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 اصــليم اخلــيف التع واألطفالوالدين ــوق الــحق
 ، ووفق قانون التعليم يف والية كاليفورنياءز   اجل ،ذوي االحتياجات اخلاصة األفرادقانون تعليم  وفق

 الضمانات الإجرائية  شعارإ
 2016 من عام تشرين األولشهر يف  مت تنقيحُه

 
 إُمالحظة: 

ُ
ي مُ  ل  عم  ست

 
يمي تعليمية عامة مسؤولة عن توفير برنامج تعلهيئة ىل أي إشعار لإلشارة هذا ال  أجزاءعظم مصطلح ُمديرية المدرسة ف

 لطفلكمخاص 
ُ
ل عىل االمتحانات عمل مُ . كذلك است

ُ
وانير  الوالية ق إىل شارةإ ونإىل ذلك، ستجد و االختبارات. بالضافةأصطلح تقييم ليد

ي هذا ال  الفيدراليةالقوانير  و 
 
ي شعار عىل شكل حروف مُ ف

وحة  ا ستجدونهخترصة والت  ي مُ مشر
 
ي ف

 
الصفحة  شد ُمصطلحات الكلمات الموجود ف

ة  من هذا الشعار.  األخير
 

 ؟الضمانات اإلجرائية شعار إ ما هو 
 

 ياجات الخاصةمن ذوي االحتلألطفال  دالءأولياء األمور البُ و  القانونيير   األوصياءو  واألمهاتبصفتكم اآلباء  ليكمإ المعلوماتيتم توفير هذه  
ي 
اوح الت  ويدكم  ،الرشد  سنوهو  (18الذين بلغوا سن الثامنة عشر )والطالب سنة،  (21)عمر  إىلسنوات  (3) من عمر  أعمارهمتي   بمراجعةلي  

 . و للضمانات الجرائيةأالتعليمية  ملحقوقك
 
 
 
يةباللغة ا يشار له) ذوي االحتياجات الخاصة األفراد  تعليم قانونمطلوب بموجب  الضمانات الجرائيةإشعار  إن ي  IDEA) بكلمة لنكلير 

 وينبغ 
 إليك

ُ
 : متقديمه

  ون تطلبعندما 
ُ
 سخة منه. ن

  ي ُيحال فيها  األوىلتكون المرة عندما
 . تعليم الخاصلل التقييم إىل طفلكمالت 

  ل مرة يتم
ُ
ي ك
 
 . طفلكملتقييم استمارة خطة التقييم  إرسالفيها ف

  مة من الوالية تتلق  عندما
 
   ذلك العام الدراسي ل بشأن عملية التحكيم السليمة من وىلي األمر  أو  الُمديرية أول شكوى ُمقد

  لعمل االستبعاد  القرار  عندما يتم اتخاذ  
 
ا ي التنسيب.  الذي ُيشكل تغيير
 
 ف

 
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, and 56341.1[g] [1]) 

 

 (؟IDEA) ذوي االحتياجات الخاصة األفراد قـانون تعلـيم  ما هو  
 
 IDEA  ي عام تعليم ’’ توفير ديريات المدارس مُ  عىل يفرضهو قانون فيدراىلي

ية هو المُ ‘‘)ُمناسب مجان   لألطفال( FAPEصطلح بالنكلير 
 من ذوي االحتياجات الخاصة المؤهلير  

 
ي العام التعليم الغاية من . إن

 قة بهوالخدمات المتعلخاص التعليم ال توفير هي الُمناسب و المجان 
   طفلكمل

 
ي كما هو مُ مجانا

 
ية  )الذي ُيعرف برنامج التعليم الفردي بير  ف افتحت ( IEPبالنكلير   . العام األشر

 
ي  أشارك أن أستطيعهل 

 
 ؟طفلي تعليم  القرارات حولف

 
تاحيجب 

ُ
 ل الفرص ملك أن ت

ُ
ي  وا شاركت

 
نامج التعليمي  بخصوصي قرار أ اتخاذ  ف  أ مق لكيُح كما .  طفلكملالخاص الير

ُ
ي جميع ا و شاركن ت

 
اجتماعات  ف

ي ا طفلكم ةهلي  أ تحديد  بخصوص الفرديبرنامج التعليم فريق 
 
نامجف ها  لكمطفلالتعليمي  تنسيبأو ال نوع التقييماتو  لير من المواضيع  وغير

ي بالتعليم العام العالقة ذات 
ية ) الُمناسبو  المجان   . طفلكم( لFAPEوالذي يعرف بالنكلير 

(20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 
 

ي  حق المشاركةال( LEAتعليمية محلية ) أي هيئةأو  األوصياءأو  لوالدينالدى 
 
ي  والتعبير عن رغبتهم برنامج التعليم الفردي إعداد ف

 
تسجيل لاف

ي 
ي الصون 

ون   ريق برنامجالقيام بتبليغ أعضاء ف األوصياءيجب عىل الوالدين أو  . فريق خطة التعليم الفردي جلسات اجتماعوقائع ل اللكي 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89+%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9
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ي قبل التعليم الفردي 
يط ُمسج   24بنيتهم للتسجيل الصون  ي لالجتماع عىل شر

 لساعة عىل األقل من وقت االجتماع. لن يتم التسجيل الصون 
ي لوقائع اجتماع برنامج التعليم الفردي. لتلالمحلية التعليم  هيئةعىل طلب  األوصياءو إذا لم يوافق الوالدين أ

 سجيل الصون 
 

ي التعليم المج فر معلومات عن تو  متتضمن حقوقك
امج البديلة المتاحة العامة وغير  كل  ضمنها ومن والُمناسب ان  نامج وكل الير خيارات الير

  العامة. 
(20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], and 56506) 

 
ي الحصول عل مزيد من الُمساعدة؟

مكنن 
ُ
 أين ي
 

وري أ ، فمنطفلكم بخصوص تعليم قلق دواعي  معندما تكون لديك طفلكم ن عللحديث  المسؤول االداريو أ طفلكم علمبمُ  وا ن تتصلالرص 
األسئلة الُمتعلقة  الجابة عىل( SELPAئرة التخطيط المحىلي للتعليم الخاص )دا و موظفو ديرية أالمُ  يستطيع موظفو  . قد تروها  واي مشاكل

 هذه  الُمحادثات  دواعي قلق معندما يكون لديك، بالضافة إىل ذلك . والضمانات الجرائية موحقوقك طفلكم بتعليم
 
ي تؤدي  سميةالغير ر فإن

 
ف

  شكلةمُ للحل يجاد إىل الغالب إ
ُ
ي وت

 
 . الحفاظ عىل التواصل المفتوح ساعد ف

 باالتصال بإحدى الُمنظمات  وا قد ترغب
 
ي  ومؤسسات تدريبألشة لالتابعة لوالية كاليفورنيا )كمراكز التمكير  الرئيسية أيضا

تم  الوالدين(، والت 
. ُيمكنكم االطالع عىل معلومات االتصال الخاصة بهذه   الوالدين وبير  الُمعلمير  تطويرها لزيادة التعاون بير   من اجل تحسير  النظام التعليمي
ي الُمنظمات عند زيارة الموقع 

ون  ي كاليفورنيا لوزارة التعليم  اللكي 
 
: ف  عىل العنوان التاىلي

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

ي نهاية هذ ونتجد
 
 ضافية مصادر إ شعار ال  ا ف

ُ
ي فهم  مساعدكت

 
 الضمانات الجرائية. ف

 
ي أصم، لديِه ماذا لو كان 

،  ضعفطلف 
ً
وف برصيا

ُ
ف
ْ
ي السمع، َمك

 
 ؟مكفوف-أو أصم  ف البرص يضعف

 
 
 
قد
ُ
ي السمع ضعفأو  معانون من الصمالذين يُ  للطالبخدماتها الخاصة التابعة للوالية  الحكومية المدارسم ت

 
 المكفوفير  برص أو  ف

 
ضعاف أو يا

ي   ممالصمن أو  البرص 
 
ي مدينة فريمونت، مدارس كال التالية:  كل من مرافقها الثالثةالمكفوفير  وذلك ف

 
يفورنيا مدارس كاليفورنيا لحاالت الصمم ف

ي مدينة فريمونت. 
 
ي مدينة ريڨير سايد، ومدرسة كاليفورنيا للمكفوفير  ف

 
امج المدرسية السكنية توفر تلحاالت الصمم ف للطالب واليومية  الير

ي ك   21ن من سن الرضاعة حت  س
 
ي الوالية  لتا ف

امج. لحاالت الصمممدرست    ومثل هذه الير
 
اوح أعمارهم بير   طالبمة للُمقد

سنوات  5الذين تي 
.   21 إىل ي مدرسة كاليفورنيا للمكفوفير 

 
 ما كسنة ف

ُ
حصول عن المزيد . للكاليفورنيا الخاصة خدمات التقييم والُمساعدة التقنية  وفر مدارست

ي الومات عن مدارس كاليفورنيا الخاصة، الرجاء زيارة الموقع من المعل
ون  ي كاليفورنيا  التعليملوزارة  لكي 

 
(: CDE) ف

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/  طفلكمفريق خطة التعليم الفردي الخاص ب منالمزيد من المعلومات طلب أو . 
 

 ولي أتبليغ، موافقة، تقييم، تعي
  تالسجل  حصول علمر بديل، ي  

 

 ُمسبق مكتوبتبليغ 

 تكون هناك حاجة إلرسال التبليغ؟ من  
 

ح أو ترفض الُمديرية  ي تحديد يجب إعطاء التبليغ عندما تقي 
 
 طفلكملالتعليمي  أو التنسيب التقييماتأو  االحتياجات الخاصةإحداث تغيير ف

ي التعليم التوفير عند  و أ خاصةذو االحتياجات ال
  . طفلكمالُمناسب لو  العام مجان 

(20 USC 1415[b][3] and (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 56329 and 56506[a]) 
 

حة ل التقييمات جراءإعن  معىل ُمديرية المدرسة القيام بإعالمكيجب  ي غض مكتوب أو بخطة تقييمتبليغ ب طفلكمالُمقي 
 
م من يو  15 ونف

ها من طرق التواصأو  األصلية مومكتوب بلغتكالتبليغ مفهوم  هذا  . يجب أن يكونلجراء التقييم طفلكمإحالة  تأري    خ طلب   ،األخرىل غير
 
إال

 من غير  إذا تبير  
ُ
ه
 
 القيام بذلك.  الممكنأن

(34 CFR 300.304; EC 56321) 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
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 ماذا سيتضمن هذا التبليغ؟

 : ما يىلي عىل  سبقالمُ  المكتوبيغ ن يتضمن التبليجب أ

حة جراءلإل وصف   . 1 ديرية المدرسة. من قبل مُ  ةو المرفوضأات المقي 

ح  اح أو رفض ذلك الجراء.  جله  السبب الذي من أشر  . 2 تم اقي 

ح أو المفروضإلجراء لالهيئة بمثابة األساس  استندت عليه   قرير أو ت لجس  أو  تقييم كلجراءات  ل وصف   . 3 . المقي 

 . 4 . الضمانات الجرائية بموجب ذوي االحتياجات الخاصة األطفاللوالدي توفرة بيان يوضح الحماية المُ 

ي فهم امصادر 
 
 . 5 هذا الجزء. ل ألحكاميتصل بها الوالدين للحصول عىل المساعدة ف

ي األخرى لخيارات ل وصف
ي أدت إىل رفض هذه  الخيارات فريق برنامج التعليم الفردي أخذها الت 

 . 6 . بنظر االعتبار واألسباب الت 

ح أو المرفوض. بالجراء المُ متعلقة  أخرىعوامل ي أل وصف  قي 
(20 USC 1415[b][3] and [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503) 

 

7 . 

 موافقة الوالدين

ي مطلوبة للتقييمات
 ؟من  تكون موافقن 

 
ي إحالة  ملديك

 
جراء أول بإء البد قبل  عن علم ةالخطي   مموافقتك تعطوا ن يجب أ ،لكي يتحقق هذا و التعليم الخاص.  لخدمات طفلكمالحق ف

 . طفلكمتعليمي لتقييم 
ُ
حة المُ  لخطة التقييم هماستالم منعىل األقل  يوم 15 هلةمُ  للوالدينعىط ست قييم تالقد تبدأ عملية . قرار  التخاذ قي 

ي الموافقة 
 . الموافقةمن يوم  60خالل تعليم فردي  خطةيتم إكمالها وإعداد  نيجب أو فور تلق 

 
ي مطلوبة للخدمات؟

 من  تكون موافقن 
 

 موافقة تقديم  معليك يتوجب
 
ويد  البدءبُمديرية المدرسة  قبل قيام عن علمة ي  خط  . لةبالتعليم الخاص والخدمات ذات الص طفلكم بي  

 
ي حالة عدم المُ  اإلجراءاتماهي 

 
 ؟بتوفي  الموافقة الوالدينأحد قيام تخذة ف

 
  إذا 

ُ
ي الت مفشلتأو  األوىلي للبدء بالتقييم  مموافقتك وا قدملم ت

 
 بمتابعة اجراءة فقد تقوم الُمديري الموافقة،تقديم لجاوب مع طلب المدرسة ف

 عن طريق استخدام الجراءات القانونية الواجبة.  األوىلي  التقييم
 
 الصلة األخرى ذاتخدمات التعليم الخاص والخدمات  ديرية عدم القيام بتوفير المُ  عىلفيجب  بالخدمات،البدء الموافقة عىل  مرفضت إذا 

 و  للطالب
ا
 الجراءات القانونية الواجبة. عن طريق هذه الخدمات  تسغ إىل تقديم أال

 
ة  مقمت إذا  ها من الخدمات بالموافقة الخطي   برنامجونات كعىل جميع مُ  ونال توافق مولكنك طفلكمل األخرىعىل خدمات التعليم الخاص وغير

ي وافقتن يبدأ العمل بالمُ يجب أف، التعليم الفردي
.  مكونات الت   عليها بدون تأخير

 
 بأقررت ُمديرية المدرسة  إذا 

 
حة  التعليم الخاص برنامج مكونات ن ي لم توافقالُمقي 

و  وا الت  تعليم الب فلكمط همة لكي يتم تزويد رية ومُ عليها ض 
ي و 

  إذا . للنظر بهذه القضية استماع قانونية عقد جلسة طلبالبدء بتقوم الُمديرية بفس، ناسبمُ الالعام المجان 
ُ
وتوصلت ة جلسالقدت ع

ي وإيُ ها ، فان قرار قرار  إىلاللجنة 
  . لزامي عتير نهان 

 
ي حالة إعادة التقييم ميجب أن تقوم الُمديرية بتوثيق الجراءات المعقولة للحصول عىل موافقتك

 
ي اال  مفشلت إذا . اتف

 
طلب عىل ة جابف

ي ستقوم بدورها ديرية، فالمُ 
 لعادة تقييم بالُمض 

 
 . مبدون موافقتك طفلكم قدما

(20 USC 1414[a][1][D] and 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506[e], 56321[c] and [d], and 56346) 
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؟إمن  أستطيع  ي
  لغاء موافقن 

 
ي أي وقت الوالدينقام  إذا 

 
ي م لغاء موافقتهبتقديم طلب خىطي ل خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بتوفير بعد البدء  ف

 
مواصلة ف

 : هيئة العامة، فالتوفير خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة
 

 لقانون  ،للطفلقد ال تستمر بتقديم خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة 
 
ي تقديم إشعار خىطي ُمسبق وفقا

ولكن ينبغ 
 قبل التوقف عن توفير مثل هذه  الخدمات.  300.503والقسم  34رقم  CFRالفدرالية  االنظمة

1 . 

ي القسم الفرعي  واردةتستخدم الجراءات ال قد ال 
 
)تتضمن كذلك إجراءات  34رقم  CFRالفدرالية  االنظمةلقانون  300من الجزء  E ف

 االنظمةأو إجراءات الجلسة القانونية الُمتبعة وفق قانون  300.506والقسم  34رقم  CFRالفدرالية  االنظمةالوساطة وفق قانون 
 . طفلكمل  بإمكانية تقديم الخدمات أو ُحكم موافقةعىل  ( من أجل الحصول300.516إىل  300.507والقسم  34رقم  CFRالفدرالية 

2 . 

عتير ُمخالفةال 
ُ
ي جعل التعليم  ت

 
ي ف

ط القاض  ي العام للشر
ي تزويد  للطفل الُمناسب ُمتاحو المجان 

 
المزيد من ب لطفلابسبب الخفاق ف

 خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 
3 . 

 CFRالفدرالية  مةاالنظب قانون موجب للطفلفردي التعليم البرنامج  اعداد غير ُملزمة بإجراء اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي أو 
 والخدمات ذات الصلة.  الخاصمن أجل توفير المزيد من خدمات التعليم  300.324و 300.320األقسام  34رقم 

4 . 

 

 بُمالحظة، الُيرجر و 
 
 لقانون اللوائح الفدرالية أن

 
 وفقا

ُ
لغاء بتقديم طلب خىطي ل(، إذا قام الوالدين c( )3) 300.9والقسم  34رقم  CFRه

 خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة عىل الطفل حصولبعد وسحب موافقتهم 
 
ها نغير مطلوب م الهيئة الحكومية العامة ، فإن

 غاءإل اص والخدمات ذات الصلة بسببلتعليم الخخدمات اعىل الطفل لحصول إي إشارة  حذفلالطفل تعديل السجالت التعليمية 
 الموافقة. 

 

 ولي امر 
 بديل تعيي  

 

 ذا لم يكن من الممكن التعرف عل أحد الوالدين أو تحديد مكانه؟ماذا يحدث إ
 

ندما عمن ذوي االحتياجات الخاصة الطفل مر وىلي أمر بديل يقوم بمهام وىلي أشخص يكون بمثابة تعيير   ارسالمد اتعىل ُمديري يتوجب
 الوالدين. أحد  مكان وجود تحديد ع الُمديرية يتستطال التعرف عىل أحد الوالدين و يتعذر 

 وىلي أمر بديل إذا كان  من الممكنكذلك 
ي أو قاض تحت وصاية المحكمة أو  بدون ُمرافق،و  بال مأوى شابالطفل تعيير 

ُمعال بُحكم قضان 
 ق. ُمسب فردي أو إذا كان عندُه برنامج تعليمي  ،التعليم الخاص إىل وُمحال بموجب قانون مؤسسة ودائرة الرعاية االجتماعية

(20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 and 7579.6) 
 

ية تقييمات غي    تميي  
 

 خدمات التعليم الخاص؟للحصول عل  طفلي  كيف يتم تقييم
 

ي أن يتم تقييم ملديك 
 
ي ُيشتبه بوجد  طفلكم الحق ف

ي جميع النواجي الت 
 
ي تكون الجراءات والم أال فيها. يجب  احتياج خاصف

 
واد الُمستعملة ف

. التقييم والتنسيب 
 
 أو جنسيا

 
 أو ثقافيا

 
ية عرقيا  تميير 

 
 من الُمرج   طريقة للتواصل وبأي صيغةأو بأي للطفل  األصليةاللغة بدارة االختبار وامواد التقييم يتم توفير يجب أن 

ُ
 سفر عن معلوماتح أن ت

ا    دقيقة عم 
ُ
 الطفل وما ُيمكنه

ُ
ن  والوظيفية، التنمويةو من الناحية الدراسية  القيام به  يعرفه

ُ
دارة توفير وإ ةعدم امكاني من الواضحأنه ما لم يك

 . هذا التقييم
 

ي الع          التعليم المج واعداد استخدام إجراء واحد كمعيار وحيد لتحديد األهلية للتعليم الخاص  من غير الُممكن
 . فلكمطل لُمناسباو ام      ان 

(20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] and 56320) 
 
 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 تقـييمات تعليـميـة ُمستقــلة
 

 ؟عل نفقة ُمديرية المدرسة لطفلي القيام بإجراء تقييم ُمستقل هل أستطيع 
 

ي  ير  غير موافق مإذا كنت
 طفلكمليمي ُمستقل عىل تقييم تعل وا وتحصل وا أن تبحث ميحق لكفُمديرية المدرسة،  أجرتها عىل نتائج التقييمات الت 

 وعىل النفقة العامة. لجراء التقييم من شخص كفوء مؤهل 
 

. لوالدين ا وافق يكلما قامت الهيئة التعليمية بإجراء تقييم ال تقييم تعليمي ُمستقل واحد عىل النفقة العامة   إجراء للوالدينيحق 
ُ
 عىل نتائجه

 
قييم تعليمي تالحصول عىل حول أماكن  المعلومات الالزمة مر لكوفتو بإجراء تقييم تعليمي ُمستقل  ميجب أن تستجيب الُمديرية لطلبك

 . مستقل
 

 ستماع قانونيةا، فيجب أن تطلب الُمديرية عقد جلسة ُمستقلورة إجراء تقييم توافق عىل ض   ال مالئم و  ها تقييمن بأتعتقد ديرية إذا كانت المُ 
 ثبات ل 

 
 ه لن يكون عىل حسابالحق بالحصول عىل تقييم ُمستقل ولكن ميزال لديك ، فالقرار الُمديرية هو السائد . إذا كان ان تقييمها كان مالئما

ي . النفقة العامة
 
 الُمستقلة. التقييمات يتعير  عىل فريق برنامج التعليم الفردي النظر ف

 
داخل  كمطفلإذا قامت الُمديرية بالسماح لموظفيها بُمالحظة داخل الصف.  ُمالحظة الطالببجراءات التقييم الخاصة بالُمديرية تسمح إ
لُمستقل اللشخص القائم بالتقييم التعليمي داخل الصف، فعليها السماح  الطالبإجراء عملية التقييم، أو إذا سمحت بُمعاينة  أثناءالصف 

  أن يقوم طفلكمل
 
 داخل الصف.  بالُمالحظة أيضا

 
حت مُ  ي  طفلكموضع ديرية المدرسة إذا اقي 

 
ي مدرسة جديدة ف

 
ىل الُمديرية عتم فيه  إجراء التقييم الُمستقل، فيجب يالوقت الذي نفس ف

 للشخص القائم بالتقييم المستقل  السماح
ا
ح من أن يقوم أوال  قبل الُمديرية.  بزيارة الصف الجديد الُمقي 

(20 USC 1415[b][1] and [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] and [c]) 
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 االطلع عل السجلت التعليمية
 

  أنهل أستطيع 
 
 ؟لطفلي ع عل السجل التعليمي اطل

 
  دون تأخير  طفلكمالتعليمية لبتفحص وُمراجعة جميع السجالت  وا أن تقوم مق لكيُح 

ُ
ر له برنامج فريق  اجتماع قبل موعد ، ومن بينها ال ُمير

مل الُمديرية المجال لالطالع عىل السجل التعليمي وع ملك . يجب أن تفسحاستماع قانونيةجلسة و قبل أ طفلكمبالتعليم الفردي الخاص 
سخ للوثائق، إذا 

ُ
ي غضون خمسة مو طلبت ن

 
. مدرسة لل مإعالمكمن تاري    خ  عمل أيام( 5)ها ف

 
 أو خطيا

 
 شفويا

(EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], and 56504) 
 

ل الخلفات
َ
ح
ُ
 كيف ت

 

 قانونيةماع استجلسة 
 

 ؟قانونيةاستماع جلسة تتوفر من  
 
  ةقانوني عقد جلسة استماع وا أن تطلب مق لكيُح 

ُ
 التعليمي  بوالتنسي عملية التقييمو  االحتياجات الخاصةتحديد  ل منُمحايدة بخصوص ك

ي  العام أو بخصوص توفير التعليم طفلكمل
  . الُمناسبو المجان 

 
ي غضون القانونية م طلب جلسة االستماع يجب أن ُيقد

 
 من تاري    خ عامير  ف

ض فيه  أن أو من التاري    خ الذي  معلمك
لسة جاألساس لجراءات تقديم الشكوى بموجب  بالجراء المزعوم والذي ُيشكل معلمت وا تكونُيفي 

 . قانونية
 (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 and 56505[l]) 

 

 الوساطة والحل البديل للخلفات
 

 هل أستطيع ان اطلب وساطة أو وسيلة بديلة لحل الخلف؟
 

م لوساطة طرف آخر لحل الخالف قبل أو بعد  وا أن تطلب مباستطاعتك
 
 . القانونيةاالستماع عقد جلسة الطلب الُمقد

 

ذي إيجاد الحلول بالوساطة أو الحل البديل للخالف وال إىلمن ُمديرية المدرسة أن تُحل الخالف القائم وذلك بااللتجاء  وا أن تطلب ونتستطيع
ي يكون الجو السائد فيها ADRُيعرف ب  )

 هي  الحل البديل للخالفخدمات الوساطة و  . إنالقانونيةمن جلسة االستماع  أقل عدائية( والت 
ي عقد جلسة االستماع  عدم استعمالها ويجب لحل الخالف طوعية  أساليب

 
 . القانونيةلتأخير حقوقكم ف

 
 ؟قانونيةما هو اجتماع الوساطة السابق لعقد جلسة 

 
ي أن  ونقد ترغب

 
يعقد . هذا االجتماع يكون غير رسمي و ةقانونيعن طريق الوساطة قبل القيام بطلب عقد جلسة استماع  محل خالفكيتم ف

ي جو 
 
ي غير ف

العام ليم بخصوص توفير التعأو الصف الذي سيوضع فيه  الطفل وتقييمه و بتحديد من أجل حل الخالفات الُمتعلقة  عدان 
ي و 
 الُمناسب. المجان 

 
ي اجتماع الوساطة السابق لجلسة أو للُمديرية  مق لكيُح 

 
  لتقديم طلب حضور ممثلاالستماع ف

 
ط أال ،يكون ُمحامي قانو المشورة شر ي

 ن 
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 لطلب عقد جلسة  غير انُمحامي قبل أو بعد االجتماع. ويستطيع استشارة  
 
طا ُمسبقا اك به هو ليس شر طلب عقد اجتماع الوساطة أو االشي 

ي 
 . استماع قانون 

 
 
 
قد
ُ
بية عن طريق مكتب الُمدير العام لُمديرية االستماعم طلبات عقد اجتماع الوساطة السابق لجلسة يجب أن ت الذي يرغب  عىل الطرف. الي 
وع  ي بالشر
 
ي  من خاللعقد اجتماع الوساطة ف

بية لُمدير العام لتقديم طلب خىط  ويد الطرف اآلخر ان يقوم بللي  ي  ي  
 
هذه  الوساطة  الُمشارك ف

ي 
 
سخة من هذا الطلب ف

ُ
 . نفس وقت تقديم الطلببن
 

 15خمسة عشر ) اجتماع الوساطة خالل تم تقرير موعد سوف ي
 
ي الُمدير العام لذلك الطلب ويجب أن ي ستالممن تاري    خ ا( يوما

 
كتمل ف

 30غضون ثالثون )
 
ي حال التوصل إىل قرار . تاري    خ استالم طلب اجتماع الوساطة ما لم يتفق الطرفان عىل تمديد الوقتمن ( يوما

 
يجب ف ،ف

ي ُيذكر فيها بنود الحل  ُملزمة من الناحية القانونية اتفاقية مكتوبةتنفيذ بالمعنية  األطرافأن تقوم جميع 
 
. يجب  هذا القرار المنصوص عليها ف

ي الوقت الُمقرر  ُمناقشاتأن تبق  جميع 
 
عقد جميع اجتماعات الوساطة السابقة للجلسات التحقيقية ف

ُ
ة. يجب أن ت اجتماع الوساطة شي 

ي مكان ووقت ُمالئم لجميع 
 
ي  إىل. إذا لم يتم التوصل األطرافلها وأن تكون ف

لذي طرف الل الخيار ُمتاح ، فسيكوناألطرافجميع حل ُيرض 
 (EC 56500.3 and 56503) . استماع قانونيةجلسة  عقد لتقديم طلب اجتماع الوساطة عقد طلب 

 

 الجلسة القانونيةحقوق 
 

ي 
 
ي ف

 
 ؟القانونيةجلسة الماهي حقوف

 
 أن:  مق لكيُح 
 

م خدم أمامعىل جلسة استماع إدارية حيادية ونزي  هة عىل الُمستوى الرسمي  وا تحصل . 1
ُ
ي تحك

ت اشخص لديه  معرفة بالقوانير  الت 

 جلسات االستماع الدارية. التعليم الخاص و 

(20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 

 (EC 56505 [e][1])من ذوي االحتياجات الخاصة.  األطفالبمعرفة  هملدي افراد ُمحامي و/أو  وا تجلب . 2

 (EC 56505[e][2])والُمرافعات الشفوية.  المكتوبةالُحجج و  تقديم األدلة . 3

 (EC 56505[e][3])حضور شهود العيان.  وا وتطلب وا تستجوبو  وا تواجه . 4

ي ذلك االستنتاجات الُمتعلقة بالوقائع مكتوبة نسخة  وا تستلم . 5
 
ي لمحرص  الجلسة حسب اختيار الوالدين بما ف

 
أو تسجيل حرف

 (EC 56505[e][4])والقرارات. 

  (EC 56501[c][1]) للجلسة.  ممعك طفلكم وا تجلب . 6

قرر  . 7
ُ
  (EC 56501[c][2]) إذا كانت الجلسة ُمغلقة أو مفتوحة للعامة.  وا ت

ي  وا تستلم . 8
سخ من جميع الوثائق ومن ضمنها التقييمات الت 

ُ
ي ذلك التاري    خ و  أنجزتن

 
لمجاالت التوصيات وقائمة بأسماء الشهود واف

ي 
  (EC 56505[e][7] and 56043[v]) يام قبل تاري    خ انعقاد جلسة االستماع. ( أ5خمسة ) فيها وذلك خالل أفادتهم أعطوا الت 

ي غضون وا تكون . 9
 
حة لتلك القضايا ف يام ( أ10ة )عشر  عىل علم بالقضايا الُمختلف بشأنها من قبل األطراف األخرى والحلول الُمقي 

 (EC 56505[e][6])عىل األقل قبل موعد الجلسة. 

جم للحضور معك . 10   (CCR 3082[d]) . مُيتاح ُمي 

ة الُمقررة لعقد الجلسة.  وا تطلب . 11   (EC 56505[f][3]) تمديد الفي 

  (EC 56501[b][2]) . قانونيةالستماع اال عقد اجتماع وساطة خالل أي مرحلة من مراحل جلسة  وا تطلب . 12

ة ) تبليغ من الطرف اآلخر قبل وا تتلق . 13 ي ينوي فيها الطرف اآلخر جلب ُمحامي  األقليام عىل ( أ10عشر
من موعد جلسة االستماع الت 

 . ي ليقوم بتمثيله 
 (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 and 300.515) .(EC 56507[a])قانون 
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 جلسة قانونية بشأنمكتوبة شكوى خطّية  تقديم
 

 ؟قانونية استماععقد جلسة ب كيف اطالب
 

لُمعلومات التالية اتقديم  مممثلكأو عىل  ميتعير   عليك. قانونيةماع استبعقد جلسة  ونترغب مكنتإذا  مكتوب بتقديم طلب  وا يجب أن تقوم
ي الطلب: 

 
 ف

 . 1 اسم الطفل
 . 2 الطفل وإقامة عنوان محل سكن

ي  المدرسة اسم
ها الت   . 3 الطفل يحرص 

ي حالة الطفل المحروم من السكن، فيجب تقديم معلومات االتصال الُمتوفرة 
 
ي حضلطفل واعن اف

 
ي ينتظم ف

 . 4 ورهاسم المدرسة الت 
ي  الُمشكلة لطبيعة وصف

ي ذلك بما  الطفل، يواجها الت 
 
ح لتسويتها  الُمتعلقة الحقائق ف  . 5 هاوحلبالمشاكل والحل الُمقي 

 
ط مالقوانير  الفدرالية وقوانير  الوالية أ تشي 

 
  استماع قانونيةالطرفير  الُمطالبير  برفع جلسة  أحد  ن ُيقد

ُ
مكتوب إىل سخة من الطلب الن

 (USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502[c][1] 20)الطرف اآلخر. 
 

ذه  الجلسة ، هاستماع قانونيةقبل تقديم طلب عقد جلسة المسألة من خالل عقد جلسة قرار  حلام بللقيلُمديرية ان تتاح الفرصة ليجب 
ي فريق برنامج التعليم الفردي 

 
ي تو هي عبارة عن اجتماع بير  الوالدين واألعضاء المعنيير  ف

م تحديدها الذين لديهم معرفة ُمحددة للحقائق الت 
ي طلب عقد جلسة 

 
 . استماع قانونيةف

(20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 

 ماذا يشمل اجتماع جلسة القرار )جلسة إيجاد الحل(؟
 

 يوم( 15خالل خمسة عشر ) اجتماع جلسة القرار يجب أن ُيعقد 
 
. يجب أن استماع قانونيةجلسة  لعقد من تاري    خ استالم طلب الوالدين  ا

ي  يحرص  
 
 سلطة هذا االجتماع ُممثل عن المُ  ف

ُ
 يشملأالقرارات و  تخاذ اديرية له

 
لهم. ال إذا جلب الوالدين محامي لُيمثديرية إلمُ تابع لُمحامي  ال

ي أدت  علوقائواموضوع جلسة االستماع القانونية اقش والدي الطفل قد ُين
 . ةاستماع قانونيطلب عقد جلسة  إىلالت 

 
 حاجة اىل عقد هذا االجتماع إذا ليس هناك 

 
 شكوىحل ل تنازل عنه. إذا لم تستطع الُمديرية أن تجد عىل الوافق الوالدين والُمديرية خطيا

إذا تم التوصل إىل حل للشكوى، فيجب عىل  أما . استماع قانونيةجلسة  حينئذ عقد  قد يتميوم، ف 30خالل مدة  جلسة االستماع القانونية
 (USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510 20)اتفاقية ُملزمة من الناحية القانونية.  إبرامجميع األطراف 

 

 ؟اإلجراءات القضائيةطفلي خلل هذه  أو تعيي    هل يتغي  صف
 

ي صفه إ له عالقة بأي إجراء طفليجب أن يبق  أي 
 
ي ف

 داري أو قضان 
ُ
ىل ترتيب آخر. ع قمتم باالتفاقأو الُمديرية قد  م أنتمنتالحاىلي إال إذا ك

ي حال قيامك
 
ي  طفلكم بتسجيل مف

 
ي برنامج  طفلكم المدرسة الحكومية ألول مرة، فسوف يتم وضع ف

 
إىل أن تنتهي  مكوبموافقت مدرسي عامف

 (USC 1415 [j]; 34 CFR 300.518; EC 56505 [d] 20) . الجراءاتجميع 
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ي 
ي  االستئناف والطعنهل بإمكان 

 
 قرار الجلسة؟ ف

 
ي يكون قرار جلسة 

. يجوز ألي ل وُملزم االستماع نهان  ي طعن الو االستئناف  من الطرفير  كال الطرفير 
 
عوى مدنية قرار الجلسة عن طريق رفع دف

ي محكمة الوالية أو المحكمة 
 
ي غضون تسعير  )ف

 
 يوم (90الفدرالية ف

 
.  ا ي

 من تاري    خ صدور القرار النهان 
(20 USC 1415[i][2] and [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] and [k], EC 56043[w]) 

 
 ؟الُمحاماة أتعابمن يدفع 

 
ي كل دعوى أو 

 
ي  إجراءف

ي إطار صالحيتها التقديريةالمحكمة  قد تقوم ،استماع قانونيةجلسة ب ُمتعلققضان 
 
 أتعابعير  من مبلغ مُ  بدفع، ف

ي هذه  الجلسة.  ممن ذوي االحتياجات الخاصة إذا كنت لطفلأمر أولياء ك  ملتقلل من مصاريفك ورسوم الُمحاماة
 
  المكانب الطرف الغالب ف

 
 أيضا

 . األطرافعقب اختتام جلسة االستماع الدارية وباتفاق جميع المحاماة بقدر معقول  أتعابدفع 
(20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b]) 

 
ي حالة وجود احدى الحاالت المذكورة 

 
ي تدفعها المحكمة ف

 :   أدناهقد يتم تخفيض رسوم المحامي الت 

 
 إالمحكمة إذا وجدت  فيما  الُمحاماة أتعابسوف لن يتم تخفيض 

 
ي الوالية أو ُمديرية المدرسة  ن

قد أخرت بشكل غير معقول القرار النهان 
 أو إذا حصل انتهاك لهذا القسم من القانون.  الُمتعلق بالدعوى أو بالجراءات القضائية

(20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
 

قد نتيجة ل ال إإذا كانت ُمتعلقة باجتماع اعتيادي لفريق برنامج التعليم الفردي  الُمحاماة أتعابال يجوز منح 
ُ
جلسة إذا كان هذا االجتماع قد ع

.  استماع قانونية ي
و برفض عرض التسوية من قبل الُمديرية أ مإذا قمت رفض الدفع ألجور المحاماةلمحكمة يجوز لأو كنتيجة لجراء قضان 

ة ) الهيئة الحكومية العامة قبل عرض  من مأكير ُمالئمة بالنسبة لك ولم يكن قرار هذه  الجلسةأيام من تاري    خ انعقاد جلسة االستماع ( 10عشر
 (USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517 20)التسوية. 

 
 بـ:  يرجى االتصال ،استماع قانونيةللحصول عل المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الوساطة أو طلب عقد جلسة 

 
 

Office of Administrative Hearings 
Attention: Special Education Division 
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 

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

FAX (916) 263-0890 
 
 
 
 
 

ي تأخير الحل  مكنت  مإذا وجدت المحكمة إنك
 
اع األخير السبب ف ح لحل الي    . 1 . بشكل غير معقول الُمقي 

ي تلك المنطقة لخدمات ُمماثلة لمُ  األجور لمحامي الساعة لإذا تجاوزت أجور 
 
ة وسمعةخرين ذوي مهارة حامير  آالسائدة ف اثلة ُمم وخير

 . معقولة

2 . 

 . 3 . والخدمات القانونية ُمبالغ فيها  ستغرقإذا كان الوقت المُ 

م المحامي الخاص بكإذا لم 
 
د
ُ
ي إشعار طلب جلسة سماع الدعوى.  ميق

 
 . 4 المعلومات الُمناسبة إىل ُمديرية المدرسة والُمشار إليها ف
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 ذوي االحتياجات الخاصةمن للطلبة اإلجراءات االنضباطية المدرسية وإجراءات التعيي   
 

بوية المؤقتة البديلة  االنضباط المدرسي واألماكن الي 
 

 من المدرسة؟  لطفلي هل من الُممكن أن يحدث فصل مؤقت أو طرد 

 
ي المدرسةقد يقوم 

 
ي أي ظروف  الموظفير  ف

 
  استثنائيةبالنظر ف

ُ
تعليمي تغيير الوضع ال عند تحديد ما إذا كان ل حالة عىل حدةوحسب ك

 : ىلإوذلك بتغيير البيئة التعليمية للطالب قواعد سلوك الطالب، الذي يقوم بُمخالفة  من ذوي االحتياجات الخاصةُمناسب للطالب 
 

  ة ) مؤقتة بديلة، بيئة تعليمية أخرى، أو الفصل المؤقت )التوقيف( لُمدة ال تزيد عنبيئة تعليمية ُمالئمة أيام دراسية ( 10عشر
 ُمتتالية و

 ي نفس السنة الدراسية لُمدة ال تزيد عن
 
ي ف

 
ة ) استبعاد إضاف ي إطار التعامل مع وقائع ُمنفصلة من ( 10عشر

 
أيام دراسية ُمتتالية ف

 سوء السلوك. 
 

ة ) لُمدة تزيد عن الستبعاد اماذا يحدث بعد   ( أيام؟10عشر
 

ة ) ي تىلي االستبعاد المؤقت الذي يزيد عن عشر
( أيام دراسية من نفس العام الدراسي القيام بتوفير 10يجب عىل المدرسة خالل األيام الت 

ي المناهج التعليمية العامة ومن أجل ُمتابعة التقدم لالطفل لتمكير  خدمات تعليمية 
 
ي تحقيق األهداف المنصوص علمن الُمشاركة ف

 
يها ف

ي وخدمات  وحسب ما هو ُمناسب،سيتلق  الطفل برنامج التعليم الفردي. بالضافة إىل ذلك، خطة 
خل سلوكي تدتقييم سلوكي وظيق 

ي  ،وإجراءات تعديلية
ي تم ارتكابها حت  ال تتكرر مرة خالفات واالنتهاكات عالجة المُ تهدف إىل مُ والت 

 ثانية. السلوكية الت 
 

ة ) ي هذا الوضع أيام( 10إذا تجاوز الطفل ُمدة تزيد عن عشر
 
ما إذا   د القيام بعقد اجتماع لتحدي عىل فريق برنامج التعليم الفردي ، فيجبف

ي غضونالطفلالرئيسي وراء سلوك  هي السبب االحتياجات الخاصةكانت 
 
ة ع . يجب أن ُيعقد هذا االجتماع عىل الفور، إذا أمكن، أو ف شر

(10 ) . ي  أيام من تاري    خ اتخاذ الُمديرية لهذا القرار التأديتر
 

 تقييمداد خطة عالقيام بإفريق برنامج التعليم الفردي. قد يتطلب من ُمديرية المدرسة  أعضاءأحد باعتبارهم للحضور سيتم دعوة الوالدين 
ءلُمعالجة  ور  خطةالستقوم الُمديرية بُمراجعة وتعديل لديه خطة تدخل سلوكي ف مطفلكوفيما إذا كان  السلوك السي  ة. حسب الرص 

 
ن بسبب  ماذا يحدث إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي

ُ
 سوء السلوك لم يك

ّ
 ؟االحتياجات الخاصةبأن

 
ُمديرية المدرسة  ، فقد تتخذ االحتياجات الخاصة لهناجمة عن ليست  للطفلفريق برنامج التعليم الفردي إن الُمخالفة السلوكية  استنتجإذا 

ي تتبعها مع  واألساليبعىل سبيل المثال الطرد من المدرسة، واتباع نفس الجراءات ومنها ، إجراءات تأديبية
ن ليسوا من ذوي مماألطفال الت 

 . االحتياجات الخاصة
(20 USC 1415[k][1] and [7]; 34 CFR 300.530) 

 
ي ي استماع قانونيةعقد جلسة  وا أن تطلب ملتعليم الفردي، فباستطاعتكعىل قرار فريق برنامج ا وا إذا لم توافق

ي عاجلة والت 
 
عقد ف

ُ
جب أن ت

ين ) غضون  (USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c] 20) يوم دراسي من تاري    خ تقديم طلبك لعقد هذه الجلسة. ( 20عشر
 

تعليمية. يجب ض النظر عن البيئة البغ طفلكمل ناسبةالمُ و المجانية العامة بتوفير الخدمات التعليمية  يجب عىل ُمديرية المدرسة االستمرار 
ي المنهجبأن تسمح بيئات التعليم البديلة للطفل 

 
لةاالدراسي العام وضمان استمرار الخدمات والتعديالت  مواصلة الُمشاركة ف ي  لُمفص 

 
خطة  ف

 . برنامج التعليم الفردي
(34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
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 المدارس الخاّصةلتحقي   باألطفال المُ 
 

سمح للطلب
ُ
ي المدارس الخاّصةالذين تم تسجيلهم  هل ي

 
امج التعليمية الخاصة  من قبل ذويــهم ف ي اليى

 
ي أن يشاركوا ف

 يمولها القطاع الن 
 ؟العام

 
ي 
 
ي مدارس خاصة أن ُيشاركوا ف

 
ي  برامج التعليم الخاصُيسمح للطالب الُمسجلير  من قبل ذوي  هم ف

م ب أن تقو . يجالقطاع العاممولها يالت 
ي  الخدماتتحديد لالخاصة وذوي الطالب ارس الُمديرية بالتشاور مع المد

 الخاصة. وعىل الرغم من لطالب المدارس سيتم تقديمها الت 
ي تقديم 

 
ي والُمناسب مسؤولية الُمديرية الواضحة للتكفل عىل نفقتها ف

فإن هؤالء  للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة،التعليم العام المجان 
ي المدارس الخاصة من قبل ذوي  هماألطفال 

 
ي الحصول عىل بعض أو  ،الذين تم تسجيلهم ف

 
لتعليم برامج ا جميعلن يكون لديهم الحق ف

ي العام التعليم  لتوفير الخاص والخدمات ذات الصلة الالزمة 
 . الُمناسبو المجان 

(20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 and 300.138; EC 56173) 
 

 خدمات التعليم الخاص  ممنمن ذوي االحتياجات االستثنائية  شخص ا إذا قام والد
 
ديرية مُ صالحية ضمن والخدمات المتعلقة تلقوا سابقا

بية بتسجيل  ي مدرسة خاصة سواء كانت ابتدائية أو متوسطة بدون الحصول عىل طلب إحالة أو موافقة من الهيئة المحلية  أطفالهمالي 
 
ف

ي السابق بتوفير تعليم 
 
ي هذه الحالة غير ُملزمة بتقديم خدمات التعليم الخاص إذا قامت الُمديرية ف

 
ي ام عالتعليمية، فالُمديرية ف

ناسب وممجان 
عن  ألمر وىلي اأن تقوم بتعويض الوالدين أو ب لمدرسةُمديرية امن  القانونيةجلسة االستماع مسؤول كمة أو المح تطلب . قد لذلك الطالب

بية لم  القانونية جلسة االستماع مسؤولأو المحكمة ت وجد نفقات التعليم الخاص والمدرسة الخاصة فقط إذا  تعليم  فر تو إن ُمديرية الي 
ي و 

ي ناسب لمُ عام مجان 
 
ي مدرسة ابتدائية أو متوسطة خاصةالقيام بتسجيل الطالب  الُمحددة قبل األوقاتلطالب ف

 
المدرسة  كانت  وإذا  ،ف

 . مناسبةالخاصة 
(20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175) 

 
 ؟عويضاتتالمن  يتم رفض أو تخفيض 

 
من  ملُمرسل لكا لإلشعار  وا بيتستجلم  مجد بأنكإذا وُ  مبرفض أو تخفيض دفع التعويضات لك االستماعجلسة مسؤول قوم المحكمة أو تقد 

 من المدرسة العامة. كذلك قد يتم رفض التعويض إذا لم الطفلقبل القيام بإخراج  مطفلكلالتقييم جراء إقبل ُمديرية المدرسة بخصوص 
م بتبليغ ُمديرية المدرسة برفضك

ُ
نامج التعليمي أو الصف  متق ح لللير ي ذلك قيمن قبل  طفلكمالُمقي 

 
بتوضيح  مامكُمديرية المدرسة، بما ف

ي أثارت قلقك
ي تسجيل مونيتك مالنواجي الت 

 
ي  طفلكم ف

 
  مدرسة خاصة عىل حساب النفقة العامة. ف

 
 بتبليغ ُمديرية المدرسة أما:  وا يجب أن تقوم

 

  ي آخر
 
 المدرسة العامة، أومن  طفلكم مع فريق برنامج التعليم الفردي قبل القيام بإخراج تم حضوره اجتماعف

  ي غضونو  مكتوب طلبعن طريق
 
ة ُمرسل إىل ُمديرية المدرسة ف ( أيام عمل )من ضمنها الُعطل الرسمية( قبل القيام 10) عشر

 (USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176 20)من المدرسة العامة.  مبإخراج طفلك
 

 ؟تعويضاتالمن  ال يتم رفض أو تخفيض 
 

ي  مأخفقت إذا  ملك المدفوعة برفض أو تخفيض التعويضات االستماعجلسة مسؤول المحكمة أو  تقوم أال يجب 
 
ُمديرية ل وبتقديم إشعار مكتف

 سباب التالية: سبب من األ المدرسة ألي 
 

 من تقديم إشعار.  مإذا قامت المدرسة بمنعك 

 وا إذا لم تستلم  
ُ
ن الضمانات الجرائيةسخة من إشعار ن

ُ
 . للمديرية إشعار  علم بُمتطلبات تقديم ملديك هذا أو لم يك

 ر الجسديإذا كان تقديم إ  . مبطفلك شعار يؤدي إىل الحاق الرص 

 ية، األمر الذي منعكبا معدم معرفتك  أومن تقديم إشعار إىل المدرسة.  ملقراءة والكتابة باللغة النكلير 

  ر ي  إذا كان تقديم إشعار يؤدي إىل إلحاق ض 
 . مطفلك عىل شديد نفسي وعاطق 

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
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 إجراءات تقديم شكوى عند الوالية

 
 أقدم شكوى عند الوالية؟ أنمن  أستطيع 

 
قدم ونتستطيع

ُ
  ونشكوى عند الوالية عندما تعتقد وا أن ت

 
 الفيدراليةء الخاص سوا  التعليم أنظمةو قوانير  ُمديرية المدرسة قد انتهكت  بأن

ر ةللوالي التابعةأو 
ُ
ي شكواك وا . يجب أن تذك

 
االنتهاك قد  يجب أن يكون التعليم الخاص. قوانير  ل األقلالمكتوبة انتهاك مزعوم واحد عىل  مف

ي والية كاليفورنيا بل وزارة التعليمن ق مالشكوى الخاصة بك استالمبل حدث خالل ُمدة ال تتجاوز عام واحد ق
 
بتقديم  ا و . عندما تقومم ف

سخة من تلك الشكوى وا أن تقوم مب عليكشكوى، يج
ُ
ي نفس الوقت الذي تقوم بإرسال ن

 
ىل وزارة فيه  بإرسالها إ ونإىل ُمديرية المدرسة ف

ي والية كاليفورنيا. 
 
 (CFR 300.151; 5 CCR 4600 34)التعليم ف

 
رسل جميع الشكاوى الُمتعلقة بان

ُ
:  يديالير  العنوان إىلاء الفيدرالية أو التابعة للوالية سو أنظمة التعليم الخاص تهاك قوانير  و ت  التاىلي
 

California Department of Education 
Special Education Division 

Procedural Safeguards Referral Service 
1430 N Street, Suite 2401 

Sacramento, CA 95814 
 
 

ي تتعلق بقضايا 
ي قوانير  ولوائح أنظمة التعليم الخاص مذكورةغي  بالنسبة للشكاوى الت 

 
، ُيرجر االطالع ةسواء الفيدرالية أو التابعة للوالي ف

ي تعرف ب  
 District’s Uniform Complaint Proceduresعىل إجراءات الشكاوى الموحدة الخاصة بُمديرية المدرسة والت 

 
ليم لوالية  االتصال بوزارة التع، يرجر ىكيفية تقديم الشكاو   ما فيهيجاد حلول للخالف بللحصول عىل المزيد من المعلومات الُمتعلقة بإ

( أو عن طريق 800) 926-0648رقم الهاتف  باستعمال للضمانات الجرائيةخدمات الحالة  أو  قسم التعليم الخاص أو  (CDEكاليفورنيا )
ي (؛ أو من خالل زيارة الموقع 916) 327-3704رقم الفاكس 

ون  ي والية كاليفورنيا  اللكي 
 
نيتعىل شبكة  لوزارة التعليم ف   . األني 

http://www.cde.ca.gov/sp/se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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دىع بـالـ: )نرسالة إشعار إل الوالدي
ُ
 (Medi-cal: الوصول إل منافع خدمات التأمي   الصحي الحكومي الذي ي

 Parent Letter Notification: Access to Medi-cal Benefits 

 
التعليمية المحلّية التابع لوالية كاليفورنيا  المؤسسةولي األمر: برنامج إشعار إل الوالدين/   

 
 
 
ة والتعليمية التابع لوالية كاليفورنيا، لديها برنامج يسمح ل طفلكم الُمديرية التابع لها  إن داد با هوبالتعاون مع قسم الخدمات الصحي  اسي 

ة الُمختارة  نفقات ي المدرسة( ةالصحي اتالتقييمو السمع والبرص  فحوصات)مثل الخدمات الصحي 
 
قدمها للطالب المؤهلير  ف

ُ
ي ت
نحُن  . الت 

ة بأن السجالت التعليمية للطالب المؤهلير  قد يتم مؤسسةنقوم بإعالمكم بموجب قواعد وإرشادات  ىل الوكالة إحالتها إ التعليم المحلي 

ي 
 
ة ف ي الُمديريةالُمختص 

 
 شي  بال عىل نحو يتسم هذه السجالت سيتم إرسال. تسديد الفواتير ف

 
ة لديه  عقد يحتوي الُمتعهد التابع للُمديري ة. إن

ة لضم ص عىل الشية التام 
ُ
بع بالضافة إىل ذلك، فأن الُمتعهد التا ،عىل نحو غير ُمالئمان عدم الكشف عن معلومات الطالب عىل بند ين

م باالمتثال   والذي يحمي الخصوصية.  HIPAA والُمساءلة القانون الُمتعلق بإمكانية نقل التأمير  الصحي ضوابط بللُمديرية ُملي  

 

 
 
ي المدرسة والُمقد

 
ة ف نامج وسيكون لديكم الحق لن يتم تغيير الخدمات الصحي   لجميع الطالب من خالل هذا الير

 
ي أيمة حاليا

 
 سحبوقت ب ف

ي  األغراض. لن يتم حرمان الطالب لهذه موافقتكم عن كشف معلومات الطالب
لاللتحاق بالمدرسة ولن  لها  هم بحاجةمن الخدمات الت 

 تقوم الُمديرية 
 
 بإرسال فواتير حساب هذه  الخدمات إىل الوالدين للقيام بتسديدها. مطلقا
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ي هذا اإلشعار
 
 ُمشد ُمصطلحات الكلمات المذكورة ف

 

اع حل بديل ل  Alternative Dispute Resolution ADR -لي  

 Code of Federal Regulations CFR -قوانير  اللوائح الفدرالية 

 California Education Code EC - قانون التعليم لوالية كاليفورنيا

ي العام التعليم ال
 Free Appropriate Public Education FAPE -ُمناسب والمجان 

 Individuals with Disabilities Education Act IDEA - االحتياجات الخاصةقانون التعليم لألفراد ذوي 

 Individualized Education Program IEP - يبرنامج التعليم الفرد

 Office of Administrative Hearings OAH - الجلسات القانونية االداريةمكتب 

 Special Education Local Plan Area SELPA -قسم التخطيط المحىلي للتعليم الخاص 

 United States Code USC - الواليات المتحدة قانون

 


