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 معلومات عامة
 مقدمة

) The Individuals With Disabilities Education Act, IDEAبموجب قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
م إلى الطلبة، وأولیاء أمور 2004الصادر عام  ، بشأن تعلیم الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة، تلتزم المدارس بأن ُتقدِّ

االحتیاجات الخاصة، أو ممن ُیشتَبھ في كونھم من ذوي االحتیاجات الخاصة، إشعاًرا یتضمن شرًحا وافًیا الطلبة من ذوي 
) واللوائح المعتمدة لدى وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة IDEAللحقوق الممنوحة لھؤالء الطلبة بمقتضى القانون المذكور (

 Office of Superintendent of Publicام بوالیة واشنطن (األمریكیة. كما ُیشِرف مكتب مراقب التعلیم الع
Instruction, OSPI مة لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة؛ وھي القواعد التي تجدونھا في الفصل ) على إنفاذ القواعد الُمنظِّ

)392-172A) من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (Washington Administrative Code, WACه ). وتأتي ھذ
الوثیقة، من َثمَّ، اتساًقا مع إشعار الضمانات اإلجرائیة النموذجي المعتمد لدى وزارة التعلیم األمریكیة، في نسختھ المُنقَّحة في 

 .2009شھر یونیو (حزیران) 

 المعنیون بھذا اإلشعار

ھ إلى أولیاء األمور، وأولیاء األمور البدالء، والراشدین من الطلبة. ومن َثمَّ، فإن استعماالت الكلمات  ھذا اإلشعار ُموجَّ
، ُتشیر أیًضا إلى أولیاء األمور البدالء والراشدین من »أبناؤكم«، أو »ابنكم«، أو »ولي األمر«، أو »أنتم«، أو »أنت«

ة ، فتشمل المدارس المعتمدة وغیرھا من المؤسسات العام»المنطقة«، أو »المنطقة التعلیمیة«الطلبة. أما اإلشارة بالكلمات 
 مثل المناطق والھیئات التعلیمیة.

 للمزید من المعلومات

لالطالع على المزید من المعلومات بشأن خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، وكذا بشأن ھذه الضمانات اإلجرائیة، 
، أو مركز یمكنكم التواصل مع مدیر شؤون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة في اإلدارة التعلیمیة التي تتبعھا مدرستكم

» بارتنرشیبس فور أكشن، فویسز فور إمبورمنت«االستعالمات وتدریب أولیاء األمور في الوالیة، أو منظمة 
)Partnerships for Action Voices for Empowerment, PAVE أو مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة ،(

) صفحة خاصة OSPIالتعلیم العام بوالیة واشنطن (). كما تجدون على الموقع اإللكتروني لمكتب مراقب OSPIواشنطن (
 Office of Superintendent of Public Instruction- بشؤون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، تحت عنوان: 

Special Educationعلیم العام بوالیة واشنطن (. إلى جانب ذلك، یوجد لدى مكتب مراقب التOSPI مشرفو برامج (
ومنسق خاص لشؤون المجتمع وأولیاء األمور في خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، وذلك لإلجابة عن أسئلتكم بشأن 

العام بوالیة  برامج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة التي ُیعنى بھا أبناؤكم. ویمكنكم، من َثمَّ، التواصل مع مكتب مراقب التعلیم
)، أو عبر البرید 360-664-3631)، أو عبر الھاتف النصي: (360-725-6075)، على الرقم: (OSPIواشنطن (

 .speced@k12.wa.usاإللكتروني: 

 إشعار الضمانات اإلجرائیة
 ) منھا300.504القسم ()، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في 34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.504) 172-392)، وكذا القسمA-05015 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05015( 

) عند اإلحالة المبدئیة أو عند 2) مع كل عام دراسي جدید، (1یجب منحكم نسخة واحدة من ھذا اإلشعار في األحوال التالیة: (
) عند استالم المنطقة التعلیمیة ألول شكوى ترد منكم بصفة المواطن بشأن تعلیم ذوي 3تقییم، (طلبكم إجراء أعمال ال

) عند استالم المنطقة التعلیمیة ألول طلب منكم بشأن عقد جلسة استماع وفق 4االحتیاجات الخاصة في أي عام دراسي، (
قرار بضرورة تنفیذ أي إجراء انضباطي من شأنھ أن یؤدي ) عند اتخاذ أي 5القواعد اإلجرائیة القانونیة في أي عام دراسي، (

 ). عند طلبكم الحصول على نسخة من ھذا اإلشعار.6( وأخیًراإلى تغییر في تنسیب الطالب، 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
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ویتضمن إشعار الضمانات اإلجرائیة ھذا شرًحا وافًیا لجمیع الضمانات اإلجرائیة المتعلقة بالتنسیب الفردي للطالب لدى إحدى 
الخاصة على النفقة العامة، إلى جانب إجراءات التقدم بشكاوى المواطنین بشأن تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، المدارس 

والموافقات المستنیرة، والضمانات اإلجرائیة الواردة في الجزء الفرعي (ھـ) من الجزء (ب) من لوائح قانون تعلیم ذوي 
)، وأحكام سریة المعلومات الواردة في الجزء الفرعي (و) من Subpart E of the Part B IDEAاالحتیاجات الخاصة (

). ویجوز للمناطق Subpart E of the Part B IDEAالجزء (ب) من لوائح قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
م إلى أولیاء األمور إشع اًرا للضمانات اإلجرائیة التعلیمیة أن تأخذ بھذا اإلشعار على نحو ما ھو علیھ في ھذه الوثیقة أو أن ُتقدِّ

 من إعدادھا.

 اإلشعار المكتوب السابق
 ) منھا 300.503)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.503) 172-392)، وكذا القسمA-05010 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05010( 

م إلیكم نسخة مكتوبة من المعلومات المتعلقة بالقرارات المھمة التي  یجب على إدارة المنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، أن ُتقدِّ
من شأنھا أن تؤثر على برنامج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة الذي ینتظم فیھ ابنكم. وُتعَرف تلك النسخة باسم اإلشعار 

عن وثیقة ُتبیَّن فیھا القرارات المتخذة في أي اجتماع، أو تلك القرارات التي تتخذھا المنطقة  المكتوب السابق؛ وھو عبارة
ا على أي طلب یرد منكم.  وتلتزم المنطقة التعلیمیة بأن ُترِسل إلیكم إشعاًرا مكتوًبا سابًقا بعد اتخاذ أي قرار من التعلیمیة، رّدً

ھذه القرارات، عادًة، بالمقترحات أو حاالت الرفض بشأن بدء تحدید أحد برامج وتتعلق  تلك القرارات، وذلك قبل بدء تنفیذه.
 ) البنكم، أو تقییمھ فیھ، أو تنسیبھ إلیھ، أو تقدیمھ لھ، أو تغییر أيٍّ مما تقدم ذكره.FAPEالتعلیم العام المالئم (

 على أن أي إشعار مكتوب سابق یجب أن یشتمل على البنود التالیة:
 المنطقة التعلیمیة إجراءه، أو ما الذي ترفض إجراءه. ما الذي تقترح •
 شرح ألسباب ذلك االقتراح أو الرفض. •
)، Individualized Education Plan, IEPبیان لجمیع الخیارات األخرى التي نظر فیھا فریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة ( •

 مع بیان أسباب استبعاد تلك الخیارات.
 التقییم، أو التقدیرات، أو السجالت، أو التقاریر، التي اتُِّخذت أساًسا لذلك القرار.بیان لجمیع إجراءات  •
 بیان أي عوامل أخرى تتعلق بھذا القرار. •
 بیان أي إجراء تقییمي تقترحھ المنطقة التعلیمیة إلجراء أعمال التقییم المبدئي وغیرھا من أعمال إعادة التقییم. •
 بمقتضى الضمانات اإلجرائیة المبینة في ھذا الدلیل. إقرار بحمایة ولي األمر المعني، •
كیفیة الحصول على نسخة من دلیل إشعار الضمانات اإلجرائیة ھذا، أو إرفاق نسخة منھ إن لم یكن ولي األمر قد تلقى واحدًة من  •

 قبل.
 اإلجرائیة.بیان بالمصادر التي یمكن لولي األمر المعني التواصل معھا لمساعدتھ على فھم ھذه الضمانات  •

 وفیما یلي بعض األحوال التي ستتلقى فیھا إشعاًرا مكتوًبا سابًقا:
 إذا كانت المنطقة التعلیمیة ترغیب في إجراء عمل من أعمال التقییم أو إعادة التقییم، أو في حال رفضھا إجراء ذلك. •
 ).IEPعند تغییر تنسیب الطالب أو تغییر خطتھ التعلیمیة الُمخصَّصة ( •
 بون إجراء أي تغییر، وترفض المنطقة التعلیمیة إجراءه.عندما تطل •
 عندما ترسلون إلى المنطقة التعلیمیة إشعاًرا مكتوًبا بشأن إلغاء موافقتكم على أن یتلقى ابنكم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة. •

ًرا باللغة التي یفھمھا عامة الناس، وأ م إلیكم كذلك بلغتكم األم، أو بأي ویجب أن یكون اإلشعار المكتوب السابق ُمحرَّ ن ُیقدَّ
طریقة للتواصل تستخدمونھا، ما لم یكن من الواضح صعوبة تقدیمھ على ھذا النحو. فإن لم یكن في لغتكم األم، أو طریقة 

 ). ترجمة1التواصل التي تستخدمونھا، أبجدیة مكتوبة، فیجب على المنطقة التعلیمیة أن تتخذ اإلجراءات التي تضمن: (
ا أو بأي وسیلة أخرى متاحة في لغتكم األم، أو في طریقة التواصل التي تستخدمونھا، ( ). استیعابكم لمحتوى 2اإلشعار شفھّیً

 ) أعاله.2) و(1). تقدیم الدلیل المكتوب على استیفاء الشروط الواردة في البندین (3اإلشعار، (
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 اللغة األم
 ) منھا 300.29)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.29) 172-392)، وكذا القسمA-01120 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-01120( 

 لي:عند استعمالھ مع أي فرد ال ُیتِقن اللغة اإلنجلیزیة، ما یاللغة األم، ُیقَصد بمصطلح 
 اللغة التي یستخدمھا ذلك الشخص عادًة، أو اللغة التي یستخدمھا أولیاء أمر الطفل في العادة. .1
اللغة التي یستخدمھا الطفل عادًة في منزلھ أو في بیئتھ التعلیمیة؛ وھذا التعریف ُیعتَمد في جمیع حاالت التواصل المباشر مع الطفل  .2

 (بما فیھا إجراءات تقییمھ).

االحتیاجات السمعیة أو البصریة الخاصة، أو أولئك الذین لیست لدیھم لغة مكتوبة، فُیقَصد بمفھوم اللغة األم معھم أما ذوو 
 طریقة التواصل التي یستخدمھا الواحد منھم في العادة (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة برایل، أو التواصل الشفھي).

 البرید اإللكتروني
 ) منھا 300.505ونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم ()، من مد34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.505) 172-392)، وكذا القسمA-05020 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05020( 

المعنیة تتیح ألولیاء یجوز لولي األمر أن یتلقى الوثائق التالي ذكرھا عن طریق البرید اإللكتروني، إذا كانت المنطقة التعلیمیة 
 األمور ھذه اإلمكانیة:

 اإلشعار المكتوب السابق. .1
 إشعار الضمانات اإلجرائیة. .2
 اإلشعارات المتعلقة بطلبات عقد جلسات االستماع القانونیة. .3

 موافقة ولي األمر: التعریف
 ) منھا 300.9)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.9) 172-392)، وكذا القسمA-01040 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-01040( 

 ما یلي:الموافقة ُیقَصد بمصطلح 
الًعا  .1 لعت بلغتك األم أو بغیرھا من طرق التواصل (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة برایل، أو التواصل الشفھي) اطِّ إقرار منك بأنك قد اطَّ

 على جمیع المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي أنت بصدد إعطاء موافقتك علیھ.تاًما 
إقرار مكتوب منك بتفھمك لطبیعة ذلك اإلجراء، وموافقة منك علیھ، وكذلك تفھمك وموافقتك على أن ھذه الموافقة تتضمن وصًفا  .2

 بالجھات التي ستتطلع على ھذه السجالت. لذلك اإلجراء، مع بیان بالسجالت (إن ُوِجدت) التي سُیكَشف عنھا، وكذا بیان
 إقرار منك بمعرفتك بأن ھذه الموافقة ُتقدم منك طواعیة، وأن من حقك إلغاءھا (أو سحبھا) في أي وقت. .3

وفي حال الرغبة في إلغاء الموافقة، بعد أن بدء تلقي الطفل خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، فیجب إبداء ھذه الرغبة 
ُیلغي سحب الموافقة، أو ُیبطل، أي إجراء اتُِّخذ في المدة ما بین تاریخ إعطاء الموافقة وتاریخ سحبھا. كما أن إدارة  كتابًة. ولن

المنطقة التعلیمیة لیست ُملَزمة بإجراء أي تعدیل (أو تغییر) على سجالت طفلكم التعلیمیة إلزالة أي إشارة إلى تلقي طفلكم 
 لخاصة.لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات ا

 موافقة ولي األمر: الشروط
 ) منھا 300.300)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.300) 172-392)، وكذا القسمA-03000 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-03000( 
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 الموافقة على إجراء التقییم المبدئي

للمنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، إجراء أي تقییم مبدئي لطفلكم بھدف تحدید مدى أھلیتھ للحصول على خدمات تعلیم ال یحق 
ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات، ما لم ُترِسل إلیكم بإشعار مكتوب سابق ُیبیِّن أعمال التقییم المقترحة، 

وبة بشأنھ. بل یجب على المنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، بذل كل جھٍد وجیھ للحصول وتحصل منكم على موافقة مستنیرة مكت
 على موافقتكم المستنیرة على إجراء أي تقییم مبدئي لتحدید مدى أھلیة طفلكم لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة.

لمنطقة التعلیمیة أي موافقة على بدء تقدیم خدمات تعلیم كما أن موافقتكم على إجراء أي تقییم مبدئي ال تعني أنكم قد منحتم ا
ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من خدمات إلى طفلكم. إذ یجب على المنطقة التعلیمیة، أیًضا، الحصول على 

 موافقتكم على تقدیم تلك الخدمات للمرة األولى.

كنتم تسعون إلى تسجیلھ في إحداھا، ورفضتم إعطاء موافقتكم، أو  أما إذا كان طفلكم مسجالً في إحدى المدارس العامة، أو إذا
للمنطقة التعلیمیة التي تتبعونھا أن تحاول مرة أخرى  فیجوزتقاعستم عن الرد على طلب موافقتكم على إجراء أي تقییم مبدئي، 

الحصول على موافقتكم عن طریق الوساطة أو عقد الجلسات اإلجرائیة القانونیة، على النحو الوارد بیانھ في موضع الحق من 
تستمر في تقییم طفلكم في ظل  ھذا اإلشعار، ولكنھا غیر ُملَزمة بفعل ذلك. أما إذا اختارت المنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، أال

 الظروف الراھنة، فإنھا ال تخالف بذلك أي التزام من التزاماتھا بشأن تحدید مكان طفلكم، وتحدید ھویتھ، وتقییمھ.

ر الذین في رعایة الوالیة  القاعدة الخاصة بشأن التقییم المبدئي للُقصَّ

فلن تحتاج المنطقة التعلیمیة إلى الحصول على موافقتكم إلجراء أي إذا كان طفلكم قاصًرا في رعایة الوالیة، وال یعیش معكم، 
 تقییم مبدئي لتحدید مدى أھلیة الطفل لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، وذلك في أي حالة من الحاالت التالیة:

 إذا لم تستطع المنطقة التعلیمیة الوصول إلیكم رغم بذلھا جھوًدا وجیھة للوصول إلیكم. .1
 إذا أُبِطلت حقوق ولي أمر الطفل بمقتضى قوانین الوالیة. .2
إذا قرر أحد القضاة المختصین تخویل أي فرد آخر غیر ولي األمر بصالحیة اتخاذ القرارات بشأن تعلیم الطفل، مع تقدیم ھذا  .3

 الشخص موافقتھ على إجراء التقییم المبدئي للطفل.

)، أي طفل ممن IDEAق استعمالھ في قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (وف القاصر في رعایة الوالیة،وُیقَصد بمصطلح 
 یلي ذكرھم:

 أي طفل ُمَتَبنى لم ُیْجَر إیداعھ لدى ولي أمر بدیل یتبناه. .1
، وفق أحكام القانون النافذ في والیة واشنطن، قاصًرا في رعایة الوالیة. .2  أي طفل ُیَعدُّ
 الصحیة واالجتماعیة، أو لدى غیرھا من المؤسسات العامة المختصة برعایة األطفال. أي طفل ُموَدٍع في رعایة وزارة الخدمات .3

 ال یشمل أي طفل ُمَتَبنى لدیھ بالفعل ولي أمر بدیل. القاصر في رعایة الوالیةومن َثمَّ، فإن مصطلح 

 موافقة ولي األمر على الخدمات المبدئیة وإلغاء الموافقة على استمرار تقدیم الخدمات

یجب على المنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، أن تبذل جھوًدا وجیھة للحصول على موافقتكم المستنیرة المكتوبة الالزمة لتقدیم 
 .للمرة األولىخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات إلى طفلكم 

تلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا  فإذا لم تردوا على طلب الحصول على موافقتكم لیتمكن طفلكم من
تلجأ إلى إجراء الوساطة لتحصل  أالمن الخدمات للمرة األولى، أو إذا رفضتم إعطاء ھذه الموافقة، فمن حق المنطقة التعلیمیة 

إلداریة المختصة لتقدیم على موافقتكم، أو إلى عقد الجلسة اإلجرائیة القانونیة لتحصل على حكم من أحد قضاة المحاكم ا
 خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات إلى طفلكم.

أي أنھ، في حال رفضكم طلب الحصول على موافقتكم على أن یتلقى طفلكم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما 
م إلى طفلكم تلك  یتصل بھا من الخدمات للمرة األولى، أو في حال عدم استجابتكم لھذا الطلب، فیجوز للمنطقة التعلیمیة أال ُتقدِّ

 الخدمات. وفي ھذه الحالة:
) free appropriate public education, FAPEال تكون المنطقة التعلیمیة مخالفًة لشرط إتاحة تعلیم عام مجاني مالئم ( .1

 لطفلكم، لعجزھا عن تقدیم تلك الخدمات إلیھ.
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)، أو بإعدادھا، لطفلكم بشأن خدمات IEPالتعلیمیة ُملَزمًة بعقد اجتماع خاص بشأن الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (ال تكون المنطقة  .2
 تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات التي كانت موافقتكم قد ُطلِبت من أجل تقدیمھا.

مات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات، أما إذا أعطیتم موافقتكم المكتوبة على أن یتلقى طفلكم خد
فستبدأ المنطقة التعلیمیة على الفور في تقدیم تلك الخدمات، وسیبقى طفلكم مؤھالً لتلقیھا إلى أن تحدث أي حالة من الحاالت 

 التالیة:
 تقییم.ُیعاد تقییم الطفل وَیثُبت أنھ لم یعد مؤھالً لتلقي تلك الخدمات بعد إعادة ال .1
ج من مرحلة الثانویة المعتادة. .2  یتخرَّ
أغسطس (آب)، فسیبقى مؤھالً لتلقي تلك الخدمات حتى  31عاًما بعد تاریخ  21عاًما (أما إذا كان سیبلغ سن  21یبلغ من العمر  .3

 نھایة العام الدراسي المعني).
 م تلك الخدمات إلى طفلھ.تقدیم ولي أمر الطفل بیاًنا مكتوًبا ُیلِغي بھ موافقتھ على استمرار تقدی .4

م ولي أمر الطفل بیاًنا مكتوًبا ُیلِغي بھ موافقتھ على استمرار تقدیم تلك الخدمات إلى طفلھ، بعد أن بدأت المنطقة التعلیم یة فإذا قدَّ
وقفھا تقدیم ھذه  قبل إشعاًرا مكتوًبا سابًقا في تقدیم ھذه الخدمات إلیھ، فیجب على المنطقة التعلیمیة أن ُترِسل إلى ولي األمر

د ھذا اإلشعار التاریخ الذي سُتوِقف فیھ المنطقة التعلیمیة ھذه الخدمات، وأن ُیبلِغ ولي أمر  الخدمات بمدة معقولة؛ على أن ُیحدِّ
 الطفل كذلك بأن المنطقة التعلیمیة في ھذه الحالة:

) free appropriate public education, FAPEال تكون المنطقة التعلیمیة مخالفًة لشرط إتاحة تعلیم عام مجاني مالئم ( .1
 لطفلكم، لعجزھا عن تقدیم تلك الخدمات إلیھ.

)، أو بإعدادھا، لطفلكم بشأن تقدیم خدمات تعلیم ذوي IEPلیست ُملَزمة بعقد اجتماع خاص بشأن الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة ( .2
 االحتیاجات الخاصة بعد تاریخ إیقافھا.

لجأ إلى اإلجراءات القانونیة الواجبة لنقض بیان اإللغاء المكتوب من ولي أمر الطفل، أو إلى استخدام وال یجوز للمنطقة أن ت
إجراءات الوساطة للحصول على موافقة ولي األمر على االستمرار في تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة إلى 

الً لتلقي الطفل. فإذا أوقفت المنطقة التعلیمیة تقدیم خدمات تعلیم ذو ي االحتیاجات الخاصة إلى الطفل، فال ُیَعدُّ الطفل بعدھا ُمؤھَّ
تلك الخدمات، وُیصِبح بذلك خاضًعا للشروط ذاتھا التي تنفذ بحق جمیع الطلبة. على أنھ یجوز لولي األمر أو لغیره ممن على 

مبدئي، في أي وقت بعد إلغاء ولي األمر لموافقتھ معرفة بالطفل المعني، بمن فیھم المنطقة التعلیمیة، إحالة الطفل إلى تقییم 
 على تلقي الطفل لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة تلك.

 موافقة ولي األمر على أعمال إعادة التقییم

فإذا كان من الُمزَمع إجراء اختبار جدید ضمن إجراءات إعادة تقییم الطفل، فیجب على المنطقة التعلیمیة التي تتبعونھا أن 
 تحصل على موافقتكم المستنیرة المكتوبة قبل أن ُتعید تقییم الطفل، ما لم ُتثِبت المنطقة التعلیمیة:

 أنھا قد اتخذت اإلجراءات المناسبة للحصول على موافقة ولي األمر على إعادة تقییم الطفل. .1
ا رغم تلك اإلجراءات. .2  أن ولي أمر الطفل لم ُیْبِد رّدً

قة على إجراء االختبار الجدید ضمن إجراءات إعادة تقییم طفلھ، فیجوز للمنطقة التعلیمیة أن فإذا رفض ولي األمر المواف
تستمر في إعادة تقییم الطفل عن طریق اللجوء إلى إجراءات الوساطة أو عقد جلسات للحصول على موافقة ولي أمره، أو إلى 

عادة التقییم ھذه، ولكن المنطقة التعلیمیة لیست ُملَزمة بفعل عقد جلسات االستماع اإلجرائیة القانونیة لنقض رفض ولي األمر إل
ذلك. وكما ھي الحال في أعمال التقییم المبدئي، ال تكون المنطقة التعلیمیة مخالفة ألي التزاٍم من التزاماتھا بموجب أحكام 

عن االستمرار في السعي إلى  )، إذا امتنعتPart B of IDEAالجزء (ب) من لوائح قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
 إجراء إعادة التقییم عن طریق إجراءات الوساطة أو عقد جلسات االستماع القانونیة.

 توثیق المساعي الوجیھة المبذولة للحصول على موافقة ولي األمر

لحصول على موافقة ولي یجب على المنطقة التعلیمیة التي تتبعونھا أن تحتفظ بالوثائق الدالة على ما تبذلھ من جھود وجیھة ل
األمر على إجراء أعمال التقییم المبدئي بھدف تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات للمرة 
ر الذین في رعایة الوالیة  األولى، أو بھدف إجراء إعادة التقییم التي تتضمن اختباًرا جدیًدا، أو بھدف تحدید أولیاء أمور القُصَّ

إلجراء أعمال التقییم المبدئي. ویجب أن تتضمن ھذه الوثائق سجالً بالمحاوالت التي تبذلھا المنطقة التعلیمیة في ھذه 
 المجاالت، وھو السجل الذي یشمل على سبیل المثال ما یلي:
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 نتائج.تقاریر مفصلة عن المكالمات الھاتفیة التي أُجریت في ھذا الشأن، وما خلصت إلیھ ھذه المكالمات من  .1
 نسًخا من المراسالت التي أُرِسلت إلیكم، مع جمیع الردود التي وردت بشأنھا. .2
 تقاریر مفصلة عن الزیارات التي أُجریت على منزلكم أو مواقع عملكم، وما خلصت إلیھ ھذه الزیارات من نتائج. .3

 معلومات أخرى بشأن الموافقات

 قبل تنفیذھا أي إجراء من اإلجراءات التالیة:لیست المنطقة التعلیمیة ُملَزمًة بتحصیل موافقتكم 
 مراجعة البیانات الموجودة في الوقت الراھن، إذا كانت ھذه المراجعة جزًءا من أعمال تقییم الطفل أو إعادة تقییمھ. .1
ة قبل إجراء ذلك اختبار الطفل أو تقییمھ بحیث ینفذ على جمیع الطلبة ما لم یكن من الالزم تحصیل موافقات أولیاء أمور جمیع الطلب .2

 االختبار أو التقییم.

ل، على نفقتكم الخاصة، في إحدى المدارس العامة، أو إذا كنتم ُتعلِّمونھ في المنزل، ولم ُتعطوا  أما إذا كان طفلكم قد ُسجِّ
، فیجوز للمنطقة موافقتكم على إجراء التقییم المبدئي للطفل، أو على إعادة تقییمھ، أو تقاعستم في الرد على طلب تلك الموافقة

تلجأ إلى إجراء الوساطة لتحصل على موافقتكم، أو إلى عقد الجلسة اإلجرائیة القانونیة لنقض رفضكم . كما أن  أالالتعلیمیة 
المنطقة التعلیمیة لیست ُملَزمًة بالنظر إلى طفلكم بوصفھ مؤھالً لتلقي خدمات مكافئة لخدمات المدارس الخاصة؛ وھي 

ح لبعض الطلبة الذین ُینسبِّھم أولیاء أمورھم إلى مدارس خاصة مع استحقاقھم لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخدمات التي ُتتا
 الخاصة.

 التعلیمي المستقلأعمال التقییم 
 ) منھا 300.502)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.502) 172-392)، وكذا القسمA-05005 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05005( 

) لطفلھ، إذا كان independent educational evaluation, IEEلولي األمر الحق في إجراء تقییم تعلیمي مستقل (
األمر إجراء ھذا التقییم التعلیمي معترًضا على ذلك التقییم الذي أجرتھ المنطقة التعلیمیة التي یتبعھا. وفي حال طلب ولي 

) لطفلھ، فیجب على المنطقة التعلیمیة أن ُتتیح لھ المعلومات بشأن مكان إجراء ذلك التقییم التعلیمي المستقل IEEالمستقل (
)IEE.والمعاییر التي تنفذھا المنطقة التعلیمیة بشأنھ ( 

 التعریفات

یم ُیجریھ أحد المفتشین المؤھلین من غیر موظفي المنطقة التعلیمیة عبارة عن تقی ): IEEالتقییم التعلیمي المستقل ( •
 المسؤولة عن تقدیم الخدمات التعلیمیة إلى طفلك.

أن تتحمل المنطقة التعلیمیة تكلفة التقییم كاملًة، أو أن تضمن، عوًضا عن ذلك، إجراء  النفقة العامة:ُیقَصد بمصطلح  •
 بالمرة.التقییم دون تحمیل ولي األمر أي تكلفة 

 حق ولي األمر في طلب إجراء تقییم تعلیمي مستقل على النفقة العامة

) IEEإذا كان ولي أمر الطفل معترًضا على التقییم الذي أجرتھ المنطقة التعلیمیة، فلھ الحق في إجراء تقییم تعلیمي مستقل (
 لطفلھ على النفقة العامة، مع مراعاة الشروط التالیة:

) لطفلھ على النفقة العامة، فیجب على المنطقة التعلیمیة، في غضون IEEإجراء تقییم تعلیمي مستقل (إذا طلب ولي األمر  .1
م طلًبا لعقد جلسة استماع قانونیة لُتبیِّن فیھا أن التقییم الذي  إما) یوًما تقویمًیا من تاریخ استالمھا ذلك الطلب، 15( (أ) أن ُتقدِّ

(ب) أن توافق وإما ظھرت أن الطفل لم یستوِف المعاییر التي تعتمدھا المنطقة التعلیمیة، أجرتھ للطفل تقییم سلیم وأن نتائجھ أ
 ) المطلوب على النفقة العامة.IEEعلى إجراء التقییم التعلیمي المستقل (

الذي أجرتھ  فإذا تقدمت المنطقة التعلیمیة بطلب لعقد جلسة استماع قانونیة، وجاء قرار الجلسة النھائي مؤكًدا سالمة التقییم .2
) المطلوب، ولكن على غیر النفقة IEEالمنطقة التعلیمیة للطفل، فیظل لولي األمر الحق في إجراء التقییم التعلیمي المستقل (

 العامة.
) لطفلھ، فیجوز للمنطقة التعلیمیة المعنیة أن تسأل عن أسباب IEEكذلك، إذا طلب ولي األمر إجراء تقییم تعلیمي مستقل ( .3

ا في ھذا الشأن، وال یجوز  اعتراض ولي األمر على التقییم الذي أجرتھ. على أنھ ال یجوز للمنطقة التعلیمیة أن تطلب شرًحا تاّمً



 11ص. 

) للطفل على النفقة IEEلھا كذلك أن تتقاعس، دونما مبرر، عن اتخاذ أحد إجراءین: فإما أن ُتجري التقییم التعلیمي المستقل (
ر فیھا نتائج التقییم الذي أجرتھ بالفعل. العامة، وإما أن تتقدم بطلب لعقد  جلسة استماع قانونیة ُتبرِّ

) واحٍد على النفقة العامة في كل مرة ُتجري فیھا المنطقة IEEولولي األمر الحق في طلب إجراء تقییم تعلیمي مستقل (
 التعلیمیة المعنیة تقییًما لطفلھ، ویلقى تقییمھا ھذا اعتراًضا من ولي األمر.

 التقییم التي یطلب ولي األمر إجراءھاأعمال 

م إلى المنطقة التعلیمیة المعنیة تقییًما تعلیمّیًا IEEفإذا أجرى ولي األمر تقییًما تعلیمّیًا مستقالً ( ) لطفلھ، على النفقة العامة، أو قدَّ
 ) أجراه على نفقتھ الخاصة:IEEمستقالً (
) في أي قرار تتخذه بشأن إتاحة أي برنامج للتعلیم IEEلتقییم التعلیمي المستقل (فیجب على المنطقة التعلیمیة أن تأخذ بنتائج ذلك ا .1

 ) للطفل، بشرط أن یكون ذلك التقییم مستوفًیا لمعاییر المنطقة التعلیمیة.FAPEالمجاني المالئم (
ُیحَتجُّ بھ في أي جلسة استماع قانونیة ) كدلیل IEEویجوز لولي األمر وللمنطقة التعلیمیة تقدیم نتائج ذلك التقییم التعلیمي المستقل ( .2

 ُتعَقد بشأن الطفل.

 )Administrative Law Judges, ALJطلبات إجراء أعمال التقییم الواردة من قضاة المحاكم اإلداریة (

المستقل )، في إحدى جلسات االستماع القانونیة، بإجراء التقییم التعلیمي ALJإذا أمر أحد قضاة المحاكم اإلداریة المختصة (
)IEE.ألي طفل بعینھ، فإن ھذا التقییم ُیجرى عندئٍذ على النفقة العامة ( 

 معاییر المنطقة التعلیمیة

) على النفقة العامة، فیجب أن تتطابق المعاییر التي ُیجرى وفًقا لھا، بما فیھا: مكان IEEإذا أُجري أي تقییم تعلیمي مستقل (
إجرائھ، مع تلك المعاییر التي تستند إلیھا المنطقة التعلیمیة المعنیة في إجرائھا أي تقییم  إجرائھ، ومؤھالت الُمفتِّش القائم على

 ) لطفلھ).IEEمن نوعھ (بالقدر الذي تتسق بھ ھذه المعاییر وحق ولي األمر في إجراء تقییم تعلیمي مستقل (

جداول زمنیة بعینھا على إجراء أي تقییم تعلیمي وال یجوز ألي منطقة تعلیمیة، باستثناء ما تقدم بیانھ، أن تضع أي شروط أو 
 ) على النفقة العامة.IEEمستقل (

 التعریفات المتعلقة بسریة المعلومات
 ) منھا 300.611)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.611) 172-392)، وكذا القسمA-05180 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن ( 
)WAC 392-172A-05180( 

) فیما یتعلق بسجالت خدمات تعلیم ذوي IDEAلولي األمر حقوق بعینھا یمنحھا إیاه قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
الممنوحة لھم بمقتضى قانون  االحتیاجات الخاصة التي یتلقاھا طفلھ. ویتمتع أولیاء األمور بھذه الحقوق إلى جانب تلك الحقوق

)؛ وھو Family Educational Rights and Privacy Act, FERPAالحقوق التعلیمیة والخصوصیة األَُسریة (
م ضمانات حمایة السجالت التعلیمیة لجمیع الطلبة.  القانون الذي ُیقدِّ

 »:سریة المعلومات«سم المعنون بـ وُیقَصد بكل مصطلح من المصطلحات التالیة المعاني الُمبیَّنة قرینھ في الق

دة للھویة الشخصیة من المعلومات الواردة فیھا، بحیث ال اإلتالف • ا، أو نزع البیانات الُمحدِّ : أي إتالف تلك السجالت مادّیً
 یبقى فیھا ما یكشف عن ھویة صاحبھا.

دة في تعریف السجالت التعلیمیة • ) من مدونة اللوائح 34في الباب (» السجالت التعلیمیة«: ذلك النوع من السجالت الُمحدَّ
، الباب 1974) (من اللوائح التنفیذیة لقانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة األَُسریة لعام 99الفیدرالیة، من الجزء (

 34) ((FERPAز) (المعروف اختصاًرا باسم  1232لقسم () من مدونة قوانین الوالیات المتحدة األمریكیة، في ا20(
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CFR Part 99 (the regulations implementing the Family Educational Rights and 
Privacy Act of 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA.(( 

سة الُمشاِركة  • فة لھویة أصحابھا : وُیقَصد بھا أي منطقة تعلیمیة، أو إدارة، أو مؤسسة تجمع أي بیاالُمؤسَّ نات ُمعرِّ
الشخصیة، أو تحتفظ بھا، أو تستخدمھا، أو ُیحَصل منھا على تلك البیانات، بموجب أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم 

 ).Part B of IDEAذوي االحتیاجات الخاصة (

 بیانات تحدید الھویة الشخصیة
 ) منھا 300.32لقسم ()، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في ا34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.32) 172-392)، وكذا القسمA-01140 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن ( 
)WAC 392-172A-01140( 

 ، وُیقَصد بھا تلك المعلومات التي تحتوي على أيٍّ من البیانات التالیة: بیانات تحدید الھویة الشخصیة
 فرد آخر من أفراد أسرتھ.اسم الطفل، واسم ولي أمره، أو اسم أي  .1
 عنوان الطفل. .2
فة لھویة صاحبھا الشخصیة، مثل: رقم التأمین االجتماعي للطفل، أو رقم تسجیلھ كطالب. .3  أي بیانات ُمعرِّ
 قائمة األوصاف الشخصیة أو غیرھا من المعلومات التي یمكن من خاللھا التعرف على شخصیة الطفل على نحو أكید. .4

 إشعار أولیاء األمور
 ) منھا 300.612)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.612) 172-392)، وكذا القسمA-05185 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن ( 
)WAC 392-172A-05185( 

م مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( طلِع فیھ أولیاء األمور على جمیع )، بموجب لوائحھ، إشعاًرا یُ OSPIُیقدِّ
فة لھویة أصحابھا الشخصیة، بما فیھا:  التفاصیل المتعلقة بسریة البیانات الُمعرِّ

 بیان بإمكانیة إصدار اإلشعار باللغات األم لمختلف الفئات التي یتألف منھا سكان والیة واشنطن. .1
الشخصیة، وأنواع البیانات المطلوبة، واألسالیب التي تعتزم والیة بیان بتصنیفات األطفال الذین ُتحَفظ بیانات تعریف ھویاتھم  .2

 واشنطن استخدامھا في جمع تلك البیانات (بما فیھا المصادر التي ُتجَمع منھا ھذه البیانات)، وأوجھ استخدام تلك البیانات.
فة لھویة أصحابھا  موجز السیاسات واإلجراءات التي یجب على المناطق التعلیمیة االلتزام بھا فیما یتعلق .3 بتخزین البیانات الُمعرِّ

 الشخصیة، وكذا فیما یتعلق باإلفصاح عنھا ألي أطراف أخرى، واستبقائھا، وإتالفھا.
بیان بجمیع الحقوق الممنوحة ألولیاء األمور والطلبة فیما یتعلق بھذه البیانات، بما فیھا الحقوق المقررة بمقتضى قانون الحقوق  .4

) من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في 34)، ولوائحھ التنفیذیة، على النحو الوارد في الباب (FERPAیة األُسریة (التعلیمیة والخصوص
 ).CFR Part 99 34) منھا (99الجزء (

قبل اتخاذ أي إجراء رئیسي لتحدید ھویة األطفال، أو تحدید أماكنھم، أو تقییمھم، على مستوى الوالیة كلھا (وھو ما ُیعَرف 
، یجب أن ُینَشر إشعار بذلك في الصحف، أو في غیرھا من وسائل اإلعالم، أو في كلتیھما مًعا، بما »)حصر األطفال«باسم 

یضمن تداولھ على نطاٍق كاٍف إلخطار جمیع أولیاء األمور في جمیع أنحاء الوالیة بشأن ھذا اإلجراء الُمزَمع تنفیذه لتحدید 
 م ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھ من الخدمات، وتحدید أماكنھم، وتقییمھم.ھویات األطفال الذین یحتاجون إلى تعلی

 حقوق االطالع
 ) منھا 617-300.613)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.613-617) 172-392)، وكذا القسمA-05190–05210 من القانون اإلداري (
 )WAC 392-172A-05190–05210( لوالیة واشنطن

لولي األمر الحق في االطالع على سجالت طفلھ التعلیمیة، التي تجمعھا المنطقة التعلیمیة المعنیة، أو تحتفظ بھا، أو 
)، وكذا الحق في Part B of IDEAتستخدمھا، بمقتضى أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

المنطقة التعلیمیة، دونما تأخیر ال مبرر لھ، أن تلبي طلب ولي األمر لفحص أي سجالت تعلیمیة تخص  مراجعتھا. ویجب على
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) للطفل، أو أي جلسة استماع إجرائیة IEPطفلھ، أو مراجعتھا، وكذا قبل عقد أي اجتماع بشأن الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (
جلسة إجرائیة قانونیة تتعلق بانضباط الطالب الذي یتلقى خدمات تعلیم  قانونیة محایدة (بما في ذلك أي اجتماع للتسویة، أو أي

) یوًما تقویمّیًا من تاریخ تقدیم 45ذوي االحتیاجات الخاصة)؛ على أال یجاوز ذلك في أي حال من األحوال خمسة وأربعین (
 الطلب.

 ویشمل حق ولي األمر في فحص سجالت طفلھ التعلیمیة، ومراجعتھا، ما یلي:
 في تلقي ردٍّ من المنطقة التعلیمیة على طلبات ولي األمر المعقولة للحصول على شروٍح لتلك السجالت أو تفسیرات لھا. الحق .1
الحق في طلب نسخ من تلك السجالت من المنطقة التعلیمیة إن لم یكن باإلمكان مطالعتھا أو مراجعتھا، ما لم یكن قد تلقى ولي األمر  .2

 مثل تلك النسخ فعلّیًا.
 حق في إنابة أحٍد عنك في فحص ھذه السجالت ومراجعتھا.ال .3

تفترض المنطقة التعلیمیة في ھذه األحوال أن ولي األمر متمتع بصالحیة فحص سجالت طفلھ التعلیمیة ومراجعتھا، ما لم 
ئل الوصایة، واالنفصال، ُتخَطر ھذه المنطقة التعلیمیة بعدم تمتعھ بتلك الصالحیة بمقتضى القوانین النافذة في الوالیة بشأن مسا

 والطالق، وما إلیھا.

 سجل االطالع

یجب على جمیع المناطق التعلیمیة االحتفاظ بسجٍل بھ بیانات األطراف التي تطلع على السجالت التعلیمیة المجموعة، أو 
)، Part B of IDEAالمحفوظة، أو المستخدمة لدیھا بمقتضى أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

على أن تشمل ھذه البیانات اسم كل طرٍف من تلك األطراف، وتاریخ منحھ حق االطالع على تلك السجالت، والغرض من 
تمكینھ من االطالع علیھا. على أن المنطقة التعلیمیة المعنیة لیست ُملَزمًة باالحتفاظ بسجل الحاالت التي یطلع فیھا أولیاء 

 نطقة التعلیمیة ممن لھم صالحیة االطالع على تلك السجالت.األمور أو موظفو الم

 السجالت المتعلقة بأكثر من طفل واحد

إذا كان السجل التعلیمي یحتوي على بیانات تخص أكثر من طالب واحد، فال یحق لولي األمر المعني أن ُیطالِع أو ُیراِجع إال 
ع المنطقة التعلیمیة تمكینھ من ممارسة حقھ ھذا دون إفشاء بیانات تلك البیانات التي تخص طفلھ فحسب. فإذا لم یكن بمستطا

أي طالب آخر ممن یحتوي السجل على بیاناتھم، فیقتصر حق ولي األمر المعني بدالً من ذلك على إعالمھ بالبیانات التي 
 تخص طفلھ فحسب.

 قائمة بأنواع المعلومات ومواقع حفظھا

م إلیكم قائمة بأنواع السجالت التعلیمیة التي تجمعھا، أو تحفظھا، أو تستخدمھا، مع بیان یجب على المنطقة التعلیمیة أن  ُتقدِّ
 مواقع حفظھا؛ وذلك بناًء على طلٍب منكم.

 الرسوم

مھا إلیكم من السجالت، التي یحق لكم  یجوز للمنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، أن تطلب رسوًما معینًة نظیر أي نسٍخ ُتقدِّ
)، Part B of IDEAع علیھا ومراجعتھا بمقتضى أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (االطال

ا أي عائق یمنعكم من ممارسة حقكم في االطالع على تلك السجالت ومراجعتھا. على أنھ ال  ل ھذه الرسوم فعلّیً بشرط أال ُتشكِّ
البحث في تلك البیانات، التي یحق لكم االطالع علیھا ومراجعتھا بمقتضى  یجوز للمنطقة التعلیمیة أن تفرض أي رسوٍم نظیر

 )، أو نظیر استعادتھا.IDEAأحكام قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

 تعدیل السجالت بناًء على طلب ولي األمر
 ) منھا 300.621–300.618)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في األقسام (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.618 – §300.621) 172-392)، وكذا القسمA-05215 من القانون اإلداري (
 )WAC 392-172A-05215لوالیة واشنطن (
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یجوز لولي األمر أن یطلب من المنطقة التعلیمیة تغییر أي بیانات یراھا غیر دقیقة، أو ُمضلِّلًة، أو یرى فیھا انتھاًكا 
آخر من حقوقھ، من بین تلك البیانات الواردة في سجالت طفلھ التعلیمیة التي ُتجَمع، أو ُتحَفظ،  لخصوصیة طفلھ أو ألي حق

 ).IDEAأو ُتستَخدم بمقتضى أحكام قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

یانات المطلوب ویجب على المنطقة التعلیمیة، في غضون مدة معقولة من استالمھا طلبكم، أن تتخذ قراراھا بإجراء تغییر الب
 تغییرھا، أو باالمتناع عن إجرائھ.

 طلب عقد جلسة االستماع، وإجراءاتھا، ونتائجھا

إذا اتخذت المنطقة التعلیمیة قراراھا برفض تغییر البیانات التي طلبتم تغییرھا، فیجب علیھا أن ُتبلِغكم بقرارھا ھذا، مع 
 إعالمكم بحقكم في طلب عقد جلسة استماع لدیھا.

لولي األمر أن یطلب عقد جلسة استماع لتفنید البیانات، التي طلب تغییرھا في سجالت طفلھ التعلیمیة، لتأكید أنھا غیر یحق 
ل بخالف ذلك انتھاًكا لخصوصیة طفلھ أو أليٍّ حٍق من حقوقھ. ویجب أن ُتعَقد جلسة االستماع،  دقیقة، أو ُمضلِّلة، أو أنھا ُتشكِّ

إجراءات جلسات االستماع المتبعة لدى المنطقة التعلیمیة المعنیة على نحو ما ینص علیھ قانون لتفنید ھذه البیانات، وفق 
). على أن ھذه الجلسة لیست واحدًة من جلسات االستماع القانونیة FERPAالحقوق التعلیمیة والخصوصیة األَُسریة (

 الخاصة التي ُتعَقد بخصوص أمٍر متعلق بتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة.

افإذا خلصت المنطقة التعلیمیة، من جلسة االستماع ھذه، إلى اتخاذ القرار بأن تلك البیانات  غیر دقیقة، أو ُمضلِّلة، أو  فعلّیً
ل بخالف ذلك انتھاًكا لخصوصیة الطفل المعني أو أليِّ حقٍّ آخر من حقوقھ، فیجب علیھا عندئٍذ أن ُتغیِّر تلك البیانات،  ُتشكِّ

 مر الطفل إخطاًرا مكتوًبا بإجراء تلك التغییرات.وأن ُتخِطر ولي أ

غیر دقیقة، أو غیر ُمضلِّلة،  لیستأما إذا خلصت المنطقة التعلیمیة، من جلسة االستماع ھذه، إلى اتخاذ القرار بأن تلك البیانات 
ل بخالف ذلك انتھاًكا لخصوصیة الطفل المعني أو أليِّ حقٍّ آخر من حقوقھ، فیجب ع لیھا عندئٍذ أن ُتعلِم ولي أمر أو ال ُتشكِّ

الطفل بحقھ في تقدیم بیاٍن ُیَضمُّ إلى سجالت طفلھ التعلیمیة، وُیعلِّق فیھ ولي األمر على تلك البیانات، أو ُیبیَّن فیھ جمیع 
 األسباب وراء اعتراضھ على القرار الذي اتخذتھ المنطقة.

 ت طفلھ التعلیمیة، فیجب ما یلي:فإذا اختار ولي األمر أن یترك بیاًنا ُیَضمُّ إلى سجال
 یجب على المنطقة التعلیمیة أن تحتفظ بھذا البیان ضمن سجالت الطفل المعني ما دام السجل أو البیانات الُمخَتلف علیھا موجودة فیھا. .1
حینئٍذ اإلفصاح  إذا أفصحت المنطقة التعلیمیة عن السجالت التي تخص الطفل أو عن الجزء المتنازع علیھ أيِّ طرٍف، فیجب علیھا .2

 عن ھذا البیان أیًضا إلى ذلك الطرف.

 الموافقة على اإلفصاح عن بیانات تحدید الھویة الشخصیة
 ) منھا 300.622)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.622) 172-392)، وكذا القسمA-05225طن ) من القانون اإلداري لوالیة واشن
)WAC 392-172A-05225( 

فة للھویة الشخصیة إلى أي أطراف  یجب الحصول على موافقة مكتوبة من ولي األمر قبل اإلفصاح عن أي بیانات ُمعرِّ
أخرى؛ ما لم یكن اإلفصاح عن تلك البیانات من سجالت طفلھ التعلیمیة مسموًحا بإجرائھ دون موافقة ولي أمره، بمقتضى 

). وال ُتطلَب موافقة ولي األمر، بوجھ عام، قبل اإلفصاح عن FERPAالتعلیمیة والخصوصیة األَُسریة (أحكام قانون الحقوق 
فة للھویة الشخصیة إلى مسؤولي المؤسسات المشاركة بھدف استیفاء أي شرط من الشروط المنصوص علیھا  البیانات الُمعرِّ

). على أنھ یجب الحصول على موافقة ولي Part B of IDEAفي الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
فة للھویة الشخصیة إلى مسؤولي المؤسسات  األمر، أو موافقة الطالب حال بلوغھ سن الرشد، قبل اإلفصاح عن البیانات الُمعرِّ

د تكالیف تلك الخدمات. كذلك، إذا كان ا م الخدمات االنتقالیة، أو التي ُتسدِّ لطفل یرتاد إحدى المدارس الُمشاِركة التي ُتقدِّ
فة للشخصیة بشأن طفلھ ما بین مسؤولي المنطقة  الخاصة، فیجب تحصیل موافقة ولي أمره قبل تداول أي بیانات ُمعرِّ
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التعلیمیة، التي تتبعھا تلك المدرسة الخاصة، ومسؤولي المنطقة التعلیمیة التي یتبعھا محل إقامة الطفل، إذا لم یكن في نیة ولي 
 جیل طفلھ لدى المنطقة التعلیمیة التي یتبعھا محل إقامتھ.األمر تس

 ضمانات حمایة بیانات تحدید الھویة الشخصیة
 ) منھا 300.623)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.623) 172-392)، وكذا القسمA-05230 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05230( 

فة للشخصیة طوال مراحل جمعھا، وتخزینھا، واإلفصاح  یجب على المنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، حمایة البیانات الُمعرِّ
فة للھویة الشخصیة.  عنھا، وإتالفھا. ویتحمل أحد مسؤولي المنطقة التعلیمیة المعنیة مسؤولیة ضمان سریة جمیع البیانات الُمعرِّ

فة للھویة الشخصیة أو استخدامھا، التدریبات أو  كما یجب أن یتلقى جمیع األفراد، الذین یقومون على جمع تلك البیانات الُمعرِّ
التعلیمات فیما یتعلق بسریة ھذه البیانات على نحو ما تنص علیھ أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة 

)Part B of IDEAن الحقوق التعلیمیة والخصوصیة األَُسریة () وكذا أحكام قانوFERPA.( 

فة الشخصیة،  ثة بأسماء موظفیھا، الذین یجوز لھم االطالع على البیانات الُمعرِّ وعلى كل منطقة تعلیمیة أن تحتفظ بقائمة ُمحدَّ
اتھم الوظیفیة، وأن ُتتیح ھذه القائمة للعامة لالطالع علیھا.  وُمسمیَّ

 قاؤھا، وإتالفھاتخزین المعلومات، واستب
 ) منھا 300.624)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.624) 172-392)، وكذا القسمA-05235 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05235( 

فة للھویة الشخصیة التي ُجِمعت، یجب على المنطقة التعلیمیة، التي تتبعونھا، أن ُتبلِغكم عند  انقضاء الحاجة إلى البیانات الُمعرِّ
 أو ُحِفظت، أو اسُتخِدمت لتقدیم الخدمات التعلیمیة إلى طفلكم.

وعند انقضاء الحاجة إلى تلك البیانات، یجب إتالفھا بناًء على طلٍب منكم. على أنھ یجوز االحتفاظ بسجل دائم یحتوي على اسم 
، ورقم ھاتفھ، وبیان درجاتھ، وسجل حضوره، والفصول الدراسیة التي ارتادھا، والصفوف التي اجتازھا، طفلكم، وعنوانھ

 واألعوام الدراسیة التي أتمھا؛ وال یخضع ھذا السجل، من َثمَّ، لشرط التقادم بمرور الوقت.

)، من الباب 14ُیرجى الرجوع إلى الفصل (ولالطالع على القانون النافذ في الوالیة بشأن استبقاء ذلك النوع من السجالت، 
). أما اإلجراءات المتعلقة بالمدة التي یجب Chapter 40.14 RCW)، من مدونة القوانین الُمنقَّحة لوالیة واشنطن (40(

ارة على المناطق التعلیمیة االحتفاظ فیھا بتلك السجالت، فتنشرھا وزارة الخارجیة بوالیة واشنطن، لدى قسم المحفوظات وإد
 ).Washington Secretary of State, Division of Archives and Records Managementالسجالت (

 إجراءات تسویة النزاعات المتعلقة بتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة
ھ مشاركة ولي أمر الطفل أساسیة ومھمة فیما یتعلق بجمیع جوانب برنامج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة الذي ینضم إلی

طفلھ. وتبدأ ھذه المشاركة مع إجراء اإلحالة المبدئیة للطفل. وینبغي لولي األمر والمنطقة التعلیمیة المعنیة، من َثمَّ، التعاون 
فیما بینھما لتسویة أي خالفات قد تؤثر في برنامج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة الذي ینتظم فیھ الطفل. فإذا لم یستطع ولي 

تعلیمیة المعنیة تسویة تلك الخالفات بالتعاون بینھما، فیمكن تسویتھا عن طریق خیارات التسویة القانونیة األمر والمنطقة ال
 الرسمیة المتاحة؛ وھي إجراءات الوساطة، وشكاوى المواطنین، وجلسات االستماع القانونیة المحایدة.

 الوساطة
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 ) منھا 300.506)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (
)34 CFR § 300.506) 172-392)، وكذا األقسامA-05060–05075 من القانون اإلداري (

 )WAC 392-172A-05060–05075لوالیة واشنطن (

 أحكام عامة

م خدمات الوساطة دون تكلفة یتحملھا ولي األمر أو  المنطقة التعلیمیة، وذلك بھدف تسویة أي مشكلة تطرأ بشأن تحدید أي ُتقدَّ
م إلى الطفل، أو بشأن تقییمھ، أو تنسیبھ، أو تقدیمھ؛ وذلك عند تقدیم FAPEبرنامج من برامج التعلیم العام المالئم ( ) الُمقدَّ

نكم من حقكم في عقد جلسة استماع طلٍب لعقد جلسة استماع قانونیة. الوساطة إجراء طوعي، وال یمكن استخدامھ لحرما
قانونیة، أو لتأخیر الوفاء بذلك الحق. وال یمكن استخدامھ كذلك لحرمانكم من حقوقكم األخرى التي تتمتعون بھا بمقتضى 

)، أو لتأخیر الوفاء بھا. وُیجرى ترتیب Part B of IDEAأحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
 ساطة في الموعد المناسب، وفي المكان الذي یالئمكم أنتم والمنطقة التعلیمیة المعنیة مًعا.جلسات الو

فإذا لم یرغب ولي األمر المعني في إجراء الوساطة، فإن للمنطقة التعلیمیة أن تضع اإلجراءات التي من شأنھا أن تتیح لھ، في 
 ید یكون:الزمان والمكان اللذین یناسبانھ، فرصة لاللتقاء بطرف محا

متعاقًدا مع إحدى الھیئات المختصة بتسویة النزاعات، أو مع مركز لالستعالم وتدریب أولیاء األمور، أو مع مركز للموارد المجتمعیة  .1
 ألولیاء األمور داخل الوالیة.

 قادًرا على شرح منافع إجراء الوساطة والحث على اللجوء إلیھ. .2

 حیاد الوسطاء

مؤھل، ومحاید، ومتمرس على أسالیب الوساطة التي ُتجدي نفًعا. ویجب أن یكون الوسیط على ُیجري أعمال الوساطة فرد 
درایة تامة بالقوانین واللوائح النافذة بشأن تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھ من خدمات. ویتعاقد مكتب مراقب 

مال الوساطة، ولدي ھذه المؤسسة قائمة ببیانات ) مع مؤسسة خارجیة إلجراء أعOSPIالتعلیم العام في والیة واشنطن (
الوسطاء، الذین ُیجرى تكلیفھم بأعمال الوساطة على أساس االختیار العشوائي، أو على أساس التناوب، أو على أي أساس 

)، أو OSPI). أال یكون موظًفا لدى مكتب مراقب التعلیم العام (1حیادي آخر. ویلزم فیمن ُیكلَّف بدور الوسیط شرطان: (
م خدمات مباشرة إلى الطفل موضوع إجراء  إحدى المناطق التعلیمیة، أو غیر ذلك من المؤسسات التابعة للوالیة التي ُتقدِّ

). أال تكون لھ مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع المصالح المتضمنة في أعمال الوساطة الُمزَمع إجراؤه. 2الوساطة، (
 لموعد المناسب، وفي المكان الذي یالئمكم أنتم والمنطقة التعلیمیة المعنیة مًعا.وُیجرى ترتیب جلسات الوساطة في ا

 االتفاقات التي تخلص إلیھا الوساطة

وإذا توصل ولي األمر والمنطقة التعلیمیة إلى اتفاق، فیجب توثیق ھذا االتفاق في صورة اتفاق وساطة مكتوب ُیوقِّع علیھ ولي 
ا. على أن المناقشات التي تدور في أثناء جلسات األمر ومندوب المنطقة التعلیمی ل بإبرام تلك االتفاقات الُملِزمة قانونّیً ة الُمخوَّ

الوساطة تظل سریًة، وال یجوز االحتجاج بھا كدلیل في أي جلسة استماع قانونیة، أو في أي دعوى مدنیة أمام أي محكمة 
ذا الشرط في اتفاق الوساطة المكتوب. أما وثیقة اتفاق الوساطة فیدرالیة أو أي محكمة داخل والیة واشنطن. ویجب إثبات ھ

ذاتھا فیجوز استخدامھا دلیالً في ھذا الشأن؛ إذ إن اتفاقات الوساطة ُملِزمة قانونّیًا وواجبة التنفیذ أمام أي محكمة مختصة من 
 محاكم الوالیة، أو أمام أي محكمة من المحاكم الجزئیة في الوالیات المتحدة.

وق ما بین التحقیقات التي ُتجرى في شكاوى المواطنین بشأن تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة الفر
 وجلسات االستماع القانونیة

) على مختلف إجراءات التقدم Part B of IDEAتنص لوائح الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
لمواطنین)، وكذا إجراءات الجلسات القانونیة. فیجوز ألي فرد أو منظمة بالشكاوى داخل الوالیة (والتي ُتعَرف باسم شكاوى ا

عى فیھا أن إحدى OSPIالتقدم بأي شكوى من شكاوى المواطنین إلى مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( )، ُیدَّ
المؤسسات العامة، قد انتھكت )، أو غیر ذلك من OSPIالمناطق التعلیمیة، أو مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (

)، أو Part B of IDEAشرًطا من الشروط المنصوص علیھا في الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (



 17ص. 

)، CFR Part 300 34) منھا (300)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في الجزء (34القواعد الفیدرالیة الواردة في الباب (
). Part B of IDEAأو اللوائح التنفیذیة النافذة في الوالیة بشأن الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

) في شكاوى المواطنین، وذلك على أساس المعلومات الواردة فیھا OSPIوینظر مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
م الشكوى، أو من المنطقة التعلیمیة أو أي مؤسسة عامة  بشأن تلك االنتھاكات، سواء كانت ھذه المعلومات واردة من ُمقدِّ

عى حدوثھ. ا على الشكوى. ویجب تقدیم شكوى المواطن في غضون عام واحد من تاریخ وقوع االنتھاك الذي ُیدَّ  أخرى رّدً

دید ھویة الطفل المعني، أو تقییمھ، أو تنسیبھ، أو أما طلبات عقد جلسات االستماع القانونیة، فیما یتعلق بأي أمر یتعلق بتح
) إلیھ، فال یجوز تقدیمھا إال من ولي األمر أو من المنطقة التعلیمیة المعنیة. وتنعقد FAPEتقدیم خدمات التعلیم العام المالئم (

 Office ofریة ()، من مكتب جلسات االستماع اإلداALJجلسة االستماع القانونیة برئاسة أحد القضاة اإلداریین (
Administrative Hearings, OAH ،؛ وھو مؤسسة مستقلة داخل حكومة الوالیة. وتتضمن جلسات االستماع القانونیة(

بوجھ عام، االستماع إلى شھادات الشھود وتقدیم األدلة. ویجب التقدم بطلب عقد الجلسة القانونیة في غضون عامین من تاریخ 
عى   حدوثھ (وُتستثنى من ھذا الشرط حاالت تحریف المعلومات أو حجبھا).وقوع االنتھاك الذي ُیدَّ

 وتجدون أدناه شرًحا للجدول الزمني لشكاوى المواطنین والجلسات القانونیة، وإجراءاتھما.

 اإلجراءات المتعلقة بشكاوى المواطنین
 ) منھا 300.153 – 300.151)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في األقسام (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §§300.151) 172-392)، وكذا األقسامA-05025–05045 من القانون اإلداري (
 )WAC 392-172A-05025–05045لوالیة واشنطن (

مة من داخل الوالیة؛ OSPIیعتمد مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( ) اإلجراءات الالزمة لتسویة الشكاوى الُمقدَّ
المنصوص علیھا في اللوائح النافذة في الوالیة. كما ُتحَفظ المعلومات بشأن ھذه الشكاوى الواردة من وھي اإلجراءات 

 داخل الوالیة على الموقع اإللكتروني للمكتب.

فإذا كنتم، أنتم أو أي فرد أو منظمة، ترون أن إحدى المناطق التعلیمیة، أو مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن 
)OSPIو غیر ذلك من الھیئات التعلیمیة التي تخضع ألحكام قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة ()، أIDEA قد (

)، Part B of IDEAانتھكت أي حكم من األحكام الواردة في الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
ئح النافذة في الوالیة، فیجوز لكم التقدم بشكوى مكتوبة إلى أو اللوائح التنفیذیة الملحقة بھذا الجزء، أو ما یكافئھا من اللوا

 Office of Superintendent of) على العنوان التالي: OSPIمكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
Public Instruction (OSPI), Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-

م الشك7200  وى أن ُیرِسل نسخة منھا إلى المنطقة التعلیمیة أو المؤسسة المعنیة التي یشكوھا.. ویجب على ُمقدِّ

 تقدیم الشكاوى

مھا سواء كان شخًصا أو منظمة، ویجب أن تشتمل كذلك على المعلومات التالیة:  یجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة توقیع ُمقدِّ
خالفت أحد الشروط المنصوص علیھا في الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي بیان بأن المنطقة التعلیمیة أو المؤسسة المعنیة قد  •

)، أو اللوائح التنفیذیة الملحقة بھذا الجزء، أو ما یكافئھا من اللوائح أو القوانین النافذة في Part B of IDEAاالحتیاجات الخاصة (
 تنفیذ إجراء الوساطة أو اتفاق التسویة. الوالیة، أو بیان بامتناع تلك المنطقة التعلیمیة أو المؤسسة المعنیة عن

 اسم المنطقة التعلیمیة أو المؤسسة المعنیة، وعنوانھا. •
مة بشأنھ تحدیًدا، وكذا بیانات االتصال بھ إذا لم یكن لھ مأوى محدد. •  اسم الطالب المعني، إذا كانت الشكوى ُمقدَّ
 اسم المدرسة التي یرتادھا الطالب المعني. •
 مدعوًما بوقائع محددة. وصف لطبیعة المشكلة •
م الشكوى من المعلومات وقت تقدمھ بالشكوى. •  التسویة المقترحة لھذه المشكلة بقدر ما لدى ُمقدِّ
م الشكوى، وعنوانھ، ورقم ھاتفھ. •  اسم ُمقدِّ
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بوالیة قبل تاریخ استالم مكتب مراقب التعلیم العام  عام واحدعلى أال یكون قد مضى على تاریخ وقوع المخالفة أكثر من 
 ) الشكوى مستوفاًة الشروط المتقدم بیانھا.OSPIواشنطن (

) استمارًة نموذجیًة یمكنكم استخدامھا للتقدم بشكواكم؛ وھي OSPIوقد وضع مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
 File a Citizen Complaint  –Special Education  –OSPI:االستمارة التي تجدونھا على الصفحة اإللكترونیة

Frequently asked questions and request forms – على أن استخدام ھذه االستمارة لیس ملزًما لمن أراد أن .
 یتقدم بأي شكوى.

 تحقیق في الشكاوىال

) التحقیق في الشكوى وإصدار قرار مكتوب بشأنھا في غضون OSPIیجب على مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
) یوًما من تاریخ استالمھ إیاھا، ما لم ُیؤَذن بتمدیدھا. وخالل مدة الستین یوًما ھذه، على مكتب مراقب التعلیم العام 60ستین (

). إتاحة الفرصة 2). إلزام المنطقة التعلیمیة بالرد على الشكوى، (1)، خالل مدة الستین یوًما ھذه، (OSPI(بوالیة واشنطن 
م الشكوى لتقدیم المزید من المعلومات بشأن االدعاءات الواردة في شكواه، ( ). إجراء تحقیق میدانيٍّ مستقٍل؛ إذا رأى 3لُمقدِّ

). مراجعة جمیع المعلومات ذات الصلة بموضوع 4) ضرورة في ذلك، (OSPI( مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن
الشكوى، واتخاذ قرار مستقل بشأن ما إن كانت المنطقة التعلیمیة أو المؤسسة المعنیة قد انتھكت بالفعل شرًطا من الشروط 

 ).Part B of IDEAالمنصوص علیھا في الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

 التحقیق، والتمدید، وتحریر القرار

مة ظروف استثنائیة خاصة بھا، 1وال یجوز تمدید مھلة الستین یوًما إال في إحدى حالتین: ( ). 2(أو ). أن یكون للشكوى الُمقدَّ
م الشكوى والمنطقة التعلیمیة طواعیًة وكتابًة على تمدید المھلة المذكورة لتسویة الشكوى من  خالل الوساطة أو أن یتفق ُمقدِّ

 غیره من الطرق البدیلة المتبعة في تسویة الخالفات.

م الشكوى والمنطقة التعلیمیة كلیھما، وُیراَعى فیھ معالجة  وبنھایة المدة المذكورة، ُیرَسل القرار الُمتََّخذ مكتوًبا إلى ُمقدِّ
ار المكتوب، من َثمَّ، كل ادعاء من حیث نتائج االدعاءات الواردة في الشكوى، كل ادعاء منھا على حدة. ویتناول ھذا القر

البحث في وقائعھ، واالستنتاجات، واألسباب التي ینبني علیھا القرار بشأنھ، وجمیع التدابیر التصحیحیة الوجیھة التي ُتَعدُّ 
 الزمًة لتسویة الشكوى إذا َثُبت وقوع المخالفة موضوع االدعاء.

 معالجة الشكاوى

)، من تحقیقھ في موضوع الشكوى، إلى حقیقة وقوع أي مخالفة OSPIلتعلیم العام بوالیة واشنطن (إذا خلص مكتب مراقب ا
 أو تقاعس بشأن تقدیم الخدمات المعنیة، فیجب أن یتضمن القرار ما یلي:

ویض المالي أو كیفیة تدارك الحرمان الذي عانى منھ الطالب المعني فیما یتعلق بالخدمات، ویشمل ذلك، إذا اقتضت الضرورة، التع .1
 غیر ذلك من اإلجراءات التصحیحیة المالئمة بحسب احتیاجات الطالب.

 ضمان إتاحة خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، على النحو السلیم، لجمیع الطلبة مستقبالً. .2

 شكاوى المواطنین بشأن تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وجلسات االستماع القانونیة

المواطن الُمسَتلَمة موضوًعا لالختصام في جلسات استماع قانونیة أیًضا، أو إذا كانت ھذه الشكوى تتضمن إذا كانت شكوى 
عدًدا من المسائل، وكانت واحدًة منھا أو أكثر موضوًعا لالختصام في إحدى جلسات االستماع القانونیة، فیجب على مكتب 

ي جانًبا ذلك الجزء المنظور من الشكوى في جلسات االستماع تلك، وأال ) أن ُینحِّ OSPIمراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
ُیجري أي تحقیق فیھ، حتى تنقضي تلك الجلسات؛ على أن ُتجرى تسویة أي مسائل واردة في الشكوى غیر متضمنة في قائمة 

 المسائل المطروحة في جلسة االستماع القانونیة ضمن األُُطر الزمنیة المحددة لھا.

كانت الشكوى تتضمن جزًءا قد سبق حسمھ في جلسة استماع قانونیة، فیجب االلتزام بالقرار الصادر بشأن ھذا الجزء  أما إذا
م ھذه الشكوى OSPIفي جلسة االستماع القانونیة تلك، ویجب على مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( ) أن ُیبلِغ ُمقدَّ

 كونھ قد ُحِسم بالفعل.بأن ھذا الجزء ال یمكن التحقیق فیھ ل

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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عى فیھا أن أي منطقة OSPIعلى أنھ من الواجب على مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( ي أي شكوى ُیدَّ ) أن ُیسوِّ
 تعلیمیة بعینھا قد تقاعست عن تنفیذ أي قرار صادر عن أي جلسة استماع قانونیة.

 إجراءات جلسات االستماع القانونیة
 ) منھا 300.513 – 300.507)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في األقسام (34( وفق أحكام الباب

)34 CFR §§300.507 – 300.513) 172-392)، وكذا األقسامA-05080–05125 من (
 )WAC 392-172A-05080–05125القانون اإلداري لوالیة واشنطن (

 أحكام عامة

لب لعقد جلسة استماع قانونیة بخصوص أي مسألة تتعلق بتعریف طفلكم، أو یجوز لكم، أنتم أو المنطقة التعلیمیة، التقدم بط
) إلیھ. ویجب على المنطقة التعلیمیة أن ُتخبركم بشأن FAPEتقییمھ، أو تنسیبھ، أو بتقدیم أحد خدمات التعلیم العام المالئم (

؛ وذلك عند تقدمھا أو جمیع الخدمات القانونیة، وما یتصل بھا من الخدمات، المجانیة أو المنخفضة  التكلفة المتاحة في الحيِّ
تقدمكم بطلب لعقد جلسة استماع قانونیة، أو عند طلبكم تلك المعلومات. وأي إشارة إلیكم، عند التحدث عن إجراءات الجلسات 

لتم أحد المحامین. وأي إشارة إلى المنطقة التعلیمی ة، بالمثل، أیًضا، إشارة إلى القانونیة، ھي إشارة إلى محامیكم، إذا كنتم قد وكَّ
لھا.  المحامي الذي ُیمثِّ

 تقدیم الطلبات

تقدیم طلب بذلك إلى الطرف األخر؛ وھو الطلب الذي یجب  –أنتم أو المنطقة التعلیمیة  –لعقد جلسة االستماع القانونیة، علیكم 
ا أیًضا.  أن یتضمن جمیع البنود الوارد ذكرھا أدناه، والذي یجب إبقاؤه سرّیً

م الطلب، سواء كنتم أنتم أو المنطقة التعلیمیة، أن ُیرِسل نسخًة من طلبھ إلى مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة و على ُمقدِّ
)، على Administrative Resource Services, ARS)، لدى دائرة خدمات الموارد اإلداریة (OSPIواشنطن (

 العنوان التالي:

Office of Superintendent of Public Instruction 
Administrative Resource Services 

Old Capitol Building 
PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 
 appeals@k12.wa.usأو عبر البرید اإللكتروني: 

 ویجب أن یتضمن طلب عقد جلسة االستماع القانونیة ما یلي:
 المعني.اسم الطالب  .1
 محل إقامة الطالب المعني. .2
 اسم المدرسة التي یرتادھا الطالب المعني. .3
 بیانات االتصال بالطالب، إذا كان طفالً أو فتًى بال مأوى محدد. .4
 وصف لطبیعة المشكلة، على أن یكون مدعوًما بالوقائع المتعلقة بھا. .5
م الطلب من  .6  المعلومات وقت تقدمھ بطلبھ.التسویة المقترحة لھذه المشكلة بقدر ما لدى ُمقدِّ

 اإلشعار المطلوب قبل انعقاد جلسات االستماع القانونیة

وال یجوز عقد جلسة االستماع القانونیة ما لم ُیرِسل ُمقِدم الطلب نسخًة من طلبھ إلى الطرف اآلخر الذي یختصمھ، وكذا نسخًة 
 المعلومات المذكورة أعاله.) متضمنًة OSPIإلى مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (

mailto:appeals@k12.wa.us
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 استیفاء الشكلیات في طلب عقد جلسة االستماع

م لعقد جلسة استماع قانونیة، یجب أن یستوفي الطلب شكلیاتھ. وُیقَصد بمصطلح  استیفاء ولمتابعة النظر في أي طلب ُیقدَّ
وُیَعدُّ الطلب مستوفًیا شكلیاتھ  م الطلب.تقدیأن یكون الطلب قد جمع في محتواه كل الشروط المذكورة أعاله تحت بند  الشكلیات

ما لم ُیرِسل الطرف الُمْخَتَصم بیاًنا مكتوًبا یؤكد فیھ أنھ یرى أن الطلب لم یستوِف شكلیاتھ، على أن ُیرِسل الطرُف الُمْخَتَصُم 
م بالطلب، في غضون خمسALJھذا البیان المكتوب إلى القاضي اإلداري ( ) یوًما 15ة عشر ()، وكذا إلى الطرف الُمتقدِّ

 تقویمّیًا من تاریخ تقدیم الطلب.

)، في غضون خمسة أیام تقویمیة من تاریخ تلقیھ ذلك البیان، أن یتخذ قراره بشأن استیفاء ALJوعلى القاضي اإلداري (
 اتخاذه.بھذا القرار مكتوًبا فور  –أنتم والمنطقة التعلیمیة  –الطلب لشكلیاتھ المذكورة أعاله، وأن ُیرِسل إلیكم 

 تعدیل طلب عقد جلسة االستماع

مھ إال في إحدى حالتین: م الطلب أن ُیجري أي تغییر على الطلب الذي قدَّ  ال یجوز لُمقدِّ
ًقا كتابًة، وُیمَنح من َثمَّ الفرصة لتسویة الطلب من خالل اجتماع تسویة على .1 النحو  أن یقبل الطرف الُمْخَتَصم تلك التغییرات قبوالً موثَّ

ًما منكم؛ أي من ولي األمر المعني)،الُمب  یَّن أدناه (وھذا في حال كان الطلب ُمقدَّ
 أن یأذن مسؤول جلسة االستماع بإجراء تلك التغییرات، وذلك في غضون مدة ال تتجاوز خمسة أیام قبل تاریخ عقد الجلسة. .2

م الطلب  دیل األُُطر الزمنیة الخاصة باجتماع التسویة أي تغییر على طلبھ، فیجب تع -ویقصد بھ ولي األمر -فإذا أجرى ُمقدِّ
ل أو من التاریخ إجراءات التسویةوكذا تعدیل المدة الُمخصَّصة للتسویة (انظر:  ) لتبدأ من جدید من تاریخ تقدیم الطلب الُمعدَّ

 ). ALJالذي یضعھ القاضي اإلداري (

 القانونیةرد إدارة المنطقة التعلیمیة على طلب عقد جلسة االستماع 

، فیما اإلشعار المكتوب السابقإذا لم تكن المنطقة التعلیمیة قد أرسلت إلیكم إشعاًرا مكتوًبا سابًقا، على النحو الُمبیَّن تحت بند 
) أیام تقویمیة من 10یتعلق باستیفاء شكلیات طلب عقد جلسة االستماع المقدم من طرفكم، فیجب علیھا، في غضون عشرة (

 طلبكم، أن ُترِسل إلیكم بردٍّ یشتمل على ما یلي: تاریخ استالمھا
شرح لألسباب التي من أجلھا اقترحت المنطقة التعلیمیة اتخاذ اإلجراء الُمْخَتَلف علیھ في طلب جلسة االستماع، أو التي من أجلھا  .1

 رفضت اتخاذه.
 ) للطفل، مع بیان أسباب استبعاد تلك الخیارات.IEPبیان لجمیع الخیارات األخرى التي نظر فیھا فریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة ( .2
 بیان لجمیع إجراءات التقییم، أو التقدیرات، أو السجالت، أو التقاریر، التي اتُِّخذت أساًسا لذلك اإلجراء الُمقتَرح أو المرفوض. .3
 بیان بأي عوامل أخرى تتعلق باإلجراء الذي اقترحتھ المنطقة التعلیمیة أو الذي رفضتھ. .4

م منكم، حتى بعد إمدادھا إیاكم ویجو ز للمنطقة التعلیمیة أن ُتبقي على تأكیدھا بعدم استیفاء طلب جلسة االستماع الُمقدَّ
 ) أعاله.4) إلى (1بالمعلومات الواردة في البنود (

 رد الطرف اآلخر على طلب عقد جلسة االستماع القانونیة

ام تقویمیة من تاریخ استالمھ طلب جلسة االستماع القانونیة، أن ) أی10یجب على الطرف الُمْخَتَصم، في غضون عشرة (
ا یتناول فیھ على وجھ التحدید المسائل المثارة في ذلك الطلب؛ وذلك باستثناء الحاالت التي یكون  ُیرِسل إلى الطرف اآلخر رّدً

ًما لعقد جلسة قانونیة تأدیبیة عاجلة، على النحو الوارد بیا  إجراءات الجلسات القانونیة التأدیبیة.نھ تحت البند فیھا ھذا الطلب ُمقدَّ
 ویجوز ألي طرٍف من الطرفین، مع ذلك، أن ُیبقي على تأكیده بعدم استیفاء ذلك الطلب لشكلیاتھ.

 االستمارات النموذجیة
 ) منھا 300.509)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.509 ،() 172-392وكذا القسمA-05085 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05085( 
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) استمارة نموذجیة لطلب عقد جلسات االستماع القانونیة؛ وذلك OSPIوضع مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
االستمارة التي تجدونھا على الصفحة بھدف مساعدتكم على ملء الطلب الذي ترغبون في تقدیمھ في ھذا الشأن؛ وھي 

 Frequently asked  -Request a Due Process Hearing  -Special Education  -OSPIاإللكترونیة:
questions and request forms . 

تمارة لیس ملزًما لمن أراد أن یتقدم بأي شكوى. على أن عدم استیفاء طلبكم لجمیع المعلومات على أن استخدام ھذه االس
المطلوبة قد یؤدي إلى حرمانكم من حقكم في تقدیم طلب لعقد جلسة استماع قانونیة، أو إلى تأخیر الوفاء بھ. كما یمكنكم 

دى إدارة تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة في المنطقة الحصول على نسخة من طلب عقد جلسة االستماع القانونیة المتاح ل
 التعلیمیة التي تتبعونھا.

 وضع الطالب المعني حال انتظار انعقاد جلسة االستماع القانونیة
 ) منھا 300.518)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.518) 172-392)، وكذا القسمA-05125 ( من القانون اإلداري لوالیة واشنطن
)WAC 392-172A-05125( 

ب إلیھ في الوقت الراھن، ما لم یتفق ولي أمره والمنطقة التعلیمیة المعنیة على  یجب أن یبقى الطفل المعني في مكانھ الُمنسَّ
ي غضون مدة التسویة، وكذلك غیر ذلك، وذلك فور إرسال طلب عقد جلسة االستماع القانونیة إلى الطرف الُمْخَتَصم، وكذا ف

في أثناء انتظار القرار الُمزَمع إصداره في جلسة االستماع القانونیة الحیادیة أو في الدعوى القضائیة التي ُیستأَنف فیھا أي 
اإلجراءات التأدیبیة للطلبة )، باستثناء ما ھو منصوص علیھ تحت البند ALJقرار صادر عن القاضي اإلداري المختص (

 .حتیاجات الخاصةذوي اال

فإذا كان طلب عقد جلسة االستماع القانونیة یتضمن التماًسا لتسجیل الطفل في إحدى المدارس العامة، فیجب تنسیب الطفل، 
 بموافقة ولي أمره، إلى برنامج المدارس العامة المعتاد حتى إتمام جمیع إجراءات تلك الجلسة.

ات المبدئیة المنصوص علیھا في الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات أما إذا كان الطلب یتضمن مسألة تقدیم الخدم
) إلى طفلكم، حال انتقالھ من مرحلة الخدمات المنصوص علیھا في الجزء (ج) من القانون Part B of IDEAالخاصة (
ة الخدمات المنصوص علیھا )، لكونھ لم یعد مؤھالً لتلقیھا بسبب بلوغھ سن الثالثة، إلى مرحلPart C of IDEAالمذكور (

)، فلیست المنطقة التعلیمیة ُملَزمًة باالستمرار في تقدیم تلك Part B of IDEAفي الجزء (ب) من القانون المذكور نفسھ (
) إلى طفلكم. فإذا َثُبتت أھلیة طفلكم، وفق Part C of IDEAالخدمات المنصوص علیھا في الجزء (ج) من القانون نفسھ (

)، وكنتم قد أعطیتم موافقتكم على تلقي الطفل لخدمات تعلیم ذوي Part B of IDEA(ب) من القانون المذكور (أحكام الجزء 
في أثناء مدة انتظار نتائج إجراءات  –االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من خدمات أخرى، فیجب على المنطقة التعلیمیة 

م إلى الطفل خدمات تعلیم ذوي  –الجلسة  االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات التي لم تدخل ضمن موضوع أن ُتقدِّ
 الخالف القائم بینكم وبین المنطقة التعلیمیة.

) قراره بصحة تغییر التنسیب، فُیَعدُّ ھذا القرار اتفاًقا ُمبًرًما بینكم وبین المنطقة التعلیمیة فیما ALJفإذا اتخذ القاضي اإلداري (
 وذلك في حال استئناف ھذا القرار أمام المحاكم. یتعلق بھذا التنسیب،

 إجراء التسویة
 ) منھا 300.510)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.510) 172-392)، وكذا القسمA-05090 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05090( 

 اجتماع التسویة

) یوًما من تاریخ تقدیمكم طلب عقد جلسة االستماع القانونیة إلى المنطقة التعلیمیة ومكتب مراقب 15غضون خمسة عشر (في 
)، یجب على المنطقة التعلیمیة أن تعقد اجتماًعا معكم، على أن یضم ھذا االجتماع أیًضا OSPIالتعلیم العام بوالیة واشنطن (

) ممن لھم درایة بالوقائع المذكورة في الطلب الذي قدمتموه. ویجب أن ُیعَقد IEPصة (أعضاء فریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّ 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
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م الطلب والمنطقة  ھذا االجتماع قبل بدء الجدول الزمني المحدد إلجراءات جلسة االستماع القانونیة؛ وذلك ما لم یتفق ُمقدِّ
 سویة ھذا. وُیَراَعى في ھذا االجتماع ما یلي:التعلیمیة على إجراء الوساطة أو على التنازل عن عقد اجتماع الت

الً باتخاذ القرار نیابًة عنھا. .1  یجب أن یضم االجتماع ُممثالً عن المنطقة التعلیمیة ویكون ُمخوَّ
م الطلب محامًیا عنھ أیًضا. .2  ال یجوز للمنطقة التعلیمیة أن ُتحِضر إلى ھذا االجتماع محامًیا عنھا، ما لم ُیحِضر ُمقدِّ

م على أساسھا،  وُیعَقد ھذا االجتماع لكي تتمكنوا من مناقشة طلب عقد جلسة االستماع القانونیة الذي قدمتموه، والوقائع التي قُدِّ
صة ( ) الذین IEPولكي تتمكن المنطقة التعلیمیة أیًضا من تسویة ھذا الخالف. أما تسمیة أعضاء فریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّ

 تَّفق علیھ بینكم وبین المنطقة التعلیمیة.سیحضرون االجتماع، فأمٌر یُ 

 وال یكون الجتماع تسویة الخالف ھذا أي ضرورة تستوجب عقده في أيِّ حالة من ھاتین الحالتین:
 إذا اتفقتم مع المنطقة التعلیمیة اتفاًقا مكتوًبا على التنازل عن عقد ھذا االجتماع. .1
 .الوساطةاطة على النحو الُمبیَّن تحت بند إجراء إذا اتفقتم مع المنطقة التعلیمیة على إجراء الوس .2

 مدة التسویة

إذا لم تنجح المنطقة التعلیمیة في تسویة طلب عقد الجلسة القانونیة الذي قدمتموه على النحو الذي ُیرضیكم، خالل مدة قدرھا 
ومكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ) یوًما تقویمّیًا من تاریخ إرسالكم ذلك الطلب إلى المنطقة التعلیمیة 30ثالثون (

)OSPI.فیجوز عندئٍذ عقد الجلسة القانونیة المطلوبة ،( 

ا، 45ویبدأ الجدول الزمني المحدد الستصدار قرار نھائي من خالل الجلسة القانونیة، وقدره خمسة وأربعون ( ) یوًما تقویمّیً
ا المخصصة30من نھایة مدة الثالثین ( ل فیھا مدة  ) یوًما تقویمّیً لتسویة الخالف، وذلك باستثناء بعض الحاالت التي ُتعدَّ

 التسویة المذكورة، على النحو الُمبیَّن أدناه.

دة إلجراءات  ر األُطر الزمنیة الُمحدَّ على أن أي تقاعس منكم فیما یتعلق بالمشاركة في اجتماع التسویة من شأنھ أن ُیؤخِّ
وھي األُُطر التي ال یجوز النظر فیھا إال بعد مشاركتكم في ھذا االجتماع؛ وذلك ما لم  التسویة وجلسة االستماع القانونیة؛

 تكونوا قد اتفقتم مع المنطقة التعلیمیة على اللجوء إلى إجراء الوساطة.

اجتماع التسویة، فإذا لم تستطع المنطقة التعلیمیة، رغم جھودھا الوجیھة الُموثَّقة في تقاریر مكتوبة، أن ُتقِنعكم بالمشاركة في 
ا 30عند انتھاء مدة التسویة؛ وقدرھا ثالثون ( –فیجوز لھا  ) رفض ALJأن تطلب من القاضي اإلداري ( –) یوًما تقویمّیً

م لعقد الجلسة القانونیة. وتلتزم المنطقة التعلیمیة، من َثمَّ، بأن ُتوثِّق في صورة سجٍل مكتوٍب تلك المساعي التي  طلبكم الُمقدَّ
لالتفاق معكم على زمان ومكان اجتماع التسویة. ویجب أن یشتمل ھذا السجل على الوثائق الدالة على بذل المنطقة تبذلھا 

 التعلیمیة لتلك المساعي؛ ومنھا:
 تقاریر مفصلة عن المكالمات الھاتفیة التي أُجریت في ھذا الشأن، وما خلصت إلیھ ھذه المكالمات من نتائج. .1
 أُرِسلت إلیكم، مع جمیع الردود التي وردت بشأنھا. نسًخا من المراسالت التي .2
 تقاریر مفصلة عن الزیارات التي أُجریت على منزلكم أو مواقع عملكم، وما خلصت إلیھ ھذه الزیارات من نتائج. .3

مكم طلب ) یوًما تقویمّیًا من تاریخ تقدی15أما إذا تقاعست المنطقة التعلیمیة عن عقد اجتماع التسویة في غضون خمسة عشر (
إذا تقاعست  أو)، OSPIعقد جلسة االستماع القانونیة إلى المنطقة التعلیمیة ومكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (
) أن یأمر ببدء احتساب ALJالمنطقة التعلیمیة عن المشاركة في اجتماع التسویة، فیجوز لكم أن تطلبوا من القاضي اإلداري (

د ا.45لجلسة االستماع القانونیة، وقدره خمسة وأربعون ( الجدول الزمني الُمحدَّ  ) یوًما تقویمّیً

ا  تعدیل مدة التسویة البالغ قدرھا ثالثین یوًما تقویمّیً

إذا اتفقتم، أنتم والمنطقة التعلیمیة، اتفاًقا مكتوًبا على التنازل عن اجتماع التسویة، فُیحتَسب الجدول الزمني للجلسة القانونیة، 
ا، بدًءا من الیوم التالي مباشرًة على یوم االتفاق.45ه خمسة وأربعون (والذي قدر  ) یوًما تقویمّیً

كذلك، إذا كانت إجراءات الوساطة أو اجتماع التسویة قد بدأت، مع استحالة التوصل إلى اتفاق بینكم وبین المنطقة التعلیمیة، 
ا تنتِھ مدة التسویة التي قدرھا ثالثون ( ا، فیبدأ احتساب الجدول الزمني لجلسة االستماع القانونیة، والذي ) یوًما تق30ولمَّ ویمّیً

ا، في الیوم التالي.45یبلغ قدره خمسة وأربعون (  ) یوًما تقویمّیً



 23ص. 

ا تتوصلوا إلى اتفاق بعد، وانتھت مدة التسویة التي  –أنتم والمنطقة التعلیمیة  –أما إذا كنتم  قد اتفقتم على إجراء الوساطة، ولمَّ
ا، فیمكنكم 30رھا ثالثون (قد االتفاق اتفاًقا مكتوًبا على االستمرار في إجراء  –أنتم والمنطقة التعلیمیة  –) یوًما تقویمّیً

من إجراء الوساطة، فُیحتَسب الجدول  –أنتم أو المنطقة التعلیمیة  –الواسطة حتى تتوصلوا إلى اتفاق. ومع ذلك، إن انسحبتم 
ا، بدًءا من الیوم التالي مباشرًة على یوم االنسحاب.45والذي مدتھ خمسة وأربعون (الزمني للجلسة القانونیة،   ) یوًما تقویمّیً

 تحریر اتفاق التسویة

إلى تسویة للخالف القائم بینكم في أثناء اجتماع التسویة، فیجب علیكم إبرام اتفاق ُملِزم  –أنتم والمنطقة التعلیمیة  –إذا توصلتم 
ا بینكم، و  یكون ھذا االتفاق:قانونّیً

ل بصالحیة التوقیع الُملِزم للمنطقة التعلیمیة نیابًة عنھا. .1  ُموقًَّعا منكم ومن ممثل المنطقة التعلیمیة الُمخوَّ
 نافًذا أمام أي محكمة من المحاكم العلیا المختصة داخل والیة واشنطن أو أي محكمة جزئیة في الوالیات المتحدة. .2

 مدة مراجعة االتفاق

 –أنتم أو المنطقة التعلیمیة  –اتفاًقا توصلتم إلیھ عن طریق اجتماع التسویة، فیجوز لكم  –أنتم والمنطقة التعلیمیة  –أبرمتم إذا 
 ) أیام عمٍل من تاریخ توقیعكم علیھا مًعا.3إبطال ھذا االتفاق في غضون ثالثة (

 إجراء جلسة االستماع القانونیة الحیادیة
 ) منھا 300.511ن مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم ()، م34وفق أحكام الباب (

)300.51134 CFR §300.511) 172-392)، وكذا األقسامA-05080–05095 من القانون (
 )WAC 392-172A-05080–05095اإلداري لوالیة واشنطن (

 أحكام عامة

الفرصة في عقد جلسة استماع  –المنطقة التعلیمیة أنتم أو  –عند تقدیم أي طلب لعقد جلسة استماع قانونیة، فیجب منحكم 
 قانونیة حیادیة ونزیھة.

 )ALJقاضى المحكمة اإلداریة (

 ).OAH)، من مكتب جلسات االستماع اإلداریة (ALJُتعَقد جلسة االستماع برئاسة أحد القضاة اإلداریین المستقلین األكفاء (

 أدنى: ویجب أن یستوفي ھذا القاضي الشروط التالیة كحدٍّ 
)، أو لدى المنطقة التعلیمیة المعنیة بتعلیم الطفل أو رعایتھ. OSPIأال یكون موظًفا لدى مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( .1

 ).ALJعلى أن أي شخص ال ُیَعدُّ موظًفا لدى المؤسسة المعنیة فقط ألنھ یتقاضى منھا أجًرا في مقابل عملھ قاضًیا إدارّیًا (
 لھ مصلحة مھنیة أو شخصیة تتعارض مع النزاھة الواجبة من القاضي اإلداري في جلسة االستماع القانونیة.أال تكون  .2
)، واللوائح المتعلقة بھا على مستوى الوالیة وكذا IDEAأن یكون على درایة تامة بأحكام قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة ( .3

 ألحكامھ لدى محاكم الوالیة والمحاكم الفیدرالیة. على المستوى الفیدرالي، والتفسیرات القانونیة
أن یكون على درایة بكیفیة إجراء جلسات االستماع، واتخاذ القرارات وتحریرھا، وأن تكون لھ القدرة على أداء ذلك كلھ، بما یتواءم  .4

 وطبیعة ھذا العمل القانونیة النموذجیة الرشیدة.

)، على أن تتضمن ھذه القائمة بیاًنا ALJماء من یعملون قضاًة إداریین (ویجب أن تحتفظ كل منطقة تعلیمیة بقائمة بأس
) على الموقع اإللكتروني لمكتب مراقب التعلیم ALJsبمؤھالت كل واحد منھم. كما یجب االحتفاظ بقائمة القضاة اإلداریین (

 ).OSPIالعام بوالیة واشنطن (

 موضوع الدعوى في جلسة االستماع القانونیة

م طلب عقد جلسة االستماع القانونیة أن ُیثیر في أثناء الجلسة أي مسائل لم یتناولھا في طلبھ، ما لم یوافق الطرف ال یجوز  لُمقدِّ
 اآلخر على ذلك.
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 الجدول الزمني لطلب عقد جلسة االستماع

م طلب جلسة االستماع القانونیة، سواء كنتم أنتم أو المنطقة التعلیمیة، أن یتقدم بطلبھ في غضون عامین من  یجب على ُمقدِّ
 تاریخ معرفتھ بالمسائل المطروحة في طلبھ، أو من التاریخ الذي كان ُیفَتَرض فیھ أن یكون على درایة بھا. 

 استثناءات الجدول الزمني

 ال ینفذ الجدول الزمني المتقدم بیانھ إذا لم تتمكنوا من التقدم بطلب عقد جلسة االستماع القانونیة ألي سبب من ھذین السببین: 
 أن تكون المنطقة التعلیمیة اّدعت، على وجھ التحدید، أنھا قد سّوت المشكلة أو القضیة المطروحة في طلبكم. .1
مھا إلیكم بموجب أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم أن تكون المنطقة التعلیمیة قد حجبت عن .2 كم معلومات كان من الواجب علیھا أن ُتقدِّ

 ).Part B of IDEAذوي االحتیاجات الخاصة (

 الحقوق في جلسات االستماع
 ) منھا 300.512)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.512 172-392القسم ()، وكذاA-05100 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05100( 

 أحكام عامة

یحق لكم تمثیل أنفسكم في جلسات االستماع القانونیة (بما فیھا جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة). ولكم، أنتم 
ستماع القانونیة (بما یتضمن جلسات االستماع المنعقدة بخصوص والمنطقة التعلیمیة، بصفتكم األطراف المعنیة بجلسة اال

 اإلجراءات التأدیبیة)، ما یلي من الحقوق:
حق التمثیل القانوني عن طریق محاٍم، واصطحاب ذوي االختصاص أو المتمرسین في مشكالت الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة  .1

 وكذا طلب المشورة منھم.
 الشھود، ومواجھتھم، واستجوابھم.تقدیم األدلة، وطلب استدعاء  .2
 منع تقدیم أي أدلة في أثناء الجلسة لم ُیكَشف عنھا للطرف اآلخر قبل انعقاد الجلسة بخمسة أیام عمل على األقل. .3
ل حرفّیًا، سواء كانت ھذه النسخة مكتوبة أو إلكترونیة، بحسب اختیار كل طرف. .4  الحصول على نسخة من محضر الجلسة الُمسجِّ
 على نسخة من صحیفة الوقائع وحیثیات القرار، سواء كانت ھذه النسخة مكتوبًة أو إلكترونیة، بحسب اختیار كل طرف.الحصول  .5

 اإلفصاح عن المزید من المعلومات

یجب علیكم، أنتم والمنطقة التعلیمیة، قبل حلول تاریخ انعقاد جلسة االستماع القانونیة بخمسة أیام عمٍل على األقل، إفصاح كل 
ا لدیھ من أعمال التقییم التي اسُتكِملت حتى تاریخھ، وكذا التوصیات المبنیة على ھذه التقییمات، والتي ترغبون في طر ف عمَّ

 تقدیمھا في أثناء الجلسة.

) أن یمنع أي طرف، یتقاعس عن االلتزام بھذا الشرط، من تقدیم التقییم المعني أو التوصیة ALJویحق للقاضي اإلداري (
 في أثناء الجلسة دون موافقة الطرف اآلخر.المعنیة 

 حقوق أولیاء األمور في جلسات االستماع

 ویجب أن ُیمَنح ولي األمر ما یلي من الحقوق:
 إحضار الطفل المعني إلى الجلسة. .1
 فتح الجلسة أمام عامة الناس. .2
 الحصول على سجل وقائع الجلسة وصحیفة وقائع الدعوى وحیثیات القرار، مجاًنا. .3

 ول الزمنیة ومالءمة جلسات االستماعالجدا
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 ) منھا 300.515)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (
)34 CFR §300.515) من القانون اإلداري لوالیة واشنطن 05110-172-392)، وكذا القسم (
)WAC 392-172-05110( 

) یوًما تقویمّیًا من تاریخ استنفاد مھلة التسویة البالغة مدتھا 45یجب االلتزام بتحقیق ما یلي في موعد أقصاه خمسة وأربعون (
ا، 30ثالثین ( لة:45في موعد أقصاه خمسة وأربعون ( أو) یوًما تقویمّیً  ) یوًما تقویمّیًا من تاریخ استنفاد مھلة التسویة الُمعدَّ
 ي في جلسة االستماع.إصدار قرار نھائ .1
 إرسال نسخة من صحیفة القرار بالبرید إلى كل طرف من األطراف. .2

)، بناًء على طلب أي طرف من الطرفین، أن یأذن بتمدیدات محددة للجدول الزمني لجلسة ALJویجوز للقاضي اإلداري (
ا المبینة   أعاله.االستماع القانونیة بعد انقضاء مدة الخمسة وأربعین یوًما تقویمّیً

 ویجب عقد كل جلسة في الزمان والمكان المالئمین، بالقدر المعقول، لولي األمر وطفلھ.

 القرارات التي ُیخلَص إلیھا في جلسات االستماع
 ) منھا 300.513)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR § 300.513) من القانون اإلداري لوالیة واشنطن ) 05105-172-392)، وكذا القسم
)WAC 392-172-05105( 

 )ALJقرار قاضي المحكمة اإلداریة (

)، ُمستنًدا إلى أسس FAPE)، بشأن تلقي طفلكم لخدمات التعلیم العام المالئم (ALJیجب أن یكون قرار القاضي اإلداري (
 موضوعیة راسخة.

المنطقة ارتكبت مخالفة إجرائیة، یجوز للقاضي اإلداري أن ُیصدر حكمھ  في جلسات االستماع التي یّدعي فیھا ولي األمر أن
 ) فقط إذا كانت أوجھ القصور اإلجرائیة:FAPEبأن الطفل لم یتلَق خدمات التعلیم العام المجاني المالئم (

 ).FAPEقد أثَّرت على حق الطفل في تلقي خدمات التعلیم العام المجاني المالئم ( .1
ولي األمر في المشاركة في إجراءات اتخاذ القرار فیما یتعلق بتقدیم خدمات التعلیم العام المجاني المالئم قد أثَّرت على حق  .2

)FAPE.للطفل ( 
 تسبَّبت في الحرمان من إحدى المنافع التعلیمیة. .3

 بند التفسیر

)، أن یأمر FAPEلمالئم (یجوز للقاضي اإلداري، حتى إن لم یجد مخالفًة ألي خدمة من خدمات التعلیم العام المجاني ا
المنطقة التعلیمیة بااللتزام بالشروط الواردة في قسم الضمانات اإلجرائیة، من اللوائح الفیدرالیة، ضمن الجزء (ب) من قانون 

) من مدونة اللوائح 34) من الباب (300.536 - 300.500) (في األقسام (IDEAتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
 )).CFR §§300.500 through 300.536 34الفیدرالیة (

 تقدیم طلب منفصل لعقد جلسة استماع قانونیة

یجوز لكم التقدم بطلب لعقد جلسة استماع قانونیة منفصلة بشأن أي مسألة منفصلة عن موضوع طلب جلسة االستماع القانونیة 
 الذي قدمتموه بالفعل.

 عرض النتائج والقرار على الھیئة االستشاریة والجمھور

فة لھویة أصحابھا، ویلتزم كذلك بما OSPIتزم مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (یل ) بحذف جمیع البیانات الُمعرِّ
 یلي:
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تقدیم تقاریر الوقائع والقرارات الخاصة بجلسات االستماع القانونیة إلى اللجنة االستشاریة لشؤون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة  .1
 ).Special Education Advisory Committee, SEACبوالیة واشنطن (

 إتاحة تقاریر الوقائع والقرارات ھذه لعامة الناس. .2

 قطعیة القرار، واالستئناف
 ) منھا 300.514)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.514) 172-392)، وكذا القسمA-05115 لوالیة واشنطن ) من القانون اإلداري
)WAC 392-172A-05115( 

م ُتَعدُّ القرارات الصادرة من جلسات االستماع القانونیة (بما فیھا تلك المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة) أحكاًما نھائیة وقاطعة، ما ل
دعوى مدنیة على النحو  یستأنف أحد الطرفین (أنتم أو المنطقة التعلیمیة) المعنیین القرار الصادر عن أيٍّ منھا عن طریق رفع

 الُمبیَّن أدناه.

 الدعاوى المدنیة والمھلة المتاحة لرفعھا
 ) منھا 300.516)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.516) 172-392)، وكذا القسمA-05115 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05115( 

 أحكام عامة

إذا اعترض أي طرف من الطرفین على تقریر الوقائع والقرار المتعلقین بجلسة االستماع القانونیة (بما فیھا جلسات 
اإلجراءات التأدیبیة)، فیمكن لھ أن یتقدم بدعوى مدنیة فیما یتعلق بالمسألة التي ُنِظرت في جلسة االستماع القانونیة تلك. 

دنیة أمام إحدى المحاكم المختصة (بالنظر في ھذه القضایا) داخل الوالیة، أو أمام إحدى المحاكم ویجوز رفع ھذه الدعوى الم
الجزئیة في الوالیات المتحدة. وللمحاكم الجزئیة في الوالیات المتحدة صالحیة النظر في القضایا المتعلقة بأحكام الجزء (ب) 

 )، بغض النظر عن حجم القضیة المنظورة.Part B of IDEAمن قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

 المھلة الزمنیة

یوًما تقویمّیًا من تاریخ صدور قرار القاضي  )90(للطرف الذي یرغب في رفع دعواه المدنیة أن یتقدم بھا في غضون تسعین 
 اإلداري في جلسة االستماع القانونیة المعنیة.

 اإلجراءات اإلضافیة

 أي دعوى مدنیة، بما یلي:تلتزم المحكمة، حال نظرھا في 
 تلقي تقاریر اإلجراءات اإلداریة. .1
 تلقي المزید من األدلة، بناًء على طلبكم أو طلب المنطقة التعلیمیة. .2
 تأسیس حكمھا بناًء على رجحان األدلة، مع إقرارھا سبل االنتصاف التي تراھا مناسبة. .3

 قاعدة التفسیر

) أيَّ قیٍد أو حدٍّ على الحقوق، Part B of IDEAاالحتیاجات الخاصة (ال تضع أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي 
ھا دستور الوالیات المتحدة األمریكیة، أو قانون حقوق األمریكیین من ذوي االحتیاجات  واإلجراءات، وسبل التدارك التي ُیِقرُّ

الخامس من قانون إعادة )، أو الباب Americans With Disabilities Act of 1990, ADA( 1990الخاصة لعام 
))، 504( Title V of the Rehabilitation Act of 1973 – Section) منھ (504في القسم ( 1973التأھیل لعام 

أو غیرھا من القوانین الفیدرالیة التي تتكفل بحمایة حقوق الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة. على أنھ من الواجب، قبل رفع 
أي دعوى مدنیة بمقتضى تلك القوانین، سعًیا إلى االنتصاف الذي یمكن إقراره بموجب أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم 

) أیًضا، استنفاد جمیع إجراءات جلسات االستماع القانونیة الُمبیَّنة أعاله بالقدر Part B of IDEAذوي االحتیاجات الخاصة (
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). أيَّ أن بعض القوانین األخرى قد Part B of IDEAذاتھ المطلوب للدعاوى المرفوعة بموجب أحكام الجزء المذكور (
ھا  أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة تتیح لكم سبل انتصاٍف تتداخل مع سبل االنتصاف التي ُتِقرُّ

)Part B of IDEA ولكن علیكم أوالً اللجوء إلى إجراءات جلسات االستماع القانونیة الحیادیة لالنتصاف وفق أحكام ،(
ھا تلك اPart B of IDEAالجزء المذكور (  لقوانین األخرى.)، قبل االلتجاء إلى المحكمة لالنتصاف عبر السبل التي ُتِقرُّ

 أتعاب المحاماة
 ) منھا 300.517)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.517) 172-392)، وكذا القسمA-05120 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05120( 

 أحكام عامة

لكم فیھا، فیجوز للمحكمة إذا ربحتم الدعوى المدنیة التي  أن تأمر بأن  –وفق تقدیرھا الخاص  –رفعتموھا، وكان لكم محاٍم ُیمثِّ
 تتحملوا مبلًغا معقوالً نظیر أتعاب المحاماة ضمن التكالیف التي تتحملونھا في ھذه القضیة.

ن قانون تعلیم ذوي ویجوز للمحكمة، حال نظرھا في أي قضیة أو إجراء قانوني مرفوع بموجب أحكام الجزء (ب) م
)، ووفق تقدیرھا الخاص، تغریم محامیكم بأن یدفع مبلًغا معقوالً نظیر أتعاب Part B of IDEAاالحتیاجات الخاصة (

)، وذلك في OSPIأو مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( –حال ربحھا القضیة  –المحاماة إلى المنطقة التعلیمیة 
م بشكوى أو دعوى تراھا المحكمة ركیكًة، أو غیر منطقیة، أو ال تستند إلى أي إحدى حالتین: (أ). إذا ك ان محامیكم قد تقدَّ

(ب). إذا استمر محامیكم في دعواه حتى بعد أن تبیَّن أنھا ركیكة، أو غیر منطقیة، أو ال تستند إلى أي أساس  أوأساس قانوني، 
 قانوني.

أو إجراء قانوني مرفوع بموجب أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي  كذلك، یجوز للمحكمة، حال نظرھا في أي قضیة
بدفع مبلغ معقول نظیر  –أنتم أو محامیكم  –)، ووفق تقدیرھا الخاص، تغریمكم Part B of IDEAاالحتیاجات الخاصة (

)، وذلك OSPIوالیة واشنطن (أو مكتب مراقب التعلیم العام ب –حال ربحھا القضیة  –أتعاب المحاماة إلى المنطقة التعلیمیة 
ا،  إذا كان القصد من وراء طلب عقد جلسة االستماع القانونیة الذي قدمتموه، أو الدعوى التي رفعتموھا الحًقا، باطالً قانونّیً

كأن یكون ذلك بقصد التضییق، أو إحداث تأخیر ال ضرورة لھ، أو لزیادة تكالیف الدعوى أو اإلجراء القانوني دون ضرورة 
 ل ذلك.لفع

 الحكم باألتعاب

یجب احتساب أتعاب المحاماة بناًء على األسعار السائدة في المجتمع الذي ُترَفع فیھ الدعوى أو القضیة بالنظر إلى نوع 
مة وجودتھا؛ وال یجوز احتسابھا بناًء على المكافأة أو الُمضاَعفة.  الخدمات الُمقدَّ

كالیف المتصلة بھا، في أي دعوى أو إجراء قانوني ُیرَفع بموجب أحكام الجزء وال یجوز الحكم بأتعاب المحاماة أو تعویض الت
اة، إذا ورد إلیكم أي Part B of IDEA(ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة ( )، وذلك فیما یتعلق بالخدمات الُمؤدَّ

 عرض تسویة مكتوب، بشرط استیفائھ ما یلي:
م في غضون  .1 ) من القواعد الفیدرالیة لإلجراءات القانونیة المدنیة 68المدة المنصوص علیھا في القاعدة (أن یكون العرض قد قُدِّ

)Rule 68 of the Federal Rules of Civil Procedure) أیام تقویمیة قبل 10)، أو في غضون مدة ال تقل عن عشرة (
 أو المراجعات القانونیة على مستوى الوالیة. بدء إجراءات الدعوى أو القضیة؛ وذلك في حالة جلسات االستماع القانونیة

 ) أیام تقویمیة من تاریخ تقدیمھ.10أن یكون العرض لم یلَق قبوالً في غضون عشرة ( .2
) أن اإلنصاف الذي حصلتموه في النھایة لیس أكثر استحساًنا لحالتكم من ALJأن َیَقرَّ في وجدان المحكمة أو القاضي اإلداري ( .3

 م.عرض التسویة الُمقدَّ 

ویجوز للمحكمة، رغم ھذه التقییدات، أن تحكم لصالحكم بتلقي أتعاب المحاماة وما یتصل بھا من التكالیف في حال ربحتم 
م إلیكم.  القضیة وكانت لدیكم مبررات موضوعیة تستدعي رفض عرض التسویة الذي قُدِّ
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)، ما لم یكن ھذا االجتماع قد IEPعلیمیة الُمخصَّصة (ال یجوز الحكم بأتعاب المحاماة فیما یتعلق بأي اجتماع لفریق الخطة الت
 ُعِقد نتیجة إجراء إداري أو قضیة ُنِظرت أمام إحدى المحاكم.

ال یدخل أي اجتماع ُیعَقد بموجب إجراءات جلسات االستماع القانونیة ضمن تعریف االجتماع المعقود نتیجة أي إجراء إداري 
ال ُیْعَتدُّ بھ كذلك على أنھ جلسة استماع إداریة أو إجراء قضائي عند احتساب أتعاب أو قضیة ُنِظرت أمام إحدى المحاكم، و

 المحاماة.

ویجوز للمحكمة أن ُتخفِّض، حسب المالءمة، مبلغ أتعاب المحاماة التي ُیحَكم بھا بموجب أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم 
 حكمة:)، إذا ارتأت المPart B of IDEAذوي االحتیاجات الخاصة (

 أنكم، أنتم أو ومحامیكم، قد تسببتم، في إطار القضیة أو اإلجراء القانوني، في تأخیر تسویة النزاع النھائیة تأخیًرا ال مبرر لھ. .1
أن مبلغ أتعاب المحاماة المحكوم بھ بخالف ذلك یتجاوز، على نحو غیر منطقي، سعر الساعة السائد مجتمعّیًا نظیر الخدمات المماثلة  .2

 دمھا المحامون المشابھون، بالقدر المعقول، من حیث المھارة والشھرة والخبرة.التي یق
 أن الوقت المستغرق والخدمات القانونیة المقدمة مبالغ فیھما بالنظر إلى طبیعة اإلجراء القانوني أو الدعوى. .3
م إلى المنطقة التعلیمیة المعلومات المناسبة في إشعار طلب عقد جلسة االستماع القانونیة كما ھو مُ  .4 بیَّن أن المحامي الذي یمثلكم لم ُیقدِّ

 إجراءات طلب عقد جلسة االستماع القانونیة.تحت البند 

أن الوالیة أو المنطقة التعلیمیة قد تسبَّبت في  وال یجوز للمحكمة، مع ذلك، أن ُتخفِّض مبلغ أتعاب المحاماة إذا ارتأت المحكمة
تأخیر التسویة النھائیة للدعوى أو القضیة تأخیًرا ال مبرر لھ، أو إذا ارتأت أن ثمة مخالفة قد وقعت فیما یتعلق بأحكام 

 ).Part B of IDEAالضمانات اإلجرائیة المنصوص علیھا في الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

 اإلجراءات التأدیبیة للطلبة المؤھلین لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة
ثمة ضمانات یكفلھا قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة لحمایة طفلكم عند خضوعھ ألي إجراءات تأدیبیة. وتأتي ھذه 

بة. وتنفذ ھذه الضمانات، أیًضا، لصالح الطلبة الضمانات زیادة على ضمانات اإلجراءات التأدیبیة التي تنفذ على جمیع الطل
الذین لم تثبت بعد أھلیتھم لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، وكان من المفروض على المنطقة التعلیمیة التثبت من 

 أھلیتھم.

 صالحیات موظفي المدارس
 ) منھا 300.530)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.530) 172-392)، وكذا القسمA-05145 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05145( 

 الفصل في كل حالة على حدة

حالة على حدة، وذلك عند تحدیدھم ما إذا كان تغییر  یجوز لموظفي المدرسة النظر في أي حاالت خاصة على أساس كل
التنسیب، الذي ُیجَرى وفق الشروط التالیة بیانھا فیما یتعلق باإلجراءات التأدیبیة، خیاًرا مناسًبا ألي طفل یخالف مدونة قواعد 

 السلوك المدرسي للطلبة.

 أحكام عامة

ب إلیھا إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة، أو بیئة تعلیمیة أخرى، ویجوز لموظفي المدرسة استبعاد الطفل من بیئتھ التعلیمی ة الُمنسَّ
) 10عشرة (أو تعلیق تنسیبھ عند مخالفتھ مدونة قواعد السلوك المدرسي للطلبة، على أال تتجاوز مدة االستبعاد أو التعلیق ھذه 

على التوالي، على أن ُیجرى ھذا االستبعاد أو التعلیق تجاه ھذا الطفل بالقدر نفسھ الذي یتخذون بھ ھذا اإلجراء  أیام مدرسیة
تجاه الطلبة من غیر ذوي االحتیاجات الخاصة. كما یجوز لموظفي المدرسة أن یتخذوا إجراء االستبعاد ھذا بحق الطفل لمدة 

توالي مرات أخرى خالل العام الدراسي نفسھ بحسب تكرار المخالفات السلوكیة، على ال ) أیام مدرسیة10عشرة (ال تزید عن 
تغییر التنسیب لالستبعاد ما لم ُتؤدِّ مرات االستبعاد ھذه إلى تغییر في التنسیب (لتعریف ھذا المصطلح، ُیرجى مراجعة البند 

 الوارد أدناه). ألسباب تأدیبیة
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ب إلیھ في الوقت الراھن،  ما إن یبلغ إجمالي مدة استبعاد الطفل من ، في العام  ) أیام مدرسیة10عشرة (المكان الُمنسَّ
م إلى  الدراسي نفسھ، فیجب على المنطقة التعلیمیة، خالل األیام الالحقة على یوم إتمام ھذه المدة خالل العام الدراسي، أن ُتقدِّ

 .الخدماتالطفل الخدمات بالقدر المطلوب أدناه تحت البند الفرعي 

 لمزید من الصالحیاتا

إذا لم یكن السلوك الكامن وراء مخالفة طفلكم لمدونة قواعد السلوك المدرسي مظھًرا من مظاھر كونھ من ذوي االحتیاجات 
ا تحدید المظاھر الخاصة (ُیرجى مراجعة البند  ) أیام 10عشرة (الوارد أدناه)، وكان من الممكن أن یتجاوز تغییر تنسیبھ تأدیبّیً

لى التوالي، فیجوز لموظفي المدرسة أن یتخذوا تجاه طفلكم اإلجراءات التأدیبیة كما لو كانت ھذه اإلجراءات ُتتَّخذ ع مدرسیة
تجاه الطلبة من غیر ذوي االحتیاجات الخاصة؛ أي بالطریقة نفسھا وبالقدر ذاتھ؛ وذلك باستثناء أن المنطقة التعلیمیة ما یزال 

م إلى طفلكم الخدمات الُمبیَّنة تحت البند الفرعي  – في ھذه الحالة –من الواجب علیھا  وفي ھذه الحالة، یتولى  .الخدماتأن ُتقدِّ
 ) تحدید البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة الُمزَمع تقدیم الخدمات إلى طفلكم فیھا.IEPفریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (

 الخدمات

ب إلیھا یجوز تقدیم الخدمات الواجب تقدیمھا إلى طفل كم في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة؛ وذلك في حال استبعاده من البیئة التي ُینسَّ
 في الوقت الراھن.

ب إلیھا في الوقت الراھ ن ولیست المنطقة التعلیمیة ُملَزمًة بتقدیم الخدمات إلى طفلكم، حال استبعاده من البیئة التعلیمیة التي ُینسَّ
م المنطقة التعلیمیة الخدمات ذاتھا إلى الطلبة  مدرسیة أو أقل) أیام 10عشرة (لمدة قدرھا  خالل العام الدراسي نفسھ، ما لم ُتقدِّ

 من غیر ذوي االحتیاجات الخاصة ممن اسُتبِعدوا من بیئاتھم التعلیمیة على نحو مشابھ.

ب إلیھا في الوقت الراھن لمدة تزید عن  ، فیجب ) أیام مدرسیة10عشرة (وفي حال اسُتبِعد طفلكم من البیئة التعلیمیة التي ُینسَّ
 ما یلي:
أن یستمر في تلقیھ الخدمات التعلیمیة لتمكینھ من االستمرار في التفاعل مع المناھج التعلیمیة العامة، وإن كان ذلك في بیئة تعلیمیة  .1

 ) لھ.IEP، واالستمرار في إحراز التقدم سعًیا إلى تحقیق األھداف المحددة في الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (أخرى
أما إذا كان سلوك طفلكم مظھًرا من مظاھر كونھ من ذوي االحتیاجات الخاصة، فیجب أن ُیجرى لھ، على النحو المالئم، تقییم  .2

ي وتعدیالتھ، والتي ُتوَضع بھدف معالجة المخالفة السلوكیة لمنع وقوعھا مرة سلوكي وظیفي، وأن یتلقى خدمات التدخل السلوك
 أخرى.

كان االستبعاد  وفي حالفي العام الدراسي نفسھ،  ) أیام مدرسیة10عشرة (بعد استبعاد طفلكم من البیئة التعلیمیة الحالیة لمدة 
ًدا بوصفھ تغییًرا في التنسیب (انظر ل وإذاأو أقل على التوالي،  ) أیام مدرسیة10عشرة (الحالي لمدة  م یكن ھذا االستبعاد ُمحدَّ

على موظفي المدرسة، من َثمَّ، وبالتشاور مع ُمعلٍِّم واحٍد على األقل من ُمعلِّمي الطفل، أن فیجب تعریف المصطلح أدناه)، 
لتعلیمیة العامة، وإن كان ذلك في بیئة یحددوا مدى الحاجة إلى الخدمات لتمكین طفلكم من االستمرار في التفاعل مع المناھج ا

 ) لھ.IEPتعلیمیة أخرى، واالستمرار في إحراز التقدم سعًیا إلى تحقیق األھداف المحددة في الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (

الُمخصَّصة أما إذا كان ھذا االستبعاد تغییًرا في التنسیب (انظر تعریف المصطلح أدناه)، فیجب على فریق الخطة التعلیمیة 
)IEP لطفلكم تحدید الخدمات الالزمة لتمكینھ من االستمرار في التفاعل مع المناھج التعلیمیة العامة، وإن كان ذلك في بیئة (

 ) لھ.IEPتعلیمیة أخرى، واالستمرار في إحراز التقدم سعًیا إلى تحقیق األھداف المحددة في الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (

 ستبعاد ألسباب تأدیبیةتغییر التنسیب لال
 ) منھا 300.536)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.536) وكذا األقسام ،(172-392A-05146)172-392) وA-05155 من (
 )WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155القانون اإلداري لوالیة واشنطن (

 في إحدى حالتین: تغییًرا في التنسیبُیَعدُّ استبعاد الطفل من البیئة التعلیمیة المنتسب إلیھا حالًیا 
 ) أیام مدرسیة على التوالي.10استمر االستبعاد ألكثر من عشرة ( .1
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 خضع الطفل لالستبعاد مرات متكررة بوتیرة متصلة لألسباب التالیة: .2
a.  أیام مدرسیة في عام دراسي واحد.10(زاد إجمالي مرات االستبعاد عن عشرة ( 
b. .تشابھ سلوك الطفل، بالتالي، مع سلوكھ في المرات السابقة التي أدت إلى استبعاده لمرات متكررة 
c.  وجود عوامل أخرى ُتؤَخذ في الحسبان مثل طول مدة كل استبعاد، وإجمالي مدد االستبعاد، والتقارب الزمني بین كل مرتین من

 االستبعاد.

د المنطقة التعلیمیة ما إذا كانت وتیرة حاالت االستبعاد ھذه من شأنھا أن تؤدي إلى تغییٍر في التنسیب، وذلك على أساس وُتحدِّ 
كل حالة منھا على حدة؛ وھو القرار الذي یخضع للمراجعة، من خالل جلسات االستماع القانونیة أو اإلجراءات القضائیة، إذا 

 طعن ولي األمر فیھ.

 اإلشعار

قررت المنطقة التعلیمیة إجراء استبعاد ُیؤدي إلى تغییر تنسیب الطفل بسبب مخالفتھ لمدونة قواعد السلوك المدرسي،  إذا
 فیجب علیھا أن ُتخِطر ولي أمره في الیوم نفسھ بقرارھا ھذا، مع إرسال إشعار الضمانات اإلجرائیة إلیھ.

 تحدید المظاھر

تغییر  من تاریخ اتخاذ أي قرار بتغییر تنسیب الطفل (ُیرجى مراجعة البند یة) أیام مدرس10عشرة (في غضون مدة قدرھا 
)، بسبب مخالفتھ مدونة قواعد السلوك المدرسي، یجب على المنطقة التعلیمیة وأعضاء فریق التنسیب لالستبعاد ألسباب تأدیبیة

صة ( مراجعة جمیع المعلومات ذات  –التعلیمیة مًعا  الذین یختارھم ولي أمر الطفل والمنطقة –) IEPالخطة التعلیمیة الُمخصَّ
صة ( ) لھ، إلى جانب أي مالحظات من ُمعلِّمیھ، IEPالصلة، والواردة في ملف الطفل، بما في ذلك الخطة التعلیمیة الُمخصَّ

مھا ولي أمر الطفل؛ وذلك كلھ بھدف الوقوف على طبیعة السلوك المعني وتحدید  ه بوصفھ:وأي معلومات مناسبة أخرى ُیقدِّ
 ناتًجا عن كون الطفل من ذوي االحتیاجات الخاصة، أو لھ عالقة مباشرة وأساسیة بذلك. .1
 ) للطفل.IEPنتیجة مباشرة لتقاعس المنطقة التعلیمیة عن تنفیذ الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة ( .2

صة (فإذا كان السلوك المعني راجًعا إلى أحد ھذین الشرطین، وفق ما توصل إلیھ فریق الخطة  ) للطفل، IEPالتعلیمیة الُمخصَّ
 بمن فیھم ولي أمره، فیجب تعریف ھذا السلوك عندئٍذ بوصفھ مظھًرا من مظاھر كون الطفل من ذوي االحتیاجات الخاصة.

أما إذا توصلت المجموعة الُمشار إلیھا أعاله إلى أن السلوك المعني كان نتیجة مباشرة لتقاعس المنطقة التعلیمیة عن تنفیذ 
صة (ا ) للطفل، فیجب على المنطقة التعلیمیة أن تتخذ فوًرا اإلجراءات الالزمة لتدارك أوجھ IEPلخطة التعلیمیة الُمخصَّ

 القصور تلك.

 تحدید السلوك بوصفھ مظھًرا من مظاھر كون الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة

أن سلوك الطفل كان مظھًرا من مظاھر كونھ من ذوي إذا حددت المجموعة الُمشار إلیھا أعاله، بمن فیھم ولي أمر الطفل، 
 ) أن یتخذ أحد اإلجراءین التالیین:IEPاالحتیاجات الخاصة، فیجب على فریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّصة (

یب، وتنفیذ إجراء تقییم سلوكي وظیفي، ما لم تكن المنطقة التعلیمیة قد أجرت مثلھ بالفعل قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى تغییر التس .1
 خطة للتدخل السلوكي لصالح الطفل المعني.

 فإذا كانت خطة التدخل السلوكي قد وضعت بالفعل، فیجب مراجعة الخطة وتعدیلھا، إن اقتضت الضرورة، لمعالجة سلوك الطفل. .2

أن ُتعید الطفل إلى البیئة التعلیمیة التي  األحوال الخاصة،یجب على المنطقة التعلیمیة، باستثناء ما تقدم بیانھ تحت البند الفرعي 
كان قد اسُتبِعد منھا، ما لم یتفق ولي األمر والمنطقة التعلیمیة على إجراء تغییر التنسیب كجزٍء من تعدیل خطة التدخالت 

 السلوكیة.



 31ص. 

 األحوال الخاصة

دھا ف صة (یجوز لموظفي المدرسة استبعاد الطفل إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة (ُیحدِّ ) لھ)، IEPریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّ
بغض النظر عن صحة أن سلوكھ مظھر من مظاھر كونھ من ذوي االحتیاجات الخاصة، وذلك لمدة قد تصل إلى خمسة 

ا، في أيِّ حالة من الحاالت التالیة:45وأربعین (  ) یوًما مدرسّیً
المدرسة، أو كان بحوزتھ سالح داخل المدرسة، أو في بنایات المدرسة أو إذا حمل سالًحا (ُیرجى مراجعة التعریف أدناه) إلى  .1

 محیطھا الداخلي، أو في أي نشاط مدرسي تابع إلحدى المناطق التعلیمیة.
حاز عقاقیر غیر قانونیة (ُیرجى مراجعة التعریف الوارد أدناه)، أو استخدمھا، على علٍم منھ بھا، أو باع مادة من المواد المحظورة  .2

رجى مراجعة التعریف الوارد أدناه)، أو التمس بیعھا، داخل المدرسة، أو في بنایاتھا أو في محیطھا الداخلي، أو في أي نشاط (یُ 
 مدرسي تابع إلحدى المناطق التعلیمیة.

ھا الداخلي، أو في ألحق بغیره إصابة جسدیة خطیرة (ُیرجى مراجعة التعریف الوارد أدناه) داخل المدرسة، أو في بنایاتھا أو في محیط .3
 أي نشاط مدرسي تابع إلحدى المناطق التعلیمیة.

 التعریفات

رة أو غیرھا من المواد الوارد بیانھا في أي جدول من الجداول األول، والثاني، مادة محظورة • : ُیقَصد بھا أي مادة ُمخدِّ
المحظورة، من مدونة قوانین الوالیات  )، من قانون المواد202والثالث، والرابع، والخامس، في البند (ج)، من القسم (

 Schedules I, II, III, IV, or V in section 202(c) of the Controlled Substances Actالمتحدة (
(21 U.S.C. 812(c.(( 

ُیقَصد بھ أي مادة محظورة، وإن كان ال یشتمل على مادة خاضعة للرقابة یجب استخدامھا أو حیازتھا  عقار غیر مشروع •
ص لھم بمزاولة اختصاصھم، أو یجب  على نحو قانوني تحت إشراف أحد االختصاصیین في الرعایة الصحیة الُمرخَّ

أعاله، أو بموجب أي حكم آخر من أحكام استخدامھا أو حیازتھا تحت إشراف أي ھیئة أخرى بموجب القانون المذكور 
 القوانین الفیدرالیة.

: أي إصابة جسدیة قد ُتودي بحیاة صاحبھا، أو ُتلِحق بھ ألًما جسدّیًا شدیًدا، أو ُتسبِّب لھ تشوًھا إصابة جسدیة خطیرة •
تھ الجسدیة أو واضًحا وطویل األمد، أو توقف وظیفة طرٍف من أطرافھ أو عضٍو من أعضاء جسمھ أو قدرة من قدرا

 العقلیة، أو تعطل أًیا مما ُذِكر لمدة طویلة.
ًة كانت أو جامدًة، ُتستخَدم في القتل، أو في إلحاق إصابة جسدیة سالح • ة، أو مادة، حیَّ : أي سالح، أو آلة، أو أداة، أو ُمِعدَّ

شمل سكین الجیب ذا الشفرة التي یقل خطیرة، أو ُیِمكن فعل ذلك باستخدامھا فعالً، وُیستثنى من ذلك أن ھذا التعریف ال ی
 طولھا عن بوصتین ونصف البوصة.

 تحدید الوسط
 ) منھا 300.531)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR § 300.531) 172-392)، والقسمA-05145 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05145 172-392القسم ()، وكذاA-05149 من القانون اإلداري لوالیة (

 )WAC 392-172A-05149واشنطن (

صة ( د البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة لحاالت االستبعاد التي تؤدي إلى IEPیجب على فریق الخطة التعلیمیة الُمخصَّ ) أن ُیحدِّ
 أعاله. األحوال الخاصة، والبند صالحیات أخرى ، وكذا حاالت االستبعاد المبینة تحت البندتغییرات في التنسیب

 استئناف قرارات التنسیب وتحدید المظاھر 
 (إجراءات جلسات االستماع القانونیة التأدیبیة)

 ) منھا 300.532)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (
)34 CFR § 300.532) 172-392)، وكذا األقسامA-05160القانون اإلداري لوالیة واشنطن  ) من
)WAC 392-172A-05160( 
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 یجوز لولي األمر أن یتقدم بطلب لعقد جلسة استماع قانونیة إذا كان معترًضا على أيٍّ مما یلي:
 أي قرار صادر بشأن التنسیب بموجب األحكام التأدیبیة ھذه. .1
 تحدید المظاھر المبین أعاله. .2

بطلب لعقد جلسة استماع قانونیة إذا رأت أن اإلبقاء على تنسیب الطفل المعني إلى بیئتھ  ویجوز للمنطقة التعلیمیة أن تتقدم
ا، أن یؤدي إلى إلحاق األذى بھ أو بغیره.  التعلیمیة الحالیة من شأنھ، موضوعّیً

جلسة استماع للمزید من المعلومات بشأن كیفیة تقدیم طلب عقد  القسم إجراءات جلسات االستماع القانونیةوُیرجى مراجعة 
 قانونیة.

 )ALJصالحیات قضاة المحاكم اإلداریة (

) بإجراء جلسة االستماع القانونیة واتخاذ القرار فیھا، ویجوز لھ أن یخلص في قراره إلى أي ALJیلتزم القاضي اإلداري (
 مما یلي:

) أن ھذا االستبعاد كان مخالًفا للشروط ALJاإلداري (إعادة الطفل إلى البیئة التعلیمیة التي اسُتبِعد منھا، وذلك إذا ارتأى القاضي  .1
أو إذا ارتأى أن سلوك الطفل كان مظھًرا من مظاھر كونھ من ذوي االحتیاجات صالحیات موظفي المدرسة، المبینة تحت البند 

 الخاصة.
) یوًما تقویمّیًا، إذا ارتأى 45وأربعین (األمر بتغییر تنسیب الطفل إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مناسبة لمدة ال تزید عن خمسة  .2

 ) أن إبقاء الطفل في بیئتھ التعلیمیة الحالیة من شأنھ، موضوعّیًا، أن یؤدي إلى إلحاق األذى بھ أو بغیره.ALJالقاضي اإلداري (

ة األولى من شأنھ، ویجوز إعادة عقد جلسات االستماع ھذه إذا ارتأت المنطقة التعلیمیة أن إعادة الطفل إلى بیئتھ التعلیمی
ا، أن یؤدي إلى إلحاق األذى بھ أو بغیره.  موضوعّیً

فإذا تقدم ولي أمر الطفل أو المنطقة التعلیمیة بطلب لعقد جلسة استماع قانونیة، فیجب أن یستوفي ھذا الطلب الشروط المبینة 
 ، وذلك باستثناء ما یلي:اع القانونیةإجراءات طلب عقد جلسات االستماع القانونیة وإجراءات جلسات االجتمتحت البندین 

یوًما مدرسّیًا من تاریخ طلب انعقادھا، وكان من  )20عشرین (إذا كانت جلسة االستماع القانونیة عاجلة، ویجب عقدھا في غضون  .1
 أیام مدرسیة.)10عشرة (الواجب على القاضي اإلداري، في ھذه الحالة، إصدار قراره في غضون 

ع إذا اتفقتم، أنتم والمنطقة التعلیمیة، اتفاًقا مكتوًبا على التنازل عن االجتماع، أو على اللجوء إلى إجراء الوساطة، فیجب عقد اجتما .2
) أیام تقویمیة من تاریخ تقدمكم بطلب عقد جلسة االستماع القانونیة إلى مكتب مراقب التعلیم العام 7( سبعةالتسویة في غضون 

) والمنطقة التعلیمیة. ویجوز الُمضي قُُدًما في إجراءات عقد الجلسة، ما لم ُتجر تسویة موضوع الطلب، على OSPI( بوالیة واشنطن
 ) تقویمّیًا من تاریخ استالم الطلب.15( خمسة عشرالنحو الذي ُیرضي الطرفین، في غضون 

عمٍل لتقدیم األدلة في حال طلبتم،  )2یوما (منّیًا قدره ) قد وضع جدوالً زOSPIإذا كان مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( .3
 أنتم أو المنطقة التعلیمیة، طلًبا لعقد جلسة استماع قانونیة (تأدیبیة) عاجلة.

ویجوز لكم، أنتم أو المنطقة التعلیمیة، رفع دعوى مدنیة للطعن في القرار الذي خلصت إلیھ جلسة االستماع القانونیة، بالطریقة 
ي یمكن بھا الطعن في جلسات االستماع القانونیة الخاصة بخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة فیما یتعلق باألمور ذاتھا الت

 أعاله). استئناف القراراتغیر التأدیبیة (ُیرجى مراجعة البند 

لة  التنسیب في أثناء إجراء جلسات االستماع القانونیة الُمعجَّ
 ) منھا 300.533)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.533) 172-392)، وكذا القسمA-05165 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05165( 

متم بطلٍب لعقد جلسة استماع قانونیة فیما یتعلق باألمور التأدیبیة، فیجب أن یظل  إذا كنتم، أنتم أو المنطقة التعلیمیة، قد تقدَّ
طفلكم في البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة حتى صدور قرار مسؤول الجلسة، أو حتى انقضاء مدة االستبعاد، على النحو الُمبیَّن 

 على غیر ذلك.، أّیھما أقرب؛ وذلك ما لم تتفقوا، أنت والمنطقة التعلیمیة مًعا، صالحیات موظفي المدرسةتحت البند 
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ضمانات حمایة الطلبة الذین لم تثبت بعد أھلیتھم لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل 
 بھا من الخدمات

 ) منھا 300.534)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (
)34 CFR §300.534) 172-392)، وكذا القسمA-05170اإلداري لوالیة واشنطن  ) من القانون
)WAC 392-172A-05170( 

 أحكام عامة

إذا لم تثبت أھلیة طفلكم لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات، ووقعت منھ مخالفة لمدونة 
منطقة التعلیمیة كان من قواعد السلوك المدرسي، فیجوز لكم التأكید على الضمانات اإلجرائیة الخاصة بھ إذا َثُبت أن ال

الُمفتَرض بھا أن نكون على درایة بوجوب تقییم طفلكم وتحدید حالتھ بوصفھ مؤھالً لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات 
 الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات قبل فعلھ تلك المخالفة السلوكیة التي كانت السبب في اتخاذ اإلجراء التأدیبي تجاھھ.

 في المسائل التأدیبیةقاعدة القصد 

یجب النظر إلى المنطقة التعلیمیة بوصفھا كانت على درایة بأن طفلكم مؤھل لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، 
 إذا حدثت أي حالة من الحاالت التالیة قبل أن یرتكب طفلكم المخالفة السلوكیة التي تسبَّبت في اتخاذ اإلجراء التأدیبي تجاھھ:

ن ولي األمر قد أعرب، في بیان مكتوب منھ إلى الموظفین اإلداریین أو المشرفین لدى المنطقة التعلیمیة، أو إلى أحد ُمعلِّمي إذا كا .1
 الطفل، عن قلقھ من أن یكون طفلھ بحاجة إلى خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات.

فلھ فیما یتعلق بأھلیتھ لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من إذا كان ولي األمر قد طلب إجراء تقییم لط .2
 ).Part B of IDEAالخدمات، بموجب أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (

تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، أو على نحو مباشر إلى مدیر شؤون  –إذا كان ُمعلِّم الطفل، أو موظفو المنطقة التعلیمیة، قد أعربوا  .3
 عن مخاوف محددة تساورھم بشأن وتیرة معینة من السلوكیات التي ُیبدیھا الطفل. –غیره من المشرفین، لدى المنطقة التعلیمیة 

 االستثناءات

 ینتفي النظر إلى المنطقة التعلیمیة بوصفھا على درایة في إحدى حالتین:
 بتقییم طفلھ، أو رفض تلقي الطفل لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة.إذا كان ولي األمر لم یسمح  .1
 إذا كان الطفل قد خضع للتقییم وثبت أنھ غیر مؤھل لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة. .2

 الشروط النافذة في حاالت انتفاء القصد

تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، قبل اتخاذ التدابیر التأدیبیة إذا لم یكن لدى المنطقة التعلیمیة درایة بأھلیة الطفل لتلقي خدمات 
فیجوز إخضاع استثناءات، والبند الفرعي  قاعدة القصد في المسائل التأدیبیة،تجاھھ، على النحو الُمبیَّن تحت البند الفرعي 

 ن المخالفات السلوكیة ذاتھا.الطفل للتدابیر التأدیبیة النافذة على الطلبة من غیر ذوي االحتیاجات الخاصة ممن یرتكبو

على أنھ إذا طلب ولي أمر الطفل أو المنطقة التعلیمیة إجراء تقییم للطفل خالل مدة خضوعھ للتدابیر التأدیبیة، فیجب إجراء 
 ذلك التقییم على وجھ السرعة.

دھا المنطقة التعلیمیة؛ وھي البیئة  وفي ھذه الحالة، وحتى إتمام أعمال التقییم، یظل الطفل منسوًبا إلى البیئة التعلیمیة التي ُتحدِّ
مة إلیھ أو إقصاءه منھا.  التي قد تتضمن تعلیق الخدمات التعلیمیة الُمقدَّ

فإذا َثُبتت أھلیة الطفل لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، مع مراعاة المعلومات الواردة في التقییم الذي أجرتھ 
مة من ولي األمر، فیجب على المنطقة التعلیمیة حینھا تقدیم خدمات تعلیم ذوي المنطقة التعلیمیة، وكذا المعلو مات الُمقدَّ

 االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات إلى الطفل، مع اتباع اإلجراءات التأدیبیة الُمبیَّنة أعاله.
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 اإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون والجھات القضائیة
 ) منھا 300.535من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم ()، 34وفق أحكام الباب (

)34 CFR §300.535) 172-392)، وكذا القسمA-05175 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-05175( 

مما  ) ُحكًما من األحكام یقضي بأيٍّ Part B of IDEAال یتضمن الجزء (ب) من قانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة (
 یلي:

منع المنطقة التعلیمیة من إبالغ السلطات المختصة بأي جریمة یرتكبھا أي طفل مؤھل لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات  .1
 الخاصة.

 منع الھیئات القضائیة وجھات إنفاذ القانون في الوالیة من ممارسة صالحیاتھا فیما یتعلق بإنفاذ قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة .2
 فیما یتعلق بالجرائم التي قد یرتكبھا طفلكم.

 إحالة السجالت

 إذا أبلغت المنطقة التعلیمیة عن أي جریمة ارتكبھا طفلكم:
فیجب على المنطقة التعلیمیة أن تتكفل بإحالة نسخ من سجالت الطفل التعلیمیة والتأدیبیة إلى السلطات التي أُبلِغت بوقوع الجریمة  .1

 للنظر فیھا.
لمنطقة التعلیمیة إحالة تلك النسخ من سجالت الطفل التعلیمیة والتأدیبیة إال بقدر ما تسمح بھ أحكام قانون الحقوق وال یجوز ل .2

 ).FERPAالتعلیمیة والخصوصیة األَُسریة (

شروط تنسیب ولي األمر لطفلھ إلى مدرسة خاصة على النفقة العامة عندما یتعلق األمر بخدمات التعلیم 
 )FAPEالمناسب (العام المجاني 

 ) منھا 300.148)، من مدونة اللوائح الفیدرالیة، في القسم (34وفق أحكام الباب (
)CFR § 300.148) 172-392)، وكذا القسمA-04115 من القانون اإلداري لوالیة واشنطن (
)WAC 392-172A-04115( 

) لطفلھ، وقرر FAPEالتعلیم العام المجاني المالئم (إذا رأى ولي األمر أن المنطقة التعلیمیة ال تستطیع تقدیم إحدى خدمات 
تسجیل طفلھ في إحدى المدارس الخاصة، دون االتفاق مع المنطقة التعلیمیة على ذلك، فیجب على ولي األمر أن یتبع 

 إجراءات محددة لطلب التعویض من ھذه المنطقة التعلیمیة لصالح تلك المدرسة الخاصة.

 المدارس الخاصةالتعویض عن التنسیب إلى 

إذا كان الطفل قد تلقى في السابق خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وما یتصل بھا من الخدمات من إحدى المناطق 
لھ في إحدى المدارس الخاصة، سواء كانت ریاض أطفال، أو مدرسة للمرحلة األساسیة،  التعلیمیة، واختار ولي أمره أن ُیسجِّ

) إلزام ALJیة، دون موافقة أو إحالة من تلك المنطقة التعلیمیة، فیجوز للمحكمة أو القاضي اإلداري (أو مدرسة للمرحلة الثانو
المنطقة التعلیمیة بتعویض ولي األمر عن تكالیف ذلك التسجیل؛ وذلك إذا َثُبت للمحكمة أو للقاضي اإلداري أن تلك المنطقة 

م إلى الطفل إحدى خدمات التعلی ) الممنوحة لھ في الوقت المناسب قبل أن FAPEم العام المجاني المالئم (التعلیمیة لم ُتقدِّ
لھ ولي أمره في تلك المدرسة، وأن تنسیب الطفل إلى تلك المدرسة الخاصة إجراء مناسب. ویجوز للمحكمة أو القاضي  ُیسجِّ

یر النافذة في الوالیة بشأن خدمات ) الحكم بأن ھذا التنسیب مناسب حتى لو لم یكن ھذا التنسیب یفي بالمعایALJاإلداري (
مھا المناطق التعلیمیة.  التعلیم الذي ُتقدِّ

 حدود التعویض

 یجوز تخفیض قیمة التعویض المذكور في الفقرة السابقة أو رفض سدادھا في أي حالة من الحاالت التالیة:
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تبعاد طفلھ من المدرسة العامة، فریق الخطة التعلیمیة في حال: (أ). لم ُیخِبر ولي أمر الطفل، في آخر اجتماع كان حاضًرا فیھ قبل اس .1
) إلى FAPE) برفضھ التنسیب المقترح من المنطقة التعلیمیة لتقدیم خدمات التعلیم العام المجاني المناسب (IEPالُمخصَّصة (

أو في حال (ب). لم ُیرِسل ولي الطفل، ولم ُیطلِعھم على مخاوفھ ونیتھ تسجیل طفلھ في إحدى المدارس الخاصة على النفقة العامة، 
) أیام عمٍل (بما فیھا أي 10أمر الطفل إشعاًرا مكتوًبا إلى المنطقة التعلیمیة ُیخبرھا فیھ بتلك المعلومات؛ وذلك في غضون عشرة (

 عطالت قد توافق أیام عمل) قبل استبعاد طفلھ من المدرسة العامة.
الطفل من المدرسة العامة، إلى ولي األمر إشعاًرا مكتوًبا سابًقا ُتخبره فیھ بنیتھا تقییم في حال أرسلت المنطقة التعلیمیة، قبل استبعاد  .2

م ولي األمر طفلھ للتقییم رغم ذلك.  الطفل (مع بیان الغرض المناسب أو المعقول من إجراء ھذا التقییم)، ولكن لم ُیقدِّ
 الطفل لم تكن منطقیة أو قانونیة.في حال حكمت إحدى المحاكم بأن اإلجراءات التي اتخذھا ولي أمر  .3

 على أنھ یجب مراعاة ما یلي فیما یتعلق بقیمة التعویض:
یجب أال ُتخفَّض قیمة التعویض أو ُیرَفض سدادھا بسبب تقاعس ولي األمر عن إرسال اإلشعار إذا: أ). كانت المنطقة التعلیمیة قد  .1

إخطاًرا یعرف منھ مسؤولیتھ بشأن وجوب إرسال اإلشعار المعني، أو منعت ولي األمر من إرسالھ، أو (ب). لم یتلَق ولي األمر 
 (ج). كان التزام ولي األمر بالشروط المتقدمة الذكر من شأنھ أن ُیلِحق األذى الجسدي بطفلھ.

لي األمر عن )، تخفیض قیمة التعویض أو رفض سداده بسبب تقاعس وALJال یجوز، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي اإلداري ( .2
إرسال اإلشعار المطلوب إذا: (أ). كان ولي األمر غیر متعلم أو ال یستطیع الكتابة باللغة اإلنجلیزیة، أو (ب). كان التزام ولي األمر 

بالشرط المتقدم الذكر من شأنھ أن ُیلِحق األذى النفسي بطفلھ.



 

 36ص. 

 الموارد

رَجى التواصل مع المنطقة التعلیمیة التي تتبعونھا أو مع مكتب إذا كانت لدیكم أي أسئلة بخصوص الضمانات اإلجرائیة، فیُ 
 ) للحصول على المزید من المعلومات؛ وذلك على العنوان التالي:OSPIمراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (

OSPI 
P.O Box 47200 

Olympia, WA 98504 
 )607-725-360أو عبر رقم الھاتف: (

 speced@k12.wa.usأو عبر البرید اإللكتروني: 
  Special Education -OSPIأو عبر الصفحة اإللكترونیة: 

  Families -Special Education  -OSPIأو الصفحة اإللكترونیة: 

 Partnerships for Action Voices for» (بارتنرشیبس فور أكشن، فویسز فور إمبورمنت«كما یمكن لمنظمة 
Empowerment م لكم المزید من المعلومات بشأن خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة داخل والیة واشنطن؛ ) أن ُتقدِّ

 وھي منظمة ممولة من القطاع العام، وفیما یلي بیانات التواصل معھا:

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE( 
St. th6316 So. 12 

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

 pave@wapave.orgأو عبر البرید اإللكتروني: 
)Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVEأو 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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ه إلى غیر ذلك، ھذا العمل، وُمرخَّص بمقتضى )، OSPIمكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن ( من إنتاج  ما لم ُینوَّ

 .)a Creative Commons Attribution Licenseمع نسبة العمل إلى مؤلفھ ( اإلبداعيالرخصة الدولیة للمشاع 

بیانیًة، أو وُیرَجى، من َثمَّ، التأكد من الحصول على اإلذن الستخدام جمیع العناصر الواردة في ھذا المنشور (صوًرا كانت، أو رسوًما 
)، أو أصحاب االمتیاز، أو OSPIنصوًصا، وما إلیھا)، مما ال ُیَعدُّ من عمل موظفي مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (

ده صاحب حقوق الملكیة الفكریة  المتعاقدین معھ. ویجب عرض ھذا اإلذن في صورة إقرار بنسبة العمل إلى أصحابھ على النحو الذي ُیحدِّ
ه «ویجب، كذلك، إیضاح أن العنصر الُمقتبس یدخل ضمن االستثناءات الواردة في التعبیر القانوني المتقدم ذكره في عبارة فیھ.  ما لم ُینوَّ

 ).OSPI، فیما یتعلق بالترخیص المفتوح لمكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشنطن (»إلى غیر ذلك

دلیل التفاعلي لحقوق الملكیة الفكریة والترخیص لدى مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة وللمزید من المعلومات، ُیرَجى االطالع على ال
 .OSPI Interactive Copyright and Licensing Guideواشنطن: 

) المساواة في الحصول على جمیع البرامج والخدمات دون أي تمییز OSPIطن (یكفل مكتب مراقب التعلیم العام بوالیة واشن
ف من الخدمة  على أساس الجنس، أو الِعرق، أو الُمعتَقد، أو الدین، أو اللون، أو األصل القومي، أو العمر، أو التسریح الُمشرِّ

االجتماعي وأسالیب التعبیر عنھا، أو االحتیاجات  العسكریة، أو الحالة العسكریة، أو التوجھ الجنسي، بما في ذلك ھویة النوع
بة إلرشادھم أو  الخاصة الجسدیة أو الذھنیة أو الحسیة، أو حاجة ذوي االحتیاجات الخاصة إلى االستعانة بالكالب الُمدرَّ

بة لخدمتھم. ولألسئلة والشكاوى بخصوص دعاوى وقوع أي تمییز، ُیرجى التواصل مع مدیر مكتب المساواة  بالحیوانات الُمدرَّ
)، أو على العنوان: 360-725-6162) على الھاتف رقم: (Equity and Civil Rights Directorوالحقوق المدنیة (

P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200. 

 Procedural  –Special Education  –OSPIمن الصفحة اإللكترونیة:  PDFویمكنكم تنزیل ھذا المنشور بصیغة ملف 
Safeguards كما یمكن إتاحة ھذا المنشور بصیغ ملفات أخرى بناًء على طلبكم، وذلك باالتصال على مركز الموارد .

)Resource Center) :وعند 360-664-3631أو على رقم الھاتف النصي: ( )،888-595-3276) على رقم الھاتف .(
االتصال بالمركز المذكور، ُیرَجى اإلشارة إلى الرقم المرجعي لھذه الوثیقة للحصول على الخدمة سریًعا؛ وھو الرقم: 

)0008-19.( 
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