهفت كنأ .اهرشن متيس
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	.تقو يأ يف كتقفاوم بحس يف قحلا كل نأو ،كبناج نم ةيعوط ةقفاوملا نأب مهفت كنأ
	 



	 تنك اذإ )يغلي( يفني لا ةقفاوملل كبحس نإ .اًيباتك اهيغلت نأ بجي ،صاخلا ميلعتلا تامدخ يقلت يف كلفط أدب نأ دعب كتقفاوم ءاغلإ يف بغرتا كلفط تلاجس )رييغت( ليدعت ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطُي لا ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب .اهايإ كبحس لبقو كتقفاوم حنم دعب لعفلاب أدب ًءارجإ ةيميلعتل.صاخلا ميلعتلا تامدخل كلفط يقلتل عجرم يأ ةلازلإ 
	 
	 
	 رملأا يلو ةقفاوم–  تابلطتملا 
	34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000  WAC 392-172A-03000 
	يئدبملا مييقتلا ىلع ةقفاوملا 
	 يقلتل اًقحتسم ناك اذإ ام ديدحتل كلفطل يئدبم مييقت ءارجإ ةيميلعتلا كتقطنمل قحي لا كل مدقت مل ام ،هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلاعم اًدوهج ةيميلعتلا ةقطنملا لذبت نأ بجي .ةبوتكملا ةقبسملا كتقفاوم ىلع لصحتو ةحرتقملا مييقتلا ةطشنأ فصي اًقبسم اًيباتك اًراعشإ  ةلوقل لهؤم كلفط ناك اذإ ام ريرقتل يئدبملا مييقتلا ىلع ةقبسملا كتقفاوم ىلع لوصحلل.لا وأ صاخلا ميلعتل 
	إ هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ميدقت أدبتل ةيميلعتلا ةقطنملل كتقفاوم تحنم دق كنأ ينعت لا يئدبملا مييقتلا ىلع كتقفاوم نإ .كلفط ىل ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط ىلإ مدقتل كتقفاوم ىلع لوصحلا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي امك.ىلولأا ةرملل هب 
	 ميدقت بلط ىلع درلا كيلع رذعت وأ ،كتقفاوم ميدقت تضفرو ةماع ةسردمب هليجستل ىعست تنك وأ ةماع ةسردمب ًلاجسم كلفط ناك اذإ ،يئدبملا مييقتلا ىلع كتقفاوم زوجي  ةيميلعتلا كتقطنمل-  كلذب ةبلاطم تسيل اهنكلو- اسولا مادختساب كتقفاوم ىلع لوصحلا لواحت نأ  وأ ةطهفينصت وأ كلفط ناكم ديدحتل اهتامازتلا ةيميلعتلا كتقطنم كهتنت نل .راعشلإا اذه يف اًقحلا ددحم وه امك ،ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ  وأ .فورظلا هذه يف كلفطل مييقت ءارجإ دشنت مل اذإ همييقت 
	ةيلاولا ةياصو تحت مه نمل يئدبملا مييقتلل ةصاخلا دعاوقلا 
	 ناك اذإ ام ديدحتل يئدبملا مييقتلا ءارجإ ىلع كتقفاوم ىلع لوصحلل ةيميلعتلا ةقطنملا جاتحت لاف ،كعم شيعي لاو ةيلاولا ةياصو تحت كلفط :ةيلاتلا تلااحلا يف لا وأ صاخلا ميلعتلا ىلإ ىلإ جاتحي كلفط ناك اذإ 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	لوقعملا دوهجلا نم مغرلا ىلع كيلع روثعلا نم ةيميلعتلا ةقطنملا نكمت مدع.اذهب مايقلل ةلوذبملا ة
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةيلاولا نوناق بجومب رمأ يلوك كقوقح ءاغلإ مت
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 .يئدبملا مييقتلا ءارجإ ىلع قفاو دق صخشلا اذهو كفلاخب رخآ درفل ةيميلعت تارارق ذاختا يف قحلا ضاق دنسأ
	 



	 دصقُي ةيلاولا ةياصو تحت مه نمب-" ةقاعلإا يوذ ميلعت نوناق يف مدختسم وه امكIDEA"-  :ةيلاتلا تلااحلا يف لافطلأا 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 .يبنتلاب دلاو عم هعضو متي مل يذلا ينبتملا لفطلا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 .نطنشاو ةيلاو نوناق بجومب ةيلاولا ةياصو تحت ربتعي يذلا لفطلا
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 .ةيلاولاب ةماعلا لفطلا ةياعر تلااكو نم اهريغ وأ رسلأاو بابشلاو لافطلأا ةرادإ ةياصو تحت يذلا لفطلا
	 



	لمشي لا نمياصو تحت مه ةيلاولا ة .ينبتلاب دلاو هيدل يذلا ىنبتملا لفطلا 
	 ةرمتسملا تامدخلا ىلع ةقفاوملا ءاغلإو ةيئدبملا تامدخلا ىلع رملأا يلو ةقفاوم 
	لبق ةقبسملا ةيباتكلا كتقفاوم ىلع لصحت نأو ،ةقبسملا ةيباتكلا كتقفاوم ىلع لوصحلل ةلوقعم اًدوهج لذبت نأ ةيميلعتلا كتقطنم ىلع بجي  كلفطل هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ميدقت ىلولأا ةرملل. 
	ف ،ةقفاوملا هذه حنم تضفر اذإ وأ ،ىلولأا ةرملل هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا كلفط ىقلتيل كتقفاوم ميدقت بلط ىلع درت مل اذإ دق لامدختست ىلع لوصحلا ةلواحم لجأ نم ةطاسولا تاءارجإ ةيميلعتلا كتقطنم   لوصحلل ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ مدختست لا دق وأ كتقفاوم.كلفط ىلإ هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ميدقتل يرادلإا ءاضقلا يضاق هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ميدقتب مكح ىلع 
	 تامدخلاو صاخلا ميلعتلل كلفط يقلت ىلع كتقفاوم حنم بلط ىلع درت مل وأ تضفر اذإ ةقطنملا مدقت لا دقف ،ىلولأا ةرملل هب ةطبترملا :ةيميلعتلا ةقطنملا نإف ،فقوملا اذه يف .هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا كلفط ىلإ ةيميلعتلا 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	" يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا ريفوت بلطم كهتنت لا
	FAPE
	 .هيلإ تامدخلا كلت ريفوت رذعت ببسب كلفط ىلإ "
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	قع اهنم بولطم ريغ" يدرفلا ميلعتلا ةطخ عامتجا د
	IEP
	" يدرف ميلعت ةطخ عضو وأ "
	IEP
	 صاخلا ميلعتلا لجأ نم كلفطل ".كتقفاوم بلط مت هلجأ نم يذلاو ،هب ةطبترملا تامدخلاو
	 



	صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقتب ةيميلعتلا ةقطنملا أدبتو ،هب ةطبترملا ًتامدخلاو صاخلا ميلعتلا كلفط يقلت ىلع ةيباتكلا كتقفاوم مدقت نإ ام، ىتح تامدخلا هذه يقلتل ا قحتسم كلفط لظيس: 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.صاخلا ميلعتلا تامدخل ًلاهؤم دعي مل هنأ نيبتو همييقت ةداعإ متي
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةيداع ةيوناث ةسردم ةمولبدب جرختي
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 دعب نيرشعلاو ةيداحلا نس كلفط غلب اذإ وأ( نيرشعلاو ةيداحلا نس ىلإ لصي
	31
	  ماعلا ةياهن ىتح تامدخلل لهؤم وهف ،سطسغأ.)يساردلا
	 



	4
	4
	4
	4
	.
	 
	.صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت رارمتسا ىلع كتقفاومل يباتك لاطبإب ةيميلعتلا ةقطنملا دوزت
	 



	 مدقت نأ بجي ،صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا تأدب نأ دعب تامدخلا ميدقت رارمتسا ىلع اًيباتك كتقفاوم تلطبأ اذإ ةقطنملا كيلإ ةيميلعتلاقبسم يباتك راعشإ  يذلا خيراتلا قبسملا يباتكلا راعشلإا نمضتي فوس .لوقعم تقوب كلفطل تامدخلا ميدقت نع فقوتت نأ لبق :اهنأب كرطختسو كلفط ىلإ تامدخلا ميدقت نع ةيميلعتلا ةقطنملا هيف فقوتتس 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	" يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا ريفوت بلطم كهتنت لا
	FAPE
	 .هيلإ تامدخلا كلت ريفوت رذعت ببسب كلفط ىلإ "
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	" يدرفلا ميلعتلا ةطخ عامتجا دقع اهنم بولطم ريغ
	IEP
	" يدرف ميلعت ةطخ عضو وأ "
	IEP
	 ميلعتلا تامدخ لجأ نم كلفطل ".صاخلا
	 



	 مادختسا وأ ،بوتكملا كئاغلإ لاطبلإ ةينوناقلا ىواكشلا مادختسا مدع ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي يف كتقفاوم ىلع لوصحلل ةطاسولا تاءارجإعي مل ،كلفط ىلإ صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت نع ةيميلعتلا ةقطنملا فقوتت نأ دعبو .كلفط ىلإ صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت يف رارمتسلاا  د طلا عيمج ىلع قبطنت يتلا تابلطتملا سفن ىلإ عضخيو صاخلا ميلعتلا تامدخل ًلاهؤم هنأ ربتعُي كلفط نمم نيرخلآا وأ تنأ كل زوجي .بلا كلفطب ةيارد ىلع مه- ةيميلعتلا ةقطنملا مهيف امب- .صاخلا ميلعتلل كلفط يقلت ىلع كتقفاوم خسف دعب تقو يأ يف يئدبملا مييقتلل لفطلا ةلاحإ 
	مييقتلا ةداعإ ىلع رملأا يلو ةقفاوم 
	ط مييقت ةداعإ نم ءزجك ديدج رابتخا ءارجإ ررقملا نم ناك اذإ ديعت نأ لبق ةقبسملا كتقفاوم ىلع لوصحلا ةيميلعتلا كتقطنم ىلع بجيف ،كلف:يلي ام تابثإ نم ةيميلعتلا كتقطنم نكمتت مل ام ،كلفط مييقت 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.كلفط مييقت ةداعلإ كتقفاوم ىلع لوصحلل ةلوقعم تاوطخ تذختا اهنأ
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.درت مل تنأو
	 



	فط مييقت ةداعإ نم ءزجك ديدجلا رابتخلاا ءارجإ تضفر اذإةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ،كل- كلذب ةبلاطم تسيل اهنكلو-   مييقت ةداعلإ ىعست نأ  مييقت ةداعإ ىلع ةقفاوملل كضفر ءاغللإ ةينوناقلا ىوكشلا تاءارجإ مادختسا وأ ،كتقفاوم ىلع لوصحلل ةطاسولا مادختسا قيرط نع كلفطيلعتلا كتقطنم نإف ،ةيئدبملا تامييقتلا يف لاحلا وه امكو .كلفط يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب اهتامازتلا كهتنت لا ةيم" ةقاعلإاIDEA .ةينوناقلا ىواكشلا وأ ةطاسولا مادختساب مييقتلا ةداعلإ يعسلا تضفر اذإ " 
	 رملأا يلو ةقفاوم ىلع لوصحلل ةلوقعملا دوهجلا قيثوت 
	بولطملا ةلوقعملا دوهجلا تبثت قئاثوب كتسردم ظفتحت نأ بجي صاخلا ميلعتلا ميدقتل ،ةيئدبملا تامييقتلا ءارجإ ىلع كتقفاوم ىلع لوصحلل ة تحت نيذلا لافطلأارومأ ءايلوأ ديدحتلو ،ةديدجلا تارابتخلاا نمضتي يذلا مييقتلا ةداعإ ءارجلإو ،ىلولأا ةرملل هب ةطبترملا تامدخلاو ةياصواثولا لمتشت نأ بجي .ةيئدبملا تامييقتلا لجأ نم ةيلاولا :لاثملا ليبس ىلع ،تلااجملا هذه يف ةيميلعتلا ةقطنملا تلاواحمب لجس ىلع قئ 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.اهجئاتنو اهئارجإ ةلواحم وأ اهئارجإ مت يتلا ةيفتاهلا تاملاكملاب ةيليصفت تلاجس
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةملتسم دودر يأو كيلإ ةلسرملا تابتاكملا نم خسن
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 لحم وأ كلزنم ىلإ اهؤارجإ مت يتلا تارايزلاب ةيليصفت تلاجس.تارايزلا كلت جئاتنو كلمع
	 



	 ةقفاوملاب ةقلعتم ىرخأ تامولعم 
	:يلي امب ةيميلعتلا كتقطنم ذفنت نأ لبق ةبولطم ريغ كتقفاوم 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 .همييقت ةداعإ وأ كلفط مييقت نم ءزجك ةدوجوملا تانايبلا ةعجارم
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 ةبولطم ةقفاوم كانه نكت مل ام ،بلاطلا لكل ىطعُي رخآ أًمييقت وأ اًرابتخا كلفط ءاطعإ كلذ ءارجإ لبق بلاطلا لك رومأ ءايلوأ نم.مييقتلا وأ رابتخلاا
	 



	اعإ وأ يئدبملا مييقتلا ءارجإ ىلع كتقفاوم مدقت ملو ،لزنملاب هملعت تنك اذإ وأ ةصاخلا كتقفن ىلع ةصاخ ةسردمب كلفط تلجس دق تنك اذإ ةد ،كتقفاوم ميدقت بلط ىلع درلا كيلع رذعت اذإ وأ ،كلفطل مييقتلالل زوجيفلاأ ةيميلعتلا ةقطنم  كتقفاوم ىلع لوصحلل ةطاسولا تاءارجإ مدختستصاخلا ميلعتلا تامدخ يقلتل اًقحتسم كلفط رابتعاب ةبلاطم تسيل ةيميلعتلا ةقطنملا نأ امك .كضفر ءاغللإ ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ وأ حلل نيلهؤملاو ،مهيدلاو مهقحلأ نيذلا ةصاخلا ةسردملا لافطأ ضعبل اهتحاتإ مت يتلاو ،ةلداعلا.صاخلا ميلعتلا ىلع لوص 
	ةلقتسملا ةيميلعتلا تامييقتلا 
	34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
	 لقتسم يميلعت مييقت ىلع لوصحلا كل قحيIndependent Educational Evaluation (IEE)  يذلا كلفط مييقت تضراع اذإ كلفطلت مييقت ءارجإ تبلط اذإ .ةيميلعتلا كتقطنم لبق نم هيلع لصح" لقتسم يميلعIEE  نع تامولعملاب كديوزت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجيف ،"" ةلقتسملا ةيميلعتلا تامييقتلا ىلع قبطنت يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا ريياعم نعو هئارجإ ناكمIEE." 
	 
	تافيرعتلا 
	• لقتسملا يميلعتلا مييقتلاب دصقُي (IEE مل لهؤم نحتمُم هيرجي اًمييقت ينعي هنأب ) .كلفط ميلعت نع ةلوؤسملا ةيميلعتلا ةقطنملا هفظوت 
	• لقتسملا يميلعتلا مييقتلاب دصقُي (IEE مل لهؤم نحتمُم هيرجي اًمييقت ينعي هنأب ) .كلفط ميلعت نع ةلوؤسملا ةيميلعتلا ةقطنملا هفظوت 
	• لقتسملا يميلعتلا مييقتلاب دصقُي (IEE مل لهؤم نحتمُم هيرجي اًمييقت ينعي هنأب ) .كلفط ميلعت نع ةلوؤسملا ةيميلعتلا ةقطنملا هفظوت 

	•  ةماعلا ةقفنلاب دصقُي.ةفلكت يأ كليمحت نود مييقتلا ريفوت متي نأ نمضت وأ مييقتلل ةلماكلا ةفلكتلا عفدت امإ ةيميلعتلا ةقطنملا نأ 
	•  ةماعلا ةقفنلاب دصقُي.ةفلكت يأ كليمحت نود مييقتلا ريفوت متي نأ نمضت وأ مييقتلل ةلماكلا ةفلكتلا عفدت امإ ةيميلعتلا ةقطنملا نأ 


	( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ءارجإ يف رملأا يلو قحIEE ةماعلا ةقفنلا ىلع ) 
	 كل قحي" لقتسم يميلعت مييقت ىلع لوصحلاIEE امب ،ةيميلعتلا كتقطنم هترجأ يذلا كلفط مييقت تضراع اذإ ةماعلا ةقفنلا ىلع كلفطل " :ةيلاتلا طورشلل عضخي 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	( لقتسم يميلعت مييقت ءارجلإ اًبلط تمدق اذإ
	IEE
	 درت نأ ةيميلعتلا كتقطنم ىلع بجيف ،ةماعلا ةقفنلا ىلع كلفطل )- نوضغ يف
	15
	   ًموي اًيميوقت ا- نيدرلا دحأب نييلاتلا  تلصح يذلا كلفط مييقت نأ وأ اًحيحص كلفط مييقت نأ حيضوتل ةينوناق ىوكش بلط ميدقت )أ( : ،ةيميلعتلا ةقطنملا ريياعمب يفي لا هيلعوأ ( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ميدقت ىلع ةقفاوملا )ب(
	IEE
	.ةماعلا ةقفنلا ىلع )
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	يلعتلا ةقطنملا تبلط اذإ كيدل لازي لاف ،اًحيحص ناك كلفطل ةيميلعتلا ةقطنملا مييقت نأ وه يئاهنلا رارقلا ناكو ةينوناق ىوكش ةيم( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ءارجإ يف قحلا
	IEE
	.ةماعلا ةقفنلا ىلع سيل نكلو ،)
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 ( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ءارجإ تبلط اذإ
	IEE
	  نع ةيميلعتلا ةقطنملا لأست دقف ،كلفطل )  يذلا كلفط مييقت ىلع كضارتعا يف ببسلا  اًريسفت ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا بلطت لا دق ،كلذ عمو .ةيميلعتلا ةقطنملا هترجأ
	ًمييقتلاًءارجإًامإًلوقعمًريغًلكشبًرخؤتًلاًدقو
	ً
	ًلقتسملاًيميلعتلا
	ً(IEE
	  ةقطنملا مييقت نع عافدلل ةينوناق ىوكش بلط ميدقت وأ ةماعلا ةقفنلا ىلع كلفطل ) .كلفطل ةيميلعتلا
	 



	( لقتسم يميلعت مييقت ءارجإ بلط ىوس كل قحي لاIEE  اًمييقت ةيميلعتلا ةقطنملا اهيف يرجت ةرم لك يف ةماعلا ةقفنلا ىلع كلفطل دحاو ).هيلع ضرتعت يذلا كلفطل 
	 رملأا يلو اهأدبي يتلا تامييقتلا 
	( لقتسم يميلعت مييقت ءارجإ ىلع تلصح اذإIEE ىلع كلفطل )( لقتسم يميلعت مييقت ةيميلعتلا ةقطنملل تمدق اذإ وأ ةماعلا ةقفنلاIEE ):ةصاخلا كتقفن ىلع هيلع تلصح 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 يناجملا مئاملا ماعلا ميلعتلا ريفوت صخي رارق ذاختا دنع نابسحلا يف كلفط مييقت جئاتن عضو ةيميلعتلا كتقطنم ىلع بجيف(
	FAPE
	ا ةقطنملا ريياعم يفوتسي ناك اذإ كلفط ىلإ ) .ةلقتسملا ةيميلعتلا تامييقتلاب ةصاخلا ةيميلعتل
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ميدقت ةيميلعتلا كتقطنم وأ تنأ كل زوجي
	IEE
	 .كلفطب قلعتت ةينوناق ىوكش يف ليلدك )
	 



	 يرادلإا ءاضقلا ةاضق نم مييقتلا تابلطAdministrative Law Judges (ALJ) 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق بلط اذإALJجإ )( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ءارIEE ىلع هتفلكت نوكت نأ بجيف ،ةينوناق ىوكش نم ءزجك كلفطل ).ةماعلا ةقفنلا 
	ةيميلعتلا ةقطنملا ريياعم 
	( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ءارجإ مت اذإIEE  تلاهؤمو هئارجإ ناكم كلذ يف امب ،هيلع لوصحلا ريياعم نوكت نأ بجيف ،ةماعلا ةقفنلا ىلع )لام ريياعملا هذه هيف ىشامتت يذلا دحلا ىلإ( ام مييقت ءارجإ يف أدبت امدنع ةيميلعتلا ةقطنملا اهمدختست يتلا ريياعملا سفن يه ،نحتمُم كقح ع( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا ءارجإ يفIEE .)) 
	ت ةينمز رطأ وأ طورش ضرف ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي لا ،هلاعأ ةفوصوملا ريياعملا ءانثتساب لقتسملا يميلعتلا مييقتل ىلع لوصحلاب قلعت(IEE.ةماعلا ةقفنلا ىلع ) 
	ةيرسلا تامولعملا تافيرعت 
	34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
	 يتلا قوقحلا ىلإ ةفاضلإاب قوقحلا هذهو .كلفطل مدقملا صاخلا ميلعتلا تلاجسب قلعتت اًقوقح ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق كيطعي كيدلةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا نوناق بجومبFamily Educational Rights and Privacy Act (FERPA)  نوناق وهو ، .بلاطلا عيمجل ةيميلعتلا تلاجسلا ةيامح رفوي 
	 يسيئرلا ناونعلا يف مدختسم وه امكتامولعملا ةيرس: 
	• فلاتلإا  اهيلع فرعتلا نكمملا نم دعي مل ثيحب تامولعملا نم ةيصخشلا ةيفيرعتلا تامولعملا ةلازإ وأ يداملا فلاتلإا ينعيو.اًيصخش 
	• فلاتلإا  اهيلع فرعتلا نكمملا نم دعي مل ثيحب تامولعملا نم ةيصخشلا ةيفيرعتلا تامولعملا ةلازإ وأ يداملا فلاتلإا ينعيو.اًيصخش 
	• فلاتلإا  اهيلع فرعتلا نكمملا نم دعي مل ثيحب تامولعملا نم ةيصخشلا ةيفيرعتلا تامولعملا ةلازإ وأ يداملا فلاتلإا ينعيو.اًيصخش 

	•  ةيميلعتلا تلاجسلا يف "ةيميلعتلا تلاجسلا" فيرعت اهيطغي تلاجس عون ينعتو34 CFR  ءزجلا99  نوناق ذفنت يتلا ةحئلالا( وصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا ماعل ةيص1974 بابلاو ،20 ( ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا نوناق نمU.S.C دنبلاو )1232g ( ةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحل نوناق نمFERPA .) 
	•  ةيميلعتلا تلاجسلا يف "ةيميلعتلا تلاجسلا" فيرعت اهيطغي تلاجس عون ينعتو34 CFR  ءزجلا99  نوناق ذفنت يتلا ةحئلالا( وصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا ماعل ةيص1974 بابلاو ،20 ( ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا نوناق نمU.S.C دنبلاو )1232g ( ةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحل نوناق نمFERPA .) 


	• ةكراشملا ةلاكولا   وأ ،يصخشلا فيرعتلا تامولعم مدختست وأ ظفحت وأ عمجت ةسسؤم وأ ةلاكو وأ ةسردملل ةيميلعت ةقطنم يأ ينعتونم متي ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ،تامولعملا هذه ىلع لوصحلا اهللاخIDEA .) 
	• ةكراشملا ةلاكولا   وأ ،يصخشلا فيرعتلا تامولعم مدختست وأ ظفحت وأ عمجت ةسسؤم وأ ةلاكو وأ ةسردملل ةيميلعت ةقطنم يأ ينعتونم متي ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ،تامولعملا هذه ىلع لوصحلا اهللاخIDEA .) 
	• ةكراشملا ةلاكولا   وأ ،يصخشلا فيرعتلا تامولعم مدختست وأ ظفحت وأ عمجت ةسسؤم وأ ةلاكو وأ ةسردملل ةيميلعت ةقطنم يأ ينعتونم متي ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ،تامولعملا هذه ىلع لوصحلا اهللاخIDEA .) 


	يصخشلا  فيرعتلا تامولعم 
	34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
	يصخشلا فيرعتلا تامولعم :اهب يتلا تامولعملا ينعتو 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 .ةرسلأا دارفأ نم رخآ درف مسا وأ دلاوك كمساو كلفط مسا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	ونع .كلفط نا
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 .بلاطلا مقر وأ كلفطل يعامتجلاا نيمأتلا مقر لثم ،يصخش فرعم
	 


	4
	4
	4
	.
	 
	 .ةلوقعم نيقي ةجردب كلفط ىلع فرعتلا نكمملا نم لعجت ىرخأ تامولعم وأ ةيصخشلا تافصلاب ةمئاق
	 



	رملأا يلو ىلإ راعشإ 
	34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم مدقيOSPI اًراعشإ )- هحئاول ربع-   يف امب ،يصخشلا فيرعتلا تامولعم ةيرسب لماك لكشب كملعيل:كلذ 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 اهيف امب ،ةيلاولا تارامتسا جذامن رفوتصاخلا ميلعتلل ةيئارجلإا تانامضلا راطخإ .بلطلا دنع ةليدب غيصو ةدعتم تاغلب ،
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	لا بتكم اهب ظفتحاو اهعمج يتلا يصخشلا فيرعتلا تامولعمل فصو( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشم
	OSPI
	  ىواكشلا للاخ نم )تي .حنملا مييقت ءادأو ةطاسولا تاقافتاو ناملأا ةكبش تاقيبطتو ةبقارملاو ،اهتارارقو ةينوناقلا ىواكشلا تابلطو ةيلاولا ىلإ ةمدقملا  مفلأا وأ ىرخلأا تلااكولا عم تامولعملا هذه ةكراشم لبق يصخشلا فيرعتلا تامولعم ةلازإ مل ام ،تامولعملا نوبلطي نيذلا دار.تامولعملا قلاطلإ ةقفاوملا غلابلا بلاطلا وأ رملأا يلو مدقي
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 اهنع حاصفلإاو يصخشلا فيرعتلا تامولعم نيزخت نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا اهعبتت نأ بجي يتلا تاءارجلإاو تاسايسلا صخلم .اهفلاتإو اهب ظافتحلااو ريغلل
	 


	4
	4
	4
	.
	 
	ا ءايلوأ قوقح عيمجل فصو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا نوناق بجومب قوقحلا كلذ يف امب ،تامولعملا نأشب بلاطلاو روملأ( ةيصوصخلاو
	FERPA
	 يف ةيذيفنتلا هتحئلاو )
	34
	 
	CFR
	  ءزجلا
	99
	.
	 



	صلا يف راعشإ رشن بجي ،)"لفط ىلع روثعلا" مساب اًضيأ فرعُي( ةيلاولا ىوتسم ىلع يسيئر مييقت طاشن وأ عقوم وأ ديدحت يأ لبق وأ فحييقتو فيرعتو ديدحت طاشنب ةيلاولا ءاحنأ عيمج يف نيدلاولا راطخلإ بسانم ميمعت عم ،امهيلك وأ ،ىرخلأا ملاعلإا لئاسو يف هنع نلاعلإا م.هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ىلإ ةجاحب نيذلا لافطلأا 
	 لوصولا قوقح 
	34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
	 كيدل ب ءزجلا بجومب ةيميلعتلا ةقطنملا لبق نم اهمادختسا وأ اهب ظافتحلاا وأ اهعمج مت يتلا كلفط ميلعت تلاجس ةعجارمو صحف يف قحلا( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نمIDEA كلفط صخت ةيميلعت تلاجس يأ ةعجارمو صحفب كبلطل ةيميلعتلا ةقطنملا لثتمت نأ بجيو .) ورض ريغ ريخأت نود ىلإ لوصولا عامتجا كلذ يف امب( ةدياحم ةينوناق ىوكش يأ وأ ،يدرفلا ميلعتلا ةطخ نأشب دقعني عامتجا يأ لبقو ير زواجتي لا دعوم يف )بيدأتلاب ةصاخلا صاخلا ميلعتلل ةينوناقلا ىوكشلا وأ رارق45 .كبلط ميدقت دعب لاوحلأا نم لاح يأب اًيميوقت اًموي 
	يلي ام ةيميلعتلا تلاجسلا ةعجارمو صحف يف كقح لمشي: 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.تلاجسلل تاحيضوتو تاريسفت ىلع لوصحلل ةلوقعملا كتابلط نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا نم در ىلع لوصحلا يف كقح
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	  ىقلتت مل ام ةءافكب تلاجسلا ةعجارمو صحف نكمملا نم نكي مل اذإ تلاجس نم خسن ةيميلعتلا ةقطنملا كل مدقت نأ بلط يف كقح.خسنلا كلت
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 كقح.تلاجسلا عجاريو كنع بوني نم صحفي نأ يف
	 



	 هذهل ككلاتما مدعب اهراطخإ متي مل ام ،كلفطب ةطبترملا تلاجسلا ةعجارمو صحفل كلوخت ةطلس كيدل نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ضرتفت فوس .قلاطلاو لاصفنلااو ةياصولا لثم لئاسمل مظنملا ةيلاولا نوناقل اًقفو ةطلسلا 
	لوصولا لجس 
	 نأ بجي  اهمادختسا وأ اهظفح وأ اهعمج مت يتلا ةيميلعتلا تلاجسلا ىلإ لوصولا قح كلتمت يتلا فارطلأل لجسب ةيميلعت ةقطنم لك ظفتحت( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومبIDEAمسا كلذ يف امب ،)  يذلا ضرغلاو لوصولا قح هحنم خيراتو فرطلا اذههل نذلإا حنم مت هلجأ نم  نيفظوملا وأ نيدلاولل لوصولا لجسب ظافتحلاا ةيميلعتلا قطانملا نم اًبولطم سيل .تلاجسلا مادختساب فرطلا اذ
	.ةيميلعتلا ةقطنملاب مهل حرصملا 
	 لفط نم رثكأ نع تلاجسلا 
	فطب ةطبترملا تامولعملا ةعجارمو صحف يف قحلا كيدلف ،دحاو لفط نم رثكأ نع تامولعم يميلعت لجس يأ نمضت اذإ متي نأ وأ كل .رخآ بلاط نع ةيصخش فيرعت تامولعم ءاشفإ نود كيلإ تامولعملا كلت راهظإ ةيميلعتلا ةقطنملا عطتست مل اذإ تامولعملا كلتب كراطخإ 
	اهعقاومو تامولعملا عاونأب ةمئاق 
	مت يتلا ةيميلعتلا تلاجسلا عقاومو عاونأب ةمئاقب كديوزت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،بلطلا بسح .اهتمدختسا وأ اهتظفح وأ اهتعمج 
	 موسرلا 
	 ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب كل اهخسن متي يتلا تلاجسلا خسن لباقم موسر ضرف ةيميلعتلا ةقطنملل قحي(IDEAلباقم اًموسر ضرفت لا دقو .اهتعجارمو تلاجسلا كلت صحف يف كقح ةسرامم نم موسرلا هذه كعنمت مل اذإ )  تامولعملا نع ثحبلا( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب اهعاجرتسا وأIDEA .) 
	رملأا يلو بلط ىلع ًءانب تلاجسلا ليدعت 
	34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
	 مت يتلا كلفطب ةطبترملا ةيميلعتلا تلاجسلا يف يتلا تامولعملا نأب دقتعت تنك اذإ دارفلأا ميلعت نوناق بجومب اهمادختسا وأ اهظفح وأ اهعمج( ةقاعلإا يوذIDEA  رييغت ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطت نأ كل زوجي ،كلفط قوقح نم اهريغ وأ ةيصوصخلا كهتنت وأ ةللضم وأ ةقيقد ريغ ) .تامولعملا هذه 
	 ل اًقفو تامولعملا ريغتس تناك اذإ ام ةيميلعتلا ةقطنملا ررقت نأ بجي.لا مأ كبلط ملاتسا نم ةلوقعم ةينمز ةرتف نوضغ يف كبلط 
	اهجئاتنو اهتاءارجإو عامتسا ةسلج ىلع  لوصحلا ةصرف 
	 لبق نم عامتسا ةسلج ىلع لوصحلا يف كقحبو رارقلا كلذب كرطخت نأ بجيف ،كبلطل اًقفو تامولعملا رييغت ةيميلعتلا ةقطنملا تضفر اذإ.ةيميلعتلا ةقطنملا 
	لا يف قحلا كيدل وأ ةقيقد ريغ تسيل اهنأ نامضل ةيميلعتلا كلفط تلاجس يف ةدراولا تامولعملا ضفرل عامتسا ةسلج بلط ىلع لوصح يف ةدراولا تامولعملا ىلع ضارتعلاا عامتسا ةسلج ءارجإ بجي .هقوقح نم اهريغ وأ كلفط ةيصوصخ كهتني امم ،كلذ ريغ وأ ةللضما ىواكش تاءارجلإ اًقفو ةيميلعتلا تلاجسلا ةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا نوناق بجومب ةيميلعتلا ةقطنملFERPA تسيل هذه ..صاخلا ميلعتلل ةينوناق ىوكش 
	 ةيميلعتلا ةقطنملا تررق اذإ-عامتسلاا ةسلجل ًةجيتن-  تامولعملا نألعفلاب   اهريغ وأ ةيصوصخلا كهتنت كلذ فلاخب وأ ةللضم وأ ةقيقد ريغع بجيف ،بلاطلا قوقح نم.تارييغتلا هذهب اًيباتك كرطخت نأو اًعابت تامولعملا رييغت اهيل 
	 ةيميلعتلا ةقطنملا تررق اذإ-عامتسلاا ةسلجل ًةجيتن-  تامولعملا نأتسيل   اهريغ وأ ةيصوصخلا كهتنت كلذ فلاخب وأ ةللضم وأ ةقيقد ريغ ببس اًمدقم وأ تامولعملا ىلع اًقلعم كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا يف نايب عضو يف قحلا كيدل نأب كرطخت نأ اهيلع بجيف ،بلاطلا قوقح نم.ةيميلعتلا ةقطنملا رارق ىلع كضارتعا 
	جيف ،كلفط تلاجس يف اًنايب عضو ترتخا اذإ :نايبلا نوكي نأ ب 
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	 .هيلع عزانتملا ءزجلا وأ لجسلا ىلع ظافحلا متي املاط كلفط تلاجس نم ءزجك ةيميلعتلا ةقطنملا ةفرعمب اًظوفحم
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	 كلذل نايبلا نع اًضيأ حاصفلإا بجيف ،فرط يأ ىلإ هيلع نوعطملا ءزجلا وأ كلفط تلاجس نع ةيميلعتلا ةقطنملا تحصفأ اذإ .فرطلا
	 



	 نع حاصفلإا ةقفاوميصخشلا فيرعتلا تامولعم 
	34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
	 ةنمضتملا تامولعملا نع حاصفلإا نكي مل ام ،نيرخلآل يصخشلا فيرعتلا تامولعم نع حاصفلإا لبق ةبوتكملا كتقفاوم ىلع لوصحلا بجي نواق بجومب روملأا ءايلوأ ةقفاوم نود هب اًحومسم ةيميلعتلا كلفط تلاجس يف" ةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاFERPA لكشبو ."  نم ب ءزجلا تابلطتمب ءافيلإا فدهب ةكراشملا تلااكولا يلوئسم ىلإ يصخشلا فيرعتلا تامولعم قلاطإ لبق ةبولطم ريغ كتقفاوم نإف ،ماع( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناقIDEAفط ةقفاوم وأ كتقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،كلذ عمو .)  ريرحت لبق ،دشرلا نس ىلإ لصو يذلا كللفط ناك اذإ ،كلذ ىلإ ةفاضلإا
	 نيلوؤسملا نيب كلفط نع ةيصخش فيرعت تامولعم يأ ريرحت لبق كتقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،ةصاخ ةسردم يف ةيميلعتلا ةقطنملا يف لحمل ةيميلعتلا ةقطنملا يف كلفط لبجست يونت نكت مل اذإ كلفط نكسي ثيح ةيميلعتلا ةقطنملا يف نيلوؤسملاو ةصاخلا ةسردملا دجوت ثيح.كتماقإ 
	 يصخشلا فيرعتلا تامولعم تانامض 
	34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	ولعم ةيرس ةيميلعتلا كتقطنم يمحت نأ بجي  لمحتي نأ بجي .اهفلاتإو اهنع حاصفلإاو اهنيزختو اهعمج لحارم يف يصخشلا فيرعتلا تام  وأ نوعمجي نيذلا صاخشلأا عيمج ىقلتي نأ بجي .ةيصخش فيرعت تامولعم يأ ةيرس نامض ةيلوؤسم ةيميلعتلا ةقطنملاب نيلوئسملا دحأاب قلعتي اًهيجوت وأ اًبيردت يصخشلا فيرعتلا تامولعم نومدختسي( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ةيرسلIDEA  )( ةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا نوناقوFERPA .) 
	  تامولعم ىلع علاطلإا مهل قحي نيذلا ةلاكولا لخاد نيفظوملا كئلوأ بصانمو ءامسأب يلاح لجس ىلع ةيميلعت ةقطنم لك ظفاحت نأ بجي لجأ نم ،يصخشلا فيرعتلا .ماعلا شيتفتلا 
	 اهنيزختو اهئاقبإو تامولعملا فلاتإ 
	34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	ميدقتل اهمادختسا وأ اهظفح وأ اهعمج مت يتلا يصخشلا فيرعتلا تامولعم ىلا ةجاح كانه نوكت لا امنيح كملاعإ ةيميلعتلا كتقطنم ىلع بجي  كلفطل ةيميلعتلا تامدخلا 
	ح كانه نوكي لا امنيحو  مقرو هناونعو كلفط مساب مئاد لجسب ظافتحلاا متي دق ،كلذ عمو .كبلط ىلع ًءانب تامولعملا فلاتإ بجي ،اهيلإ ةجا  نود كلذو ،اهيف همتأ يتلا ةنسلاو هلمكأ يذلا يساردلا فصلا ىوتسمو اهرضح يتلا ةيساردلا فوفصلاو هروضح لجسو هتاجردو هفتاه.ددحم تقو 
	قلعتملا ةيلاولا نوناق دري  لصفلا يف تلاجسلاب ظافتحلااب40.14  حقنملا نطنشاو نوناق نمRevised Code of Washington RCW)" تلاجسلا ةرادإو فيشرلأامسقب نطنشاو ةيلاو ةيجراخ ريزو رشن دقو .)Washington Secretary of State, Division of Archives and Records .تلاجسلاب ةيميلعتلا ةقطنملا اهيف ظفتحت نأ بجي يتلا ةدملا ءارجإ 
	صاخلا ميلعتلا تاعازن لح تاءارجإ 
	 لمعلل ةيميلعتلا كتقطنمو تنأ كعجشنو .كلفطل ةيئدبملا ةلاحلإا يف أدبي اذهو ،صاخلا كلفط ميلعت جمانرب بناوج عيمج يف مهم كراشم تنأ رثؤت يتلا تافلاخلا لح ةلواحمل اًعم كانهف ،تافلاخلا لح نم ةيميلعتلا كتقطنمو تنأ كنكمت مدع ةلاح يفو .صاخلا كلفط ميلعت جمانرب ىلع .ةدياحملا ةينوناقلا ىواكشلاو ةيلاولا ىلإ ةمدقملا ىواكشلاو ةطاسولا يه تارايخلا هذهو ،تاعازنلا لحل ةرفوتم ةيمسر رثكأ تارايخ 
	ةطاسولا 
	34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
	ماع 
	  بيسنتلاو مييقتو ديدحت نمضتت يتلا تلاكشملا لح يف ةدعاسملل ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع وأ كيلع ةفلكت يأ نود ةطاسولا تامدخ رفوتت لاو ةيعوط ةطاسولا تاءارجإ نإ .ةينوناقلا ىوكشلا تبلُط ام ىتمو ،كلفط ىلإ يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا ريفوتو يميلعتلا اهمادختسا نكمي يوذ دارفلأا ميلعتت نوناق نم ب ءزجلا بجومب ةحونمم ىرخأ قوقح يأ راكنإ وأ ةينوناق ىوكش ىلع لوصحلا يف كقح ريخأت وأ يفنل( ةقاعلإاIDEA.ةيميلعتلا ةقطنمللو كل مئلام عقوم يف ةددحم ةينمز ةقيرطب ةطاسولا تاسلج ةلودج متي .) 
	كتغل نكت مل اذإ ةطاسولا رفوتت   هنأ حضاولا نم نكي مل ام ،بلطلا دنع لصاوتلل ىرخأ ةقيرط مدختست تنك اذإ وأ ،ةيزيلجنلإا يه ةيساسلأا.كلذب مايقلا نكمملا نم سيل 
	 تقو يف دياحم فرط ةلباقمل ةصرفلا ،ةطاسولا ةيلمع اورجي لاأ نوراتخي نيذلا روملأا ءايلوأ حنمت تاءارجإ عضو ةيميلعتلا ةقطنملل زوجيم ناكمو:يذلاو ،كل نيمئلا 
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	  روملأا ءايلوأ رداصم زكرم وأ روملأا ءايلوأ بيردتو تامولعم زكرم وأ تاعزانملا ةيوستل بسانم ليدب نايك عم اًدقاعتم نوكي .ةيلاولا يف يعمتجملا
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	.اهمادختسا ىلع عجشيو كيلإ ةطاسولا ةيلمع ايازم حرشي
	 



	طيسولا دايح 
	 بردمو دياحمو لهؤم درف ةطاسولا يرجي يتلا حئاوللاو نيناوقلاب علاطلإا عساو درفلا كلذ نوكي نأ بجيو ،ةلاعفلا ةطاسولا تاينقت ىلع( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم دقاعتي .هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ميدقتب قلعتتOSPI ءارجلإ ةيجراخ ةلاكو عم ) متي .ءاطسولاب ةمئاقب ةلاكولا كلت ظفتحتو ،ةطاسولا نوكي لاأ بجي .رخآ يدايح ساسأ ىلع وأ يبوانت وأ يئاوشع لكشب ءاطسولا دانسإ( طيسولا1  لفطلا ىلإ ةرشابملا تامدخلا مدقت ىرخأ ةيموكح ةلاكو يأ وأ ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكمب اًفظوم )(و ،ةطاسولا عوضوم2 يف 
	ةطاسولا يف اهيلإ لصوتملا لولحلا 
	بلإ ضوفملا ةيميلعتلا ةقطنملا لقمم نمو كنم اًعقوم بوتكم ةيوست قافتا يف هقيثوت بجيف ،قافتا ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تلصوت اذإ مارافتلاا  ةيندم تاءارجإ وأ ةينوناق ىواكش يأ يف ليلدك اهمادختسا زوجي لاو ،ةيرس ةطاسولا تاسلج للاخ تاشقانملا نإ .اًينوناق ةمزلملا تاقنإ .ليلدك هسفن ةطاسولا قافتا مادختسا زوجي ،كلذ عمو .بوتكملا قافتلاا يف كلذ ركذ بجيو ،نطنشاو ةيلاو ةمكحم وأ ةيلارديف ةمكحم يلأ  تاقافتا  ةدحتملا تايلاولاب ةيميلعتلا ةقطنملا ةمكحم يف وأ ةيلاولاب يئاضق صاصتخا تاذ ةمكحم يأ يف ذيفنتلل ةلباقو اًينوناق ةمزلم ةط
	 ىواكشلاو ةيلاولل ةمدقملا صاخلا ميلعتلا ىواكش يف تاقيقحتلا نيب تافلاتخلااةينوناقلا 
	لأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا حئاول درست( ةقاعلإا يوذ دارفIDEA  زوجيف .ةينوناقلا ىواكشلاو ةيلاولل ةمدقملا ىواكشلل ةلصفنم تاءارجإ )  ىلع فرشملا بتكم وأ ةيميلعتلا ةقطنملا كاهتنا ىوعدب ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عم ىوكش ميدقت ةسسؤم وأ صخش يلأعاوقلا وأ )ب( ءزجلا تابلطتم نم بلطم ةماعلا تاميلعتلا يف ةدراولا ةيلارديفلا د34 CFR  ءزجلا300 ءزجلا ذفنت يتلا ةيلاولا حئاول وأ ،( ةقاعلإا وذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب(IDEA ىلع ًءانب ةيلاولا ىلإ ةمدقملا ىواكشلا يف ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ققحيو .)لا صخشلا اهمدقي
	مييقت وأ ديدحتب ةلص تاذ ةلأسم يأ يف ةيميلعتلا كتقطنم للاخ نم وأ كللاخ نم لاإ اهميدقت زوجي لاف ةينوناقلا ىواكشلا تابلط امأ  وأ( يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا ريفوت وأ كلفطل يميلعتلا بيسنتلاFAPE  يذلا ،ةينوناقلا ىواكشلا يرادلإا ءاضقلا يضاق يرجيو .كلفطل )يدقت زوجيو .ةلدلأا ميدقتو دوهشلا ةداهش اًمومع ةينوناقلا ىواكشلا نمضتت .ةيلاولاب ةلقتسم ةلاكو وهو ،ةيرادلإا ىواكشلا بتكم هنيعيم  اه.)اهبجح وأ تامولعملا فيرحت نع ةجتانلا تاءانثتسلاا ضعب عم( ىعدملا كاهتنلاا نم نيتنس للاخ 
	.ةينوناقلا ىواكشلاو ةيلاولل ةمدقملا ىواكشلل تاءارجلإاو ةينمزلا رطلأا حرش يلي اميفو 
	ةيلاولل ةمدقملا ىواكشلا تاءارجإ 
	34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
	 ةيلاولا حئاول يف ةدراو تاءارجلإا هذهو .ةيلاولل ةمدقملا تلاكشملا لحل تاءارجلإا ضعب ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عبّتي.ينورتكللإا عقوملاب ةيلاولا ىلإ ةمدقملا ىواكشلا صخت يتلا تامولعملاب ظافتحلاا متيو 
	م وأ ام صخش وأ تنأ دقتعت تنك اذإ(ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأ ام ةمظنOSPI يميلعت نايك يأ وأ )( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناقل عضخي رخآIDEA حئاول وأ ب ءزجلا ذفنت يتلا حئاوللا وأ روكذملا نوناقلا نم ب ءزجلا كهتنا دق ،)ةبوتكم ىوكش ميدقت كل زوجي ،ةلباقملا ةيلاولا  :ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عمOffice of Superintendent of Public Instruction (OSPI), Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200.   بجي.اهيكتشت يتلاو ىرخأ ةلاكو يأ وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ىوكشلا نم ةخسن 
	ىوكش ميدقت 
	وكت نأ بجي :ةيلاتلا تامولعملا نمضتت نأ بجيو ،ىوكشلا مدقت يتلا ةمظنملا وأ صخشلا وأ كنم ةعقوم ةبوتكملا ىوكشلا ن 
	• ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم ب ءزجلا تابلطتم دحأ تكهتنا دق ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأب نايبIDEA  وأ )وأ نوناق وأ ب ءزجلا ذفنت يتلا حئاوللا  قافتا ذفنت لا ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأب نايب وأ ،ةلباقملا ةيلاولا حئاول .لحلا وأ ةطاسولا 
	• ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم ب ءزجلا تابلطتم دحأ تكهتنا دق ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأب نايبIDEA  وأ )وأ نوناق وأ ب ءزجلا ذفنت يتلا حئاوللا  قافتا ذفنت لا ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأب نايب وأ ،ةلباقملا ةيلاولا حئاول .لحلا وأ ةطاسولا 
	• ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم ب ءزجلا تابلطتم دحأ تكهتنا دق ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأب نايبIDEA  وأ )وأ نوناق وأ ب ءزجلا ذفنت يتلا حئاوللا  قافتا ذفنت لا ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا نأب نايب وأ ،ةلباقملا ةيلاولا حئاول .لحلا وأ ةطاسولا 

	• .ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ناونعو مسا 
	• .ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ناونعو مسا 

	•  .اًدرشم بلاطلا اذه ناك اذإ هب لاصتلاا تانايبو ،بلاطلا دحأب ةصاخ ىوكشلا تناك اذإ ،بلاطلا مسا 
	•  .اًدرشم بلاطلا اذه ناك اذإ هب لاصتلاا تانايبو ،بلاطلا دحأب ةصاخ ىوكشلا تناك اذإ ،بلاطلا مسا 

	•  ةسردملا مسا.بلاطلا اهيلإ بهذي يتلا 
	•  ةسردملا مسا.بلاطلا اهيلإ بهذي يتلا 


	• .ةددحملا قئاقحلا عم ةلكشملا فصو 
	• .ةددحملا قئاقحلا عم ةلكشملا فصو 
	• .ةددحملا قئاقحلا عم ةلكشملا فصو 

	•  .ىوكشلا ميدقت تقو كيلإ ةحاتملاو ةفورعملا تامولعملا ردقب ةلكشملل حرتقم لح 
	•  .ىوكشلا ميدقت تقو كيلإ ةحاتملاو ةفورعملا تامولعملا ردقب ةلكشملل حرتقم لح 

	•  .كفتاه مقرو كناونعو كمسا 
	•  .كفتاه مقرو كناونعو كمسا 


	 نع ديزت ةدم للاخ عقو دق كاهتنلاا نوكي لاأ بجيةنس ( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ملاتسا خيرات لبقOSPI  يفت يتلا ).هلاعأ تابلطتملاب 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عضي
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عضي
	OSPI
	 ةينورتكللإا ةحفصلا ىلع اًحاتم جذومنلا اذهو .ىوكش ميدقتل همادختسا كنكمي اًجذومن )
	 ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم– صاخلا ميلعتلا- ةيلاولل ىوكش ميدقت- تابلطلا جذامنو ةعئاشلا ةلئسلأا
	 ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم– صاخلا ميلعتلا- ةيلاولل ىوكش ميدقت- تابلطلا جذامنو ةعئاشلا ةلئسلأا

	  اذه مادختسا كنم اًبولطم سيلو
	Span
	.جذومنلا
	 

	ىوكشلا يف  قيقحتلا 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ىلع بجيOSPI دعب بوتكم رارق رادصإو قيقحتلا )60   مل ام ،ىوكشلل هملاتسا نم اًيميوقت اًموي للاخ .تقولا ديدمت نمضي ام كانه نكي60  ( ،اًموي1( ماعلا فرشملا بتكم بلطي )OSPI)  .ىوكشلا ىلع در ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا نم(2( .ىوكشلاب ةدراولا تاءاعدلاا لوح ةيفاضإ تامولعم ميدقتل ةصرفلا ىوكشلا مدقم وأ تنأ كحنمي )3 ًلاقتسم اًقيقحت ذفني نأ هل زوجي )( .اًيرورض كلذ نأبررق اذإ ،عقوملاب4ا تناك نإ ام ريرقتو ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج ةعجارم ) كهتنت ىرخلأا ةلاكولا وأ ةيميلعتلا ةقطنمل( ةقاعلإا يوذ 
	بوتكملا رارقلاو ينمزلا ديدمتلاو قيقحتلا 
	( :ةيلاتلا تلااحلا يف طقف اًموي نيتسلا ةرتف ديدمت زوجي1ةنيعم ىوكشب قلعتي اميف ةيئانثتسا فورظ دوجو ) .وأ (2 ةقطنملاو تنأ كتقفاوم ).عازنلا لحل ةليدب ةقيرط وأ ةطاسولا للاخ نم ىوكشلا لحل تقولا ديدمت ىلع اًيباتك اًعوط ةيميلعتلا 
	بسنلابو .ىوكشلاب دراو ءاعدا لك رارقلا اذه لوانتيسو .اًبوتكم اًرارق ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإو ىوكشلا مدقم صخشلا ىلإ وأ كيلإ لسرُي لكل ةا  ىوكشلا لحل ةيرورض ربتعت ةلوقعم ةيحيحصت تاءارجإ يأو رارقلا بابسأو تاجاتنتسلااو عئاقولا جئاتن ىلع بوتكملا رارقلا صنيس ،ءاعد.كاهتنا ثودح ةلاح يف 
	ىوكشلا نم فاصتنلاا لبس 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم فشتكي امدنعOSPIلا تامدخلا ميدقت يف لشف وأ كاهتنا دوجو )  ،ىوكشلا ةيلمع للاخ نم ةبسانم :يلي ام رارقلا لوانتيس 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 بسح ،بلاطلا تاجايتحلا بسانم رخآ يحيحصت ءارجإ وأ يدقن ضيوعت حنم كلذ يف امب ،تامدخلا كلت ضفر ةجلاعم ةيفيك .ءاضتقلاا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.بلاطلا لكل صاخلا ميلعتلا تامدخل بسانملا يلبقتسملا ريفوتلا
	 



	  صاخلا ميلعتلا ىواكشةينوناقلا ىواكشلاو ةيلاولل ةمدقملا 
	  رثكأ وأ ةدحاوو ،تلاكشم ةدع ىوكشلا تنمضت اذإ وأ ،ةينوناق ىوكش عوضوم لحم هنيع تقولا يف يهو ةيلاولل ةمدقم ىوكش يقلت مت اذإ يأ يف )قيقحتلا مدع( ةيحنت ماعلا ميلعتلا فرشم بتكم ىلع بجي ،ةينوناق ىوكش نم اًءزج دعي تلاكشملا هذه نم  متي يتلا ىوكشلا نم ءزج ينمزلا تقولا نمض ةينوناقلا ىوكشلا نم اًءزج تسيل يتلاو ىوكشلا يف ةلكشم يأ لح بجيو .يهتنت ىتح ةينوناقلا ىوكشلا يف اهلوانت .ىوكشلل 
	قلا ىوكشلا رارق نإف ،اهسفن فارطلأا لمشت ةينوناق ىوكش يف اهيف رارق ذاختا مت دق ىوكش يف ةلكشم ةراثإ تمت اذإ  اًمزلم نوكي ةينونا( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ىلع بجيوOSPI.ةلكشملا كلت يف ققحي نل هنأب ىوكشلا مدقم رطخي نأ ) 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ىلع بجيOSPI  ىوكشلا رارق ذيفنت يف تلشف دق ةيميلعتلا ةقطنملا نأ يعدت يتلا ىوكشلا لح ) .ةينوناقلا 
	 ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ 
	34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–05125 
	 
	 
	ماع 
	ا ميلعتلا ميدقت وأ يميلعتلا هبيسنت وأ كلفط مييقت وأ ديدحتب قلعتي عوضوم يأ لوح ةينوناق ىوكش ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملل وأ كل زوجي  ماعل( يناجملا مئلاملاFAPEرطخت نأ بجيو .كلفط ىلإ ) تاذ ىرخلأا تامدخلاو ةضفخنم وأ ةيناجم ةينواق فيلاكت يأب ةيميلعتلا ةقطنملا كأ" ةملك لمشت ،ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجلإ ةبسنلاب .تامولعملا هذه بلطت امدنع وأ ةينوناق ىوكش ميدقت دنع ةقطنملا يف ةحاتملا ةلصلا "تن ةقطنملا" ةملك لمشتو ،اًيماحم تلكو دق تنك اذإ كيماحم.يماحم اهلثمي ناك اذإ ةيميلعتلا ةقطنملا يماحم "ةيميلعتلا 
	ىوكش ميدقت 
	 عيمج بلطلا اذه نمضتي نأ بجيو ،رخلآا فرطلا ىلإ ةينوناق ىوكش بلط ميدقت ةيميلعتلا كتقطنم وأ تنأ كيلع بجي ،عامتسا ةسلج بلطل.اهتيرس ىلع ظافحلاو هاندأ ةدراولا تايوتحملا 
	م وأ تنأ دوزت نأ بجي امك ةيميلعتلا كتقطن- بلطلا مدق امهيأ- ( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم نم نيعملا صخشلاOSPI بتكمب ،) ةيرادلإا ىواكشلاOffice of Administrative Hearings (OAH :يلاتلا ناونعلا ىلع عامتسلاا ةسلج بلط نم ةخسنب ،) 
	Office of Administrative Hearings 
	600 University Street, Suite 1500 
	Seattle, WA 98101-3126 
	 :سكاف5135-587-206 
	 :ةينوناقلا ىوكشلا بلط لمشي نأ بجيو 
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	بلاطلا مسا
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	.
	 
	بلاطلا ةماقإ ناونع
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	بلاطلا ةسردم مسا
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	 اًدرشم باشلا وأ لفطلا ناك اذإ ،بلاطلاب لاصتلاا تامولعم
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	.
	 
	 ةلصلا تاذ قاقحلا كلذ يف امب ،ةلكشملا ةعيبط فصو.ةلكشملاب
	 


	6
	6
	6
	.
	 
	 ىلإ وأ كيلإ ةبسنلاب حاتملاو فورعملا دحلا ىلإ ةلكشملل حرتقملا لحلا.تقولا كلذ يف ةيميلعتلا ةقطنملا
	 



	ةينوناقلا ىواكشلا تابلط ىلع عامتسلاا ةسلج لبق بولطملا راعشلإا 
	قطنملا وأ تنأ ظفتحت نأ ىلإ ةينوناق ىوكش ىلع لوصحلا ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ كل زوجي لا فرطلا عم ةينوناق ىوكش بلطب ةيميلعتلا ة( ةيرادلإا ىواكشلا بتكم دوزت نأو ،رخلآاOAH.هلاعأ ةدراولا تامولعملا نمضتت ةخسنب ) 
	 عامتسلاا ةسلج بلط ةيافك 
	ةيفاك نوكت نأ بجي ،ةينوناقلا ىوكشلا يف مدقتلا لجأ نم .ةيفاكو ينعت حت هلاعأ ةروكذملا ىوتحملا تابلطتمب يفي بلطلا نأ ناونع ت ميدقتىوكش. ( يرادلإا ءاضقلا يضاق ةينوناقلا ىوكشلا بلطل ملتسملا فرطلا رطخي مل ام ةيفاك ةينوناقلا ىوكشلا رابتعا متيسALJ  فرطلاو )رخلآا-  نوضغ يف ًةباتك15  اًيميوقت اًموي-.ةيفاك ريغ اهنأ دقتعي ىوكشلل ملتسملا فرطلا نأب 
	يرادلإا ءاضقلا يضاق ىلع بجي ،ةيافكلا مدع راطخإ ملاتسا نم ةيميوقت مايأ ةسمخ نوضغ يفو (ALJ ىوكشلا تناك اذإ ام ررقي نأ ).روفلا ىلعو ًةباتك ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ كرطخي نأو ،لا وأ هلاعأ ةروكذملا تابلطتملا يفوتست ةينوناقلا 
	 عامتسلاا ةسلج بلط ليدعت 
	 تارييغت ءارجإ ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ كل زوجي :ةيلاتلا تلااحلا يف طقف بلطلا ىلع 
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	  اذإ( هاندأ فوصوم لح عامتجا قيرط نع ىوكشلا بلط لح ةصرف هل تحنُم اذإو ًةباتك تارييغتلا ىلع رخلآا فرطلا قفاو اذإتنأ تبلط-  دلاولا- .)ةينوناق ىوكش
	 


	2
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	2
	.
	 
	 لوئسم حنمي ،مايأ ةسمخ نع ديزي لا دعومب ةينوناقلا ىوكشلا أدبت نأ لبق.تارييغتلا ءارجلإ نذلإا ىوكشلا
	 



	  ةينمزلا ةرتفلاو لحلا عامتجلا ينمزلا تقولا نإف ،ةينوناقلا ىوكشلا بلط ىلع تارييغت تيرجأو عامتسلاا ةسلج بلطي يذلا فرطلا تنك اذإ: رظنا( لحلل لحلا ةيلمعلا يضاق هيف حنمي يذلا خيراتلا وأ ،لدعملا بلطلا ميدقت خيرات نم ىرخأ ةرم أدبت )( يرادلإا ءاضقALJ.بلطلا ) 
	ةينوناقلا ىوكشلا بلط ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا در 
	 ناونعلا تحت فوصوم وه امك ،كيلإ اًقبسم اًبوتكم اًراعشإ تلسرأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا نكت مل اذإقبسم يباتك راعشإ  يذلا عوضوملا نأشبسرت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجيف ،ةينوناقلا كاوكش هنمضتت كيلإ ل- نوضغ يف10  ةينوناقلا ىوكشلا بلط ملاتسا نم اًيميوقت مايأ- اًدر:يلي ام نمضتي 
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	 .ةينوناقلا ىوكشلا يف حورطملا ءارجلإا ذاختا اهضفر وأ ةيميلعتلا ةقطنملا حارتقا ببسل اًريسفت
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	 يدرفلا ميلعتلا ةطخ نع لوؤسملا قيرفلا اهاري يتلا ىرخلأا تارايخلل اًفصو
	IEP
	 أو كلفطل.تارايخلا كلت ضفر بابس
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	.ضوفرملا وأ حرتقملا ءارجلإا اذهل اًساسأ ةيميلعتلا ةقطنملا هتمدختسا ريرقت وأ ليجست وأ رابتخا وأ يمييقت ءارجإ لكل اًفصو
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	.
	 
	 .ضوفرملا وأ حرتقملا ةيميلعتلا ةقطنملا ءارجإب ةلصلا تاذ ىرخلأا لماوعلل اًفصو
	 



	 يف ةيميلعتلا ةقطنملا رمتست دق ،كلذ عمو دونبلا يف ةدراولا تامولعملاب كدوزت اهنأ نم مغرلا ىلع ٍفاك ريغ ةينوناقلا كاوكش بلط نأ ديكأت نم1  ىلإ4 .هلاعأ 
	ةينوناقلا ىوكشلا بلط ىلع رخلآا فرطلا در 
	 مسق تحت تشقون يتلا بيدأتلل ةلجعملا ةينوناقلا ىواكشلا ءانثتساب،بيدأتلل ةلجعملا ةينوناقلا ىواكشلا لا ةلع بجي  ىوكشل يقلتملا فرط لسري نأ ةينوناق- نوضغ يف10   بلطلا ملاتسا نم اًيميوقت مايأ-  .بلطلا يف ةدراولا تلاكشملا ددحم لكشب لوانتي اًدر رخلآا فرطلا ىلإ .فاك ريغ ةينوناقلا ىوكشلا بلط نأ دكؤي نأ نيفرطلا نم يلأ زوجي ،كلذ عمو 
	 تارامتسلاا جذامن 
	34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عضو
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عضو
	OSPI
	 ةحفص ىلع اًحاتم جذومنلا اذهو .ةينوناق ىوكش ميدقت يف كتدعاسمل ةرامتسا جذومن ) بيو
	كم ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بت– صاخلا ميلعتلا-  ميدقت بلط
	كم ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بت– صاخلا ميلعتلا-  ميدقت بلط
	 
	ىوكش
	 
	ةينوناق
	-  جذامنو ةعئاشلا ةلئسلأا

	 تابلطلا
	. 

	 عيمج لمشي لا ىوكشلا بلط ناك اذإ ةينوناقلا ىوكشلا يف كقح ريخأت وأ ضفر نكمي ،كلذ عمو .جذومنلا اذه مادختسا كنم اًبولطم سيلوكنكميو .ةبولطملا تامولعملا  .ةيميلعتلا ةقطنملاب اخلا ميلعتلا ةرادإ نم ىوكشلا بلط جذومن نم ةخسن ىلع لوصحلا 
	ةقلعم ةينوناقلا ىوكشلا امنيب بلاطلا بيسنت 
	34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	 ناونعلا تحت هيلع صوصنم وه ام ءانثتسابتاءارجلإا صاخلا ميلعتلل نيلهؤملا بلاطلل ةيبيدأتلا  ،  فرطلا ىلإ ةينوناق ىوكش لاسرإ درجمبلا ةيلمعل ةينمزلا ةدملا ءانثأ كلذو ،كلذ فلاخ ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا قفاوت مل ام يلاحلا يميلعتلا هعضو يف كلفط لظي نأ بجي ،رخلآا ،لح اق رارق ىلع فانئتسلاا نمضتت ةيئاضق تاءارجإ وأ ةدياحم ةينوناق ىوكش يأ يف رارقلا ذاختا راظتناو .يرادلإا ءاضقلا يض 
	( يدرفلا ميلعتلا ةطخ قيرف ةينوناقلا ىوكشلا تاءارجإ ءانثأ بلاطلا ةلاح عنمت لاIEP  نكميو .بلطلا وأ ةجاحلا بسح ، عامتجلاا نم )( يدرفلا ميلعتلا ةطخ قيرفلIEP( يدرفلا ميلعتلا ةطخ ذيفنتو ثيدحت )IEP.عازن لحم تارييغتلا كلت نكت مل ام بلاطلل ) 
	ا اذإ كلفط قاحلإ بجيف ،ةماع ةسردم يف يئدبملا لوبقلل ميدقتلا ىلع ةينوناقلا ىوكشلا توطن-  كتقفاوم ىلع لوصحلا دعب-   جمانربب.تاءارجلإا هذه لك لامتكا ىتح يداعلا ةماعلا ةسردملا 
	رفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ةيئدبملا تامدخلا ميدقت ىلع ةينوناقلا ىوكشلا توطنا اذإ( ةقاعلإا يوذ داIDEA يذلا كلفط ىلإ )جلا تامدخل اًقحتسم دعي مل يذلاو ،هسفن نوناقلا نم )ب( ءزجلا ىلإ نوناقلا سفن نم )ج( ءزجلا بجومب تامدخلا يقلت نم لاقتنلاا ديق وه ءزيتلا )ج( ءزجلا تامدخ ريفوتب ةبلاطم تسيل ةيميلعتلا ةقطنملا نإف ،ماوعأ ةثلاث نس هغولب ببسب )ج(   كلفط نأ نيبت اذإ .لفطلا اهاقلتي ناك( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب اًقحتسمIDEA هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ىقلتي نأ ىلع تقفاو دقو )يل ي
	 ةقطنملا نيبو كنيب قافتا هنأ ىلع رارقلا اذه ةلماعم بجيف ،لفطلا بيسنت رييغت بسانملا نم هنأ ىلإ يرادلإا ءاضقلا يضاق لصوت اذإلا ىوكشلا رارقل يئاضق فانئتسا يأ ءانثأ بيسنتلا ضارغلأ ةيميلعتلا .ةيئاضق 
	لحلا ةيلمع 
	34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 
	 لحلا عامتجا 
	 ةقطنملا ىلع بجي ،ةيرادلإا ىواكشلا بتكمو ةيميلعتلا ةقطنملا ىدل ةينوناق ىوكش بلطل كميدقت نم اًيميوقت اًموي رشع ةسمخ نوضغ يف ميلعتلا ةطخ قيرف ءاضعأ عمو كعم اًعامتجا دقعت نأ ةيميلعتلا( يدرفلاIEP بلط يف ةددحملا عئاقولاب ةفرعم مهيدل نيذلا ةلصلا يذ )
	 ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفاوت مل ام ،ةينوناقلا ةكشلل ينمزلا تقولا أدبي نأ لبق عامتجلاا اذه دقعني نأ بجيو .ةينوناقلا كتوكش  ةطاسولا:عامتجلاا .لحلا عامتجا نع لزانتلا وأ 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 نع ًلاثمم لمشي نأ بجي.اهنع ةبابنلاب رارقلا ذاختا ةطلس هيدل نوكيو ةيميلعتلا ةقطنملا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.يماحم كقفاري مل ام ةيميلعتلا ةقطنملا نع اًيماحم نمضتي لاأ زوجي
	 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.عامتجلاا دقع نع لزانتلا ىلع ًةباتك ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تقفتا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	صوم يه امك ةطاسولا ةيلمع مادختسا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تقفتا ،ناونعلا تحت ةفو .ةطاسولا
	 


	1
	1
	1
	.
	 
	 .اهجئاتنو اهئارجإ ةلواحم وأ اهئارجإ مت يتلا ةيفتاهلا تاملاكملاب ةيليصفت تلاجس
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةملتسم دودر يأو كيلإ ةلسرملا تابتاكملا نم خسن
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	.تارايزلا كلت جئاتنو كلمع لحم وأ كلزنم ىلإ اهؤارجإ مت يتلا تارايزلاب ةيليصفت تلاجس
	 






	 لحل ةصرف ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا لصحت ثيحب ،اهل اًساسأ لكشت يتلا عئاقولاو ةينوناقلا كاوكش شقانت نأ وه عامتجلاا نم ضرغلا نإو .عازنلا( يدرفلا ميلعتلا ةطخ قيرف ءاضعأ ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ ررقتIEP .لحلا عامتجا نورضحي نيذلا ) 
	:اذإ لحلا عامتجا دقع يرورضلا نم سيل 
	 لحلا ةرتف 
	 نوضغ يف كيضري امب ةينوناقلا ىوكشلا ةيميلعتلا ةقطنملا لحت مل اذإ30   ىواكشلا بتكمو ةيميلعتلا ةقطنملا ملاتسا خيرات نم اًيميوقت اًموي( ةيررادلإاOAH .ةينوناقلا ىوكشلا دقعنت نأ زوجي ،ةينوناقلا ىوكشلا ) 
	 ةدمب ددحملا ينمزلا راطلإا أدبي45  ةدمب ةردقملا لحلا ةرتف ءاهتنا دنع ،يئاهن رارق رادصلإ اًيميوقت اًموي30  تاءانثتساعم ،اًيميوقت اًموي ةدمب ةردقملا لحلا ةرتف ىلع اهؤارجإ مت يتلا تلايدعتلل ةددحم30 .هاندأ فوصوم وه امك ،اًيميوقت اًموي 
	 ةقطنملاو تنأ قفاوت مل ام  رخأت ىلإ يدؤيس لحلا عامتجا يف كتكراشم مدع نإف ،ةطاسولا نادختسا وأ لحلا ةيلمع نع لزانتلا ىلع ةيميلعتلا.عامتجا دقع يف ةكراشملا ىلع قفاوت مل ام ،ةينوناقلا ىوكشلاو لحلا ةيلمعل ينمزلا تقولا 
	م دوهج لذب دعب لحلا عامتجا يف ككارشإ نم ةيميلعتلا ةقطنملا نكمتت مل اذإ ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ،اهقيثوتو ةلوقع- لحلا ةرتف ةياهن يف اًيميوقت اًموي نيثلاثب ةردقملا-( يرادلإا ءاضقلا يضاق نم بلطت نأALJ اهتلاواحم ةيميلعتلا ةقطنملا قثوت نأ بجي .ةينوناقلا كاوكش ضفر )وتلا لجس لمشي .لحلا عامتجلا لدابتلاب امهيلع قفتم ناكمو تقو بيترت يف:لثم ،تلاواحم قيث 
	 للاخ لح عامتجا دقع يف ةيميلعتلا ةقطنملا تقفخأ اذإ15  بتكمو ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ةينوناقلا كاوكش لاسرإ خيرات نم اًيميوقت اًموي( ةيرادلإا ىواكشلاOAH )وأ ( يرادلإا ءاضقلا يضاق نم بلطت نأ كل زوجي ،لحلا عامتجا يف ةكراشملا يف تقفخأALJ  ءدبب رملأا )ينمزلا راطلإا  ةدمب ردقملا ةينوناقلا ىوكشلل45 .اًيميوقت اًموي 
	اًيميوقت اًموي نيثلاثب ةردقملا لحلا ةرتف ىلع تلايدعت 
	 سمخب ردقملا ةينوناقلا ىوكشلل ددحملا ينمزلا راطلإا أدبيسف ،لحلا عامتجا نع لزانتلا ىلع ًةباتك ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تقفتا اذإ نيعبرأولا يف ،اًيميوقت اًموي .يلاتلا موي 
	ع ًةباتك ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تقفتا اذإ ،اًيميوقت اًموي نيثلاثب ةردقملا لحلا ةدم ةياهن لبقو لحلا عامتجا وأ ةطاسولا ءدب دعبو ةيناكمإ مدع ىلمويلا يف ،اًيميوقت اًموي نيعبرأو سمخب ردقملا ةينوناقلا ىوكشلل ددحملا ينمزلا راطلإا أدبيسف ،قافتلا لصوتلا  .يلاتلا 
	 نيفرطلا لاكل نكميف ،قافتا ىلإ لصوتلا متي مل نكلو ،ةطاسولا ةيلمع مادختسا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تقفتا اذإ -  لحلا ةرتف ةياهن دنعاًيميوقت اًموي نيثلاثب ةردقملا- تبحسنا اذإ ،كلذ عمو .قافتا ىلإ لصوتلا متي ىتح ةطاسولا يف رارمتسلاا ىلع ًةباتك قافتلاا  ةقطنملا وأ تنأ .يلاتلا مويلا يف ،اًيميوقت اًموي نيعبرأو سمخب ردقملا ةينوناقلا ىوكشلل ينمزلا راطلإا أدبيسف ،ةطاسولا ةيلمع نم ةيميلعتلا 
	بوتكملا ةيوستلا قافتا 
	 ةقطنملاو تنأ كيلع بجيف ،لحلا عامتجا يف كعازن لح ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تلصوت اذإ امب فصتي اًنوناق مزلم قافتا ماربإ ةيميلعتلا:يلي 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.ةيميلعتلا ةقطنملا مازلإ ةطلس هل يذلاو ،ةيميلعتلا ةقطنملل لثمم نمو كنم اًعقوم نوكي نأ
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةدحتملا تايلاولا يف ةيلاو ةمكحم يأ وأ يئاضق صاصتخا تاذ نطنشاو ةيلاوب ايلع ةمكحم يأ يف ذافنلا بجاو نوكي نأ
	 



	لاا ةعجارم ةرتف قافت 
	و نم لمع مايأ ةثلاث للاخ قافتلاا لاطبإ ةيميلعتلا ةقطنملل وأ كل زوجي ،لحلا عامتجا دعب اًقافتا ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تمربأ اذإ عيقوت تق
	 .قافتلاا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو كنم لاك 
	ةدياحملا ةينوناقلا ىواكشلا 
	34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080;  WAC 192-172A-05090–05100; WAC 392-172A-05160 
	ماع 
	  ةينوناق عامتسا ةسلج ىلع لوصحلا ةصرف ىلع عازنلا يف ةكرتشملا ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ لصحت نأ بجي ،ةينوناق ىوكش ميدقت دنع.ةدياحم 
	 يرادلإا ءاضقلا يضاق 
	ق هامتسلاا ةسلج يرجي فوس( ةيرادلإا ىواكشلا بتكم هنيعي يذلا ،لقتسملاو لهؤملا يرادلإا ءاضقلا يضاOAH .) 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق عتمتيوALJ:يلي امب لقلأا ىلع ) 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 دعي لا ،هنكلو .لفطلا ةياعر وأ ميلعت يف ةنمضتملا ةيميلعتلا ةقطنملا و ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكمل اًفظوم نوكي لاأ بجي( يرادلإا ءاضقلا يضاق ةفيظو يف لمعلا لباقم هل عفدت اهنلأ طقف ةلاكولا ىدل اًفظوم
	ALJ
	.)
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.عامتسلاا ةسلج يف هتيعوضوم عم ضراعتي ينهم وأ يصخش مامتها هل نوكي لاأ بجي
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق ماكحأ مهفيو علطلاا عساو نوكي نأ بجي
	IDEA
	ولو ةيلارديفلا حئاوللاو ) ةقلعتملا ةيلولاا حئا .ةيلاولا مكاحمو ةيلارديفلا مكاحملا نع ةرداصلا ةينوناقلا هتاريسفتو ،هسفن نوناقلاب
	 


	4
	4
	4
	.
	 
	ةينوناقلا
	 
	تاسرامملا
	 
	عم
	 
	ىشامتي
	 
	امب
	 
	،اهتباتكو
	 
	تارارقلا
	 
	ذاختاو
	 
	،عامتسلاا
	 
	تاسلج
	 
	دقع
	 
	ىلع
	 
	ةردقلاو
	 
	ةفرعملاب
	 
	عتمتي
	 
	نأ
	 
	بجي
	 
	ًةحيحصلا
	 
	ةيسايقلا
	. 



	 ىلع فرشملا بتكم ظفتحي نايب ىىلع نمضتت يتلاو ،يرادلإا ءاضقلا يضاق ةفيظوب نولمعي نيذلا صاخشلأا ةمئاقب ةماعلا تاميلعتلا.صخش لك تلاهؤمب 
	 ةينوناقلا ىوكشلا عوضوم 
	 ةينوناقلا ىوكشلا بلط يف اهلوانت متي مل يتلاو ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف لئاسم ةراثإ ةينوناقلا ىوكشلا بلطي يذلا فرطلل قحي  مل ام .كلذ ىلع رخلآا فرطلا قفاوي 
	 عامتسا ةسلج دقع بلطل ينمزلا راطلإا 
	ا لئاسملا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ كتفرعم خيرات نم نيماع للاخ يف ةينوناقلا كاوكش ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ كيلع بجي يذل.ىوكشلا بلط اهلوانتي 
	ينمزلا راطلإا ىلع تاءانثتسا 
	 لا :ةيلاتلا بابسلأل ةينوناق ىوكش ميدقت نم نكمتت مل اذإ كيلع هلاعأ روكذملا ينمزلا راطلإا قبطني 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 .كاوكش بلط يف اهريثت يتلا ةلأسملا وأ ةلكشملا تلح اهنأب ددحم لكشب ةيميلعتلا ةقطنملا فيرحت
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	ب( ءزجلا بجومب كل اهميدقت اهنم اًبولطم ناك تامولعم كنع ةيميلعتلا ةقطنملا بجح يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ج( ءزجلا وأ )( ةقاعلإا
	IDEA
	.)
	 



	 عامتسلاا ةسلج قوقح 
	34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	ماع 
	 ةقطنملاو تنأ كل قحي .)ةيبيدأتلا تاءارجلإاب ةقلعتملا عامتسلاا ةسلج كلذ يف امب( ةينوناقلا ىوكشلا يف كسفن ليثمت يف قحلا كيدل  ةيميلعتلا - )ةيبيدأتلا تاءارجلإاب ةقلعتملا عامتسلاا ةسلج كلذ يف امب( ةينوناقلا ىوكشلا يف فارطأك- :يلي ام 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.ةقاعلإا يوذ لافطلأا تلاكشمب قلعتي صاخ بيردت وأ ةفرعمب نوعتمتي صاخشأ هقفاري كحصنيو كقفاري نأو ،يماحم كلثمي نأ
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	زلإو مهباوجتساو دوهشلا ةهجاومو ةلدأ ميدقت .ةسلجلل روضحلاب مهما
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 . لقلأا ىلع لمع مايأ ةسمخب ةسلجلا دعوم لبق رخلآا فرطلل هنع حاصفلإا مت دق نكي مل عامتسلاا ةسلج يف ليلد يأ ميدقت عنم
	 



	4
	4
	4
	4
	.
	 
	 .كرايتخا بسح ةملكب ةملك لجس وأ هنم ةينورتكلإ ةخسن وأ ،عامتسلاا ةسلج نم بوتكم لجس ىلع لوصحلا
	 


	5
	5
	5
	.
	 
	لاو عئاقولا جئاتن ىلع لوصحلا.كرايتخا بسح اهنم ةينورتكلإ ةخسن وأ ًةباتك تارارق
	 



	 ةيفاضإ تامولعم نع حاصفلإا 
	  لك نع اًضعب امكضعب ىلإ حاصفلإا ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ كيلع بجي ،لقلأا ىلع لمع مايأ ةسمخب ةينوناقلا ىوكشلا عامتسا ةسلج لبقلع ةمئاقلا تايصوتلاو ،خيراتلا اذه لولحب ةلمتكملا تامييقتلا ةسلج يف اهمادختسا ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ يونت يتلا تامييقتلا هذه ى.عامتسلاا 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاقل زوجيALJ ةسلج يف ةلصلا تاذ ةيصوتلا وأ مييقتلا ميدقت نم بلطملا اذهل لاثتملاا يف قفخي فرط يأ عنم ).رخلآا فرطلا ةقفاوم نود عامتسلاا 
	عامتسلاا تاسلج يف رملأا يلو  قوقح 
	:يف قحلا حنمُت نأ بجي 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 .اًرضاح كلفط نوكي نأ
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 .ةماعلا ىلإ عامتسلاا ةسلج حتف
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	.اًناجم كيلإ ةمدقملا تارارقلاو عئاقولا جئاتنو عامتسلاا ةسلجب لجس ىلع لوصحلا
	 



	عامتسلاا تاسلج ةمئلامو ةينمزلا رطلأا 
	34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
	 زواجتي لا دعوم يف45  اًيميوقت اًموي نيثلاثب ةردقملا لحلا تاعامتجا ةدم ءاهتنا دعب اًيميوقت اًمويوأ   زواجتي لا دعوم يف45  دعب اًيميوقت اًموي:ةلدعملا لحلا ةرتف ءاهتنا 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	.عامتسلاا ةسلج يف ياهن رارق ىلإ لوصولا متي
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	طلا لاكل ينورتكللإا ديربلاب رارقلا نم ةخسن لسرُت.نيفر
	 



	( يرادلإا ءاضقلا يضاقل زوجيALJ دحأ بلط ىلع ًءانب هلاعأ ةددحملا ةيميوقتلا اًموي نيعبرأو سمخلا ةرتف دعب ةددحم ةينمز تاديدمت حنم ) .نيفرطلا 
	 .لوقعم لكشب كلفطلو كل مئلاملا ناكملاو تقولا يف عامتسا ةسلج لك ءارجإ بجي 
	 عامتسلاا ةسلج تارارق 
	34 CFR § 300.513 ;WAC 392-172-05100–05105 
	 يرادلإا ءاضقلا يضاق رارق 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق رارق دنتسي نأ بجيALJ( يناجم مئلام ماع ميلعت ىقلت كلفط ناك نإ ام )FAPE.ةيعوضوم سسأ ىلع لا وأ ) 
	دجي دق ،اًيئارجإ اًكاهتنا تثدحأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا نأ معزت ثيح عامتسلاا تاسلج يف ( يرادلإا ءاضقلا يضاقALJ ميلعت قلتي مل كلفط نأ )( يناجم مئلام ماعFAPE:يلي امب فصتت ةيئارجلإا روصقلا هجوأ تناك اذإ طقف ) 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	( يناجم مئلام ماع ميلعت ىلع لوصحلا يف كلفط قح عم لخادتت تناك اذإ
	FAPE
	 .)
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 يف ةكراشملا يف كتصرف عم اًيرهوج ًلاخادت لخادتت تناك اذإ( يناجم مئلام ماع ميلعت ميدقت نأشب رارقلا ذاختا ةيلمع
	FAPE
	 ) .كلفط ىلإ
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	.ةيميلعت عفانم نم تامرحلا يف ببست اذإ
	 



	ةيريسفتلا ةداملا 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق دجي مل اذإ ىتحALJ( يناجم مئلام ماع ميلع ميدقت يف اًكاهتنا )FAPE ةيميلعتلا ةقطنملا رمأ كلذ عم هل زوجيف ،)تملااب( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ةيلارديفلا حئاولل ةيئارجلإا تانامضلا مسق تابلطتمل لاثIDEA 34 CFR §§300.500  ربع300.536.) 
	 ةينوناق ىوكش بلطل لصفنم بلط 
	 مدقُم ةينوناق ىوكش بلط نم ةلصفنم ةلكشم ىلع ةلصفنم ةينوناق ىوكش بلط ميدقت كنكمي.لعفلاب 
	ماعلا روهمجلاو ةيراشتسلاا ةئيهلا  ىلإ رارقلاو جئاتنلا  لقن 
	( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم فذحيOSPI ،ةيصخش فيرعت تامولعم يأ ) 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 نطنشاو يف صاخلا ميلعتلل ةيراشتسلاا ةئيهلا ىلإ ةينوناقلا ىواكشلا تاسلج يف تارارقلاو جئاتنلا مدقيو
	Washington’sًSpecial Education Advisory Committee (SEAC)
	 ،
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةماعلا ىلإ تارارقلاو جئاتنلا كلت حيتيو
	 



	 فانئتسلاا :يئاهنلا رارقلا 
	34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	حأ فنأتسي مل ام ،اًيئاهن )ةيبيدأت تاءارجإب طبترت يتلا عامتسلاا ةسلج كلذ يف امب( ةينوناق عامتسا ةسلج يف ذختملا رارقلا دعُي  نيفرطلا د.هاندأ فوصوم وه امك ،ةيندم ىوعد ةماقإب رارقلا )ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ( 
	اهميدقتل ةينمزلا ةرتفلا كلذ يف امب ،ةيندملا ىواعدلا 
	34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	ماع 
	 كلذ يف امب( ةينوناقلا ىوكشلا ةسلج تارارقو جئاتن ىلع نيفرطلا دحأ قفاوي مل اذإ  كلذل قحيف ،)ةيبيدأت تاءارجإب طبترت عامتسلاا ةسلج  ةصتخم ةيلاو ةمكحم يف ىوعدلا ةماقإ زوجيو .ةينوناقلا ىوكشلا ةسلجل اًعوضوم تناك يتلا ةلأسملاب قلعتت ةيندم ىوعد ةماقإ فرطلا تايلاولا يف ةيلحم ةمكحم يأ يف وأ )اياضقلا نم عونلا اذهل عامتسلاا ةطلس اهل ةيلاو ةمكحم(  ةدحتملا تايلاولاب ةيلحملا مكاحملل .ةدحتملا( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ةعوفرملا اياضقلا يف تبلا ةطلسIDEA.هيلع عزانتملا غلبملل رابتعا نود ) 
	ةينمزلا ةلهملا 
	 ةيندملا ىوعدلا ميقي يذلا فرطلل حاتيس90 قلا يضاق رارق خيرات نم اًيميوقت اًموي( يرادلإا ءاضALJ .ةيندم ىوعد عفرل ) 
	ةيفاضإ تاءارجإ 
	:يلي امب ةمكحملا موقت ،ةيندم ىوعد يأ يف 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 .ةيرادلإا ةيئاضقلا تاءارجلإا تلاجس ىقلتت
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	.ةيميلعتلا ةقطنملا بلط وأ كبلط ىلع ًءانب ةيفاضلإا ةلدلأا ىلإ عمتست
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	سانم هارت يذلا ضيوعتلا حنمتو ،ةلدلأا ناحجر ىلع اهرارق ينبت.اًب
	 



	ةيريسفتلا ةدعاقلا 
	( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا يف ءيش لاIDEA بجومب ةحاتملا تاضيوعتلاو تاءارجلإاو قوقحلا نم دحي وأ ديقي ) ةقاعلإا يوذ نييكيرملأا نوناق وأ ،ةدحتملا تايلاولا روتسد(Americans with Disabilities Act)  ماعل1990 مقر قحلا وأ ،5   نم ليهأتلا ةداعإ نوناقRehabilitation Act  ماعل1973  مسقلا(504   يوذ بلاطلا قوقح يمحت يتلا ةيلارديفلا نيناوقلا نم اهريغ وأ ،) دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ضيوعت ىلع لوصحلا دشنتو نيناوقلا هذه بجومب ةيندم ةيضق عفرت تنك اذإ ،كلذ عمو .ةقاعلإااعلإا يوذ( ةقIDEA تعفُر اذإ 
	ةاماحملا باعتأ 
	34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	ماع 
	 ةمكحملل زوجيف ،يماحم كلثمي ناكو ،ةيندملا ىوعدلاب تزف اذإ-اهريدقتل اًقفو- .فيلاكتلا نم ءزجك ةلوقعم ةاماحم باعتأ كحنمت نأ 
	 ةمكحملل زوجي-( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ةعوفرم ةيئاضق تاءارجإ وأ ىوعد يأ يفIDEA  اًقفوو ،)اهريدقتل- ( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم وأ ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةسردملا ىلإ فيلاكتلا نم ءزجك ةلوقعم ةاماحم باعتأ حنمOSPI )
	 ،سسأ نود وأ ةلوقعم ريغ وأ ةيثبع ةمكحملا اهدجت ةمكحم ةيضق وأ ىوكش عفر دق )أ( :ناك اذإ كيماحم اهعفديل ،هحلاص يف مكحلا ناك يذلاوأ ( .سسأ نود وأ لوقعم ريغ وأ يثبع حضاو لكشب يضاقتلا حبصأ نأ دعب يضاقتلا يف رمتسا )ب 
	 ةمكحملل زوجي-( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب ةعوفرم ةيئاضق تاءارجإ وأ ىوعد يأ يفIDEA  اًقفوو ،)اهريدقتل- ردملا ىلإ فيلاكتلا نم ءزجك ةلوقعم ةاماحم باعتأ حنم( ةماعلا تاميلعتلا ىلع فرشملا بتكم وأ ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةسOSPI ) يلأ قحلا تقو يف ةمكحم ةيضق وأ ةينوناق ىوكش ةسلج دقعل كبلط ميدقت مت اذإ اذإ كيماحم اهعفدي وأ اهعفدتل ،هحلاص يف مكحلا ناك يذلايزلا وأ يرورض ريغ ريخأت يف ببستلا وأ ةقياضملا لثم ،بسانم ريغ ضرغ.يئاضقلا ءارجلإا وأ ىوعدلا ةفلكت يف ةيرورضلا ريغ ةدا 
	باعتلأا حنم 
	ةمدقملا تامدخلا ةدوجو عونل عامتسلاا ةسلج وأ ىوعدلا عفر هيف مت يذلا عمتجملا يف ةدئاسلا راعسلأا ىلع ةاماحملا باعتأ دنتست نأ بجي .ةحونمملا باعتلأا باسح دنع ةفعاضملا وأ ةأفاكم يأ مادختسا زوجي لاو. 
	 ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب يئاضق ءارجإ وأ ىوعد يأ يف ةلصلا تاذ فيلاكتلا در لاو باعتلا حنم زوجي لا(IDEA :ةلاح يف بوتكم ةيوست ضرع حرط دعب اهتيدأت تمت يتلا تامدخلا لباقم ) 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 ةدعاقلل اًقفو اهيلع صوصنملا ةدملا ءانثأ ضرعلا حرط مت اذإ
	68
	 م  ىوكشلا ةلاح يف وأ ،ةيندملا تاءارجلإل ةيلارديفلا دعاوقلا ن.يئاضقلا ءارجلإا ةيادب لبق ةيميوقت مايأ ةرشع زواجتي تقو يأ يف ،ةيلاولا ىوتسم ىلع ةعجارملا وأ ةينوناقلا
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 للاخ يف ضرعلا لوبق متي مل اذإ
	10
	  .ةيميوقت مايأ
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق وأ ةمكحملا تدجو اذإ
	ALJ
	 )  ضرع نم كل ًةمءلام رثكأ سيل ةياهنلا يف هيلع َتلصح يذلا ضيوعتلا نأ.ةيوستلا
	 



	 ضفرل يوق رربم كيدل ناكو ،كحلاصل مكحلا ناك اذإ ةلصلا تاذ فيلاكتلاو ةاماحملا باعتأ ةمكحملا حنمت دقف ،دويقلا هذه نم مغرلا ىلع .ةيوستلا ضرع 
	جا يأب قلعتي اميف ةاماحملا باعتأ حنم متي لا دق( يدرفلا ميلعتلا ةطخ جمانرب قيرفل عامتIEP يرادإ ءارجلإ ةجيتنك عامتجلاا دقعني مل ام ،).يئاضق وأ 
	ج ةباثمب دعي لاو ،يئاضق ءارجإ وأ ةيرادإ ةسلجل ةجيتنك دقعنم هنأ ةينوناقلا ىوكشلا ةسلج تاءارجإ بجومب بولطملا لحلا عامتجا دعي لا ةسلكحأ ضارغلأ يئاضق ءارجإ وأ ةيرادإ.ةاماحملا باعتأ ما 
	 ةمكحملا للقت نأ زوجي-ءاضتقلاا بسح- ( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب حونمملا ةاماحملا باعتأ غلبمIDEA ،) :يلي ام ىلإ ةمكحملا تلصوت اذإ 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 كنأ-  كيماحم وأ تنأ- دلا راسم للاخ لوقعم ريغ لكشب عازنلل يئاهنلا رارقلا رودص امترخأ.يئاضقلا ءارجلإا وأ ىوع
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 تامدخلا لباقم عمتجملا يف دئاسلا ةعاسلاب رعسلا لوقعم ريغ لكشب زواجتي كلذ فلاخب هحنمب حرصملا ةاماحملا باعتأ غلبم نأ .ةلوقعم ةجردب ةهباشملا ةربخلاو ةعمسلاو ةراهملا ووذ نوماحملا اهمدقي يتلا ةلثامملا
	 


	3
	3
	3
	.
	 
	 تامدخلاو يضقنملا تقولا نأ .نابسحلا يف يئاضقلا ءارجلإا وأ ىوعدلا ةعيبط عضو دنع مزلي امم رثكأ تناك ةمدقملا ةينوناقلا
	 


	4
	4
	4
	.
	 
	 تحت فوصوم وه امك ينوناقلا ىوكشلا بلط راعشإ يف ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ةبسانملا تامولعملا مدقي مل كلثمي يذلا يماحملا نأ ناونعلاةينوناقلا ىوكشلا بلط.
	 



	ملا للقت دق ،كلذ عمو  ءارجلإا وأ ىوعدلا لصوت لوقعم ريغ لكشب ترخأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةيلاولا نأ ىلإ تلصوت اذإ باعتلأا ةمكح ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا نم ةيئارجلإا تانامضلا ماكحأ بجومب كاهتنا دجوي ناك هنأ وأ يئاهن رارق ىلإ يئاضقلا(IDEA .) 
	يبيدأتلا تاءارجلإاصاخلا ميلعتلل نيلهؤملا بلاطلل ة 
	يمج ىلع قبطنت يتلا ةيبيدأتلا تاءارجلإا ىلإ ةفاضلإاب تاءارجلإا هذهو ،هبيدأت دنع كلفط ىلإ مدقُت ةصاخ ةيميلعت ةيامح تاءارجإ كانه  عاخلا ميلعتلل نيلهؤم مهنأ دعب نيبتي مل نيذلا بلاطلا ىلع ةروكذملا ةيامحلا تاءارجإ قبطنت امك .بلاطلا ةقطنملا ىلع بجوتي ناك اذإ ،ص .ًلأهؤم نوكيس بلاطلا نأ ملعت نأ ةيميلعتلا 
	 ةسردملا لمع مقاط ةطلس 
	34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
	 
	 ةدح ىلع ةلاح لك يف مكحلا 
	 بيسنت رييغت ريرقت دنع ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع ةديرف فورظ يأ يعاري نأ ةسردملا لمع مقاطل زوجيرعت رظنا( لفطلافي  رييغتيبيدأتلا لصفلا تاءارجإ ببسب بيسنتلا  كهتني يذلا لفطلل اًمئلام نوكي يذلاو ،طابضنلااب ةلصلا تاذ ةيلاتلا تابلطتملل اًقفو متي يذلا ،هاندأ .بلاطلا كولسل ةسردملا دعاوق 
	ماع 
	يدب يميلعت ناكم ىلإ يلاحلا هبيسنت نم كلفط لصف ةسردملا لمع مقاطل زوجي زواجتي لا امب اًتقؤم ةسردملا نع هفقو وأ رخآ ناكم ىلإ وأ ل10 ةيسردم مايأ  .صاخلا ميلعتلا تامدخ نوقلتي لا نيذلا بلاطلا عم ءارجلإا اذه نوذختي ام ردقب ،بلاطلل ةيكولسلا دعاوقلا هكاهتنلا ةيلاتتم  زواجتت لا تارم ةدع كلفط لصف اًضيأ ةسردملا لمع مقاطل زوجيو10 م مايأةيسرد  ءوس ثداوحل ةجيتن هسفن يساردلا ماعلا يف ةيلاتتم عجار( لفطلا بيسنت يف اًرييغت كلت لصفلا تارم لكشت مل املاط ،ةلصفنم كولس يبيدأتلا لصفلا تايلمع ببسب بيسنتلا رييغت  مامللإل.)هاندأ ،اهفي
	 يبيدأتلا لصفلا  تايلمع ببسب بيسنتلا  رييغت 
	34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
	 يلاحلا يميلعتلا هبيسنت نم كلفط لصف دعيبيسنتلا يف اًرييغت  :اذإ 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 نم رثكلأ لصفلا ناك
	10
	  .ةيلاتتم ةيسردم مايأ
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	:نلأ اًطمن لكشت لصفلا نم ةلسلس ىلإ كلفط عضخ اذإ
	 
	a
	a
	a
	a
	.
	 
	 نم رثكأ لصفلا ةلسلس يلامجإ
	10
	  .يساردلا ماعلا يف ةيسردم مايأ
	 


	b
	b
	b
	.
	 
	فط كولس.لصفلا ةلسلس اهنع جتن يتلا ةقباسلا ثداوحلا يف هكولس ريبك دح ىلإ هباشم كل
	 


	c
	c
	c
	.
	 
	 لصفلا يف كلفط هاضق يذلا تقولا يلامجإو لصف لك ةدم لوط لثم ،رابتعلاا يف اهعضو مت ةيفاضإ لماوع دجوي هنلأ .ىرخأو لصف ةثداح لك نيب برقلا ىدمو
	 






	شي لصفلا طمن ناك نإ ام ةيميلعتلا ةقطنملا ررقتو نم ةعجارملا ىلإ عضخي اذهو ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع لفطلا بيسنت يف اًرييغت لك .رارقلا ىلع كضارتعا ةلاح يف ةيئاضقلا تاءارجلإاو ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ للاخ 
	 راعشإ 
	اوقلا كاهتنا ببسب هبيسنت يف اًرييغت دعي يذلاو كلفط لصفل اًرارق ةيميلعتلا ةقطنملا ذاختا موي يف كراطخإ اهيلع بحيف ،بلاطلل ةيكولسلا دع كديوزتو رارقلا كلذبصاخلا ميلعتلل ةيئارجلإا تانامضلا راطخإب. 
	تامدخلا 
	  ةدمل يلاحلا هبيسنت نم هلصف مت يذلا كلفطل تامدخلا ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي10 لقأ وأ ةيسردم مايأ  يف   سفنب يساردلا ماعلا يميلعتلا طابضنلاا حئاول صنت .ةهباشم ةقيرطب مهلصف مت نيذلاو صاخ ميلعت تامدخ نوقلتي لا نيذلا لافطلأا ىلإ تامدخلل اهميدقت ةقيرطةماعلا  تامدخلا يقلتل ةصرف بلاطلا ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملا رفوت نأ بجي ،ئراوطلا تلااح يف درطلا وأ درطلا وأ قيلعتلا ءانثأ هنأ ىلع ةداملا لامكإو ةيميلعتلا ةقطنملل ةيميلعتلا ريياعملاب ءافيلإاو ماعلا ميلعتلا جهانم يف ةكراشملا ةلصاوم نم كلفط نيكمتل ةيميلعتلا ةيساردلا
	 
	كلفط ىلإ اهريفوت بجي يتلا تامدخلا ميدقت نكميو-  يلاحلا هبيسنت نم هلصف دنع- .تقؤم ليدب يميلعت ناكم يف 
	 يلاحلا هبيسنت نم كلفط لصف مت اذإ نم رثكلأ10  ،ةيسردم مايأ :كلفط ىلع بجيف 
	1
	1
	1
	1
	.
	 
	 ،ةيميلعتلا تامدخلا يقلت يف رارمتسلاا يف هدوجو نم مغرلا ىلع ،ماعلا ميلعتلا ررقم يف ةكراشملا يف رارمتسلاا نم لفطلا نيكمتل( يدرفلا هميلعت ةطخ يف ةددحملا فادهلأا قيقحتل يعسلاو ،رخآ يميلعت ناكم
	IEP
	 .)
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	 ىقلتي نأ بجيف ،هتقاعلإ اًراهظإ كلفط كولس ناك اذإ-  ءاضتقلاا بسح- تو تامدخو اًيفيظو اًيكولس اًمييقت يكولس لخدت تلايدع .ىرخأ ةرم ثدحي لا ثيحب كولسلا كاهتنا جلاعل ةممصم
	 



	ةدمل يلاحلا هبيسنت نم كلفط لصف متي نأ دعب 10  ةيسردم مايأ ،هسفن يساردلا ماعلا يفاذإو  ةدمل يلاحلا لصفلا ناك10 ةيسردم مايأ  مايأ لقأ وأ ةيلاتتم ةيسردمو فطلا بيسنت يف اًرييغت لصفلا نكي مل اذإ ،)هلاعأ فيرعتلا عجار( لذئنيح   رواشتلاب ةسردملا لمع مقاط ررقي فوس ،ماعلا ميلعتلا ررقم يف ةكراشملا يف رارمتسلاا نم لفطلا نيكمتل ةمدقملا تامدخلاةرورض ىدم كلفط يملعم نم لقلأا ىلع دحاو ملعم عم فادهلأا قيقحتل يعسلاو ،رخآ يميلعت ناكم يف هدوجو نم مغرلا ىلع( يدرفلا هميلعت ةطخ يف ةددحملاIEP.) 
	ف رارمتسلاا نم هنيكمتل ةبسانملا تامدخلا يدرفلا ميلعتلل كلفط ةطخ قيرف ررقي ،)هلاعأ فيرعتلا عجار( بيسنتلل اًرييغت لصفلا ناك اذإ  ي  فادهلأا قيقحتل يعسلاو ،رخآ يميلعت ناكم يف هدوجو نم مغرلا ىلع ،ماعلا ميلعتلا ررقم يف ةكراشملا يدرفلا هميلعت ةطخ يف ةددحملا(IEP .) 
	 ةقاعلإا راهظإ تابثإ 
	 نوضغ يف10  ةيسردم مايأ رظنا( كلفط بيسنت رييغتل هذاختا مت رارق يأ نميبيدأتلا لصفلا تايلمع ببسب بيسنتلا رييغت  كاهتنا ببسب )فلا ميلعتلا ةطخ قيرف ءاضعأو ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،بلاطلل ةيكولسلا دعاوقلا( يدرIEPنيينعملا )-  ةقطنملاو تنأ مهددحت نيذلا( يدرفلا هميلعت ةطخ كلذ يف امب ،كلفط فلم يف ةلصلا تاذ تامولعملا لك ةعجارم )ةيميلعتلاIEP تامولعم يأو ملعم يأ تاظحلامو ) :تابثلإ اهمدقت ةلص تاذ 
	1
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	1
	.
	 
	رشابم ةيرهوج ةقلاع هل وأ كلفط ةقاعإ نع جتن دق ينعملا كولسلا ناك نإ ام .اهب ة
	 


	2
	2
	2
	.
	 
	( يدرفلا ميلعتلل كلفط ةطخ قيبطت يف ةيميلعتلا ةقطنملا قافخلإ ةرشابم ةجيتن ينعملا كولسلا ناك اذإ نإ ام
	IEP
	.)
	 



	( يدرفلا ميلعتلل كلفط ةطخ قيرف نم نوينعملا ءاضعلأا تبثأ اذإIEP )-تنأ كلذ يف امب-  يغبنيف ،نيطرشلا نيذه دحأ ءافيتسا مت دق هنأ اذه نأ تابثإ .كلفط ةقاعلإ راهظإ وه كولسلا 
	( يدرفلا ميلعتلا ةطخ قيبطت يف ةيميلعتلا ةقطنملا قافخلإ ًةرشابم ًةجيتن ناك ينعملا كولسلا نأ هلاعأ ةددحملا ةعومجملا تتبثأ اذإIEP ،) .ةروكذملا روصقلا هجوأ ةجلاعمل اًيروف ًءارجإ ذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجيف 
	إ ناك كولسلا نأ تابثإ لفطلا ةقاعلإ اًراهظ 
	 ةعومجملا هذه تبثت امدنع-  تنأ مهيف امب- ( يدرفلا ميلعتلا ةطخ قيرف ىلع بجيف ،كلفط ةقاعلإ اًراهظإ ناك كولسلا نأIEP دحأب مايقلا ):نييلاتلا نيرايخلا 
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	 يذلا كولسلا عوقو لبق هترجأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا نكت مل ام ،يفيظو يكولس مييقت ءارجإ  ذيفنتو ،لفطلا بيسنت رييغت يف ببست .كلفطل يكولس لخدت ةطخ
	 


	2
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	.
	 
	 يكولسلا لخدتلا ةطخ ةعجارم- لعفلاب اهعضو مت اذإ-  .كلفط كولس ةجلاعمل ،ةرورضلا بسح اهليدعتو
	 



	 يعرفلا ناونعلا لفسأ فوصوم وه ام ءانثتساب،ةصاخلا فورظلا يذلا بيسنتلا ىلإ لفطلا ةداعإ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي  ام ،هنم لصُف .يكولسلا لخدتلا ةطخ نم ءزجك هرييغت ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفتت مل 
	ةيفاضلإا ةطلسلا 
	 عجار( كلفط ةقاعلإ اًراهظإ بلاطلل ةيكولسلا دعاوقلا كهتنا يذلا كولسلا نكي مل اذإ،ةقاعلإا راهظإ تابثإ ضرغب بيسنتلا رييغت ناكو )هلاعأ زواجتيس بيدأتلا10 دم مايأ ةيسر  اهسفن ةدمللو هسفن بولسلأاب كلفط ىلع ةيبيدأتلا تاءارجلإا قيبطت ةسردملا لمع مقاطل زوجيف ،ةعباتتم  وه امك كلفط ىلإ تامدخلا ميدقت ةسردملا ىلع بجي هنأ ادع اميف ،صاخلا ميلعتلا تامدخ نوقلتي لا نيذلا لافطلأا ىلع قبطنتل تناك يتلا ناونع تحت هلاعأ ددحمتامدخلا.  ي  اذه يف كلفط ىلإ ةمدقملا تامدخلل تقؤملا ليدبلا يميلعتلا ناكملا صاخلا ميلعتلل كلفط ةطخ قيرف ررق .
	 ةصاخلا فورظلا 
	" يدرفلا ميلعتلل كلفط ةطخ قيرف هددحي( تقؤم ليدب يميلعت ناكم ىلإ كلفط لصف ةسردملا لمع مقاطل زوجيIEP اذإ امع رظنلا ضغب )" ىلإ لصت ةدمل كلذو ،لا وأ هتقاعلإ اًراهظإ كلط كولس ناك45  :لفطلا ناك اذإ ،اًموي 
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	 ةقطنم ةطلسل عضخي يسردم طاشن وأ اهينابم يف وأ ةسردملا لخاد حلاس هيدل وأ ةسردملا ىلإ )هاندأ فيرعتلا رظنا( اًحلاس لمحي .ةيميلعت
	 


	2
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	 ريغ ريقاقعلا مدختسي وأ زوحي  رظنا( ةباقرلل ةعضاخ ةدام عيبل جوري وأ عيبي وأ ،دمعتم لكشب )هاندأ فيرعتلا رظنا( ةعورشملا .ةيميلعت ةقطنم ةطلسل ةعضاخلا اهتطشنأ دحأ وأ اهينابم وأ ةسردملا يف هدوجو ءانثأ )هاندأ فيرعتلا
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	 هينابم يف وأ ةسردملا لخاد )هاندأ فيرعتلا رظنا( ةريطخ ةيدسج ةباصإ اًصخش باصأ  ةطلسل ةعضاخلا اهتطشنأ دحأ وأ اهطيحمو ا .ةيميلعت ةقطنم
	 



	تافيرعتلا 
	•   ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مقر لوادجلا نمض اهديدحت مت ىرخأ ةدام يأ وأ اًراقع ينعتو1  وأ2  وأ3  وأ4  وأ5  مسقلا يف202  )ج( بابلا( ةروظحملا داوملا نوناق نم21  ةدحتملا تايلاولا نوناق نم812 .))ج( 
	•   ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مقر لوادجلا نمض اهديدحت مت ىرخأ ةدام يأ وأ اًراقع ينعتو1  وأ2  وأ3  وأ4  وأ5  مسقلا يف202  )ج( بابلا( ةروظحملا داوملا نوناق نم21  ةدحتملا تايلاولا نوناق نم812 .))ج( 
	•   ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مقر لوادجلا نمض اهديدحت مت ىرخأ ةدام يأ وأ اًراقع ينعتو1  وأ2  وأ3  وأ4  وأ5  مسقلا يف202  )ج( بابلا( ةروظحملا داوملا نوناق نم21  ةدحتملا تايلاولا نوناق نم812 .))ج( 

	• لاةعورشملا ريغ ريقاقع   تحت اًينوناق اهمادختسا وأ اهتزايح مت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا لمشت لا اهنكلو ،ةباقرلل ةعضاخ ةدام ينعتو  رخآ مكح يأ وأ نوناقلا اذهل عضخت ىرخأ ةطلس يلأ اًعبت اًينوناق اهمادختسا وأ اهتزايح مت وأ ،صخرم ةيحص ةياعر يئاصخأ فارشإقلا ماكحأ نم.يلارديفلا نونا 
	• لاةعورشملا ريغ ريقاقع   تحت اًينوناق اهمادختسا وأ اهتزايح مت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا لمشت لا اهنكلو ،ةباقرلل ةعضاخ ةدام ينعتو  رخآ مكح يأ وأ نوناقلا اذهل عضخت ىرخأ ةطلس يلأ اًعبت اًينوناق اهمادختسا وأ اهتزايح مت وأ ،صخرم ةيحص ةياعر يئاصخأ فارشإقلا ماكحأ نم.يلارديفلا نونا 


	•  ةريطخلا ةيدسجلا ةباصلإا ميسجلا توملا رطخ :نمضتت ةيدسج ةباصإ ينعتووأ   وأ حضاوو دملأا ليوط هوشت وأ ديدش يدسج ملأ.هتردق وأ مسجلا ءاضعأ دحأ ةفيظول لوطملا فعضلا وأ ةراسخلا 
	•  ةريطخلا ةيدسجلا ةباصلإا ميسجلا توملا رطخ :نمضتت ةيدسج ةباصإ ينعتووأ   وأ حضاوو دملأا ليوط هوشت وأ ديدش يدسج ملأ.هتردق وأ مسجلا ءاضعأ دحأ ةفيظول لوطملا فعضلا وأ ةراسخلا 
	•  ةريطخلا ةيدسجلا ةباصلإا ميسجلا توملا رطخ :نمضتت ةيدسج ةباصإ ينعتووأ   وأ حضاوو دملأا ليوط هوشت وأ ديدش يدسج ملأ.هتردق وأ مسجلا ءاضعأ دحأ ةفيظول لوطملا فعضلا وأ ةراسخلا 

	•  حلاسلالل مدختسُت ،دامج وأ ةيحةدام وأ ةدام وأ ةادأ وأ زاهج وأ حلاس ينعيو وأ ةافولا يف ببستلا ىلع ةلوهسب ةرداق نوكت وأ يف ببست.ةصوب فصنونينثا نم لقأ اهلوط ةرفشب بيج نيكس لمشي لا حلطصملا اذه نأ ءانثتساب ،ةريطخلا ةيدسجلا ةباصلإا 
	•  حلاسلالل مدختسُت ،دامج وأ ةيحةدام وأ ةدام وأ ةادأ وأ زاهج وأ حلاس ينعيو وأ ةافولا يف ببستلا ىلع ةلوهسب ةرداق نوكت وأ يف ببست.ةصوب فصنونينثا نم لقأ اهلوط ةرفشب بيج نيكس لمشي لا حلطصملا اذه نأ ءانثتساب ،ةريطخلا ةيدسجلا ةباصلإا 


	يميلعتلا ناكملا ديدحت 
	34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145;  WAC 392-172A-05149 
	 قيرف ررقي نأ بجي( يدرفلا ميلعتلا ةطخIEP نوكت يتلا لصفلا تايلمعل تقؤملا ليدبلا يميلعتلا ناكملا )بيسنتلا يف اًرييغت  تايلمعو ، نيوانعلا تحت لصفلاةيفاضلإا ةطلسلا  وةصاخلا فورظلا .هلاعأ ، 
	ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ) ةقاعلإا راهظإ تاتابثإو بيسنتلا تارارق فانئتسا (بيدأتلل 
	34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	 :ىلع تضرتعا اذإ ةيئاضق ىوكش بلط عفر كنكمي 
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	 .ةمئاقلا بيدأتلا ماكحلأ اًقفو هئارجإ مت يذلا بيسنتلا صخي رارق يأ
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	.هلاعأ ددحملا ةقاعلإا راهظإ تابثإ
	 



	حلا بيسنتلا ىلع ظافحلا نأ تدقتعا اذإ ةينوناق ىوكش بلط عفر ةيميلعتلا ةقطنملل زوجيو ريبك دح ىلإ ببسي نأ لمتحملا نم كلفطل يلا .نيرخلآل وأ هل ًةباصإ 
	 مسق عجار ةينوناقلا ىواكشلا تاءارجإ .ةينوناق ىوكش بلط ميدقت لوح تامولعملا نم ديزمل 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق ةطلسALJ ) 
	( يرادلإا ءاضقلا يضاق ىلع بجيALJ ةينوناقلا ىوكشلا عامتسا ةسلج ءارجإ ):هل زوجيو ،رارق ذاختاو 
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	 ناونعلا تحت ةفوصوملا تابلطتملل اًكاهتنا ناك لصفلا نأ تبثأ اذإ هنم لقُن يذلا بيسنتلا ىلإ كلفط ديعي نأ لمع مقاط ةطلسةسردملا، .هتقاعلإ اًراهظإ ناك لفطلا كولس نأ وأ
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	نع ديزت ةدمل ،بسانم تقؤم ليدب يميلعت ناكم ىلإ كلفط بيسنت رييغتب رمأي نأ 
	45
	   بيسنتلا ىلع ءاقبلا نأ تبثأ اذإ اًيسارد اًموي .نيرخلآل وأ هل ةباصإ عوقو ىلإ ريبك دح ىلإ يدؤي نأ حجرملا نم كلفطل يلاحلا
	 



	يبك ددح ىلإ يدؤي نأ حجرملا نم يلصلأا بيسنتلا ىلإ لفطلا ةداعإ نأ ةيميلعتلا ةقطنملا تدقتعا اذإ عامتسلاا ةسلج تاءارجإ راركت نكمي روقو ىلإ .نيرخلآل وأ هل ةباصإ ع 
	 نيناونعلا تحت ةفوصوملا تابلطتملاب بلطلا يفي نأ بجي ،ينوناق ىوكش ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ بلطت ام ىتم  ىوكشلا بلط تاءارجإةينوناقلا ىواكشلاو ةينوناقلا :يلي امك ءانثتساب 
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	 للاخ متت نأ بجيو ةينوناقلا ىوكشلا عامتسا ةسلج ليجعت مت
	20
	  نأ بجي .عامتسلاا ةسلج دقع بلط خيرات نم اًيسردم اًموي( يرادلإا ءاضقلا يضاق ردصي
	ALJ
	 نوضغ يف اًرارق )
	10
	 .عامتسلاا ةسلج دعب ةيسردم مايأ
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	.
	 
	 عامتجلاا نع لزانتلا ىلع ًةباتك ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفتت مل ام يف لح عامتجا دقع بجيف ،ةطاسولا مادختسا ىلع اقفتت وأ  نوضغةعبس
	 
	  ةسلج رمتست دق .ةيميلعتلا ةقطنملاو ةيرادلإا ىواكشلا بتكم ىدل ةينوناقلا ىوكشلا بلط ميدقت خيرات نم ةيميوقت مايأنوضغ يف نيفرطلا يضري امب ةلأسملا لح متي مل ام عامتسلاا
	15
	  .ةينوناقلا ىوكشلا عامتسا ةسلج بلط ملاتسا نم اًيميوقت اًموي
	 



	ارارقلا ىلع نعطلا ةقيرط سفنب ةلجعم ةينوناق عامتسا ةسلج يف ذختملا رارقلا يف نعطلل ةيندم ىوعد ءدب ةيميلعتلا ةقطنملل وأ كل زوجيو تنعلا رظنا( صاخلا ميلعتلا يف ةيبيدأتلا ريغ ةينوناقلا عامتسلاا تاسلج يف نيوا :يئاهنلا رارقلا،فانئتسلاا .)هلاعأ 
	ةلجعملا ةينوناقلا ىواكشلا ءانثأ بيسنتلا 
	34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
	 كلفط ىلع بجيف ،ةيبيدأت لئاسمب طبتري ةينوناق ىوكش عامتسا ةسلج بلط ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ مدقت امدنع-   ةقطنملاو تنأ قفتت مل امىلع ةيميلعتلا ةفلتخم تابيترت-   ةدملا ءاهتنا ىتح وأ ،عامتسلاا ةسلج رومأم رارق رودص راظتناب تقؤم ليدب يميلعت ناكم يف لظي نأ
	 ناونعلا تحت هيلع صوصنم وه امك ،لصفلل ةينمزلاةسردملا لمع مقاط ةطلس،  .لاوأ ثدحي امهيأ 
	 دخلاو صاخلا ميلعتلل دعب نيلهؤم اوسيل نيذلا بلاطلا ةيامح تاءارجإ تاذ تام هب ةلصلا 
	34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	ماع 
	يامحلا تاءارجإ ديكأت كنكمي ،بلاطلل ةيكولسلا دعاوقلا كهتناو ،هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلل قحتسم كلفط نأ تابثإ متي مل اذإ ة مييقت بجي ناك هنأب ملع اهيدل ةقطنملا نأ ررقت اذإ كلفطل ةيئارجلإا ثودح لبق صاخلا ميلعتلا تامدخ ىلع لوصحلل هقاقحتسا ديدحتو كلفط .يبيدأتلا ءارجلإا ىلإ ىدأ يذلا كولسلا 
	ةيبيدأتلا لئاسملل يفرعملا ساسلأا 
	دأتلا ءارجلإا ذاختا يف ببست يذلا كولسلا عوقو لبق صاخلا ميلعتلل قحتسم لفطلا نأب ةفرعملا كلتمت ةيميلعتلا ةقطنملا نأ رابتعا بجي  ،يبي :يلي ام ثدح اذإ 
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	 نيفظوملاو نيفرشملا ىلإ هب ةطبترملا تامدخلاو ةصاخلا ةيميلعتلا تاجايتحلاا يوذ نم كلفط نأب ًةباتك كفواخم نع تربع اذإ .كلفط ملعمل وأ ةيميلعتلا ةقطنملا يف نييرادلإا
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	طبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ىلع لوصحلا ةيقحأب طبتري مييقت ءارجإ تبلط اذإ ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا بجومب هب ة( ةقاعلإا يوذ دارفلأا
	IDEA
	 .)
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	 وأ صاخلا ميلعتلا نع لوؤسملا ةيميلعتلا ةقطنملا ريدم ىلإ رشابم لكشب ةيميلعتلا ةقطنملا يف رخآ فظوم وأ لفطلا ملعم رّبع اذإلفط هرهظي يكولس طمن نأشب ةددحم فواخم نع ةيميلعتلا ةقطنملاب رخآ فرشم فظومل.ك
	 



	تاءانثتسلاا 
	:اذإ ةفرعملا هذه كلتمت ةيميلعتلا ةقطنملا نأ رابتعا نكمي لا 
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	.صاخلا ميلعتلا تامدخ تضفر وأ كلفطل مييقت ءارجإب حمست مل
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	.صاخلا ميلعتلا تامدخل قحتسم ريغ لفط هنأ تابثإو كلفط مييقت مت
	 



	يفرعم ساسأ دوجو مدع ةلاح يف ةيراسلا طورشلا 
	  نيناونعلا تحت فوصوم وه امك ،هدض ةيبيدأت تاءارجإ ذاختا لبق صاخلا ميلعتلل قحتسم كلفط نأب ملع ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا نكت مل اذإ نييعرفلا ةيبيدأتلا لئاسملل يفرعملا ساسلأاو،تاءانثتسلاا  نوقلتي لا نيذلا لافطلأا ىلع ةقبطملا ةيبيدأتلا تاءارجلإا ىلإ لفطلا عضخي دقفا.ةهباشم تايكولسب اوفرصت نيذلاو ،صاخلا ميلعتل 
	،ةيبيدأتلا تاءارجلإل لفطلا اهيف عضخي يتلا ةينمزلا ةدملا للاخ كلفطل مييقت ءارجإ بلط ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ تمدق اذإ ،كلذ عمو  بجيف.لجاع لكشب مييقتلا ءارجإ 
	يسردملا تاطلسلا هتددح يذلا يميلعتلا بيسنتلا يف كلفط لظي  ىتح ،ةيميلعتلا تامدخلا يقلت نود درطلا وأ فيقوتلا نمضتي دق يذلاو ،ة .مييقتلا لامتكا 
	يميلعتلا ةقطنملا هترجأ يذلا مييقتلا نم ةدراولا تامولعملا نابسحلا يف عضولا عم ،صاخلا ميلعتلا تامدخل قحتسم كلفط نأ تابثإ مت اذإ ،ة ةقطنملا ىلع بجيف ،تنأ اهتمدق يتلا تامولعملاو ةيبيدأتلا تابلطتملا عابتاو ،كلفط ىلإ هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ميدقت ةيميلعتلا.هلاعأ ةدحملا 
	تاءارجإ اهذاختاو ةيئاضقلا تاطلسلاو نوناقلا ذيفنت تاطلس ىلإ ةلاحلإا 
	34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	( ةقاعلإا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نم )ب( ءزجلا نإIDEA :) 
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	.صاخلا ميلعتلل قحتسملا كلفط اهبكترا ةميرج نع ةينعملا تاطلسلا غلابإ نم ةيميلعتلا ةقطنملا عنمي لا
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	  نوناقو يلارديفلا نوناقلا قيبطت صخي اميف اهتايلوئسم ةسرامم نم ةيلاولاب ةيئاضقلا تاطلسلاو نوناقلا ذيفنت تاطلس عنمي لا اهبكتري يتلا مئارجلا ىلع ةيلاولا.كلفط
	 



	 
	تلاجسلا لقن 
	 :اهنإف ،كلفط اهبكترا ةميرج نع ةيميلعتلا ةقطنملا تغلبأ اذإ 
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	 ةلاكولا مهغلبت نيذلا تاطلسلا اهذخأتل اهلقن متي ةيبيدأتلا تلاجسلاو صاخلا كفط ميلعت تلاجس نم خسن نأ نمضت نأ بجي.نابسحلا يف ،ةميرجلاب
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	 صاخلا كفط ميلعت تلاجس نم خسن لقنت نأ زوجي  ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا نوناق هب حمسي يذلا دحلاب طقف ةيبيدأتلا تلاجسلاو( ةيصوصخلاو
	FERPA
	 .)
	 



	 ةصاخلا سرادملا يف بلاطلا رومأ ءايلوأ ةطساوب دحاو بناج نم بيسنتلا تابلطتم" يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا رادصإ دنع ةماعلا ةقفنلا ىلعFAPE" 
	CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	( يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا ميدقت اهكمي لا ةيميلعتلا ةقطنملا نأ دقتعت تنك اذإFAPE نود ةصاخ ةسردمب هليجست ترتخاو ،كلفط ىلإ ) .ةصاخلا ةسردملل ةيميلعتلا ةقطنملا نم ضيوعتلا بلطل اهعابتا كيلع بجي ةددحم تاوطخ كانهف ،ةيميلعتلا ةقطنملا ةقفاوم 
	اقم ضيوعتلا ةصاخ ةسردم يف بيسنتلا لب 
	 ةيئادتبا ةسردم وأ ةضورب هقاحلإ تنأ ترتخاو ،ةيميلعتلا قطانملا ىدحإ نم هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا اًقباس كلفط ىقلت اذإ  وألإا ءاضقلا يضاق وأ ةمكحملل زوجيف ،ةيميلعتلا ةقطنملا نم ةلاحإ وإ ةقفاوم نود ةيوناث ةسردم وأ ةصاخ ةيدادعإ( يرادALJ نم بلطي نأ )( يرادلإا ءاضقلا يضاق وأ وأ ةمكحملا تلصوت اذإ ،ليجستلا كلذ ةفلكت نع كضيوعت ةيميلعتلا ةقطنملاALJ مل ةيميلعتلا ةقطنملا نأ ىلإأ )( يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا كلفط ىلإ حيتتFAPE .اًبسانم صاخلا بيسنتلا نأو ،ليجستلا كلذ لبق بسانم تقو يف ) ةمكحملا دجي دجت دق( يرا
	 تاضيوعتلا دودح 
	 :اهضفر وأ هلاعأ ةرقفلا يف ةفوصوملا ضيوعتلا ةفلكت ليلقت متي دق 
	1
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	1
	1
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	 رطخت مل )أ( اذإ( يدرفلا ميلعتلا ةطخ قيرف
	IEP
	  ضفرت كنأ ،ةماعلا ةسردملا نم كلفطل كلقن لبق مهعم هترضح عامتجا رخآ يف )( يناجملا مئلاملا ماعلا ميلعتلا ميدقتل ةيميلعتلا ةقطنملا هتحرتقا يذلا بيسنتلا
	FAPE
	 كتينو كفواخمب حيرصتلا كلذ يف امب ،كلفطل )قفنلا ىلع ةصاخ ةسردمب كلفط ليجست يف نم هلقن لبق تامولعملا كلتب ةيميلعتلا ةقطنملل اًبوتكم اًراعشإ مدقت مل )ب( وأ .ةماعلا ة .)لمع موي قفاوت تلاطع يأ كلذ يف امب( لقلأا ىلع لمع مايأ ةرشعب ةماعلا ةسردملا
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	  اًقبسم اًبوتكم اًراعشإ كيلإ ةيميلعتلا ةقطنملا تمدق اذإ- ةسردملا نم كلفطل كلقن لبقةماعلا-  مييقت ءارجإ يونت اهنأ هيف حرصت .مييقتلل كلفط حيتت مل كنكلو )مييقتلا نم ضرغلاب لوقعمو بسانم حيرصت كلذ يف امب( كلفطل
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	 .ةمكحملا رارقل اًقفو ةلوقعم ريغ كتافرصت تناك اذإ
	 



	:ضيوعتلا ةفلكت نإف ،كلذ عمو 
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	نم )أ( :اذإ راعشلإا ميدقت يف لشفلل اهضفر وأ اهضفخ بجي لا  ةيلوئسملاب راعشإ قلتت مل )ب( وأ ،راعشلإا ميدقت نم ةسردملا كتعهلاعأ فوصوملا راعشلإا ميدقتل
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	اهضفر وأ اهضفخ مدع زوجيو-  يرادلإا ءاضقلا يضاق وأ ةمكحملا رارقل اًقفو-  مل )أ( :اذإ ،بولطملا راعشلإا ريفوت يف كقافخلإطتست لا وأ اًملعتم نكت  ريطخ يفطاع ررض ثودح هلاعأ ةدراولا تابلطتملل لاثتملاا نع جتنيس ناك )ب( وأ ،ةيزيلجنلإاب ةباتكلا عي .كلفطل
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