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 1الملحق 
 

 الضمانات اإلجرائیةإشعار ب
 

 
إعادة ( 2004في قانون األفراد ذوي اإلعاقات المعدل "إندیفدیوالز ویز دیسابیلیتیس إیمبروفمنت أكت" لعام 

) ألزم مجلس النواب وزارة التربیة والتعلیم في الوالیات المتحدة بنشر "النماذج IDEA ،2004التفویض لقانون 
]" و"كافیة IDEAالنموذجیة" وتوزیعھا على نطاق واسع، على أن تكون "متسقة مع متطلبات [الجزء ب من قانون 

 .لتلبیة المتطلبات". وقد تم تقدیم ھذا اإلشعار بالضمانات اإلجرائیة إلى الوالیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النص المكتوب بخط غیر مائل یشیر إلى المتطلبات ملحوظة: الخط المائل یشیر إلى متطلبات الوالیة. 
 التشریعیة أو التنظیمیة الفیدرالیة.
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 فرصة فحص السجالت، مشاركة أولیاء األمور في االجتماعات.

34CFR § 300.501 

 المنصوص علیھا فيأي طفل من ذوي اإلعاقة، وفق اإلجراءات  لوالديیجب أن تُقدم  فرصة فحص السجالت.(أ)  
 —فرصة تفحص ومراجعة كل السجالت التعلیمیة فیما یخص ، 300.621 وحتى  300.613  §§المواد 

 تحدید ھویة الطفل وتقییمھ ووضعھ التعلیمي،) 1(
 لطفل.ل FAPE التعلیم المناسب المجاني الذي تكفلھ الدولة تقدیمو) 2(

 مشاركة أولیاء األمور في االجتماعات.(ب) 
  —ي اإلعاقة فرصة المشاركة في االجتماعات فیما یخصوذمن طفل أي ) یجب أن تُقدم لوالدي 1(

 تحدید ھویة الطفل وتقییمھ ووضعھ التعلیمي،) 1(
 للطفل. FAPE التعلیم المناسب المجاني الذي تكفلھ الدولةتقدیم و) 2(

) لضمان توفر 1) و(ب)(1(أ)(300.22  §المادة أن تقدم كل وكالة عامة إشعاًرا بما یتفق مع) یجب 2(
) من 1حة في الفقرة (ب)(لمشاركة في االجتماعات الموضذوي اإلعاقات ل الفرصة ألولیاء أمور األطفال من

 .ھذه المادة
فیھا موظفون من الوكالة  ) ال یشمل االجتماع حوارات غیر رسمیة أو غیر مدرجة في الجدول یشارك3(

العامة وحوارات حول موضوعات مثل منھجیة التدریس، أو خطط الدروس، أو تنسیق تقدیم الخدمات. وال 
یتضمن االجتماع كذلك أنشطة تحضیریة یسھم فیھا موظفو الوكالة العامة لصیاغة عرض أو الرد على 

 عرض مقدم من الوالدین ستجري مناقشتھ في اجتماع الحق.
 .الوضع التعلیميمشاركة أولیاء األمور في القرارات المتعلقة ب) (ج 

 إلى أي من ذوي اإلعاقةطفل  أحد والدي أي) یجب أن تعمل كل وكالة عامة على ضمان انضمام 1(
 .لھذا الطفلالتعلیمي  مجموعة تتخذ قرارات بشأن الوضع

، یجب أن تستخدم الوكالة العامة اإلجراءات المتسقة ه المادة) من ھذ1) في تطبیقھا لمتطلبات الفقرة (ج)(2(
 ).1(أ) وحتى (ب)( 300.322 §مع اإلجراءات الموضحة في 

التعلیمي  وجب خاللھ اتخاذ قرار بشأن الوضع) إذا تعذر على أي من الوالدین المشاركة في اجتماع یت3(
ھما، ومن بینھا المكالمات الھاتفیة ، فیجب أن تستخدم الوكالة العامة سبًال أخرى لضمان مشاركتطفلھمال

  الفردیة أو الجماعیة، أو مؤتمرات الفیدیو.
من قبل مجموعة دون مشاركة أي من الوالدین، في  الوضع التعلیمي) یمكن أن یتم اتخاذ القرار بشأن 4(

مشاركة الوالدین في القرار. وفي ھذه الحالة، یجب أن یكون لدى الوكالة  تأمینحالة تعذر على الوكالة العامة 
 ھما.محاوالتھا المبذولة لضمان مشاركتالعامة سجل ل
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 الضمانات اإلجرائیةاإلبالغ ب

34CFR § 300.504 

راشد من لب اط يأأو  ةطفل من ذوي اإلعاق يالمتوفرة لوالدي أ الضمانات اإلجرائیة(أ) یجب أن تقدم نسخة من  
مرة واحدة فقط خالل العام الدراسي، غیر أنھ یجب أن تقدم نسخة كذلك الطالب الراشد إلى الوالدین أو  ةذوي اإلعاق

 -إلى الوالدین في الحاالت التالیة 

 لتقییم،عند طلب الوالدین لة أو ) عند اإلحالة األولی1( 

بموجب اإلجراءات جلسة استماع عقد طلب لالوالیة وعند تسلم أول  مقدمة إلى) عند تسلم أول شكوى 2( 
 ،القانونیة

   ، أدناه) ،من ذوي اإلعاقةاإلجراءات المتبعة عند تأدیب طفل (ارجع إلى ) وفق اإلجراءات التأدیبیة 3( 

 .راشدالالب الططلب الوالدین أو عند و) 4( 

 "الوحدة اإلداریة المدرسیة "سكول أدمینستراتیف یونت(ب) الموقع اإللكتروني على االنترنت. یمكن أن تضع 
)SAU(  على موقعھا اإللكتروني على شبكة االنترنت في حالة وجود  الضمانات اإلجرائیةنسخة ساریة من إشعار

 موقع إلكتروني.

اإلجراءات المصادر التي یمكن ألولیاء األمور االتصال بھا للمساعدة في فھم حقوق أولیاء األمور تضم مكتب 
         إلدارة التعلیم في ماین "دیو بروسیس أوفیس أوف ذا ماین دیبرتمنت أوف إدیوكایشین" القانونیة التابع

)، مركز 1 -800 -870 -7746ارینت فیدریشین"(، واتحاد أولیاء األمور في ماین "ماین ب)207 -624 -6644(
وكالة توعیة أولیاء األمور في جنوب ماین )، و1 -800 -452 -1948حقوق اإلعاقة "دیسابیلیتي رایتس سنتر" (

مشروع الخدمات القانونیة المعنیة باألطفال "كیدز )، و1 -800 -564 -9696"سوذرن ماین بارینت أوایرنس" (
 ).1 -866 -624 -7787لیجال" (

" في  لدى النزاع تسویةلي األمر التقدم بطلب لیمكن لو "ماین دیبرتمنت أوف إدیوكایشین إدارة التعلیم في ماین 
المتطلبات المنصوص علیھا بموجب  أحد خالفت) قد SAUحالة اعتقاد ولي األمر أن سكول أدمینستراتیف یونت (ٍ 

 النزاعات أدناه.) تسویةوالیة ماین للتعلیم الخاص. (ارجع إلى الجزء الخاص ب لوائح

 مشاركة أولیاء األمور
االجتماعات بشأن المشاركة في  للوالدینطفل من ذوي اإلعاقة أو طفل قد یكون من ذوي اإلعاقة، یحق  بصفتھما والدا

منذ  للطفلالتعلیمي، أو تقدیم خدمات التدخل المبكر  وضعألولي أو إعادة التقییم، وال، و التقییم اتحدید أھلیة الطفل
الذي یتراوح عمره ما بین  ھ الدولة للطفلبلوغھ سن العامین، أو تقدیم التعلیم المناسب المجاني الذي تكفلمولده وحتى 

، والتقییم األھلیةة في االجتماعات بشأن تحدید الحق في المشارك طالبًا راشًدا، فلھ ناعاًما. إذا ك 20أعوام وحتى  3
 التعلیمي، أو تقدیم التعلیم المناسب المجاني الذي تكفلھ الدولة. ي أو إعادة التقییم، والوضعولألا
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 اإلشعار الخطي

34CFR § 300.503 

 إشعار

 7قبل ، إلى الوالدین )مكتوبةیًا (تقدم معلومات معینة إشعاًرا خط )SAUسكول أدمینستراتیف یونت (یجب أن تقدم 
 على األقل من التاریخ الذي: أیام

، أو وضعھ التعلیمي، أو ھ، أو تقییمتحدید ھویة الطفلبدء أو تغییر  سكول أدمینستراتیف یونتتعرض فیھ  .1
التعلیم المناسب المجاني الذي منذ مولده وحتى بلوغھ سن العامین، أو  خدمات التدخل المبكر للطفلتقدیم 

 أوعاًما،  20أعوام إلى  3الذي یتراوح عمره ما بین  للطفل) FAPEتكفلھ الدولة (
، أو تقدیم وضعھ التعلیمي، أو ھ، أو تقییمتحدید ھویة الطفلبدء أو تغییر  سكول أدمینستراتیف یونتترفض  .2

الذي یتراوح عمره ما  للطفل FAPEأو منذ مولده وحتى بلوغھ سن العامین،  للطفلخدمات التدخل المبكر 
 .عاًما 20أعوام إلى  3بین 

 محتوى اإلشعار
 یجب أن: خطياإلشعار ال

الذي تعرضھ  لوضع التعلیميالبرامج، أو اصیاغة ، م، تحدید الھویةبشأن اإلحالة، التقییصف اإلجراء ی .1
SAU ،أو ترفض اتخاذه 

 لإلجراء أو رفضھا التخاذه، SAUالسبب وراء عرض  یوضح .2
في اتخاذ القرار بشأن عرض أو  SAUصف كل إجراء تقییم، أو تقدیر، أو سجل، أو تقریر استخدمتھ ی .3

 رفض اإلجراء،
ب من قانون  في الجزء الضمانات اإلجرائیة سبل وقایة بمقتضى بنودأن للوالدین ینص على  ابیانً  یتضمن .4

IDEA، 
أو  SAUذا كان اإلجراء الذي تعرضھ إ للضمانات اإلجرائیةبكیفیة الحصول على وصف  عرف الوالدینی .5

 ة للتقییم،أولیترفضھ ال یعد إحالة 
دیو مثل ، IDEAب من  الجزء بموجب ھماحقوقا طلبًا للمساعدة في فھم لیتصال بھ لوالدینن موارد لیتضم .6

، وماین بارینت )207 -624 -6644بروسیس أوفیس أوف ذا ماین دیبرتمنت أوف إدیوكایشین (
 ).1 -800 -564 -9696)، وسوذرن ماین بارینت أوایرنس (1 -800 -870 -7746فیدریشین (

ولي  والذي یضم، لطفلالخاص با) IEPفریق برنامج التعلیم الفردي (صف أي اختیارات أخرى یكون ی .7
 األمر قد أخذ بھا في االعتبار وأسباب رفض ھذه االختیارات،

 لإلجراء.أو رفضھا  SAUلألسباب األخرى وراء عرض  ام وصفً یقد .8
 ھما، من بینھا وصف الوالدین لتقدم طفلللتعلیقات المقدمة من الوالدین، و اموجزً  یتضمن .9

 واسم ومنصب كل عضو.  .10
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 اإلشعار بلغة قابلة للفھم

 یجب أن یكون اإلشعار:
 ومكتوبًا بلغة قابلة للفھم للعامة،  .1
، ما لم یكن من الواضح أن ھذا غیر یستخدمانھأو أي نمط أخر من التواصل  للوالدین األصلیة باللغة امقدمً  .2

 قابل للتطبیق.
 SAUھ لیس لغة مكتوبة، فیجب أن تعمل انستخدمیأو النمط األخر من التواصل الذي  للوالدین األصلیةكانت اللغة إذا 

 على ضمان:
التواصل األصلیة أو نمط ة شفھیة من خالل سبل أخرى إلى لغة الوالدین ترجم لوالدینترجمة اإلشعار ل .1

 األخر،
 ولمحتوى اإلشعار،  الوالدین فھم .2
 .2و 1ي على تحقق البندین خطوجود دلیل  .3

 اللغة األصلیة
34CFR § 300.29 

 

 اللغة األم، متى تُستعَمل مع شخص من ذوي الكفاءة المحدودة باللغة االنجلیزیة، تعني ما یلي، بما فیھ ترجمة
 الضمانات اإلجرائیة:

ھذا الشخص في المعتاد، أو، إذا كان الفرد المشار إلیھ طفًال، فاللغة التي یستخدمھا عادة اللغة التي یستخدمھا  .1
 والدا ھذا الطفل،

في كل التواصل المباشر مع الطفل (بما في ذلك تقییم الطفل)، اللغة التي یستخدمھا عادة الطفل في المنزل أو  .2
 بیئة التعلم.

العمى، أو بالنسبة لشخص لیست لھ لغة مكتوبة، فنمط التواصل ھو ما بالنسبة للشخص الذي یعاني من الصمم أو 
 یستخدمھ ھذا الشخص في المعتاد (مثل لغة اإلشارة، أو برایل، أو التواصل الشفھي).

 البرید اإللكتروني
34CFR § 300.505 

 
) الخاصة بك تعطي أولیاء األمر خیار استالم الوثائق بالبرید االلكتروني، SAUإذا كانت الوحدة اإلداریة المدرسیة (

 الحصول على ما یلي، یمكنك اختیار وتتخذ التدابیر الالزمة للتأكد من وجود ضمانات مالئمة لحمایة سالمة العملیة
 :اإللكتروني عن طریق البرید

 . إشعار خطي؛1
 . إشعار بالضمانات اإلجرائیة2
 ي مسبق؛إشعار خط. 3
 ؛)IEPبرنامج التعلیم الشخصي (. 4
 و؛ تقرایر مرحلیة. 5
 بموجب اإلجراءات الواجبة. بطلب جلسة استماع. إشعارات متعلقة 6
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 تعریف -موافقة أولیاء األمور 
34CFR § 300.9 

 
 الموافقة

 الموافقة تعني:
(مثل لغة اإلشارة، أو  أخر یستخدمانھھما األصلیة أو أي نمط تواصل بالكامل بلغت الوالدین أنھ قد تم تعریف .1

 .علومات عن اإلجراء الذي یصدران موافقتھما علیھبرایل، أو التواصل الشفھي) بكل الم
رد السجالت (إن كتابة على ھذا اإلجراء، وأن الموافقة تصف ذلك اإلجراء وتس یفھمان ویوافقان الوالدین أن .2

 و وإلى من، وجدت) التي سیتم الكشف عنھا
 أنت تفھم ان موافقتك طوعیة ویمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت.  .3

 
 ا.إلغائھب ھماوقبل قیام ھماموافقت یذه بعدما أعطیا) إجراًءا جرى تنف(یعطل للموافقة ال یبطل إلغاء الوالدین

 
مات التعلیم إذا رجع ولي األمر عن موافقتھ كتابة على تلقي طفلھ لخدمات التعلیم الخاص بعد التقدیم األولي لخد

الخاص والخدمات ذات الصلة إلى الطفل، فال تعد الوكالة العامة مطالبة بتعدیل السجالت التعلیمیة للطفل إلزالة أي 
 ي الطفل لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بسبب التراجع عن الموافقة.قإشارات لتل

 

 موافقة أولیاء األمور
34CFR § 300.300 

 
 التقییم األوليالموافقة على 

لتلقي  IDEA قانون ب من الطفل مؤھًال بموجب الجزءلتحدید ما إذا كان  للطفلتقییًما أولیًا  SAUال یمكن أن تجري 
أوًال بإشعار خطي مسبق باإلجراء المقترح ودون  الوالدین خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة دون تزوید

 موافقة أولیاء األمور.یة بالصورة الموضحة في الجزء المعنون خط ةالحصول على موافق
 

 الطفلالواعیة على التقییم األولي لتحدید ما إذا كان  ة الوالدینجھوًدا معقولة للحصول على موافق SAUیجب أن تبذل 
 .من ذوي اإلعاقة

 
تقدیم خدمات التعلیم الخاص في لتبدأ  SAUإلى كذلك بموافقتھما  تقدمھماعلى التقییم األولي ال تعني  موافقة الوالدین

طفل اللتسجیل الوالدان یسعیان ن اة أو إذا كحكومیطفل مسجًال في مدرسة ال. إذا كان الطفلوالخدمات ذات الصلة إلى 
تقدیم الموافقة على تقییم أولي، فیمكن أن تقوم لفي االستجابة لطلب  اتقدیم الموافقة أو أخفق ة ورفضاحكومیفي مدرسة 

SAU ما ینص علیھ القانون من لطفل ملتجئة في ذلك إلى لإلجراء تقییم أولي ، وإن كانت غیر مطالبة بذلك، بالسعي
جلسة استماع وعقد  ،تسویةلاواجتماع  ،بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع عقد طلب وساطة أو إجراءات ال

 عل ذلك وفق قانون الوالیة). لن تخالفلك أو محظور علیھا ف(ما لم تكن مطالبة بذ محایدة بموجب اإلجراءات القانونیة
SAU  طفل في ظل ھذه الظروف، ما لم التقییم ل، وتقییمھ إذا لم تسعى وتحدید ھویتھ، الطفلالتزاماتھا بتعیین موقع

 جراء التقییم.إلیكن قانون الوالیة یلزمھا بالسعي 
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الحقوق  التشارك فيبصفة عامة، ألي من الوالدین الحق في إعطاء الموافقة. وفي حالة طالق الوالدین مع 
والمسؤولیات األبویة فألي من الوالدین الحق في إعطاء الموافقة. غیر أنھ في حالة قیام أحد الوالدین بإعطاء الموافقة 

 ملزمة ببدء اإلجراء الذي تم إصدار الموافقة علیھ.سكول أدمینستراتیف یونت تكون ورفض الطرف األخر، فإن 
 

 وصایة الوالیةالخاضعین لقواعد خاصة للتقییم األولي للقصر 
 —وال یعیش مع أي من والدیھ  إذا كان الطفل قاصًرا خاضًعا لوصایة الوالیة

 إلى موافقة أحد الوالدین إلجراء تقییم أولي لتحدید ما إذا كان الطفل من ذوي اإلعاقة في حالة أنھ: SAUال تحتاج 
 العثور على أحد والدي الطفل، SAUتعذر على لمعقولة المبذولة في ھذا الصدد، على الرغم من الجھود ا .1
 أوتم إنھاء حقوق الوالدین وفق قانون الوالیة،  .2
القرارات التعلیمیة والحق في الموافقة على إجراء تقییم أولي إلى شخص أخر أسند قاض الحق في اتخاذ  .3

 بخالف أحد الوالدین.
، یُقصد بھ طفل، كما تحدد الوالیة التي IDEAالخاضع لوصایة الوالیة، حسب استخدامھ في قانون القاصر مصطلح 

 ، یكون:یعیش بھا الطفل
 طفل متبنى، .1
 أو قانون الوالیة،خاضع لوصایة الوالیة بمقتضى قاصر  .2
 .الوكاالت العامة لرعایة األطفالتحت وصایة إحدى  .3

 موافقة الوالدین على الخدمات
الخدمات ذات الصلة قبل تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخطیة الواعیة  على موافقة الوالدین SAUیجب أن تحصل 

 للمرة األولى.إلى الطفل 
الواعیة قبل تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخدمات  جھوًدا معقولة للحصول على موافقة الوالدین SAUیجب أن تبذل 

 طفل للمرة األولى.الذات الصلة إلى 
 

لة للمرة طفل لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصالعلى تلقي  ةموافقالتقدیم لطلب  الوالدان ستجبیإذا لم 
(أي  الضمانات اإلجرائیةاستخدام  SAUلتقدیم مثل ھذه الموافقة، فال یحق لـ  یناألولى، أو في حالة رفض الوالد

محایدة)  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیة، أو تسویةال، اجتماع الوالیة المقدمة إلىالوساطة، الشكوى 
للحصول على الموافقة أو حكم بإمكانیة تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة (الموصى بھا من قبل 

 .فقة الوالدیندون موا الطفل) إلى لطفلالخاص با IEPفریق 
 

ة األولى، للمرلخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة الطفل على تلقي  الموافقةلتقدیم  في حالة رفض الوالدین
خدمات التعلیم الخاص والخدمات  لطفلل SAUھذه الموافقة ولم تقدم  تقدیملطلب  أو في حالة عدم استجابة الوالدین

 :SAUعلیھا، فإن  ةموافقالذات الصلة التي سعت لطلب 
التعلیم توفیر لطفل منذ مولده وحتى بلوغھ سن العامین) أو لتقدیم خدمات مناسبة (ال تخالف بذلك شرط  .1

عاًما)  20إلى أعوام  3(الذي یتراوح عمره ما بین  لطفل) لFAPEالمناسب المجاني الذي تكفلھ الدولة (
  و ،لطفلإلخفاقھا في تقدیم ھذه الخدمات ل

ضمن خدمات التعلیم الخاص  للطفل IEP) أو وضع IEPمطالبة بعقد اجتماع لبرنامج التعلیم الفردي ( ال تعد .2
 ألجلھا. ةموافقالوالخدمات ذات الصلة التي تم طلب 
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 موافقة الوالدین على إعادة التقییم

قادرة على  SAUطفل، ما لم تكن الالواعیة قبل قیامھا بإعادة تقییم  على موافقة الوالدین SAUیجب أن تحصل 
 التدلیل على ما یلي:

 و ،على إعادة تقییم الطفل ة الوالدینللحصول على موافقأنھا قد اتخذت خطوات معقولة  .1
 لم یستجب الوالدان. .2

، وإن كانت غیر مطالبة بذلك، بالسعي SAUطفل، فیمكن أن تقوم الالموافقة على إعادة تقییم  الوالدین في حالة رفض
جلسة استماع بموجب ، وإجراءات عقد تسویةالطفل ملتجئة في ذلك إلى استخدام الوساطة، واجتماع الإلعادة تقییم 

الحال وكما ھو . طفلالللموافقة على إعادة تقییم  التغلب على رفض الوالدینمحایدة سعیًا وراء  اإلجراءات القانونیة
في حالة رفضھا للسعي  IDEAب من قانون وجب الجزء بمالتزاماتھا  SAU ن تخالفبالنسبة للتقییمات األولیة، فل

 بھذه الطریقة.عادة التقییم إل
 

 توثیق الجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة الوالدین
یجب أن تحتفظ المدرسة بمستندات توثق الجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة الوالدین إلجراء التقییمات 

الخدمات ذات الصلة للمرة األولى، وإلعادة التقییم، ولتحدید مكان أولیاء ، ولتقدیم خدمات التعلیم الخاص واألولیة
أمور األطفال القصر الخاضعین لوصایة الوالیة إلجراء التقییمات األولیة. یجب أن تضم المستندات سجًال لمحاوالت 

SAU :في ھذا الصدد، مثل 
 

 محاولة إجرائھا ونتائج تلك المكالمات،سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة التي أُجریت أو التي تمت  .1
 و نسخ من الرسائل المرسلة إلى الوالدین وأي ردود تم تلقیھا، .2
 الزیارات إلى منزل أو مكان عمل الوالدین ونتائج تلك الزیارات.بسجالت تفصیلیة  .3

 

 متطلبات الموافقة األخرى
 أن تقوم بما یلي: SAUمطلوبة قبلما یحق لـ  ال تكون موافقة الوالدین

 أو طفل أو إعادة تقییمھ،المراجعة البیانات الموجودة كجزء من تقییم  .1
، ما لم تكن الموافقة مطلوبة من كل أولیاء أمور الختبار أو تقییم أخر سیخضع لھ كل األطفالالطفل  إخضاع .2

 كل األطفال قبل ذلك االختبار أو التقییم.

 :2008دیسمبر/كانون األول  31ة منذ تنقیحات موافقة أولیاء األمور الساری

 موافقة أولیاء األمور.  300.300§

. في حالة إخفاق أحد والدي طفل في االستجابة لطلب التقدیم األولي لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، 1
 -أو رفض إعطاء موافقتھ على ذلك، فإن الوكالة العامة

(بما في ذلك إجراءات أ. ال یحق لھا استخدام اإلجراءات المنصوص علیھا في الجزء الفرعي ھـ من ھذا الجزء 
) للوصول إلى اتفاق 300.516وحتى  300.507§§ أو اإلجراءات القانونیة بموجب 300.506§ وجبالوساطة بم

 أو الحصول على حكم بإمكانیة تقدیم الخدمات للطفل،
إلى الطفل نتیجة اإلخفاق في تقدیم خدمات التعلیم الخاص  FAPEتوفیر  شرط تخالفعلى أنھا  ب. لن یُنظر إلیھا
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 والخدمات ذات الصلة إلى الطفل الذي رفض أحد والدیھ تقدیم موافقتھ على ذلك أو أخفق في تقدیم ھذه الموافقة،

 للطفل. 300.324و 300.320§§ بموجب IEPأو وضع  IEPمطالبة بالدعوة الجتماع فریق  ال تعدج. و

لخدمات ذات الصلة، أبطل أحد والدي ام األولي لخدمات التعلیم الخاص و. في حالة أنھ، في أي وقت تاٍل على التقدی2
 -الطفل موافقتھ كتابة على االستمرار في تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، فإن الوكالة العامة

أ. یحق لھا عدم االستمرار في تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة إلى الطفل، ولكن یجب أن تقدم 
 قبل التوقف عن تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، 300.503§إشعار خطي مسبق وفق 

ھذا الجزء (بما في ذلك إجراءات  ب. ال یحق لھا استخدام اإلجراءات المنصوص علیھا في الجزء الفرعي ھـ من
) للوصول إلى اتفاق 300.516وحتى  300.507§§ أو اإلجراءات القانونیة بموجب 300.506§ وجبالوساطة بم

 أو الحصول على حكم بإمكانیة تقدیم الخدمات إلى الطفل،
ة تقدیم خدمات التعلیم إلى الطفل نتیجة اإلخفاق في متابع FAPEتوفیر  شرط خالفج. لن یُنظر إلیھا على أنھا ت

 الخاص والخدمات ذات الصلة إلى الطفل،
للطفل لمتابعة تقدیم  300.324و 300.320§§ وجببم IEPأو وضع  IEPد. وال تعد مطالبة بالدعوة الجتماع فریق 

 خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة.

 
 التقییمات التعلیمیة المستقلة

34CFR § 300.502 
 

 مقدمة عامة
لم یتفقا مع إذا  دون أدنى تكلفة علیھمالطفل ل) IEEتقییم تعلیمي مستقل (طلب  لوالدینبالطریقة الموضحة أدناه، یحق ل

.SAU تلقتھالطفل الذي تقییم 
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بمعلومات عن المكان الذي یمكنھما الحصول  SAU تزودھمالتقییم تعلیمي مستقل، فیجب أن  في حالة طلب الوالدین
 التي تنطبق على التقییمات التعلیمیة المستقلة. SAUعلى تقییم تعلیمي مستقل وعن معاییر  فیھ

 تعریفات
المسئولة  SAUالتقییم التعلیمي المستقل یُقصد بھ تقییم یتم إجراؤه من قبل ممتحن مؤھل على أال یكون من موظفي 

 .الطفلعن تعلیم 
 

دون  لوالدینبدفع التكلفة الكاملة للتقییم أو تعمل على ضمان تقدیم التقییم لإما أن تقوم  SAU النفقة العامة یُقصد بھا أن
والیة  ل، والذي یسمح لكIDEAالجزء ب من قانون  بنود، بما یتفق مع بأي حال من األحوال ھماأدنى تكلفة علی

تكون متوفرة أو الخاصة  باستخدام أي موارد دعم سواء كانت من موارد الوالیة، أو الموارد المحلیة، أو الفیدرالیة،
 في الوالیة للوفاء بمتطلبات الجزء ب من القانون.

 
 حق ولي األمر في التقییم على النفقة العامة

، على أن SAU الطفل الذي تلقتھتقییم لم یتفقا مع لطفل على النفقة العامة إذا لتقییم تعلیمي مستقل  إجراء لوالدینلیحق 
 یخضع ذلك للشروط التالیة:

تقییم مدرسي نتائج  حین ال یتفقا معطفل على النفقة العامة للتقییم تعلیمي مستقل ل حالة طلب الوالدینفي  .1
بموجب جلسة استماع طلب عقد (أ) بتقدیم إما: ، یوًما تقویمیًا 30خالل ، SAUطفل، فیجب أن تقوم لل

(ب) ضمان أو طفل تقییم مناسب، لجلسة استماع للداللة على أن تقییمھا لعقد لطلب  اإلجراءات القانونیة
 الطفلتقییم من خالل جلسة استماع على أن  SAUتقدیم تقییم تعلیمي مستقل على النفقة العامة، ما لم تدلل 

 .SAUال یفي بمعاییر  الذي تلقاه الوالدان
ییم لطفل تقل SAUأن تقییم لینص على بطلب لعقد جلسة استماع وجاء القرار النھائي  SAUفي حالة تقدم  .2

 الحق في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل، ولكن لیس على النفقة العامة. لوالدینمناسب، فال یزال ل
 الوالدین عن السبب في اعتراضھما سؤال SAUلطفل، فیحق لـ للتقییم تعلیمي مستقل  في حالة طلب الوالدین .3

وال یحق لھا دون سبب معقول طلب توضیح  SAU. غیر أنھ ال یحق لـ SAU الذي تلقتھطفل العلى تقییم 
بموجب  جلسة استماعبطلب عقد طفل على النفقة العامة أو التقدم لتأخیر إما إجراء التقییم التعلیمي المستقل ل

 طفل.لل SAUللدفاع عن تقییم  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةلطلب عقد  اإلجراءات القانونیة
بإجراء تقییم  SAUلطفل على النفقة العامة في كل مرة تقوم فیھا لالحق في تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط لوالدین ول

 .ال یتفق الوالدان مع نتائجھ للطفل
 

 التقییمات المبدوءة من قبل أولیاء األمور
على  هؤتم إجرالطفل لتقییم  بمشاركة ھماطفل على النفقة العامة أو قیاملتقییم تعلیمي مستقل لتلقي الوالدین لفي حالة 

 :SAUالخاصة مع  تھمانفق
للتقییمات التعلیمیة  SAUطفل، إذا كان یفي بمعاییر الفي االعتبار بنتائج تقییم  SAUتأخذ یجب أن  .1

 و ،) للطفلFAPEقرار یُتخذ فیما یخص تقدیم التعلیم المناسب المجاني الذي تكفلھ الدولة (المستقلة، في أي 
تنعقد بشأن  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةتقدیم التقییم كدلیل خالل أي  SAUأو لوالدین یحق ل .2

 .الطفل
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 االستماع طلبات التقییم من قبل مسئولي جلسات

جلسة استماع بموجب اإلجراءات طفل كجزء من لاستماع بطلب تقییم تعلیمي مستقل لمسؤول جلسة في حالة قیام 
 كلفة التقییم على النفقة العامة.، فیجب أن تكون القانونیة

 
 SAU معاییر

التقییم  وفقھا إجراء التقییم، بما في ذلك مكانإجراء تقییم تعلیمي مستقل على النفقة العامة، فالمعاییر التي یتم  في حالة
إلى عند قیامھا ببدء إجراءات التقییم ( SAUھا ومؤھالت الممتحن، یجب أن تكون ھي نفسھا المعاییر التي تستخدم

في تقییم تعلیمي مستقل). فیما عدا المعاییر الموضحة أعاله، ال یحق  ھذه المعاییر مع حق الوالدینالحد الذي تتسق فیھ 
 تقییم تعلیمي مستقل على النفقة العامة. بتلقيفرض شروط أو أطر زمنیة تتعلق  SAUلـ 

 

 سریة المعلومات

 تعریفات
34CFR § 300.611 

 :سریة المعلوماتحسب استخدامھا في الجزء المعنون 
التدمیر یعني التدمیر المادي أو إزالة ما یدل على الشخصیة من معلومات حتى تصبح المعلومات غیر دالة  ▪

 على الشخصیة.
 اللوائحالسجالت التعلیمیة تعني نوع السجالت التي تقع ضمن نطاق تعریف "السجالت التعلیمیة" في  ▪

التي تطبق قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة "فامیلي  (اللوائح 99الجزء  CFR 34  الفیدرالیة
 )).FERPA( زU.S.C. 1232 20 ،1974إدیوكایشینال رایتس أند بریفاسي أكت" لعام 

بالمعلومات الدالة على ، أو ھیئة، أو مؤسسة تجمع، أو تستخدم، أو تحتفظ SAU الھیئة المشاركة تعني أي ▪
 .IDEA الجزء ب من قانون وجبالشخصیة، أو التي تؤخذ منھا المعلومات، بم

 الدالة على الشخصیة
34CFR § 300.32 

 المعلومات الدالة على الشخصیة یُقصد بھا المعلومات التي تتضمن:
 مر، أو اسم أحد أفراد األسرة اآلخرین،األ، اسم ولي (أ) اسم الطفل
 طفل،ال(ب) عنوان 

 أوأو رقم الطالب الخاص بھ،  للطفل(ج) ما یدل على الشخصیة، مثل رقم الضمان االجتماعي 
بدرجة معقولة من  الطفل(د) قائمة بالسمات الشخصیة أو غیرھا من المعلومات التي یمكن من خاللھا تحدید ھویة 

 . الیقین
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 إشعار إلى أولیاء األمور
34CFR § 300.612 

" إشعاًرا مناسبًا لتعریف الوالدین بشكل كامل أجینسيیجب أن تقدم الھیئة التعلیمیة الحكومیة "ستایت إدیوكایشینال 
 بخصوصیة المعلومات الدالة على الشخصیة، على أن یشمل:

 وصفًا یوضح إلى أي مدى یُقدم اإلشعار باللغات األصلیة للمجموعات السكانیة المختلفة في الوالیة، .1
، ونوعیة المعلومات المطلوبة، تھمابالمعلومات الدالة على شخصیوصفًا لألطفال الذین یتم االحتفاظ  .2

وسائل التي تنوي الوالیة استخدامھا في جمع المعلومات (بما في ذلك المصادر التي یتم جمع المعلومات وال
 تخدامات المرتقبة لھذه المعلومات،منھا)، واالس

المشاركة فیما یخص تخزین المعلومات  وكاالتاءات التي یجب أن تلتزم بھا الللسیاسات واإلجر املخصً  .3
 و الدالة على الشخصیة، والكشف عنھا ألطراف ثالثة، واالحتفاظ بھا، وتدمیرھا،

الحقوق بمقتضى قانون  مشتمًال علىوصفًا لكافة حقوق أولیاء األمور واألطفال فیما یخص ھذه المعلومات،  .4
 34 الفیدرالیة اللوائح ولوائحھ التطبیقیة ضمن)، FERPAال رایتس أند بریفاسي أكت (فامیلي إدیوكایشین

CFR  99الجزء. 
ل")، یجب أن اطفتقییم (والمعروف كذلك "بالعثور على األال، أو كانلمالھویة، أو ا واسع النطاق لتحدیدقبل أي نشاط 

الوسائط، أو االثنین مًعا، على أن تكون متداولة بشكل یتم نشر اإلشعار أو اإلعالن عنھ في الصحف أو غیرھا من 
أماكن، وھویات، وتقییم األطفال المحتاجین  كاٍف إلشعار أولیاء األمور في كافة أنحاء الوالیة بالنشاط الجاري لتحدید

 لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة.
 

 اإلطالعحقوق 
34CFR § 300.613 

تم جمعھا، أو االحتفاظ  طفلھمابومراجعة أي سجالت تعلیمیة متعلقة  فحصب للوالدین المشاركةیجب أن تسمح الوكالة 
لمشاركة باالستجابة . ویجب أن تلتزم الوكالة اIDEAالجزء ب من قانون  وجببم SAUبھا، أو استخدامھا من قبل 

أي اجتماع  عقدطفل دون أي تأخیر غیر ضروري وقبل الومراجعة أي سجالت تعلیمیة عن فحص ل الوالدین لطلب
محایدة (بما في ذلك أي  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیة)، أو أي IEPفردي (التعلیم البخصوص برنامج 

د بع یوًما تقویمیًا 45أو أي جلسة استماع بشأن اإلجراءات التأدیبیة)، على أال یكون ذلك بعد أكثر من  للتسویةاجتماع 
 للطلب بأي حال من األحوال. الوالدین تقدیم

 
 ومراجعة السجالت التعلیمیة ما یلي: في فحص الوالدین حق یشمل
 الحق في رد من الوكالة المشاركة على الطلبات المعقولة للحصول على توضیحات وتفسیرات للسجالت، .1
ومراجعة السجالت بشكل  فحصالحق في طلب توفیر الوكالة المشاركة لنسخ من السجالت في حالة تعذر  .2

 و فعال دون تلقي ھذه النسخ،
 ومراجعة السجالت. في السماح لممثل الوالدین بفحص الحق .3

ومراجعة السجالت المتعلقة بالطفل إال إذا تم إبالغ  فحصیمكن أن تفترض الوكالة المشاركة أن للوالدین سلطة 
لسلطة بموجب قانون الوالیة المطبق والذي یحكم أمور مثل الوكالة المشاركة بأن أي من الوالدین لیست لدیھ ھذه ا

 الوصایة أو االنفصال والطالق.
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 سجل اإلطالع

34CFR § 300.614 
یجب أن تحتفظ كل وكالة مشاركة بسجل لألطراف الذین یحصلون على حق اإلطالع على السجالت التعلیمیة التي یتم 

(فیما عدا الحاالت التي یتم فیھا اإلطالع  IDEAالجزء ب من قانون  و االحتفاظ بھا، أو استخدامھا بموجبجمعھا، أ
 على أن یشتمل على اسم الشخص،على السجالت من قبل الوالدین والموظفین المفوضین بذلك في الوكالة المشاركة)، 

 باستخدام السجالت. السماح لذلك الطرف، والغرض الذي تم ألجلھ طالعاریخ منح حق اإلتو

 أكثر من طفلالسجالت عن 
34CFR § 300.615 

ومراجعة  ن طفل واحد، فیحق لوالدي كل طفل فحصفي حالة احتواء أي سجل تعلیمي على معلومات عن أكثر م
 فقط أو أن یتم تعریفھما بتلك المعلومات المحددة. طفلھماالمعلومات المتعلقة ب

 قائمة بأنواع ومواقع المعلومات
34CFR § 300.616 

قائمة بأنواع ومواقع السجالت التعلیمیة التي یتم جمعھا، أو للوالدین كل وكالة مشاركة  أن تقدمعند الطلب، یجب 
 االحتفاظ بھا، أو استخدامھا من قبل الوكالة.

 الرسوم
34CFR § 300.617 

الجزء ب من قانون  وجبالتي یتم تحضیرھا للوالدین بم لكل وكالة مشاركة فرض رسم لقاء نسخ السجالت یجوز
IDEAمن ممارسة حقھما في فحص ومراجعة تلك السجالت.فعلیًا حرم الوالدین یلك الرسم ال ذ ، إذا كان 

من قانون ب الجزء  جاعھا بموجبم لقاء البحث عن المعلومات أو استرجوز للوكالة المشاركة فرض رسوال ی
IDEA. 

 تعدیل السجالت بناء على طلب أحد الوالدین
34CFR § 300.618 
و االحتفاظ بھا، والتي یتم جمعھا، أ الطفلأن المعلومات الواردة في السجالت التعلیمیة بشأن  أحد الوالدینا رأى إذا م

تعد غیر دقیقة، أو مضللة، أو تنتھك حق الخصوصیة أو الحقوق  IDEAالجزء ب من قانون  أو استخدامھا بموجب
 تي تحتفظ بالمعلومات أن تقوم بتغییر المعلومات.فیحق للوالدین أن یطلبا من الوكالة المشاركة ال، للطفلاألخرى 

یجب أن تقرر الوكالة المشاركة ما إذا كانت ستقوم بتغییر المعلومات وفق طلب الوالدین خالل فترة زمنیة معقولة من 
 الطلب. تسلموقت 

، فیجب أن تبلغھما بالرفض وتعلمھما بحقھما في حالة رفض الوكالة المشاركة لتغییر المعلومات وفق طلب الوالدین
 .أدناه فرصة عقد جلسة استماع،في عقد جلسة استماع لھذا الغرض بالصورة الموضحة في الجزء المعنون 
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 فرصة عقد جلسة استماع

34CFR § 300.619 
یجب على الوكالة المشاركة، عند الطلب، إتاحة فرصة عقد جلسة استماع للوالدین لالعتراض على المعلومات الواردة 

حقوق الصوصیة أو حق الختنتھك في السجالت التعلیمیة بشأن الطفل لضمان أنھا لیست غیر دقیقة، أو مضللة، أو 
 .حال من األحوالبأي  للطفل األخرى

 ستماعإجراءات عقد جلسة اال
34CFR § 300.621 

منصوص یجب أن تنعقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الواردة في السجالت التعلیمیة وفق اإلجراءات ال
 ).FERPAقانون فامیلي إدیوكایشینال رایتس أند بریفاسي أكت ( علیھا لمثل ھذه الجلسات بموجب

 نتیجة جلسة االستماع
34CFR § 300.620 

نتیجة لجلسة االستماع، اتخذت الوكالة المشاركة قرارھا بأن المعلومات غیر دقیقة، أو مضللة، أو تنتھك  في حالة أنھ،
حق الخصوصیة أو الحقوق األخرى للطفل بأي حال من األحوال، فیجب أن تقوم بتعدیل المعلومات تبًعا لذلك وتعرف 

 الوالدین بذلك كتابة.
تخذت الوكالة المشاركة قرارھا بأن المعلومات لیست غیر دقیقة، أو مضللة، أو في حالة أنھ، نتیجة لجلسة االستماع، ا

في  ھماتنتھك حق الخصوصیة أو الحقوق األخرى للطفل بأي حال من األحوال، فیجب أن تقوم بإخطار الوالدین بحق
ختالف مع قرار وضع بیان في السجالت التي تحتفظ بھا عن الطفل للتعلیق على المعلومات أو ذكر أي أسباب لال

 الوكالة المشاركة.
 یتم وضعھ في سجالت الطفل یجب: توضیحأي 

أن یتم االحتفاظ بھ من قبل الوكالة المشاركة كجزء من سجالت الطفل طالما كان السجل أو الجزء المتنازع  .1
 وعلیھ محتفظ بھ من قبل الوكالة المشاركة، 

 
ي طرف، فیجب أن الطفل أو الجزء المتنازع علیھ إلى أفي حالة قیام الوكالة المشاركة بالكشف عن سجالت  .2

 كذلك إلى ذلك الطرف. یتم الكشف عن التوضیح

 الموافقة على الكشف عن المعلومات الدالة على الشخصیة
34CFR § 300.622 

 
فامیلي  وجبما لم تكن المعلومات واردة ضمن السجالت التعلیمیة، والكشف مصرح بھ دون موافقة الوالدین بم

)، فیجب الحصول على موافقة الوالدین قبل الكشف عن معلومات FERPAإدیوكایشینال رایتس أند بریفاسي أكت (
دالة على الشخصیة ألطراف أخرى بخالف مسئولي الوكاالت المشاركة. فیما عدا األحوال المنصوص علیھا أدناه، ال 

شخصیة إلى مسئولي الوكاالت المشاركة ألغراض تلبیة معلومات دالة على ال تقدیمتكون موافقة الوالدین مطلوبة قبل 
 .IDEAأحد متطلبات الجزء ب من قانون 

 
سن الثامنة عشر (أو تم رفع الوصایة عنھ) یجب أن یتم الحصول على موافقة الوالدین، أو موافقة طفل مؤھل بلغ 

أي معلومات دالة على الشخصیة إلى مسئولي الوكاالت المشاركة التي تقدم خدمات  تقدیمقانون الوالیة قبل  وجببم



 
 231صفحة  ، الئحة ماین الموحدة للتعلیم الخاص101الفصل  05 -071

 
 SAUاالنتقال أو تدفع كلفتھا. إذا كان الطفل في مدرسة خاصة، أو سیذھب إلى مدرسة خاصة، ال یقع مقرھا في نفس 

علومات دالة على الشخصیة عن أي م مشاركةالتي یقیم فیھا الوالدان، فیجب أن یتم الحصول على موافقة الوالدین قبل 
 التي یقیم بھا الوالدان. SAUالمسئولین في التي تقع بھا المدرسة الخاصة و SAUبین المسئولین في الطفل 

 الضمانات
34CFR § 300.623 

كل وكالة مشاركة یجب أن تقوم بحمایة خصوصیة المعلومات الدالة على الشخصیة في كافة مراحل جمع المعلومات، 

 وتخزینھا، والكشف عنھا، وتدمیرھا.

 ركة مسئولیة ضمان سریة أي معلومات دالة على الشخصیة.د في كل وكالة مشایجب أن یتحمل مسؤول واح
 

 

كل األشخاص الذین یقومون بجمع المعلومات الدالة على الشخصیة أو استخدامھا یجب أن یتلقوا تدریبًا أو توجیھات 
 IDEAبشأن سیاسات وإجراءات الوالیة التي یقطن بھا الوالدان فیما یخص السریة بموجب الجزء ب من قانون 

 ).FERPAفامیلي إدیوكایشینال رایتس أند بریفاسي أكت (و
 

أن تحتفظ كل وكالة مشاركة، لغرض التفتیش العام، بقائمة حدیثة بأسماء ومناصب ھؤالء الموظفین ضمن  یجب
 اإلطالع على المعلومات الدالة على الشخصیة.الوكالة الذین یحق لھم 

 تدمیر المعلومات
34CFR § 300.624 

بإبالغ الوالدین حین ال تعود ھناك حاجة للمعلومات الدالة على الشخصیة التي تم جمعھا، أو  SAUیجب أن تقوم 
 االحتفاظ بھا، أو استخدامھا لتقدیم الخدمات التعلیمیة إلى الطفل.

 
ھ یجوز االحتفاظ بسجل دائم یحوي اسم الطفل، وعنوانھ، ورقم یجب أن تدمر المعلومات عند طلب الوالدین. غیر أن

تف، ودرجاتھ/درجاتھا، وسجل الحضور، والفصول الدراسیة التي حضرھا، والصف الدراسي الذي أنھاه، والعام الھا
 الذي أتمھ دون أي قیود على الوقت.

 

 النزاعات تسویة
 وما یلیھا M.R.S.A. §7202 أ -20

 إلى الوالیة شكوىتقدیم إجراءات 
 

 الوالیة شكوى إلىتقدیم وإجراءات  القانونیةجلسة االستماع بموجب اإلجراءات أوجھ االختالف بین 
بموجب لشكاوى إلى الوالیة ولجلسات االستماع تقدیم اإجراءات مستقلة ل IDEAلجزء ب من قانون ا لوائحتحدد 

النزاعات وفق الجزء ب لألطفال المقدمة لھم الخدمات  تسویةوتستخدم والیة ماین خطوات القانونیة. اإلجراءات 
أي  مخالفةتزعم  وكما ھو موضح أدناه، فیمكن ألي فرد أو مؤسسة التقدم بشكوى إلى الوالیةبموجب الجزء ج. 

، أو أي وكالة عامة أخرى. وللوالدین أجینسي، أو ستایت إدیوكایشینال SAUالجزء ب من قبل  متطلب من متطلبات
وص أي مسألة متعلقة بخص بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع بطلب عقد حق التقدم  SAUوحدھما أو 
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خدمات بدء أو تغییر تحدید الھویة، أو التقییم، أو الوضع التعلیمي لطفل من ذوي اإلعاقة، أو تقدیم بعرض أو رفض 

 3(من سن ) إلى طفل FAPEالدولة ( تكفلھالتعلیم المناسب المجاني الذي سن عامین) أو  حتىمناسبة (من المولد 
أي شكوى  الفصل فيبصفة عامة  أجینسيعلى موظفي ستایت إدیوكایشینال یتعین ین . وفي حعاًما) 20م وحتى أعوا

، یجب على صحیحتمدید الفترة الزمنیة بشكل ، ما لم یتم یوًما تقویمیًا 60 خالل فترة زمنیة مدتھامقدمة إلى الوالیة 
بموجب اإلجراءات جلسة استماع طلب عقد المحاید سماع  جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةمسؤول 
یوًما  45خالل  خطيمن خالل اجتماع للتسویة أو من خالل الوساطة) وإصدار قرار  (إذا لم یتم تسویة األمر القانونیة
، ما لم یمنح التسویة آلیةبعد نھایة فترة التسویة، حسب الطریقة الموضحة في ھذا المستند في الجزء المعنون  تقویمیًا

إجراءات  وقد تم توضیح. SAUبناء على طلب الوالدین أو طلب  ةالزمنیفترة محدًدا لل االستماع تمدیًدامسؤول جلسة 
 ة بشكل أوفى أدناه.بموجب اإلجراءات القانونیماع االست اتوجلس التسویة،، وتقدیم شكوى إلى الوالیة

 تقدیم شكوى إلى الوالیةاعتماد إجراءات 
34CFR § 300.151 

 
 مقدمة عامة

 إجراءات مكتوبة لما یلي: أجینسيیجب أن تكون لدى كل ستایت إدیوكایشینال 
 أخرى، والیة الفصل في أي شكوى، بما في ذلك الشكوى التي تتقدم بھا إحدى المؤسسات أو أحد األفراد من .1
األفراد نشر اإلجراءات المتعلقة بتقدیم شكوى إلى الوالیة على نطاق واسع لتصل إلى الوالدین وغیرھم من  .2

یاء األمور، ووكاالت الحمایة المھتمین باألمر، بما في ذلك مراكز تدریب أولیاء األمور ومراكز معلومات أول
 ، وغیرھا من الكیانات األخرى المناسبة.العیش المستقلة، ومراكز والدعو

 التدابیر المعنیة برفض الخدمات المناسبة
إخفاقًا في تقدیم الخدمات المناسبة،  أجینسيیھا ستایت إدیوكایشینال عند الفصل في شكوى مقدمة إلى الوالیة وجدت ف

 التعامل مع الجوانب التالیة: أجینسيفیجب على ستایت إدیوكایشینال 
 و ،ة المناسبة لتلبیة احتیاجات الطفلیبما في ذلك اإلجراءات التصحیحالخدمات المناسبة،  اإلخفاق في تقدیم .1
 .المستقبل لكل األطفال من ذوي اإلعاقاتتوفیر الخدمات المناسبة في  .2

 الحد األدنى من إجراءات تقدیم شكوى إلى الوالیة
34CFR § 300.152 

 
 الحد الزمني، الحد األدنى لإلجراءات

أن تضمن في إجراءاتھا المتعلقة بتقدیم شكوى إلى الوالیة حًدا زمنیًا قدره  أجینسيیجب على كل ستایت إدیوكایشینال 
 بعد تاریخ تقدیم الشكوى للقیام بما یلي: یمیًایوًما تقو 60

 أن التحقیق ضروري، أجینسيستایت إدیوكایشینال إجراء تحقیق مستقل في الموقع، إذا قررت  .1
 منح الشاكي فرصة تقدیم معلومات إضافیة، سواء شفھیًا أو كتابیًا، عن االدعاءات الواردة في الشكوى، .2
أو غیرھا من الوكاالت العامة للرد على الشكوى بما في ذلك، وبحد أدنى: (أ) وفقًا  SAUإتاحة الفرصة أمام  .3

الذي تقدم بشكوى والوكالة لالتفاق  ولي األمر(ب) منح فرصة لوللفصل في الشكوى،  الخیار الوكالة، اقتراحً 
 طوًعا على الدخول في عملیة وساطة،

أو غیرھا من الوكاالت  SAUمراجعة كافة المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كانت  .4
 و ،IDEAالجزء ب من قانون  متطلبات تخالف أحدالعامة 
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إلى الشاكي یتناول كل ادعاء ورد في الشكوى، ویشمل: (أ) نتائج التحقیق واالستنتاجات،  خطيإصدار قرار  .5

 .أجینسيالنھائي لستایت إدیوكایشینال  (ب) أسباب القرارو
  تمدید الوقت، القرار النھائي، والتنفیذ

 الموضحة أعاله كذلك بما یلي: أجینسيیجب أن تفي إجراءات ستایت إدیوكایشینال 
فقط إذا: (أ) كانت ھناك ظروف استثنائیة تتعلق  یوًما تقویمیًا 60التصریح بتمدید الحد الزمني المحدد بـ  .1

أو غیرھا من الوكاالت العامة المعنیة  SAU(ب) وافق الوالدان و أوینة مقدمة إلى الوالیة، بشكوى مع
باألمر طوًعا على تمدید الوقت لتسویة األمر من خالل الوساطة أو الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات، إن 

 وجدت في الوالیة.
النھائي، إذا لزم األمر، بما في  أجینسيإدراج اإلجراءات الخاصة بالتنفیذ الفعال لقرار ستایت إدیوكایشینال  .2

 (ج) اإلجراءات التصحیحیة لتحقیق االمتثال.وذلك: (أ) أنشطة المساعدة الفنیة، و(ب) المفاوضات، 
 ةبموجب اإلجراءات القانونیللوالیة وجلسات االستماع لمقدمة وى الشكاا

 

 جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةإذا تم تلقي شكوى خطیة مقدمة إلى الوالیة وكانت أیًضا موضوًعا ل
، أو كانت جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةالتقدم بطلب عقد بالصورة الموضحة أدناه في الجزء المعنون 

ثل واحدة منھا أو أكثر جزء من جلسة االستماع ھذه، فیجب متعددة تم مسائل الشكوى المقدمة إلى الوالیة تحتوي على
على الوالیة أن تقوم بتجنیب الشكوى المقدمة إلى الوالیة، أو أي جزء من الشكوى المقدمة إلى الوالیة یجرى نظره 

لحین انتھاء جلسة االستماع. ویجب تسویة أي مسألة ترد في الشكوى  جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةفي 
في إطار الحد الزمني ووفق  جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةالمقدمة إلى الوالیة، وال تعد جزًءا من 

 اإلجراءات الموضحة أعاله.
 

جلسة استماع بموجب اإلجراءات إذا كانت المسألة المثارة في الشكوى المقدمة إلى الوالیة قد سبق الفصل فیھا خالل 
جلسة االستماع بموجب اإلجراءات )، فإن القرار الصادر عن SAUتضم األطراف نفسھا (الوالدان و القانونیة
أن تتولى إخطار الشاكي بأن قرار  أجینسيإدیوكایشینال یكون ملزًما بشأن ھذه المسألة ویجب على ستایت  القانونیة

 جلسة االستماع ملزم.
 

أو غیرھا من الوكاالت العامة في  SAUفي أمر أي شكوى تدعي إخفاق  أجینسيیجب أن تفصل ستایت إدیوكایشینال 
 .جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةتنفیذ قرار صادر عن 

 التقدم بشكوى
34CFR § 300.153 

 إلى الوالیة وفقًا لإلجراءات الموضحة أعاله. خطیة موقعةیجوز ألي مؤسسة أو فرد التقدم بشكوى 
 لوالیة ما یلي:إلى ایجب أن تشمل الشكوى المقدمة 

أو  IDEAالجزء ب من قانون  متطلباتخالفت أحد أو غیرھا من الوكاالت العامة قد  SAUأن ا ینص على بیانً  .1
 لوائحھ التشریعیة،

 الحقائق التي یستند إلیھا البیان، .2
 و توقیع الشاكي وبیانات االتصال بھ، .3

 ات الواردة في االدعاء تتعلق بطفل معین:مخالفإذا كانت ال .4
 إقامتھ، كاناسم الطفل وعنوان م    (أ) 
 اسم المدرسة التي یدرس فیھا الطفل،    (ب)

البیانات المتوفرة لالتصال بالطفل، واسم المدرسة التي یدرس إذا كان الطفل طفًال أو شابًا بال مأوى،  )ج (
 فیھا،
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 ولطبیعة المشكلة التي یواجھھا الطفل، بما في ذلك الوقائع المتعلقة بالمشكلة،  اوصفً  )د (
ى في وقت تقدیم بالشكوم لمتقدف الطرم اماح ألمتاوف والمعرالحد الى إللمشكلة لتسویة المقترحة ا )ه (

 الشكوى.
  

خالل فترة ال تزید عن عام واحد قبل تاریخ تلقي الشكوى على النحو  تحدث مخالفةیجب أن تدعي الشكوى وقوع 
ما لم تعد فترة زمنیة أطول أمًرا معقوًال بالنظر ، اعتماد إجراءات تقدیم شكوى إلى الوالیةالمبین في الجزء المعنون 

خالل فترة ال تزید عن عامین قبل تاریخ تلقي  اوقوعھیُزعم مخالفة إلى كون الشاكي یطلب خدمات تعویضیة ل
 التعلیم "دیبرتمنت أوف إدیوكایشین". وزارة الشكوى الخطیة من قبل

أو غیرھا من الوكاالت العامة  SAUیجب أن یرسل الطرف القائم بتقدیم الشكوى إلى الوالیة بنسخة من الشكوى إلى 
 .أجینسيا الطرف بالشكوى إلى ستایت إدیوكایشینال التي تقوم بخدمة الطفل في نفس توقیت تقدم ھذ

 
، أن تحدد اآللیات التي تتبعھا الوالیة إلنفاذ االتفاقیات CFR 300.537 34فیدرالیة اللوائح ال ، بموجبSEA یحق لـ

 واتفاقیات الوساطة. التسویةالتي یتم التوصل إلیھا خالل جلسات 

 القانونیةجلسة استماع بموجب اإلجراءات إجراءات عقد 

 بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع التقدم بطلب عقد 
34CFR § 300.507 

 
 مقدمة عامة

أو  عرضبشأن أي مسألة تتعلق ب بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع بطلب عقد التقدم  SAUیجوز للوالدین أو 
الخدمات المناسبة للطفل منذ مولده رفض بدء أو تغییر تحدید الھویة، أو التقییم، أو الوضع التعلیمي للطفل، أو توفیر 

 3البالغ من العمر ) للطفل FAPEالدولة ( التعلیم المناسب المجاني الذي تكلفھوحتى بلوغھ العامین من العمر أو 
 عاًما. 20أعوام وحتى 

منذ فترة ال تتجاوز  مخالفةالقانونیة على ادعاء بوقوع بموجب اإلجراءات  ستماعاالطلب عقد جلسة یجب أن ینطوي 
بغي أن تكون قد بلغت علمھم، عن اإلجراء الوارد في االدعاء ، أو ینSAUالعامین قبل أن تبلغ علم الوالدین أو علم 

 القانونیة.بموجب اإلجراءات ستماع االطلب عقد جلسة والذي یشكل أساس 
بموجب اإلجراءات جلسة استماع عقد ال ینطبق اإلطار الزمني أعاله على الوالدین إذا تعذر علیھما التقدم بطلب 

 في غضون اإلطار الزمني لألسباب التالیة: القانونیة
 طلب عقد جلسة االستماع،تحدیًدا إلى فھم غیر سلیم بأنھا قامت بتسویة المسائل المحددة في  SAUتوصلت  .1

 أو
معلومات عن الوالدین كان من المفترض أن تطلعھما علیھا بموجب الجزء ب من قانون  SAUحجبت  .2

IDEA. 

 معلومات للوالدین
وغیرھا من الخدمات ذات الصلة نونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة إخطار الوالدین بأي خدمات قا SAUیجب على 

جلسة استماع بطلب عقد  SAUإذا تقدم الوالدان أو أو المتوفرة في المنطقة إذا قام الوالدان بطلب ھذه المعلومات، 
 .بموجب اإلجراءات القانونیة
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 بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع طلب عقد 

34CFR § 300.508 
 

 مقدمة عامة
) (أو محامیك أو محامي الوحدة SAUاستماع، یجب علیك أو على الوحدة اإلداریة المدرسیة (لتقدیم طلب جلسة 

حسب اإلجراءات الواجبة إلى الطرف اآلخر. یجب أن یتضّمن  طلب جلسة استماع)) تقدیم SAUاإلداریة المدرسیة (
 ھذا كافة المحتوى أدناه وأن یُحافظ على سریة الطلب. طلب جلسة االستماع 

، تزوید وكالة بطلب جلسة االستماع)، أیاً منكما تقّدم SAUأیضاً علیك أو على الوحدة اإلداریة المدرسیة (یجب 
مكتمالً، كما وال تُعتبر  الجداول  طلب جلسة االستماع. ال یُعتبر طلب جلسة االستماعالوالیة التربویة بنسخة عن 

استالم وكالة الوالیة التربویة نسختھا عن الطلب المحتویة  الزمنیة التنظیمیة ذات الصلة بجلسة استماع ساریة، قبل
على المعلومات الالزمة وقبل أن تستلم وكالة الوالیة التربویة تأكیداً خطیاً بأن الطرف المناوئ استلم نسختھ عن 

 الطلب أیضا.
 

 طلب عقد جلسة االستماعمضمون 
 ما یلي:قانونیة بموجب اإلجراءات الطلب عقد جلسة االستماع یجب أن یتضمن 

 اسم الطفل، .1
 عنوان مكان إقامة الطفل، .2
 اسم مدرسة الطفل، .3
 إذا كان الطفل طفًال أو شابًا بال مأوى، فبیانات االتصال بالطفل واسم مدرسة الطفل، .4
وصفًا لطبیعة المشكلة التي یواجھھا الطفل والمتعلقة باإلجراء المقترح أو المرفوض، بما في ذلك الوقائع  .5

 و بالمشكلة،المتعلقة 
 في ذلك الوقت. SAUالتسویة المقترحة للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح للوالدین أو  .6

 بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع طلب عقد  ناء علىالمطلوب قبل جلسة االستماع ب شعاراإل
(أو محامي  SAUإلى أن یقوم الوالدان أو  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةعقد  SAUال یجوز للوالدین أو 
المعلومات  تضمنی بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع لب عقد بطتقدم ال)، بSAUالوالدین أو محامي 

 المنصوص علیھا أعاله.
 

 طلب عقد جلسة االستماعكفایة 
طلب قدًما، ال بد من اعتباره كافیًا. ویعد  بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد من أجل أن یمضى 

كافیًا (یفي بالمتطلبات من حیث المحتوى الواردة أعاله) ما لم یبلغ  بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع عقد 
) مسؤول جلسة االستماع SAU(الوالدان أو  بموجب اإلجراءات القانونیةستماع االجلسة لطلب عقد الطرف المتلقي 

، أن الطرف المتلقي طلب عقد جلسة االستماعمن تاریخ تسلم  یوًما تقویمیًا 15ف األخر كتابة، في غضون والطر
 ال یفي بالمتطلبات المنصوص علیھا أعاله. بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد یعتقد أن 

 
لطلب ) SAUالدال على اعتبار الطرف المتلقي (الوالدان أو  شعارمن تاریخ استالم اإلتقویمیة في غضون خمسة أیام 

طلب عقد غیر كافیًا، یجب أن یقرر مسؤول جلسة االستماع ما إذا كان  بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع عقد 
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 SAUن ویفي بالمتطلبات المنصوص علیھا أعاله، ویقوم بإخطار الوالدی بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع 

 خطیًا على الفور.
 

 طلب عقد جلسة االستماعتعدیل 
 في الحاالت التالیة فقط:ستماع االطلب عقد جلسة إجراء تغییرات في  SAUیحق للوالدین أو 

بموجب ستماع االجلسة طلب عقد إذا وافق الطرف األخر خطیًا على التغییرات، وأتیحت لھ الفرصة لتسویة  .1
 أوحو الموضح أدناه، ، على النلتسویةلمن خالل اجتماع  اإلجراءات القانونیة

جلسة تغییرات في موعد ال یتعدى خمسة أیام قبل بدء الإذا قام مسؤول جلسة االستماع بمنح إذن إلجراء  .2
 .االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة

بموجب اإلجراءات ستماع االجلسة طلب عقد ) بإجراء تغییرات على SAUإذا قام الطرف الشاكي (الوالدان أو 
) طلب عقد جلسة االستماعمن تاریخ تلقي  یوًما تقویمیًا 15، فإن األطر الزمنیة الجتماع التسویة (خالل القانونیة

طلب عقد ) تبدأ مجدًدا في تاریخ تقدیم الطلبمن تاریخ تلقي  یوًما تقویمیًا 30والفترة الزمنیة المحددة للتسویة (خالل 
 المعدل.جلسة االستماع 

 

جلسة استماع على طلب عقد  SAU) أو LEAرد وكالة التعلیم المحلیة "لوكال إدیوكایشینال أجینسي" (
 بموجب اإلجراءات القانونیة

اإلشعار الخطي ، على النحو الموضح في الجزء المعنون إلى الوالدین قد أرسلت إشعاًرا خطیًا مسبقًا SAUإذا لم تكن 
 SAU، فیجب على استماع بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة طلب عقد ضمن في ضوع الم، فیما یتعلق بالموالمسبق

، على أن بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد أیام من تاریخ تلقي  10أن ترسل لك رًدا في غضون 
 یتضمن ذلك الرد ما یلي:

بموجب جلسة االستماع طلب عقد ي أثیر في ذال أو رفضھا التخاذ اإلجراء SAU عرضلسبب  اتفسیرً  .1
 ،اإلجراءات القانونیة

فل وأسباب رفض ھذه الخاص بالط) IEPوصفًا للخیارات األخرى التي درسھا فریق برنامج التعلیم الفردي ( .2
 الخیارات،

المقترح أو  جراءكأساس لإل SAUتقدیر، أو سجل، أو تقریر استخدمتھ وصفًا لكل إجراء تقییم، أو  .3
 و وض،المرف

 المقترح أو المرفوض. SAUوصفًا للعوامل األخرى ذات الصلة بإجراء  .4
 

بموجب طلب عقد جلسة استماع من الدفع بعدم كفایة  SAUال یمنع  4 -1توفیر المعلومات الواردة في البنود 
 المقدم من الوالدین.اإلجراءات القانونیة 

 
 اإلجراءات القانونیةجلسة استماع بموجب رد الطرف األخر على طلب عقد 

رد لوكال إدیوكایشینال أجینسي فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في الفقرة السابقة مباشرة أسفل العنوان الفرعي، 
)LEA أو (SAU  لطلب ، فإنھ یجب على الطرف المتلقي جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةعقد على طلب

إلى رًدا الطلب، من تاریخ تلقي تقویمیة أیام  10خالل  ،أن یرسل القانونیةبموجب اإلجراءات جلسة استماع عقد 
 .بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد لطرف األخر یتناول على وجھ التحدید المسائل الواردة في ا
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 النماذج النموذجیة

34CFR § 300.509 
جلسة استماع بطلب عقد یجب أن تطور ستایت إدیوكایشینال أجینسي نماذج نموذجیة لمساعدة الوالدین في التقدم 

مطالبة الوالدین باستخدام ھذه  SAUوشكوى إلى الوالیة. غیر أنھ، ال یجوز للوالیة أو  بموجب اإلجراءات القانونیة
النماذج النموذجیة. في واقع األمر، یمكن للوالدین استخدام ھذا النموذج أو أي نموذج نموذجي أخر مناسب، طالما أنھ 

 أو شكوى إلى الوالیة. بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع بطلب عقد یحتوي على المعلومات المطلوبة للتقدم 

 الوساطة
34CFR § 300.506 

 
 مقدمة عامة

الجزء ب وجب بتسویة الخالفات بشأن أي مسألة بم SAUلوساطة لتسمح للوالدین والمجال ل SAU تفسحیجب أن 
. بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع بطلب عقد ، بما في ذلك المسائل التي تبرز قبل التقدم IDEAمن قانون 

بطلب عقد ، سواء قام الوالدان بالتقدم IDEAالجزء ب من قانون  وجبالنزاعات بموبالتالي، تتوفر الوساطة لتسویة 
بالصورة الموضحة  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةلطلب عقد  بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع 

 .ذلك أو لم یفعال جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةالتقدم بطلب عقد في الجزء المعنون 
 

 المتطلبات
 یجب أن تضمن اإلجراءات أن عملیة الوساطة تتوفر فیھا الشروط التالیة:

 ،SAUأنھا تطوعیة من جانب الوالدین ومن جانب  .1
، أو جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةأنھا ال یجري استخدامھا إلنكار أو تأخیر حق الوالدین في  .2

 و، IDEAالجزء ب من قانون  وجبإلنكار أي حقوق أخرى للوالدین بم
 .تقنیات الوساطة الفعالةتجري بواسطة وسیط مؤھل ومحاید على أن یكون مدربًا على  .3

عملیة الوساطة،  تجربةبتطویر إجراءات تقدم ألولیاء األمور والمدارس التي تختار أال تلجأ إلى  SAUیجوز أن تقوم 
 فرصة لالجتماع، في وقت ومكان مناسبین للوالدین، مع طرف نزیھ على أن یكون:

، أو مركز من مراكز تدریب أولیاء األمور تعاقًدا مع ھیئة مناسبة من الھیئات البدیلة لتسویة النزاعاتم .1
 و معیة في الوالیة،، أو مركز من مراكز موارد أولیاء األمور المجتأولیاء األمور ومراكز معلومات

 .حثھما على استخدامھاعملیة الوساطة للوالدین مع  تجربةسیقوم بشرح فوائد  .2
بتقدیم  المتعلقة لوائحالذین یعدون وسطاء مؤھلین ویعرفون القوانین وال األشخاصبیجب أن تكون لدى الوالیة قائمة 

خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. یجب أن تختار ستایت إدیوكایشینال أجینسي الوسطاء على أساس 
تكون الوالیة مسئولة عن تحمل كلفة عملیة الوساطة، بما في ذلك عشوائي، أو تبادلي، أو أي أساس محاید أخر. 

وأن  بحیث یكون في وقت مناسبخالل عملیة الوساطة  تكالیف االجتماعات. ویجب أن یتم تحدید موعد لكل اجتماع
 . SAUیتم عقده في مكان مناسب للوالدین و
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ا على قانونً  ةملزم یةبتسویة نزاع من خالل عملیة الوساطة، فیجب أن یعقد كال الطرفین اتفاق SAUإذا قام الوالدان و

 نص على التسویة وأن:تأن 
 

نص على أن كافة المناقشات التي جرت خالل عملیة الوساطة ستبقى سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في ت .1
 و، الحقة أو دعوى مدنیة جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةأي 

 .باالتفاقیة SAUعلى أن تكون لھ سلطة إلزام  SAUمن قبل الوالدین وممثل لـ  ام توقیعھیت .2
في أي محكمة والیة مختصة (محكمة لھا سلطة االستماع إلى ھذا  نفاذاطة الخطیة الموقعة قابلة للتكون اتفاقیة الوس

المادة (ارجع إلى النوع من الدعاوى بمقتضى قانون الوالیة) أو في إحدى المحاكم اإلقلیمیة في الوالیات المتحدة. 
 ) من ھذه الالئحة)9)(ب)(3(16

جلسة استماع یجب أن تبقى المناقشات التي جرت أثناء عملیة الوساطة سریة. وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي 
ة والیة لوالیة تتلقى المعونة أمام أي محكمة فیدرالیة أو محكم مستقبلیة أو دعوى مدنیة بموجب اإلجراءات القانونیة

 .IDEAالجزء ب من قانون  بموجب
 

 حیاد الوسیط
 الوسیط:

أو  مسؤولیة تعلیم الطفلالتي تتولى  SAUال یجوز أن یكون من موظفي ستایت إدیوكایشینال أجینسي أو  .1
 و العنایة بھ،

 ھ مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الوسیط.یجب أال تكون ل .2
 

أو إحدى الوكاالت في الوالیة  SAUمن موظفي   یعدألن یتولى القیام بدور الوسیط ال خالف ذلكالشخص المؤھل 
 لیقوم بدور الوسیط. SAUلمجرد كونھ یتلقى مقابًال مادیًا من الوكالة أو 

 
دمینستراتیف یونت في اجتماع للوساطة فقط عند وجود محامي یمثل الوالدین. حضر محامي ممثًال لسكول أیجوز أن ی

دیو بروسیس أوفیس أوف سكول أدمینستراتیف یونت ومشرف العام على والمحامي الممثل ألي من الوالدین سیقدم لل
اجتماع الوساطة بأنھ سیقوم  أیام على األقل من تاریخ انعقاد 7 ذا ماین دیبرتمنت أوف إدیوكایشین إشعاًرا خطیًا قبل

 بتمثیل ولي األمر خالل اجتماع الوساطة. ویجوز للطرفین التشاور مع المحامین قبل وبعد االشتراك في الوساطة.
 

اإلشعار الخطي بحضور محامي ولي األمر اجتماع في حالة موافقة الطرفین، یجوز للطرفین توقیع تنازل عن 
مكتب أیام من تاریخ انعقاد اجتماع الوساطة. ویجب أن یتم تقدیم نسخة من التنازل الموقع إلى  7الوساطة قبل 

 .أوفیس" التابع لوزارة التعلیم "دیبرتمنت أوف إدیوكایشین دیو بروسیس اإلجراءات القانونیة
 
إذا لم یختر ولي األمر المشاركة في الوساطة فقد یتم االتصال بولي األمر من قبل مستشار قانوني من إدارة التعلیم في 

ي حالة رغبة ولي األمر في مع ولي األمر فوائد الوساطة. ف منت أوف إدیوكایشین" والذي سیناقشماین "ماین دیبرت
یو بروسیس أوفیس رغبتھ في مزید من المعلومات عن الوساطة، فیجوز لولي األمر االتصال بدطلب الوساطة أو 

 .624 -6644أوف ذا ماین دیبرتمنت أوف إدیوكایشین على ھاتف رقم 

" إجراءات رسیأثناء الوضع التعلیمي للطفل حالة  ")الطعون (  لزوم الوضع
34CFR § 300.518 

، وفیما عدا ما ھو مذكور في الجزء أثناء سیر إجراءات أي وساطة أو طلب تحقیق بناء على تقدیم شكوى إلى الوالیة
بموجب اإلجراءات جلسة استماع طلب عقد عند إرسال أو ، ذوي اإلعاقاتمن اإلجراءات عند تأدیب األطفال  المعنون
محایدة  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةلى الطرف األخر، وأثناء انتظار القرار الصادر عن أي إ القانونیة



 
 239صفحة  ، الئحة ماین الموحدة للتعلیم الخاص101الفصل  05 -071

 
على  SAU، یجب أن یبقى الطفل في الوضع التعلیمي الحالي ما لم یتفق الوالدان والوالیة أو إجراءات قضائیةأو 

 خالف ذلك.
 

ة، فیجب أن یتم حكومیطلبًا لاللتحاق األولي بمدرسة  انونیةبموجب اإلجراءات القجلسة االستماع طلب عقد إذا ضم 
 العادي لحین انتھاء كل ھذه اإلجراءات. حكوميموافقة الوالدین، في البرنامج المدرسي ال بعدوضع الطفل، 

 
الجزء ب من  موجبطلبًا لتقدیم الخدمات األولیة ب بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد إذا ضم 

إلى الجزء ب من  IDEAالجزء ج من قانون  وجبلطفل في المرحلة االنتقالیة من تلقي الخدمات بم IDEAانون ق
مطالبة بتقدیم خدمات الجزء  SAUولم یعد مؤھًال لخدمات الجزء ج لبلوغ الطفل سن الثالثة، فال تعد  IDEAقانون 

ووافق الوالدان على تلقي  IDEAج التي كان الطفل یتلقاھا. وإذا وجد أن الطفل مؤھل بموجب الجزء ب من قانون 
خدمات التعلیم الخاص  SAUأن تقدم الطفل لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، فیجب 

علیھا)  SAUوالتي لیست محل نزاع (الخدمات التي یوافق كال من الوالدین و والخدمات ذات الصلة المشار إلیھا
 انتظاًرا لنتیجة اإلجراءات.

 التسویة عملیة
34CFR § 300.510 

 
 اجتماع التسویة

المقدم من  بموجب اإلجراءات القانونیةاستماع جلسة بطلب عقد یوًما تقویمیًا من تاریخ تلقي اإلشعار  15خالل 
إلى عقد اجتماع مع  SAUأن تدعو ، یجب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة، وقبل بدء فعالیات الوالدین

 حددةبالوقائع الم معینة) ممن لھم معرفة IEPمن فریق برنامج التعلیم الفردي ( المعنیینالوالدین والعضو أو األعضاء 
 مقدم من الوالدین. واالجتماع:ال بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد في 

 و ،SAUلھ سلطة اتخاذ القرار نیابة عن  SAU عنیجب أن یضم ممثًال  .1
 ما لم یصاحب الوالدین محامي. SAUال یجوز أن یضم محامیًا عن  .2

قیام الوالدین لحضور االجتماع. والغرض من االجتماع ھو  IEPاألعضاء المعنیین من فریق  SAUیحدد الوالدان و
طلب عقد جلسة االستماع، ، والوقائع التي تشكل أساس بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد مناقشة ب

 على فرصة لتسویة النزاع. SAUبحیث تحصل 
 ویكون اجتماع التسویة غیر ضروري إذا:

 أوكتابیًا على التنازل عن االجتماع،  SAUاتفق الوالدان و .1
 .الوساطةالوساطة، بالصورة الموضحة في الجزء المعنون  تجربة عملیةعلى  SAUاتفق الوالدان و .2

 فترة التسویة
یوًما  30ن خالل بشكل یرضي الوالدی بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة االستماع طلب عقد بتسویة  SAUإذا لم تقم 

جلسة  فیجوز عقدالزمنیة لعملیة التسویة)،  فترةال في غضون(طلب عقد جلسة االستماع تقویمیًا من تاریخ تلقي 
 .االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة

 
یوًما  30 نھائي في نھایة فترة التسویة المستغرقة یوًما تقویمیًا إلصدار قرار 45مدتھ  ةیبدأ اإلطار الزمني البالغ

 یوًما تقویمیًا، بالشكل الموضح أدناه. 30 قةالت على فترة التسویة المستغرتقویمیًا، فیما عدا استثناءات معینة للتعدی



 
 240صفحة  ، الئحة ماین الموحدة للتعلیم الخاص101الفصل  05 -071

 
 تجربةعلى التنازل عن عملیة التسویة أو اللجوء إلى  SAUفیما عدا الحاالت التي یتفق فیھا كال من الوالدین و

الوساطة، فإن إخفاق الوالدین في المشاركة في اجتماع التسویة سیؤدي إلى تأخیر األطر الزمنیة لعملیة التسویة 
 لحین موافقة الوالدین على المشاركة في اجتماع. االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة و

 
تحقیق مشاركة الوالدین في اجتماع التسویة، بعد بذل جھود معقولة وتوثیق ھذه الجھود  SAUإذا تعذر على 

طلب من مسؤول جلسة االستماع یوًما تقویمیًا، أن ت 30، في نھایة فترة التسویة البالغة SAUبالمستندات، فیجوز لـ 
المقدم من الوالدین. ویجب أن تضم المستندات الموثقة  بموجب اإلجراءات القانونیة جلسة االستماعطلب عقد رفض 

 المبذولة لترتیب وقت ومكان متفق علیھ من الطرفین، مثل: SAUلجھود سجًال بمحاوالت ل
 التي تمت محاولة إجرائھا ونتائج تلك المكالمات، سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة التي أُجریت أو .1
 نسخ من الرسائل المرسلة إلى الوالدین وأي ردود تم تلقیھا، .2
 الزیارات إلى منزل أو مكان عمل الوالدین ونتائج تلك الزیارات.بوسجالت تفصیلیة  .3

جلسة بطلب عقد یوًما تقویمیًا من تاریخ تلقي اإلشعار  15في عقد اجتماع التسویة خالل  SAUفي حالة إخفاق 
في المشاركة في اجتماع التسویة، فیجوز للوالدین  إخفاقھاأو المقدم من الوالدین  بموجب اإلجراءات القانونیةاالستماع 

جلسة االستماع بموجب اإلجراءات زمني لء اإلطار الصدار األمر ببدالتوجھ بطلب إلى مسؤول جلسة االستماع إل
 یوًما تقویمیًا. 45مدتھ  ةالبالغ القانونیة

 
 یوًما تقویمیًا 30المستغرقة فترة التسویة  علىالتعدیالت 

 
یوًما تقویمیًا  45 ة مدتھكتابیًا على التنازل عن اجتماع التسویة، یبدأ اإلطار الزمني البالغ SAUإذا اتفق الوالدان و

 في الیوم التالي. االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة ل
یوًما تقویمیًا، إذا اتفق الوالدان  30بعد بدء جھود الوساطة أو اجتماع التسویة وقبل نھایة فترة التسویة المستغرقة 

تماع بموجب جلسة االسیوًما تقویمیًا ل 45 ة مدتھكتابیًا أن االتفاق غیر ممكن، یبدأ اإلطار الزمني البالغ SAUو
 في الیوم التالي. اإلجراءات القانونیة
یوًما تقویمیًا، یمكن أن  30على تجربة عملیة الوساطة، في نھایة فترة التسویة المستغرقة  SAUإذا اتفق الوالدان و

أو  یتفق الطرفان كتابیًا على االستمرار في التسویة لحین الوصول إلى اتفاق. غیر أنھ، في حالة انسحاب الوالدین
SAU جلسة االستماع بموجب اإلجراءات یوًما تقویمیًا ل 45 ة مدتھمن عملیة التسویة، یبدأ اإلطار الزمني البالغ

 في الیوم التالي. القانونیة
 

 ةالتسویة الخطی یةاتفاق
 

اتفاقیة ملزمة قانونًا  SAUفي حالة التوصل إلى تسویة للنزاع في نھایة اجتماع التسویة، فیجب أن یعقد الوالدان و
 على أن تفي بالشروط التالیة:

 و، SAUھ سلطة إلزام على أن تكون ل SAUأن یقوم بتوقیعھا الوالدان وممثل عن  .1
لھا سلطة االستماع إلى ھذا النوع من الدعاوى)  والیة ذ في أي محكمة والیة مختصة (محكمةنفاتكون قابلة لل .2

 )(و))11(16أو في إحدى المحاكم اإلقلیمیة في الوالیات المتحدة. (ارجع إلى المادة 
 فترة مراجعة االتفاقیة

) SAUنتیجة الجتماع التسویة، فیجوز ألي من الطرفین (الوالدان أو  SAUفي حالة انعقاد اتفاقیة بین الوالدین و
 لالتفاقیة. SAUأیام عمل من توقیت توقیع كال من الوالدین و 3تفاقیة خالل إبطال اال
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 بموجب اإلجراءات القانونیةاستماع  عقد جلساتطلبات بناء على جلسات االستماع 

 المحایدة جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة
34CFR § 300.511 

 
 مقدمة عامة

 SAU، یجب أن یكون للوالدین أو بموجب اإلجراءات القانونیة جلسة استماعبطلب عقد في أي وقت یتم فیھ التقدم 
ي جزئمحایدة، بالطریقة الموضحة في  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةفي النزاع فرصة لعقد  طرافاأل

 .عملیة التسویةو جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةطلب عقد 
 

 مسؤول جلسة استماع محاید
 أدنى، مسؤول جلسة االستماع: بحد

التي تتولى مسؤولیة تعلیم الطفل أو العنایة  SAUیجب أال یكون من موظفي ستایت إدیوكایشینال أجینسي أو  .1
بھ. غیر أنھ ال یعد الشخص من موظفي الوكالة لمجرد كونھ یتلقى مقابًال مادیًا من الوكالة لیقوم بدور مسؤول 

 ،جلسة االستماع
ھ مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة مسؤول جلسة االستماع خالل جلسة یجب أال تكون ل .2

  االستماع،
الوالیة المتعلقة بقانون  اللوائح الفیدرالیة ولوائح، وIDEAیجب أن تكون لدیھ المعرفة والفھم لبنود قانون  .3

IDEA والتفسیرات القانونیة لقانون ،IDEA ،و لدى المحاكم الفیدرالیة ومحاكم الوالیة 
یجب أن تكون لدیھ المعرفة والقدرة على إدارة جلسات االستماع، وعلى إصدار وكتابة القرارات المتسقة مع  .4

 الممارسات القانونیة المناسبة والقیاسیة.
تماع على أن تضم بیانًا أولئك األشخاص الذین یقومون بدور مسئولي جلسات االسبقائمة ب SAUیجب أن تحتفظ كل 

 لمؤھالت كل مسؤول من مسئولي جلسات االستماع.
 

 موضوع جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة
أن یثیر  جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة) الذي یطلب عقد SAUلدان أو اال یجوز للطرف (الو

بموجب جلسة االستماع طلب عقد ذكرھا في  لم یرد القانونیةجلسة االستماع بموجب اإلجراءات موضوعات أثناء 
 ، ما لم یوافق الطرف األخر على ذلك.اإلجراءات القانونیة

 
 اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع

بموجب اإلجراءات جلسة استماع طلب عقد عقد جلسة استماع محایدة بناء على  SAUیجب أن یطلب الوالدان أو 
بلغ علمھم، أمر المسألة ی، أو كان ینبغي أن SAUخالل عامین من التاریخ الذي بلغ فیھ علم الوالدین أو علم  القانونیة

 .طلب عقد جلسة االستماعالتي یتناولھا 
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 االستثناءات لإلطار الزمني

بموجب جلسة استماع بطلب عقد ال ینطبق اإلطار الزمني المنصوص علیھ أعاله على الوالدین إذا تعذر علیھما التقدم 
 :ألي مما یلينتیجة  اإلجراءات القانونیة

 
طلب عقد جلسة تحدیًدا إلى فھم غیر سلیم بأنھا قامت بتسویة المشكلة أو المسألة المثارة في  SAUتوصلت  .1

 أواالستماع، 
معلومات عن الوالدین كان من المفترض أن تطلعھما علیھا بموجب الجزء ب من قانون  SAUحجبت  .2

IDEA. 

 حقوق االستماع
34CFR § 300.512 

 مقدمة عامة
(بما في ذلك جلسة استماع متعلقة باإلجراءات  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةیحق ألي طرف في 

 التأدیبیة) أن:
 

فیما یخص مشكالت األطفال من  تدریبو/أو أشخاص لدیھم معرفة خاصة أو  محامٍ  یصحبھ ویقدم لھ النصح .1
 ذوي اإلعاقات،

 یقدم أدلة، ویواجھ، ویستجوب، ویطلب حضور شھود، .2
یمنع تقدیم أي دلیل في جلسة االستماع لم یتم الكشف عنھ لھذا الطرف قبل خمسة أیام عمل على األقل من  .3

 تاریخ انعقاد جلسة االستماع،
 و جلسة االستماع، خاللبكل كلمة دارت یحصل على سجل كتابي أو إلكتروني، حسب االختیار،  .4
 ، حسب االختیار.في صورة خطیة أو الكترونیةوالقرارات  الحقائق نتائجیحصل على  .5

 الكشف اإلضافي عن المعلومات
، یجب أن یكشف الوالدان جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةقبل خمسة أیام عمل على األقل من تاریخ انعقاد 

التقییمات  التاریخ والتوصیات بناًءا على ھذهإلى بعضھما البعض كل التقییمات التي تم استكمالھا حتى ذلك  SAUو
 استخدامھا خالل جلسة االستماع. SAUالتي ینوي الوالدان أو 

 
أن یمنع أي طرف یخفق في االلتزام بھذا الشرط من تقدیم التقییم أو التوصیة ویجوز لمسؤول جلسة االستماع 

 لمرتبطة بالموضوع خالل جلسة االستماع دون موافقة الطرف األخر.ا
 

 حقوق الوالدین خالل جلسات االستماع
 یجب أن یتم منح الوالدین الحق في:

 حضور الطفل، .1
 و، فتح جلسة االستماع للجمھور .2
 تكلفة.الحصول على سجل لجلسة االستماع، ونتائج الحقائق، والقرارات على أن تُقدم للوالدین دون  .3
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 قرارات جلسة االستماع

34CFR § 300.513 
 

 قرار مسؤول جلسة االستماع
قد تلقى (منذ مولده وحتى بلوغھ سن العامین) یجب أن یرتكز قرار مسؤول جلسة االستماع بشأن ما إذا كان الطفل 

) FAPEالدولة ( تكفلھالتعلیم المناسب المجاني الذي عاًما) تلقى  20وحتى بلوغھ أعوام  3خدمات مناسبة أو (من سن 
 على أسس ثابتة.

 
مخالفة إجرائیة، یجوز لمسؤول جلسة االستماع أن یصدر قراره بأن الطفل لم یتلق وقوع في األمور التي تدعي 

 فقط إذا كان عدم كفایة اإلجراءات: FAPEخدمات مناسبة أو 
 الدولة، تكفلھالتعلیم المناسب المجاني الذي خدمات مناسبة أو تعارض مع حق الطفل في الحصول على قد  .1
الخدمات تعارض بشكل كبیر مع فرصة الوالدین في المشاركة في عملیة اتخاذ القرار بالنسبة لتقدیم قد  .2

 أو) للطفل، FAPEالدولة ( تكفلھالتعلیم المناسب المجاني الذي المناسبة أو 
 تسبب في الحرمان من فائدة تعلیمیة. .3

 اإلشعار بالقرار النھائي
سیكون خطیًا وسیتضمن نتائج حقائق كافیة إلعالم الطرفین وأي  إجراء خاضع لھذه الالئحةكل قرار یصدر في ختام 

 فرد مھتم باألمر من الجمھور باألسس التي بُني علیھا القرار.
 

 شرط التفسیر
ام بااللتز SAUالموضحة أعاله لمنع مسؤول جلسة االستماع من إصدار األمر إلى  بنودال یمكن تأویل أي من ال

الفیدرالیة بموجب الجزء ب من  لوائحالضمانات اإلجرائیة من الالجزء المعني ببالمتطلبات المنصوص علیھا في 
 ).300.536 وحتى 300.500 §§من  CFR 34الفیدرالیة  اللوائح( IDEA قانون

 
 جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةطلب مستقل لعقد 

 IDEAالفیدرالیة بموجب الجزء ب من قانون  لوائحالضمانات اإلجرائیة من الب في الجزء المعنيال یوجد شيء 
بطلب بشكل یمنع الوالدین من التقدم  تأویلھیمكن  )300.536 ىوحت 300.500 §§من  CFR 34الفیدرالیة  اللوائح(

جلسة استماع طلب عقد ل عن ستقل بخصوص موضوع مستقم بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع عقد 
 تم تقدیمھ بالفعل. بموجب اإلجراءات القانونیة

 
 النتائج والقرار إلى اللجنة االستشاریة والجمھور

حذف أي (أیًا كان المسؤول منھما عن جلسة االستماع) بعد  SAUیجب أن تقوم ستایت إدیوكایشینال أجینسي أو 
 معلومات دالة على الشخصیة بما یلي:

أو الطعن إلى اللجنة  جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةتقدیم النتائج والقرارات الصادرة عن  .1
 و االستشاریة المعنیة بشؤون التعلیم الخاص في الوالیة،

 تجعل ھذه النتائج والقرارات متوفرة للجمھور لإلطالع علیھا. .2
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 الطعون

 القرار، الطعن حسم
34CFR § 300.514 

 حسم قرار جلسة االستماع
(بما في ذلك جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةالقرار الصادر عن 

من أطراف جلسة االستماع (الوالدان أو یكون نھائیًا، غیر أنھ یجوز ألي طرف یجب أن یكون خطیًا والتأدیبیة) 
SAU.الطعن في القرار من خالل إقامة دعوى مدنیة، بالصورة الموضحة أدناه ( 

 األطر الزمنیة ومالئمة جلسات االستماع والمراجعات
34CFR § 300.515 

یوًما تقویمیًا بعد انقضاء  45یجب أن تعمل ستایت إدیوكایشینال أجینسي على ضمان ما یلي في فترة ال تزید عن 
، بالصورة الموضحة أسفل العنوان الفرعي أویوًما تقویمیًا المنصوص علیھا الجتماعات التسویة  30فترة 

یوًما تقویمیًا بعد انقضاء الفترة  45أال تتجاوز  علىیوًما تقویمیًا،  30التعدیالت على فترة التسویة المستغرقة 
 الزمنیة المعدلة:

 و التوصل إلى قرار نھائي في جلسة االستماع، .1
 إرسال نسخة من القرار عبر البرید إلى كل طرف من األطراف. .2

وًما ی 45یجوز أن یمنح مسؤول جلسة االستماع تمدیدات محددة للوقت فیما یتجاوز الفترة الزمنیة المستغرقة 
 تقویمیًا الموضحة أعاله بناء على طلب أي من الطرفین.

 
 یجب أن یتم عقد كل جلسة استماع في وقت ومكان یعدان مناسبین بصورة معقولة للوالدین وللطفل.

 للبدء في إجراءات ھذه الدعاوى الدعاوى المدنیة، شاملة المدة الزمنیة
34CFR § 300.516 

 مقدمة عامة
) ال یتفق مع النتائج والقرار الصادر عن جلسة االستماع بموجب SAUیحق ألي طرف (الوالدان أو 

متعلقة باإلجراءات التأدیبیة) إقامة دعوى مدنیة فیما یخص اإلجراءات القانونیة (بما في ذلك جلسة استماع 
أن یتم إقامة الدعوى في  المسألة التي كانت موضوع جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة. ویجوز

(محكمة والیة لھا سلطة االستماع إلى ھذا النوع من الدعاوى) أو أمام محكمة إقلیمیة محكمة والیة مختصة 
 بدون اعتبار لقیمة الدعوى.في الوالیات المتحدة 

 
أوفیس أوف ذا دیو بروسیس إذا كان لدى ولي األمر أي أسئلة بشأن ھذا الشرط، فینبغي أن یتم توجیھھا إلى 

 .624 -6644رقم  ھاتف رتمنت أوف إدیوكایشین علىماین دیب
 

 الزمني حدال
قرار مسؤول جلسة یوًما من تاریخ تسلم  90ن أمامھ ) القائم بتقدیم الدعوى سیكوSAUالطرف (الوالدان أو 

  االستماع إلقامة دعوى مدنیة.
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 اإلجراءات اإلضافیة

 بما یلي:في أي دعوى مدنیة، ستقوم المحكمة 

 تسلم سجالت سیر اإلجراءات اإلداریة، .أ 

 و ،SAUسماع األدلة اإلضافیة بطلب من الوالدین أو بطلب من  .ب 
 .وفق ما تراه المحكمة مناسبًا لترضیةقرارھا على رجحان الدلیل ومنح ا تأسیس .ج 

 السلطة القضائیة للمحاكم اإلقلیمیة
المحاكم اإلقلیمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة لھا سلطة الحكم في القضایا المقدمة بموجب الجزء ب من قانون 

IDEA .بدون اعتبار لقیمة الدعوى 

 قواعد التفسیر القانوني
المتاحة بموجب الدستور  تدابیرالحقوق، واإلجراءات، والما یحد أو یقید  IDEAال یوجد في الجزء ب من قانون 

، أو بموجب 1990األمریكي، أو بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات "أمریكانز ویز دیسابیلیتیز أكت" لعام 
)، أو أي قوانین فیدرالیة أخرى تحمي 504(المادة  1973لیتایشین أكت" لعام من قانون إعادة التأھیل "ریھابی 5 بابال

 ترضیةسعیًا وراء الدعوى مدنیة بموجب ھذه القوانین  قات، فیما عدا أنھ قبل إقامةإلعاذوي امن حقوق األطفال 
، یجب أن یتم استنفاد اإلجراءات القانونیة الموضحة أعاله إلى IDEAكذلك بموجب الجزء ب من قانون  ةالمتوفر

. وھذا یعني أن IDEAالدعوى بموجب الجزء ب من قانون  أقامنفس الحد الذي سیكون مطلوبًا لو أن ذلك الطرف 
، ولكن بوجھ عام IDEAبموجب قانون  وفرةبموجب قوانین أخرى تتداخل مع تلك المت تتوفر لھما تدابیرالوالدین قد 

ة متوفراإلداریة التدابیر بموجب ھذه القوانین األخرى، یجب أن یستخدم الوالدان أوًال ال ترضیةللحصول على ال
سویة، وإجراءات عقد بموجب اإلجراءات القانونیة، واجتماع التة استماع طلب عقد جلس(أي  IDEAبموجب قانون 
 ) قبل الذھاب مباشرة إلى المحكمة. محایدة بموجب اإلجراءات القانونیةجلسة استماع 

 رسوم المحاماة
34CFR § 300.517 

 
 مقدمة عامة

الوالدان ھما الطرف الرابح، فیجوز ، إذا كان IDEAفي أي دعوى أو إجراء یُقام بموجب الجزء ب من قانون 
 رسوم معقولة للمحاماة كجزء من التكالیف إلى الوالدین.ب حكمللمحكمة، وفق سلطتھا التقدیریة، أن ت

 
 حكمكمة، وفق سلطتھا التقدیریة، أن ت، یجوز للمحIDEAفي أي دعوى أو إجراء یُقام بموجب الجزء ب من قانون 

إذا كانت ھي الطرف الرابح،  SAUستایت إدیوكایشینال أجینسي أو  لتكالیف إلىرسوم معقولة للمحاماة كجزء من اب
أو أقام  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةبطلب عقد یدفعھا محامي الوالدین، إذا كان المحامي قد: (أ) تقدم 

(ب) استمر في الدعوى حتى أو دعوى قضائیة ترى ھیئة المحكمة أنھا ال مبرر لھا، أو غیر معقولة، أو ال أساس لھا، 
في أي دعوى أو إجراء یُقام  أوالدعوى ال مبرر لھا، أو غیر معقولة، أو ال أساس لھا،  من الواضح أن بعد أن أصبح

رسوم معقولة للمحاماة كجزء ب كمة، وفق سلطتھا التقدیریة، أن تحكم، یجوز للمحIDEAبموجب الجزء ب من قانون 
إذا كانت ھي الطرف الرابح، تكون واجبة الدفع على الوالدین  SAUیوكایشینال أجینسي أو إلى ستایت إد من التكالیف

أو  جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیةأو محامي الوالدین، في حالة أن الطلب المقدم من قبل الوالدین لعقد 
إقامة الدعوى الالحقة قد تم تقدیمھ ألي ھدف غیر مالئم، مثل اإلزعاج، أو التسبب في تأخیر غیر ضروري، أو 

 لزیادة تكلفة الدعوى أو اإلجراء بدون داع.
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 الحكم بالرسوم

 تحكم المحكمة برسوم محاماة معقولة كما یلي:
الذي أُقیمت فیھ الدعوى أو جلسة االستماع تبًعا یجب أن ترتكز الرسوم على المعدالت السائدة في المجتمع  .1

لنوعیة وجودة الخدمات المقدمة. وال یجوز استخدام المكافآت أو الحصص المضاعفة في حساب الرسوم التي 
 یصدر الحكم بھا.

یُقام بموجب الجزء ب  ال یجوز الحكم بالرسوم وال یجوز رد التكالیف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء .2
 للخدمات المقدمة بعد عرض تسویة خطي للوالدین في حالة: IDEAن من قانو

الفیدرالیة  لوائحمن ال 68ة رقم المدة الزمنیة المحددة بموجب الالئحتم تقدیم العرض خالل  .أ 
أو المراجعة على  جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیةلإلجراءات المدنیة، أو في حالة 

 أیام تقویمیة قبل بدء الدعوى،  10مستوى الوالیة، في أي وقت یزید عن 
 و أیام تقویمیة، 10لم یتم قبول العرض خالل  .ب 
الترضیة التي حصل علیھا الوالدان في نھایة وجدت المحكمة أو مسؤول جلسة االستماع اإلداري أن  .ج 

 ویة.األمر لیست أكثر مالئمة للوالدین من عرض التس
على الرغم من ھذه القیود، یجوز أن یتم الحكم برسوم المحاماة والتكالیف ذات الصلة للوالدین إذا كان 

 ا في رفض عرض التسویة.فعلیً الوالدان ھما الطرف الرابح ووجد أن الوالدین كانا محقین 
) ما لم یتم عقد االجتماع IEPفیما یخص أي اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي (ال یجوز الحكم بالرسوم  .3

 أو دعوى قضائیة. إلجراء إدارينتیجة 
 

 

، اجتماًعا یتم الدعوة لعقده نتیجة لجلسة اجتماع التسویةیعد اجتماع التسویة، كما یوضح الجزء المعنون  ال
 استماع إداریة أو دعوى قضائیة، وال یعد كذلك جلسة استماع إداریة أو دعوى قضائیة لألغراض المتعلقة

 رسوم المحاماة. بنودب
، إذا IDEAتخفض المحكمة، حسب اللزوم، قیمة رسوم المحاماة التي یتم الحكم بھا بموجب الجزء ب من قانون 

 وجدت المحكمة أن:
الوالدان، أو محامیھما، قد قاما، أثناء سیر الدعوى أو اإلجراء، بتأخیر التسویة النھائیة للنزاع بشكل غیر  .1

 مبرر،
تتجاوز بشكل غیر مبرر تكلفة الساعة السائدة في  خالف ذلكحاماة المصرح بالحكم بھا قیمة رسوم الم .2

 المجتمع للخدمات المشابھة من محامین على مستوى مشابھ من المھارات، والسمعة، والخبرة،
 أوالوقت والخدمات القانونیة المقدمة كان مبالغ فیھما بالنسبة لطبیعة الدعوى أو اإلجراء،  .3
جلسة استماع بموجب ة في اإلشعار بطلب عقد ناسبالمعلومات الم SAUالمحامي الممثل للوالدین لم یقدم إلى  .4

استماع بموجب اإلجراءات جلسة طلب عقد بالصورة الموضحة في الجزء المعنون  اإلجراءات القانونیة
 .القانونیة

قد قامت بشكل غیر مبرر بتأخیر  SAUیة أو غیر أنھ ال یجوز للمحكمة خفض الرسوم إذا وجدت المحكمة أن الوال
الضمانات اإلجرائیة المنصوص علیھا في بنود  وجبالتسویة النھائیة للدعوى أو اإلجراء أو كانت ھناك مخالفة بم

 .IDEAالجزء ب من قانون 
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 اإلجراءات عند تأدیب األطفال
 من ذوي اإلعاقات

 سلطة موظفي المدرسة
34CFR § 300.530 

 
 على أساس كل حالة على حدةالتحدید 

یجوز لموظفي المدرسة مراعاة الظروف الخاصة على أساس كل حالة على حدة، في تحدید ما إذا كان التغییر في 
ي اإلعاقة الذي خالف مدونة وذمن الوضع التعلیمي، الذي یتم وفقًا للمتطلبات التالیة المتعلقة بالتأدیب، مالئًما للطفل 

 الخاصة بإحدى المدارس. قواعد السلوك الطالبي
 

 مقدمة عامة
ي اإلعاقة یخالف مدونة قواعد السلوك الطالبي، لكن لیس ألكثر من وذمن طفل أي یجوز لموظفي المدرسة استبعاد 

، وفقًا ألي مدى یتم كذلك اتخاذ مثل ھذا اإلجراء مع األطفال من غیر ذوي في المرة الواحدةأیام دراسیة  10
تحدد من قبل فریق برنامج تي یجب أن (والت ةمناسب ةمؤقت ةبدیل ةتعلیمی إلى بیئةتعلیمي الحالي اإلعاقات، من وضعھ ال

بیئة أخرى، أو اإلیقاف. ویجوز لموظفي المدرسة كذلك فرض عقوبات لطفل)، أو الخاص با) IEPالتعلیم الفردي (
في المرة الواحدة خالل العام الدراسي الواحد لوقائع أیام دراسیة  10استبعاد إضافیة على الطفل ولكن لیس ألكثر من 

تغییر الوضع منفصلة من سوء السلوك، طالما أن ھذا االستبعاد ال یشكل تغییًرا في الوضع التعلیمي (ارجع إلى 
 لإلطالع على التعریف أدناه). التعلیمي بسبب االستبعاد التأدیبي

أیام  10لیصل إجمالي عددھا إلى ن وضعھ التعلیمي الحالي ي اإلعاقة موذ من ت استبعاد طفلمراحین تتراكم 
، أثناء أي أیام استبعاد الحقة خالل ذلك العام الدراسي، SAUخالل نفس العام الدراسي، فیجب أن تقدم دراسیة 

 الخدمات.الخدمات إلى الحد المطلوب أدناه أسفل العنوان الفرعي 
 

 السلطة اإلضافیة
، أدناه) تحدید المظاھرإذا لم یكن السلوك المخالف لمدونة قواعد السلوك الطالبي أحد مظاھر إعاقة الطفل (ارجع إلى 

في المرة الواحدة، فیجوز لموظفي المدرسة تطبیق أیام دراسیة  10وكان تغییر الوضع التعلیمي التأدیبي سیتجاوز 
اقة بنفس طریقة تأدیب األطفال من غیر ذوي اإلعاقات ولنفس ي اإلعوذ من الطفلذلك اإلجراءات التأدیبیة على 

. الخدماتأسفل الفترة الزمنیة، فیما عدا أن المدرسة یجب أن تقدم الخدمات لذلك الطفل بالطریقة الموضحة أدناه 
 الخاص بالطفل البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة لمثل ھذه الخدمات. IEPویحدد فریق 

 
 الخدمات

ي اإلعاقة تم استبعاده من الوضع التعلیمي الحالي للطفل یجوز أن یتم تقدیمھا وذمن لطفل الخدمات التي یجب تقدیمھا 
ي اإلعاقة تم استبعاده من وذ من مطالبة بغیر تقدیم الخدمات إلى طفل SAUفي بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة. وال تكون 

في حالة تقدیمھا للخدمات إلى طفل من خالل ذلك العام الدراسي، و أقل أیام دراسیة أ 10وضعھ التعلیمي الحالي لمدة 
 غیر ذوي اإلعاقة تم استبعاده بطریقة مشابھة.
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 یجب أن:أیام دراسیة  10تتجاوز ي اإلعاقة الذي یتم استبعاده من الوضع التعلیمي الحالي للطفل لمدة وذمن الطفل 
یستمر في تلقي الخدمات التعلیمیة، بالشكل الذي یمكن الطفل من متابعة المشاركة في منھج التعلیم العام،  .1

 و الخاص بالطفل، IEPفي  الموضوعةعلى الرغم من وجوده في بیئة أخرى، وللتقدم تجاه تحقیق األھداف 
ت السلوكیة، المصممة لعالج المخالفة یتلقى، حسب اللزوم، تقییًما سلوكیًا وظیفیًا، وخدمات التدخل والتعدیال .2

 السلوكیة بحیث ال تتكرر مرة أخرى.
 

إذا خالل نفس العام الدراسي، وأیام دراسیة  10ي اإلعاقة من وضعھ التعلیمي الحالي لمدة وذمن عند استبعاد طفل 
إذا كان االستبعاد ال یشكل تغییًرا في الوضع وفي المرة الواحدة أو أقل أیام دراسیة  10اد الحالي لمدة عكان االستب

یحدد موظفو المدرسة، بالتشاور مع معلم واحد على األقل من معلمي  عندھاالتعلیمي (ارجع إلى التعریف أدناه)، 
مدى الحاجة إلى الخدمات لتمكین الطفل من متابعة المشاركة في منھج التعلیم العام، على الرغم من وجوده في الطفل، 

الخاص بالطفل. إذا كان االستبعاد یشكل تغییًرا في  IEPأخرى، وللتقدم تجاه تحقیق األھداف الموضوعة في  بیئة
الخاص بالطفل الخدمات المناسبة لتمكین الطفل من  IEPالوضع التعلیمي (ارجع إلى التعریف أدناه)، یحدد فریق 

في بیئة أخرى، وللتقدم تجاه تحقیق األھداف  متابعة المشاركة في منھج التعلیم العام، على الرغم من وجوده
 الخاص بالطفل IEPالموضوعة في 

 
 تحدید المظاھر

عاقة بسبب مخالفة مدونة قواعد السلوك اإلي وذمن من أي قرار بتغییر الوضع التعلیمي لطفل أیام دراسیة  10خالل 
، )أو أقل والذي ال یعد تغییًرا في الوضع التعلیميفي المرة الواحدة أیام دراسیة  10الطالبي (فیما عدا االستبعاد لمدة 

) یجب أن یقوموا SAU(كما یحددھم ولي األمر و IEP، وولي األمر، واألعضاء المعنیین من فریق SAUفإن 
الخاص بالطفل، وأي  IEPبمراجعة كل المعلومات وثیقة الصلة بالموضوع في ملف الطالب، بما في ذلك برنامج 

 ن، وأي معلومات ذات صلة یقدمھا الوالدان لتحدید:مالحظات من المعلمی
 أوبسبب، أو لھ عالقة مباشرة وأساسیة بإعاقة الطفل،  قید النظرذا كان السلوك إما  .1
  الخاص بالطفل. IEPفي تطبیق برنامج  SAUنتیجة مباشرة إلخفاق  إذا كان السلوك قید النظرما  .2

الخاص بالطفل أن أیًا من ھذین الشرطین  IEP، وولي األمر، واألعضاء المعنیین من فریق SAUإذا جاء قرار 
 تحقق، فیجب أن یتم تحدید السلوك على أنھ أحد مظاھر إعاقة الطفل.

 
كان  قید النظرالخاص بالطفل أن السلوك  IEP، وولي األمر، واألعضاء المعنیین من فریق SAUإذا جاء قرار 

 إجراًءا فوریًا لعالج أوجھ النقص. SAU، فیجب أن تتخذ IEPفي تطبیق برنامج  SAUخفاق نتیجة مباشرة إل
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 تحدید كون السلوك مظھًرا من مظاھر إعاقة الطفل

الخاص بالطفل أن السلوك كان مظھًرا من  IEP، وولي األمر، واألعضاء المعنیین من فریق SAUإذا جاء قرار 
 إما أن: IEPمظاھر إعاقة الطفل، فیجب على فریق 

 
قد أجرت تقییًما سلوكیًا وظیفیًا قبل وقوع السلوك الذي  SAUیقوم بإجراء تقییم سلوكي وظیفي، ما لم تكن  .1

 أونتج عنھ تغییر الوضع التعلیمي، وتطبیق خطة تدخل سلوكي للطفل، 
خل السلوكي، إذا كان قد تم وضع خطة تدخل سلوكي بالفعل، وتعدیلھا كما یلزم لمعالجة فحص خطة التد .2

 السلوك.
بإرجاع الطفل إلى  SAU، یجب أن تقوم الظروف الخاصةباستثناء الحاالت الموضحة أدناه أسفل العنوان الفرعي 

الوضع التعلیمي الذي تم استبعاد الطفل منھ، ما لم یتفق ولي األمر واإلدارة التعلیمیة على تغییر الوضع التعلیمي 
 كجزء من تعدیل خطة التدخل السلوكي.

 
 الظروف الخاصة

 الخاص بالطفل) IEPج (یحددھا فریق برنام یجوز لموظفي المدرسة استبعاد الطالب إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة
 :قد یوًما دراسیًا، إذا كان الطفل 45لمدة تصل إلى  أم لم یكنكان السلوك مظھًرا من مظاھر إعاقة الطفل  سواء

 
ز سالًحا في المدرسة، أو ضمن نطاق مباني احمل سالًحا (ارجع إلى التعریف أدناه) إلى المدرسة أو ح .1

 ،SAUالمدرسة، أو في نشاط مدرسي یقع في نطاق السلطة القضائیة لستایت إدیوكایشینال أجینسي أو 
راقبة، أو روج لبیع مادة مُ  اعستخدم عقاقیر غیر قانونیة (ارجع إلى التعریف أدناه) عن معرفة، أو باز أو اح .2

ثناء تواجده في المدرسة أو ضمن نطاق مباني المدرسة، أو في نشاط مدرسي أ(ارجع إلى التعریف أدناه)، 
 أو، SAUیقع في نطاق السلطة القضائیة لستایت إدیوكایشینال أجینسي أو 

ألحق إصابة جسدیة خطیرة (ارجع إلى التعریف أدناه) بشخص أخر أثناء تواجده في المدرسة أو ضمن نطاق  .3
 .SAUي یقع في نطاق السلطة القضائیة لستایت إدیوكایشینال أجینسي أو مباني المدرسة، أو في نشاط مدرس

 تعریفات
(ج) من قانون 202في المادة  5، أو 4، 3، 2، 1وفقًا للجداول  معرفةیُقصد بھا عقار أو مادة أخرى  مادة ُمراقبة

 (ج)).U.S.C. 812 21( "المواد الُمراقبة "كونترولد سبستینسیز أكت
 

قانوني یُقصد بھ مادة ُمراقبة، ولكنھ ال یشمل المادة الُمراقبة التي یتم حیازتھا أو استخدامھا بشكل عقار غیر قانوني 
إشراف أخصائي رعایة صحیة مرخص أو یتم حیازتھا أو استخدامھا بشكل قانوني تحت إشراف أي سلطة  تحت

 أخرى بموجب ذلك القانون أو بموجب أي بند أخر من بنود القانون الفیدرالي.
 

) من المادة الفرعیة 3مصطلح "إصابة جسدیة خطیرة" بموجب الفقرة (المعھود للھا المعنى إصابة جسدیة خطیرة 
إصابة جسدیة من مجموعة قوانین الوالیات المتحدة األمریكیة:  18 رقم بابال فيالواردة  1365 رقم ح) من المادة(

تشوه واضح وطویل األمد، أو إفساد أو فقدان طویل تنطوي على خطر شدید مثل الموت، أو ألم جسدي مبرح، أو 
 األمد لوظیفة جزء أو عضو بالجسم أو قدرة عقلیة.
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 رقم من المادة (ز) ) من المادة الفرعیة األولى2مصطلح "سالح خطیر" بموجب الفقرة (ل المعھودلھ المعنى سالح 
سالح، أو جھاز، أو أداة، أو خامة، من مجموعة قوانین الوالیات المتحدة األمریكیة:  18 رقم بابال فيالواردة  930

یُستخدم في، أو لھ القدرة على، التسبب في الوفاة أو إصابة جسدیة خطیرة، باستثناء أن ھذا أو مادة، حیة أو غیر حیة، 
 صة.ونصف بو 2المصطلح ال یندرج تحتھ سكین الجیب التي یقل طول نصلھا عن 

 
 اإلخطار

تغییًرا في الوضع التعلیمي للطفل بسبب مخالفة لمدونة قواعد السلوك  یعدفي تاریخ اتخاذ القرار باالستبعاد الذي 
 ، وأن تقدم للوالدین إشعاًرا بالضمانات اإلجرائیة.الوالدین بذلك القرار SAU خطرالطالبي، یجب أن ت

 التأدیبيتغییر الوضع التعلیمي بسبب االستبعاد 
34CFR § 300.536 

 إذا:تغییًرا في الوضع التعلیمي استبعاد طفل من ذوي اإلعاقة من الوضع التعلیمي الحالي للطفل یعد 
 أوأیام دراسیة في المرة الواحدة،  10كان االستبعاد ألكثر من  .1
 لألسباب التالیة:االستبعاد التي تشكل نمطًا مرات تعرض الطفل لسلسلة من  .2

 ،واحد أیام دراسیة خالل عام دراسي 10االستبعاد أكثر من مرات بلغ إجمالي سلسلة  .أ 
 و االستبعاد،مرات سلوك الطفل مشابھ بشكل فعلي لسلوك الطفل في وقائع سابقة نتج عنھا سلسلة  .ب 
وإجمالي الوقت الذي تم فیھ استبعاد الطفل، وتقارب مرات العوامل اإلضافیة مثل مدة كل استبعاد،  .ج 

 ستبعاد من بعضھا البعض، اال
یتحدد ما إذا كان نمط مرات االستبعاد یشكل تغییًرا في الوضع التعلیمي على أساس كل حالة على حدة من قبل و

SAUفي حالة االعتراض على ذلك، یكون عرضة للمراجعة من خالل اإلجراءات القانونیة والقضائیة.، و 

 تحدید البیئة
34CFR § 300.531 

تغییًرا في الوضع ) البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة لالستبعاد الذي یعد IEPفریق برنامج التعلیم الفردي (یجب أن یحدد 
 ، أعاله.الظروف الخاصةو السلطة اإلضافیة في الجزئین المعنونین، واالستبعاد المنصوص علیھ التعلیمي

 الطعن
34CFR § 300.532 

 
 مقدمة عامة

بموجب اإلجراءات القانونیة (انظر أعاله) بطلب عقد جلسة استماع یجوز لولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة التقدم 
 لطلب عقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیة في حالة معارضة ما یلي:

 
 أوالتأدیبیة،  لتعلیمي یتم اتخاذه بموجب ھذه البنودأي قرار بشأن الوضع ا .1
 الموضح أعاله.تحدید المظاھر  .2
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بموجب اإلجراءات القانونیة (انظر أعاله) لطلب عقد جلسة استماع  بطلب عقد جلسة استماع SAUیجوز أن تتقدم 

بموجب اإلجراءات القانونیة إذا ما رأت أن االستمرار في الوضع التعلیمي الحالي للطفل سیتسبب غالبًا في إصابة 
 الطفل أو اآلخرین.

 
 تماعسلطة مسؤول جلسة االس

مسؤول جلسة استماع محاید یجب أن یقوم مسؤول جلسة استماع تتوفر فیھ الشروط الموضحة أسفل العنوان الفرعي 
 یصدر قراًرا. ویجوز لمسؤول جلسة االستماع أن:أن بإدارة جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة و

 
یعید طفل من ذوي اإلعاقة إلى الوضع التعلیمي الذي تم استبعاد الطفل منھ إذا قرر مسؤول جلسة االستماع  .1

، أو أن سلوك سلطة موظفي المدرسةاالستبعاد كان مخالفًا للمتطلبات الموضحة في الجزء المعنون أن 
 أوالطفل كان أحد مظاھر إعاقة الطفل، 

 45من ذوي اإلعاقة إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مناسبة لمدة ال تزید عن یأمر بتغییر الوضع التعلیمي لطفل  .2
للطفل سیتسبب غالبًا  ستمرار في الوضع التعلیمي الحاليیوًما دراسیًا إذا قرر مسؤول جلسة االستماع أن اال

 في إصابة الطفل أو اآلخرین.
طفل إلى الوضع التعلیمي األصلي سیتسبب أن عودة ال SAUیجوز تكرار إجراءات جلسة االستماع، إذا اعتقدت 

بموجب بطلب عقد جلسة استماع بالتقدم  SAUغالبًا في إصابة الطفل أو اآلخرین. في كل مرة یقوم فیھا ولي أمر أو 
اإلجراءات القانونیة لطلب عقد جلسة استماع، یجب أن یتم عقد جلسة استماع تتحقق فیھا الشروط الموضحة في 

 باستثناء ما یلي:ات عقد جلسات استماع بموجب اإلجراءات القانونیة طلبالجزء المعنون 
 

 یجب أن تتخذ ستایت إدیوكایشینال أجینسي الترتیبات الالزمة لعقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیة .1
یوًما دراسیًا من تاریخ طلب عقد جلسة االستماع ویجب أن یصدر  20، والتي یجب أن تنعقد خالل معجلة

 أیام دراسیة بعد جلسة االستماع. 10عنھا قرار خالل 
كتابة على التنازل عن االجتماع، أو یتفق الطرفان على استخدام الوساطة، یجب  SAUما لم یوافق الوالدان و .2

بطلب عقد جلسة االستماع تاریخ تسلم اإلشعار  أیام تقویمیة منسبعة أن یتم عقد اجتماع للتسویة خالل 
اإلجراءات القانونیة. ویمكن أن تستمر جلسة االستماع ما لم یتم تسویة المسألة بشكل یرضي  بموجب

بموجب اإلجراءات بطلب عقد جلسة استماع اإلشعار یوًما تقویمیًا من تاریخ تسلم  15الطرفین خالل 
 القانونیة.

 لوائحتختلف عن الالمعجلة موجب اإلجراءات القانونیة بإجرائیة لجلسات االستماع  لوائحیجوز للوالیة وضع  .3
اإلجرائیة محل التطبیق لجلسات االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة األخرى، ولكن فیما عدا األطر 

جلسات المنصوص علیھا في ھذا المستند فیما یخص  لوائحمتسقة مع ال لوائحالزمنیة، یجب أن تكون ھذه ال
 االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة.

بنفس معجلة یجوز ألي من الطرفین الطعن على القرار الصادر عن جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونیة 
الطریقة التي یجوز للطرفین بھا الطعن على القرارات الصادرة عن جلسات االستماع بموجب اإلجراءات القانونیة 

 ، أعاله).الطعوناألخرى (ارجع إلى 
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 الوضع التعلیمي أثناء نظر الطعون

34CFR § 300.533 
التأدیبیة،  بالمسائلبموجب اإلجراءات القانونیة متعلقة بطلب عقد جلسة استماع  SAUحین یتقدم ولي األمر أو 

على  SAUبالشكل الموضح أعاله، یجب أن یبقى الطفل (ما لم یتفق ولي األمر وستایت إدیوكایشینال أجینسي أو 
خالف ذلك) في البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة انتظاًرا لقرار مسؤول جلسة االستماع، أو لحین انتھاء المدة الزمنیة 

، بناًءا سلطة موظفي المدرسةحسب الشروط المنصوص علیھا وبالصورة الموضحة في الجزء المعنون لالستبعاد 
 على أیھما یأتي أوًال.

 لتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلةخدمات اغیر المؤھلین بعد ل لألطفال سبل الوقایة
34CFR § 300.534 

 
 مقدمة عامة

إذا لم یكن قد الطفل قد تحددت أھلیتھ لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة وخالف قاعدة من قواعد السلوك 
(بالصورة المحددة أدناه) قبل وقوع السلوك الذي استتبع اإلجراء التأدیبي،  على معرفة SAUالطالبي، ولكن كانت 

الموضحة في ھذا  سبل الوقایةفیجوز للطفل في ھذه الحالة المطالبة بأي من بأن الطفل من األطفال ذوي اإلعاقات، 
 اإلشعار.

 
 األساس المعرفي للمسائل التأدیبیة

على معرفة بأن الطفل من األطفال ذوي اإلعاقات إذا انطبق أي مما یلي، قبل وقوع السلوك  SAUیجب أن تعتبر 
 الذي استتبع اإلجراء التأدیبي:

الطفل إلى خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة  تخوفھ بشأن حاجةعبر ولي أمر الطفل كتابة عن  .1
 سبة، أو أحد معلمي الطفل،إلى موظف إداري أو إشرافي في الوكالة التعلیمیة المنا

طلب ولي األمر تقییًما متعلقًا باألھلیة لخدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب الجزء ب من  .2
 أو، IDEAقانون 

عن مخاوف محددة بشأن نمط سلوكي ظاھر على الطفل وذلك  SAUعبر معلم الطفل، أو غیره من موظفي  .3
 .SAUأو إلى موظف إشرافي أخر في  SAUالخاص في التعلیم شؤون بشكل مباشر إلى مدیر 

 ستثناءاال
 على معرفة إذا: SAUلن تعتبر 

 أوكان ولي أمر الطفل لم یسمح بتقییم الطفل أو رفض خدمات التعلیم الخاص،  .1
 .IDEAتم تقییم الطفل وتقرر أنھ لیس طفًال من ذوي اإلعاقة بموجب الجزء ب من قانون  .2

 یكن ھناك أساس معرفيالشروط المنطبقة إذا لم 
 عنوانین الفرعیینذوي اإلعاقات، بالشكل الموضح أعاله أسفل الاألطفال على معرفة بأن الطفل من  SAUإذا لم تكن 

، قبل اتخاذھا لإلجراءات التأدیبیة ضد الطفل، فقد یخضع الطفل االستثناءواألساس المعرفي للمسائل التأدیبیة 
 سلوكیات مشابھة. غیر ذوي اإلعاقات الذین تصدر عنھمى األطفال من لإلجراءات التأدیبیة المطبقة عل
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لھا خاضًعا لإلجراءات التأدیبیة، الزمنیة التي یكون الطفل خال لتقدم بطلب لتقییم طفل أثناء الفترةغیر أنھ، إذا تم ا

 فیجب أن یتم التعجیل بإجراء التقییم.
 

لحین االنتھاء من التقییم، یبقى الطفل في الوضع التعلیمي المقرر من قبل السلطات المدرسیة، والذي یمكن أن یشمل 
، مع األخذ في االعتبار اتذوي اإلعاقاألطفال اإلیقاف أو الفصل دون خدمات تعلیمیة. إذا تقرر أن الطفل من 

خدمات  SAUمعلومات المقدمة من الوالدین، فیجب أن تقدم ، والSAUبالمعلومات المستقاة من التقییم الذي أجرتھ 
، ویشمل ذلك المتطلبات التأدیبیة الموضحة IDEAوفق الجزء ب من قانون  التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة

 أعاله.

 اإلحالة إلى سلطات تطبیق القانون والسلطات القضائیة وإجراءات ھذه السلطات
34CFR § 300.535 

 ال: IDEAالجزء ب من قانون 
 أویمنع الوكاالت من اإلبالغ عن جریمة ارتكبھا طفل من ذوي اإلعاقة إلى السلطات المختصة،  .1
حول دون قیام سلطات تطبیق القانون والسلطات القضائیة على مستوى الوالیة من ممارسة مسؤولیاتھا ی .2

 على الجرائم التي یرتكبھا طفل من ذوي اإلعاقة.بالنظر إلى تطبیق القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة 
 نقل السجالت

 :SAUعن جریمة ارتكبھا طفل من ذوي اإلعاقة، فإن  SAUإذا أبلغت 
یجب أن تعمل على ضمان نقل نسخ من سجالت التعلیم الخاص والسجالت التأدیبیة الخاصة بالطفل للنظر  .1

 وفیھا من قبل السلطات التي أبلغتھا الوكالة بالجریمة، 
یمكن أن تنقل نسًخا من سجالت التعلیم الخاص والسجالت التأدیبیة الخاصة بالطفل فقط إلى الحد المسموح  .2

 ).FERPAامیلي إدیوكایشینال رایتس أند بریفاسي أكت (فبھ بموجب قانون 
 

 شروط وضع األطفال من جانب الوالدین فقط في مدارس خاصة على النفقة العامة

 مقدمة عامة
34CFR § 300.148 

بدفع نفقات التعلیم، بما في ذلك خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات  SAUال یُلزم  IDEAالجزء ب من قانون 
التعلیم المناسب المجاني الذي  SAUإذا وفرت ي اإلعاقة في مدرسة أو منشأة خاصة، وذلك وذمن الصلة، لطفل 
 SAU) للطفل واختار الوالدان وضع الطفل في مدرسة أو منشأة خاصة. غیر أنھ یكون على FAPEتكفلھ الدولة (

الذین یتم تلبیة احتیاجاتھم بموجب بنود الجزء ب حیث توجد المدرسة الخاصة إدراج الطفل ضمن إجمالي األطفال 
 §§من  CFR 34الفیدرالیة  اللوائحقام أولیاء أمورھم بوضعھم في مدارس خاصة بموجب فیما یخص األطفال الذین 

 ).300.144 ىوحت 300.131

 خاصةالتعویض عن الوضع في مدرسة 
، واختار الوالدان SAUتحت سلطة  إذا كان الطفل قد تلقى في السابق خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة

أو اإلحالة من قبلھا،  SAUتسجیل الطفل في روضة أطفال خاصة، أو مدرسة ابتدائیة أو ثانویة خاصة دون موافقة 
مسؤول جلسة االستماع الوكالة بتعویض الوالدین عن كلفة ھذا التسجیل إذا وجدت المحكمة أو  تلزم المحكمة أوفقد 
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) للطفل في وقت FAPEمسؤول جلسة االستماع أن الوكالة لم توفر التعلیم المناسب المجاني الذي تكفلھ الدولة (

جد مسؤول جلسة االستماع أو مناسب قبل ھذا التسجیل وأن الوضع التعلیمي الخاص مناسب للطفل. ویمكن أن ی
المحكمة أن الوضع التعلیمي الذي اختاره الوالدان مناسبًا، حتى لو كان الوضع التعلیمي ال یفي بمعاییر الوالیة التي 

 .SAUsتنطبق على التعلیم المقدم من ستایت إدیوكایشینال أجینسي و

 تحدید التعویض
 ھ:منح ة أو رفضیمكن خفض قیمة التعویض الموضح في الفقرة السابق

قبل نقل الطفل من المدرسة ) حضره الوالدان IEPبرنامج التعلیم الفردي (في آخر اجتماع لإذا: (أ)  .1
لتقدیم  SAUأنھما یرفضان الوضع التعلیمي المقترح من قبل  IEPالحكومیة، لم یخبر الوالدان فریق 

FAPE  إلى الطفل، بما في ذلك توضیح مخاوفھما ونیتھما في تسجیل الطفل في مدرسة خاصة على النفقة
أیام عمل على األقل (شاملة أي عطالت تكون في أیام عمل) قبل نقل الطفل من  10العامة، أو (ب) قبل 

 ات، لتعریفھا بتلك المعلوم SAUالمدرسة الحكومیة، لم یقدم الوالدان إشعاًرا خطیًا إلى 
إشعاًرا خطیًا مسبقًا إلى الوالدین بنیتھا في  SAUحدث قبل نقل الطفل من المدرسة الحكومیة أن قدمت  إذا .1

تقییم الطفل (مشتمًال على بیان مناسب ومعقول للغرض من التقییم)، ولكن لم یجعل الوالدان طفلھما متاًحا 
 أوللتقییم، 

 الوالدین.بناًءا على حكم قضائي بعدم معقولیة تصرفات  .2
 لكن على الرغم من ذلك، فإن قیمة التعویض:

(أ) منعت المدرسة الوالدین من تقدیم  أو رفض منحھا لإلخفاق في تقدیم اإلشعار إذا:یجب أال یتم تخفیضھا  .1
اإلشعار، (ب) لم یتلق الوالدان إشعاًرا بمسئولیتھما عن تقدیم اإلشعار الموضح أعاله، أو (ج) كان اإلذعان 

 والسابقة سیتسبب غالبًا في ضرر جسدي للطفل،  متطلباتلل

لمحكمة أو مسؤول جلسة االستماع، إلخفاق جوز تخفیضھا أو رفض منحھا، حسب السلطة التقدیریة لال ی .2
الوالدین في تقدیم اإلشعار المطلوب إذا: (أ) كان ولي األمر أمیًا أو ال یستطیع الكتابة باللغة اإلنجلیزیة، أو 

 سبب غالبًا في ضرر انفعالي شدید للطفل.تالسابق سی متطلبإلذعان للكان ا(ب) 
 

 بدالء الوالدین
34CFR § 300.519 

 
 مقدمة عامة. (أ)

 
 —یجب أن تعمل كل وكالة عامة على ضمان حمایة حقوق الطفل حین

 )،300.30 §تعذر تحدید ولي األمر (بالصورة الموضحة في ی) 1(
 على ولي األمر، بعد بذل جھود معقولة، تعذر عثور الوكالة العامةی) 2(
 وصایة الوالیة بمقتضى قوانین تلك الوالیة، أول قاصًرا خاضًعایكون الطفل ) 3(
 -) من قانون مكیني6(725الطفل شابًا بال مأوى غیر مصاحب حسب التعریف الوارد في المادة یكون ) 4(

 )).6أ(U.S.C. 11434 42فینتو ھوملیس أسیستنس أكت" ( -فینتو لمساعدة المشردین "مكیني
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 واجبات الوكالة العامة (ب)

رد یقوم بدور البدیل للوالدین. ویجب أن یشمل تشمل تعیین ف ھذه المادةواجبات الوكالة العامة بموجب الفقرة (أ) من 
 —ھذا طریقة
 و ولي أمر بدیل، إلى ) لتحدید ما إذا كان الطفل یحتاج1(
 ) لتعیین ولي أمر بدیل للطفل.2(

 
 القصر الخاضعون لوصایة الوالیة. (ج)

وفق اختیار القاضي المشرف على حالة  بدیل ولي أمرایة الوالیة، یجوز أن یتم تعیین في حالة الطفل الخاضع لوص
 ھذه المادة.)(ط) و(ھـ) من 2المنصوص علیھا في الفقرتین (د)( متطلباتالطفل، بشرط أن تتحقق في البدیل ال

 
 (د) الوالدینمعاییر اختیار بدالء 

 
 ) یجوز للوكالة العامة اختیار ولي أمر بدیل بأي طریقة یسمح بھا قانون الوالیة.1(

 
  —الوكاالت العامة یجب أن تعمل على ضمان أن الشخص المختار كولي أمر بدیل) 2(

تقدم خدمات أي وكالة أخرى ، أو EISأو أي من مقدمي ، LEA، أو SEA) لیس من موظفي 1(
أي فرد من أفراد أسرة أو  الطفلالتدخل المبكر، أو التعلیم، أو الرعایة، أو أي خدمات أخرى إلى 

 ،الطفل
مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع مصلحة الطفل الذي یمثلھ ولي األمر البدیل،  لیست لھ )2(
 و
 ) یملك من المعرفة والمھارات ما یضمن التمثیل المناسب للطفل.3(

 
 شرط أال یكون موظفًا، التعویض (ھـ)

ال یعد موظفًا في الوكالة  ھذه المادةألن یكون ولي أمر بدیل بموجب الفقرة (د) من  خالف ذلكالشخص المؤھل 
 لمجرد كونھ یتلقى مقابًال مادیًا من الوكالة لیقوم بدور ولي األمر البدیل.

 
 شاب بال مأوى غیر مصاحب (و)

 
في حالة الطفل الذي یعد شابًا بال مأوى غیر مصاحب، یجوز أن یتم تعیین الموظفین المناسبین في دور اإلیواء 

بدالء مؤقتین االنتقالیة، وبرامج العیش المستقل، وبرامج التوعیة في الشوارع ك لحاالت الطوارئ، ودور اإلیواء
كل  لحین التمكن من تعیین ولي أمر بدیل یستوفي ه المادة)(ط) من ھذ2ألولیاء األمور دون النظر إلى الفقرة (د)(

 .الفقرة (د) من ھذه المادة متطلبات
 

 (ز) ولي األمر البدیلمسؤولیات 
 —الطفل في كل األمور المتعلقة بما یلي ولي األمر البدیل یمكن أن یمثل

 و ) تحدید ھویة الطفل وتقییمھ ووضعھ التعلیمي،1(
 إلى الطفل. FAPE) تقدیم 2(
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 (ح) SEAمسؤولیة 

بعد صدور قرار  یوًما 30جھوًدا معقولة لضمان تعیین ولي أمر بدیل خالل فترة ال تزید عن  SEAیجب أن تبذل 
 الوكالة العامة بحاجة الطفل إلى ولي أمر بدیل.

 
 

 انتقال حقوق الوالدین في سن الرشد
34CFR § 300.520 

 
 مقدمة عامة (أ)

 
في والیة  18وھو سن قد تقضي الوالیة بأنھ، في حال بلغ ولد معاق سن الرشد القانوني بموجب قوانین الوالیة (

 األوالد (باستثناء ولد معاق تم تحدیده بأنھ فاقد األھلیة بموجب قوانین الوالیة))، ینطبق ذلك على جمیع مین
— 

 ) یجب أن تقدم الوكالة العامة أي إشعار مطلوب بموجب ھذا الجزء إلى كال من الطفل والوالدین،1)(1(
 من القانون تنتقل إلى الطفل،) وكل الحقوق الممنوحة إلى الوالدین بموجب الجزء ب 2(     

ن في حتجزی) كل الحقوق الممنوحة إلى الوالدین بموجب الجزء ب من القانون تنتقل إلى األطفال الم2(
 و مؤسسة إصالحیة للكبار أو األحداث، أو مؤسسة إصالحیة محلیة أو تابعة للوالیة،

ه ن ھذ) م2) أو (أ)(1في أي وقت تشترط فیھ الوالیة نقل الحقوق بموجب ھذا الجزء حسب الفقرة (أ)() 3(
 ، یجب أن ترسل الوكالة إشعاًرا إلى الطفل والوالدین بنقل الحقوق.المادة

 
 قاعدة خاصة (ب)

یجب أن تضع الوالیة إجراءات لتعیین ولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة، أو، إذا كان ولي األمر غیر متاح، فرد أخر 
بموجب ء ب من القانون في حالة أنھ ب الجزمناسب، لیمثل المصالح التعلیمیة للطفل خالل فترة أھلیة الطفل بموج

أن یتقرر أنھ ال یملك القدرة على  یمكنلم یتقرر أنھ فاقد األھلیة، عند بلوغ الطفل سن الرشد، ورغم أنھ قانون الوالیة، 
 تقدیم موافقة واعیة فیما یخص البرنامج التعلیمي للطفل.
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