
 إشعار الضمانات اإلجرائية

 1/30/17آخر تحديث: 

أي  جراءإ تميدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.  لم إلملحوظة: تم تحديث هذه الوثيقة لتتماشى مع معايير إمكانية الدخول في 

  تاييرات أخرى في المحتوى 

 

 

 

 إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.

  مكتب التعليم الخاص
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 الواليةفي مجلس التعليم 

 كاساندرا إي  أوليرتش، الرئيس المساعد

 ريتشارد زايل، الرئيس المساعد

 ميشيل فاكتو، السكرتير

 توم مكميال.، أمي. الصندوق

 الوياياتفي نيكي سنايدر، مندوب الرايطة الوطنية لمجالس التعليم 

 ياميال ييو

 لوب راموس مونتينيي

 آيلي. يايي. وايزر

 بصفة رسمية

 الوياية ريك سنايدر، حاكم

 يريا. جيه  ويستو.، مشرف الوياية العام

 

 (MDE) إدارة التربية والتعليم في والية ميشيغان

 مكتب التعليم الخاص

608 West Allegan Street 

P.O. Box 30008 

Lansing, MI 48909 

517-373-0923 

 MDE (www.michigan.gov/mde)الموقع اإللكتروني إلدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

  

http://www.michigan.gov/mde


 3الصفحة   إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.، مكتب التعليم الخاص

اإلعاقة، م. المدارس تقديم إشعار  ذوي(، وهو القانو. الفيدرالي المتعلق يتعليم الطالب IDEAيتطلب قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

ألولياء أمور الطفل ذي اإلعاقة يحتوي على شرحٍ كامٍل يشأ. الضمانات اإلجرائية المتوفر  يموجب قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA ائح وزار  التريية والتعليم األمريكية   ينياي إعطاء نسخة م. هذا اإلشعار إلى أولياء األمور مر  واحد  في السنة، وهذا ولو

( 2أو يمجرد طلب ولي األمر للتقييم؛ و) األولية اإلحالة( عند 1ياستثناء وجوب إعطاء نسخة إلى أولياء األمور في الحايات التالية:  )

 300.153وحتى اليند  300.151§§م. اليند  34األولى المقدمة للوياية يموجب ينود قانو. اللوائح الفيدرالية  عند استالم الشكوى

( عند اتخاذ قرار ياتخاذ إجراء تهذييي ينص 3في العام الدراسي؛ و) 300.507§ويمجرد استالم أول شكوى قانونية يموجب اليند 

 [(a)300.504§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية األمر  ]( عند طلب ولي 4على تايير المكا.؛ و )

)تعيي. المكا.  300.148§ينياي أ. يتضم. إشعار الضمانات اإلجرائية شرًحا كامالً لكل الضمانات اإلجرائية المتوفر  يموجب اليند 

)إجراءات الشكوى  300.153وحتى  300.151§§م. جانٍب واحد في مدرسة خاصة على النفقة العامة(، ويموجب الينود م. 

، ويموجب الينود 300.503وحتى  300.502§§)الموافقة(، ويموجب الينود م.  300.300§المقدمة للوياية(، ويموجب اليند 

)الضمانات اإلجرائية في الجزء  300.536وحتى  300.530§§ويموجب الينود م.  300.518وحتى  300.505§§م. 

)أحكام سرية المعلومات في الجزء الفرعي  300.625حتى  300.610§§، ويموجب الينود الفرعي )هـ( م. لوائح الجزء )ب((

 )و((   

 تُستعمل المختصرات التالية في هذه الوثيقة:

ALJ قاضي المحكمة اإلدارية 

BIP  خطة التدخل السلوكي 

FAPE  التعليم العام المناسب المجاني 

FERPA  يةقانو. الحقوق التعليمية لألسر  والخصوص 

FBA  تقييم السلوك الوظيفي 

IDEA  قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

IEE  التقييم التعليمي المستقل 

IEP  يرنامج التعليم الفردي 

MDE .إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا 

OSE مكتب التعليم الخاص 

SOAHR  مكتب الوياية لجلسات اياستماع والقواعد اإلدارية 
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 توياتجدول المح

 11                                                                                                                     إشعار الضمانات اإلجرائية

 11                                                                                                                               معلومات عامة

 11                                                                                                                المسيقاإلشعار المكتوب 

 11                                                                                 300.503§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 11                                                                                                                             إشعار

 11                                                                                                                  محتوى اإلشعار

 11                                                                                         التعليم الفردي كإشعار استخدام يرنامج

 11                                                                                                             اإلشعار يلاة مفهومة

 12                                                                                                                             اللاة األصلية

 12                                                                                    300.29§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 12                                                                                                                         اليريد اإللكتروني

 12                                                                                 300.505§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 12                                                                                                         التعريف -موافقة أولياء األمور 

 12                                                                                      300.9§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 12                                                                                                                           الموافقة

 13                                                                                                                     موافقة أولياء األمور

 13                                                                                 300.300§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 13                                                                                                 الموافقة م. أجل التقييم الميدئي

 13                                                                      القواعد الخاصة للتقييم الميدئي لم. تحت وصاية الوياية

 13                                                                                             موافقة أولياء األمور على الخدمات

 14                                                                                                      إيطال موافقة أولياء األمور

 14                                                                                       موافقة أولياء األمور على إعادات التقييم

 14                                                          توثيق الجهود المعقولة الميذولة للحصول على موافقة أولياء األمور

 15                                                                                                      المتطليات األخرى للموافقة

 15                                                                                                              تقييمات التعليمية المستقلةال

 15                                                                                 300.502§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 
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 15                                                                                                                               عام

 15                                                                                                                         التعريفات

 15                                                                             جراء التقييم على النفقة العامةحق أولياء األمور إل

 16                                                                                              التقييمات التي ييدأها أولياء األمور

 16                                                                           طليات إجراء التقييمات م. قاضي المحكمة اإلدارية

 16                                                                                                         معايير المنطقة التعليمية

 16                                                                                                                             المعلومات سرية

 16                                                                                                                                 التعريفات

 16                                                                                 300.611§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 17                                                                                                            شخصيالتعريف المعلومات 

 17                                                                                    300.32§اليند  34اللوائح الفيدرالية قانو. 

 17                                                                                                                 إشعار إلى أولياء األمور

 17                                                                                 300.612§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 17                                                                                                                           حقوق الوصول

 17                                                                                 300.613§اليند  34فيدرالية قانو. اللوائح ال

 18                                                                                                                            سجل الوصول

 18                                                                                 300.614§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 18                                                                                                       السجالت ع. أكثر م. طفٍل واحد

 18                                                                                 300.615§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 18                                                                                                        قائمة يأنواع المعلومات ومواقعها

 18                                                                                 300.616§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 18                                                                                                                                    الرسوم

 18                                                                                 300.617§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 18                                                                                                    تعديل السجالت يطلب أولياء األمور

 18                                                                                 300.618§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 18                                                                                                     فرصة الحصول على جلسة استماع

 18                                                                                 300.619§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 19                                                                                                                 إجراءات جلسة اياستماع
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 19                                                                                 300.621§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 19                                                                                                                    نتيجة جلسة اياستماع

 19                                                                                 300.620§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 19                                                                               التعريف الشخصيالموافقة على اإلفصاح ع. معلومات 

 19                                                                                 300.622§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 19                                                                                                                                 الضمانات

 19                                                                                 300.623§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 20                                                                                                                         إتالف المعلومات

 20                                                                                 300.624§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 20                                                                                                                             حقوق الطالب

 20                                                                                 300.625§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 20                                                                                                                                      الوساطة

 20                                                                                                                                  الوساطة

 20                                                                                 300.506§اليند  34الية قانو. اللوائح الفيدر

 20                                                                                                                               عام

 20                                                                                                                        المتطليات

 21                                                                                                                      حياد الوسيط

 22                                                                                                           لمقدمة للويايةإجراءات الشكوى ا

 22                                                       اياختالف يي. شكوى جلسة استماع قانونية وإجراءات الشكوى المقدمة للوياية

 22                                                                                                 اتياع إجراءات الشكوى المقدمة للوياية

 22                                                                                 300.151§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 22                                                                                                                               عام

 22                                                                    التدايير حال الحرما. م. الحصول على الخدمات المناسية

 22                                                                                         كوى المقدمة للويايةالحد األدنى إلجراءات الش

 22                                                                                 300.152§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 22                                                                                        اإلطار الزمني، الحد األدنى لإلجراءات

 23                                                                                             تمديد الوقت؛ القرار النهائي؛ التنفيذ

 23                                                                           الشكاوى المقدمة للوياية وجلسات اياستماع القانونية
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 23                                                                                                                      تقديم شكوى للوياية

 23                                                                                 300.153§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 25                                                                                                                  إجراءات الشكوى القانونية

 25                                                                                                                      تقديم شكوى قانونية

 25                                                                                 300.507§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 25                                                                                                                               عام

 25                                                                                                       المعلومات ألولياء األمور

 25                                                                                                                         الشكوى القانونية

 25                                                                                 300.508§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 25                                                                                                                               عام

 25                                                                                                                  محتوى الشكوى

 25                                                                      قيل جلسة استماع يشأ. شكوى قانونيةاإلشعار المطلوب 

 26                                                                                                                    كفاية الشكوى

 26                                                                                                                    تعديل الشكوى

 26                                                                                     يمية على الشكوى القانونيةرد المنطقة التعل

 26                                                                                       رد الطرف اآلخر على الشكوى القانونية

 26                                                                                                                        نماذج اياستمارات

 26                                                                                 300.509§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 27                                                           مكا. الطفل يينما لم يُفصل في الشكوى القانونية وجلسة اياستماع القانونية

 27                                                                                 300.518§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 27                                                                                                                               عملية الحل

 27                                                                                 300.510§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 27                                                                                                                      اجتماع الحل

 27                                                                                                                         فتر  الحل

 28                                                              يوًما م. أيام التقويم 30التعديالت على فتر  الحل المقدر  يمد  

 28                                                                                                           اتفاق التسوية المكتوب

 28                                                                                                             راجعة اياتفاقفتر  م
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 29                                                                                                         جلسات اياستماع للشكاوى القانونية

 29                                                                                                             جلسة استماع قانونية محايد 

 29                                                                                 300.511§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 29                                                                                                                               عام

 29                                                                                                 قاضي المحكمة اإلدارية المحايد

 29                                                                                                 موضع جلسة اياستماع القانونية

 29                                                                                        اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع

 29                                                                                                  اياستثناءات في اإلطار الزمني

 29                                                                                                                    حقوق جلسة اياستماع

 29                                                                                 300.512§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 29                                                                                                                               عام

 30                                                                                                  اإلفصاح ع. معلومات إضافية

 30                                                                                      وق أولياء األمور في جلسات اياستماعحق

 30                                                                                                                  قرارات جلسة اياستماع

 30                                                                                 300.513§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 30                                                                                                   قرار قاضي المحكمة اإلدارية

 30                                                                                                                  ماد  التفسيريةال

 30                                                                                        طلب منفصل لعقد جلسة استماع قانونية

 31                                                                      نقل النتائج والقرار إلى الهيئة اياستشارية وعامة الشعب

 32                                                                                                                                   اياستئنافات

 32                                                                                       واياستئناف، والمراجعة المحايد القرار النهائي، 

 32                                                                                 300.514§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 32                                                                                                    قرار جلسة اياستماع النهائي

 32                                                                                               األطر الزمنية ومالءمة جلسات اياستماع

 32                                                                                 300.515§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 32                                                                 الدعاوى المدنية، يما فيها المد  الزمنية التي ستُقّدم فيها تلك الدعاوى

 32                                                                                 300.516§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 
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 32                                                                                                                               عام

 32                                                                                                                    المهلة الزمنية

 32                                                                                                             اإلجراءات اإلضافية

 33                                                                                                    اختصاصات المحاكم المحلية

 33                                                                                                                 القاعد  التفسيرية

 33                                                                                                                            أتعاب المحاما 

 33                                                                                 300.517§اليند  34الفيدرالية قانو. اللوائح 

 33                                                                                                                               عام

 33                                                                                                                      منح األتعاب

 35                                                                                       يب األطفال ذوي اإلعاقةأداإلجراءات المتخذ  عند ت

 35                                                                                                                   سلطة موظفي المدرسة

 35                                                                                 300.530§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 35                                                                                                     الحكم في كل حالة على حد 

 35                                                                                                                               عام

 35                                                                                                                 السلطة اإلضافية

 35                                                                                                                          الخدمات

 36                                                                                                             إثيات إظهار اإلعاقة

 36                                                                                     إثيات أ. السلوك كا. إظهاًرا إلعاقة الطفل

 36                                                                                                                الظروف الخاصة

 37                                                                                                                         التعريفات

 37                                                                                                                                     إشعار

 37                                                                                               يييةأدتايير الوضع يسيب عمليات فصل ت

 37                                                                                 300.536§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 37                                                                                                                              تحديد المكا.

 37                                                                                 300.531§ اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 37                                                                                                                                 اياستئناف

 37                                                                                 300.532§ اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 
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 37                                                                                                                               عام

 38                                                                                                  سلطة قاضي المحكمة اإلدارية

 38                                                                                                                   الوضع أثناء اياستئناف

 38                                                                                 300.533§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 38                                              الخاص والخدمات المرتيطة يه لتعليمليعد  مؤهلي. يسولإجراءات حماية األطفال الذي. 

 38                                                                                 300.534§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 38                                                                                                                               عام

 38                                                                                       يييةأداألساس المعرفي الالزم للمسائل الت

 39                                                                                                                          اياستثناء

 39                                                                                الشروط المطيقة إذا لم يك. هناك أساس معرفي

 39                                                           اإلحالة إلى سلطات تنفيذ القانو. والسلطات القضائية واتخاذها اإلجراءات

 39                                                                                 300.535§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 39                                                                                                                     نقل السجالت

 40                          متطليات تعيي. الوضع م. جانٍب واحد يواسطة أولياء أمور األطفال في المدارس الخاصة على النفقة العامة

 40                                                                                                                                        عام

 40                                                                                 300.148§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 40                                                                               التعويض مقايل تعيي. الوضع في مدرسة خاصة

 40                                                                                                                     حد التعويض

 40                                                                                  نقل حقوق أولياء األمور عند يلوغ الطالب س. الرشد

 40                                                                                 300.520§اليند  34قانو. اللوائح الفيدرالية 

 42                                                                                                             التعريفات الفيدرالية -المرفق أ 

 42                                                                                                                    إصاية جسدية خطير 

 42                                                                                   )ح( 1365قانو. الويايات المتحد   18الياب 

 42                                                                                                                            السالح
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 إشعار الضمانات اإلجرائية

 معلومات عامة

 اإلشعار المكتوب المسبق

 300.503§البند  34قانون اللوائح الفيدرالية 

 إشعار

التعليمية )مصطلح "المنطقة التعليمية"، كما هو مستخدم في هذا اإلشعار، يتضم. المدارس المتخصصة العامة( ينياي أ. تعطيك منطقتك 

 إشعاًرا مكتويًا )تقدم لك معلومات معينة كتايةً(، كلما:

 لطفلك، أو  (FAPEتقترح يدء أو تايير تصنيف طفلك أو تقييمه أو وضعه التعليمي، أو توفير التعليم العام المناسب المجاني )  1

 ( لطفلك FAPEترفض يدء أو تايير تصنيف طفلك أو تقييمه أو وضعه التعليمي، أو توفير التعليم العام المناسب المجاني )  2

 محتوى اإلشعار

 يجب على اإلشعار المكتوب أ.:

 يصف اإلجراء الذي تقترحه منطقتك التعليمية أو ترفض اتخاذه    1

 يشرح السيب في اقتراح أو رفض المنطقة التعليمية اتخاذ اإلجراء    2

يصف كل عملية تقييم أو اختيار أو تسجيل أو تقرير استخدمتها منطقتك التعليمية في اتخاذ القرار ياقتراح هذا اإلجراء أو   3

 رفضه  

ء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة يتضم. ييانًا يدل على تمتعك يالحماية يموجب أحكام الضمانات اإلجرائية في الجز  4

(IDEA ) 

 حالةإيخيرك يكيفية الحصول على وصف للضمانات اإلجرائية إذا لم يك. اإلجراء الذي تقترحه منطقتك التعليمية أو ترفضه   5

 للتقييم  أولية

تعليم األفراد ذوي اإلعاقة يتضم. الموارد المتاحة أمامك لالتصال يها طليًا للمساعد  على فهم الجزء )ب( م. قانو.   6

(IDEA ) 

( الخاص يطفلك وأسياب رفض تلك IEPيصف أي خياراٍت أخرى فّكر فيها الفريق المسؤول ع. يرنامج التعليم الفردي )  7

 الخيارات  

 يقدم وصفًا لألسياب األخرى وراء اقتراح منطقتك التعليمية أو رفضها لهذا اإلجراء    8

 كإشعار استخدام برنامج التعليم الفردي

عامة استخدام يرنامج التعليم الفردي كجزء م. اإلشعار المكتوب المسيق طالما كانت الوثيقة )الوثائق( التي يستلمها ولي  وكالةيحق ألي 

  300.503§األمر تستوفي المتطليات الوارد  في اليند 

 اإلشعار بلغة مفهومة

 ينياي أ. يكو. اإلشعار:

 ،اسمكتويًا يلاة مفهومة لعموم الن  1

 ذلك ي القياممقدًما يلاتك األصلية أو أي طريقة تواصل أخرى تستخدمها، ما لم يك. م. الممك. و  2

 إذا لم تك. لاتك األصلية أو طريقة التواصل األخرى التي تستخدمها ليست لاةً مكتوية، فينياي أ. تضم. منطقتك التعليمية ما يلي:

 األصلية أو طريقة التواصل األخرى التي تستخدمها ترجمة اإلشعار لك شفهيًا يوسائل أخرى في لاتك   1
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 فهمك لمحتوى اإلشعار   2

   2و 1وجود دليل مكتوب على استيفاء النقطتي.   3

 اللغة األصلية

 300.29§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 اللاة األصلية، حي. استخدامها مع شخٍص ذي إجاد  محدود  للاة اإلنجليزية، تعني ما يلي:

اللاة المستخدمة عاد ً يواسطة هذا الشخص أو في حالة كا. هذا الشخص طفالً، فهي اللاة التي يستخدمها والدا الطفل في   1

 المعتاد  

اللاة المستخدمة عاد ً يواسطة الطفل في المنزل أو ييئة التعلم، في حالة التواصل المياشر مع الطفل يجميع أشكاله )يما في ذلك   2

 تقييم الطفل( 

نسية للشخص المصاب يالصمم أو العمى، أو يالنسية لشخٍص ليس له لاة مكتوية، فتكو. طريقة التواصل هي ما يستخدمه هذا الشخص يال

 في المعتاد )مثل لاة اإلشار  أو طريقة يرايل للقراء ، أو التواصل الشفهي( 

 البريد اإللكتروني

 300.505§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

منطقتك التعليمية تقدم ألولياء األمور خيار تلقي الوثائق ع. طريق اليريد اإللكتروني، فيحق لك اختيار تلقي ما يلي عير اليريد  إذا كانت

 اإللكتروني:

 اإلشعار المكتوب المسيق    1

 إشعار الضمانات اإلجرائية    2

 اإلشعارات المتعلقة يالشكوى القانونية   3

 التعريف -موافقة أولياء األمور 

 300.9§ البند 34 نون اللوائح الفيدراليةقا

 الموافقة 

 تعني الموافقة ما يلي:

تم إعالمك يشكٍل كامل يلاتك األصلية أو يطريقة تواصل أخرى تستخدمها )مثل لاة اإلشار ، أو طريقة يرايل للقراء ، أو   1

 التواصل الشفهي( يكل المعلومات حول اإلجراء الذي تعطي موافقتك عليه 

فهمك وموافقتك كتايةً على هذا اإلجراء، ووصف هذه الموافقة لهذا اإلجراء وذكرها للسجالت )إ. ُوجدت( التي سيتم نشرها   2

  نشرهاوإلى م. سيتم 

 أ. الموافقة طوعية م. جانيك وأ. لك الحق في سحب موافقتك في أي وقت يفهمك و  3

 حك موافقتك وقيل سحيك إياها  سحيك للموافقة يا ينفي )يلاي( إجراًء حدث يالفعل يعد من
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 موافقة أولياء األمور

 300.300§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 الموافقة من أجل التقييم المبدئي

زء جيا يحق لمنطقتك التعليمية إجراء تقييم ميدئي لطفلك لتحديد ما إذا كا. مستحقًا  لتلقي التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه يموجب ال

دو. إعطائك إشعاًرا مكتويًا مسيقًا أوياً يشأ. اإلجراء المقترح ودو. الحصول على  IDEA( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )ب

  التعريف —موافقة أولياء األمور موافقتك كما هو موصوف في العنوا.، 

عاقة أو   على التقييم الميدئي لتقرير ما إذا كا. طفلك ذا إينياي أ. تيذل منطقتك التعليمية جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنير

 يا 

تعني أنك قد منحت موافقتك كذلك للمنطقة التعليمية لتيدأ تقديم التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه إلى  ياموافقتك على التقييم الميدئي 

 طفلك 

عامة ورفضت تقديم موافقتك أو تعذر عليك الرد على طلب لتقديم  إذا كا. طفلك ملتحقًا يمدرسة عامة أو كنت تسعى إللحاقه يمدرسة

. خالل أ. تسعى إلجراء تقييم ميدئي لطفلك م -ولكنها ليست مطالية يذلك  -موافقتك على التقييم الميدئي، فيحق لمنطقتك التعليمية 

ماع القانونية المحايد   ل. تنتهك منطقتك التعليمية استخدام وساطة القانو. أو الشكوى القانونية، واجتماع الحل، وإجراءات جلسة اياست

 التزاماتها لتحديد مكا. طفلك أو تصنيفه أو تقييمه إذا لم تسع إلجراء تقييم لطفلك في هذه الظروف 

 القواعد الخاصة للتقييم المبدئي لمن تحت وصاية الوالية

  إذا كا. الطفل تحت وصاية الوياية ويا يعيش مع والده/والدتها ــ

 لية:ايا تحتاج المنطقة التعليمية الموافقة م. ولي األمر إلجراء التقييم الميدئي لتحديد ما إذا كا. الطفل ذا إعاقة أو يا في الحايات الت

 عدم تمك. المنطقة التعليمية م. العثور على ولي أمر الطفل على الرغم م. الجهود المعقولة التي يُذلت للقيام يهذا، أو  1

 ق الوالدي. يموجب قانو. الوياية، أوتم إلااء حقو  2

عامة تتحمل مسؤولية الرعاية العامة للطفل يتكليف شخص آخر يخالف الوالدي. يحق اتخاذ القرارات  وكالةقيام قاٍض أو   3

 التعليمية والموافقة على التقييم الميدئي 

 ، يعني الطفل في الحايات التالية:  IDEA، كما هو مستخدم في قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  تحت وصاية الوياية

طفاًل متينى، ما لم يتم تكليف أولياء أمر الطفل يالتيني يحق اتخاذ القرارات التعليمية يالنياية عنه يواسطة قاٍض مشرف على   1

 عامة تتحمل مسؤولية الرعاية العامة يالطفل، أو  وكالةقضية الطفل أو 

 اعتيار الطفل تحت وصاية الوياية يموجب قانو. الوياية، أو   2

 اعتيار الطفل تحت وصاية المحكمة يموجب قانو. الوياية، أو   3

 عامة لرعاية األطفال  وكالةإذا كا. الطفل تحت وصاية   4

 موافقة أولياء األمور على الخدمات

جب التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه لطفلك للمر  األولى، ويتويتوجب حصول منطقتك التعليمية على موافقتك المستنير  قيل تقديم 

 عليها يذل جهود معقولة للحصول على هذه الموافقة المستنير  

إذا لم ترد على طلب لتقديم موافقتك ليتلقى طفلك التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه للمر  األولى، أو إذا رفضت منح هذه الموافقة، 

م منطقتك التعليمية الضمانات اإلجرائية )مثل الوساطة، أو الشكوى القانونية، أو اجتماع الحل، أو جلسة اياستماع القانونية فقد يا تستخد

المحايد ( م. أجل الحصول على الموافقة أو حكم يتقديم التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه )الموصى يه م. قِيل فريق يرنامج التعليم 

 ص يطفلك( لطفلك يدو. موافقتك الخا IEPالفردي 
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إذا رفضت منح موافقتك على تلقي طفلك للتعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه للمر  األولى، أو إذا لم ترد على طلب لتقديم هذه 

، فإ. منطقتك االموافقة، ولم تقدم المنطقة التعليمية لطفلك التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه التي سعت للحصول على موافقتك عليه

 التعليمية:

 متاًحا لطفلك يسيب إخفاقها في تقديم تلك الخدمات لطفلك،  FAPEلم تنتهك متطليات جعل التعليم العام المناسب المجاني   1

لطفلك للتعليم الخاص  IEPأو وضع يرنامج تعليم فردي  IEPوليس مطلويًا منها عقد اجتماع يرنامج التعليم الفردي   2

 والخدمات المرتيطة يه التي طليت الحصول على موافقتك عليها  

 إبطال موافقة أولياء األمور

، كإذا أعلمت المنطقة التعليمية كتايةً يإيطالك )سحيك( لموافقتك على تقديم منطقتك التعليمية للتعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه لطفل

 فإ. المنطقة التعليمية:

 قد يا تستمر في تقديم التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه لطفلك،   1

م. لوائح قانو. تعليم األفراد  300.503§ويتوجب عليها إعطاؤك إشعاًرا مكتويًا مسيقًا في موعٍد مناسب، يتماشى مع اليند   2

يطة يه يناًء على استالم اإليطال ، يشير إلى اقتراح توقفها ع. تقديم التعليم الخاص والخدمات المرتIDEAذوي اإلعاقة 

 المكتوب للموافقة الخاص يك، 

وقد يا تستخدم اإلجراءات القانونية الواجية )مثل الوساطة، أو اجتماع الحل، أو جلسة اياستماع القانونية المحايد ( للحصول   3

 على موافقة أو حكم يالسماح يتقديم الخدمات إلى طفلك، 

متاًحا لطفلك يسيب إخفاقها في تقديم المزيد م. التعليم الخاص  FAPEم العام المناسب المجاني ولم تنتهك متطليات جعل التعلي  4

 والخدمات المرتيطة يه لطفلك، 

لطفلك لتقديم المزيد م. التعليم  IEPأو وضع يرنامج تعليم فردي  IEPوليس مطلويًا منها عقد اجتماع يرنامج التعليم الفردي   5

 يه له، الخاص والخدمات المرتيطة 

وليس مطلويًا منها تعديل سجالت طفلك التعليمية إلزالة أي مرجع يشير إلى تلقي طفلك تعليًما خاًصا والخدمات المرتيطة يه   6

 يسيب إيطال الموافقة 

 موافقة أولياء األمور على إعادات التقييم

ضيح ما لطفلك، ما لم تتمك. منطقتك التعليمية م. تو يتوجب على منطقتك التعليمية الحصول على موافقتك المستنير  قيل إعاد  تقييمها

 يلي:

 اتخاذها لخطوات معقولة للحصول على موافقتك إلعاد  تقييم طفلك،   1

 وعدم ردك   2

. طريق السعي إلعاد  تقييم طفلك ع -ولكنها ليست مطالية يذلك  -إذا رفضت الموافقة على إعاد  تقييم طفلك، فيحق للمنطقة التعليمية 

استخدام الوساطة، أو اجتماع الحل، أو جلسة اياستماع القانونية المحايد  للسعي وراء تجاوز رفضك لتقديم الموافقة على إعاد  تقييم 

هو الحال في التقييمات الميدئية، فإ. منطقتك التعليمية يا تنتهك التزاماتها يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي طفلك  كما 

 إذا رفضت السعي إلعاد  التقييم يهذا األسلوب  IDEAاإلعاقة 

 األمور أولياء موافقة على للحصول المبذولة المعقولة الجهود توثيق

يوثائق تثيت الجهود المعقولة الميذولة للحصول على موافقة أولياء األمور إلجراء التقييمات الميدئية، وتقديم يجب أ. تحتفظ مدرستك 

التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه للمر  األولى، وإلعاد  التقييم ولتحديد موقع أولياء أمور األطفال تحت وصاية الوياية م. أجل 

 شتمل الوثائق على سجل يمحاويات المنطقة التعليمية في هذه المجايات، مثل:التقييمات الميدئية  ينياي أ. ت

 سجالت تفصيلية يالمكالمات الهاتفية المجرا  أو التي تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك المكالمات،    1

 ونسخ م. المكاتيات المرسلة إلى أولياء األمور وأي ردود تم استالمها،   2

 التي تم إجراؤها إلى منزل أولياء األمور أو مكا. عملهم ونتائج تلك الزيارات وسجالت تفصيلية يالزيارات   3
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 المتطلبات األخرى للموافقة

 موافقتك غير مطلوية قيل قيام منطقتك التعليمية يما يلي:

 مراجعة الييانات الموجود  كجزء م. تقييم طفلك أو إعاد  تقييمه، أو  1

طى لكل األطفال ما لم تك. هناك موافقة مطلوية م. كل أولياء أمور كل األطفال قيل إعطاء طفلك اختياًرا أو تقييًما آخر يُع  2

 إجراء ذلك اياختيار أو التقييم 

يا يحق لمنطقتك التعليمية استعمال رفضك على الموافقة على إحدى الخدمات أو أحد األنشطة لحرمانك أنت أو طفلك م. أي خدمة أو 

 ميز  أو نشاط آخر 

حقت طفلك يمدرسة خاصة على نفقتك الخاصة أو إذا كنت تعلمه يالمنزل، ولم تقدم موافقتك على إجراء التقييم الميدئي أو إذا كنت قد أل

ثل مإعاد  التقييم لطفلك، أو إذا تعذر عليك الرد على طلب تقديم موافقتك، فقد يا تستخدم المنطقة التعليمية إجراءاتها لتجاوز الموافقة )

قانونية، أو اجتماع الحل، أو جلسة اياستماع القانونية المحايد ( وليس مطلويًا منها اعتيار طفلك مستحقًا لتلقي خدمات الوساطة، أو شكوى 

 عادلة )الخدمات التي تمت إتاحتها لألطفال ذوي اإلعاقة الذي. ألحقهم أولياء أمورهم يمدارس خاصة( 

 التقييمات التعليمية المستقلة

 300.502§ البند 34 يةقانون اللوائح الفيدرال

 عام 

( لطفلك إذا عارضت تقييم طفلك الذي حصل عليه IEEكما هو موصوف أدناه، أنت تتمتع يحق الحصول على تقييم تعليمي مستقل )

 يواسطة منطقتك التعليمية 

، فينياي على المنطقة التعليمية توفير المعلومات ع. مكا. الحصول على تقييم تعليمي مستقل IEEإذا طليت إجراء تقييم تعليمي مستقل 

IEE  وع. معايير المنطقة التعليمية التي تنطيق على التقييمات التعليمية المستقلةIEEs  

 التعريفات

 التعليمية المسؤولة ع. تعليم طفلك يعني تقييًما يجريه ُممتِح. مؤهل لم توظفه المنطقة  IEEالتقييم التعليمي المستقل 

ما يتماشى يالنفقة العامة تعني أ. المنطقة التعليمية إما تدفع التكلفة الكاملة للتقييم وإما تضم. أ. يتم توفير التقييم دو. تحميلك أي تكلفة، 

أي موارد دعم م. الوياية أو موارد  ، ما يسمح لكل وياية ياستخدامIDEAمع أحكام الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 دعم محلية أو فيدرالية أو خاصة متوفر  في الوياية ياستيفاء متطليات الجزء )ب( م. القانو. 

 حق أولياء األمور إلجراء التقييم على النفقة العامة

طفلك م. منطقتك التعليمية، ويخضع هذا  على النفقة العامة إذا لم توافق على تقييم حصل عليه IEEيحق لك إجراء تقييم تعليمي مستقل 

 الحق للشروط التالية:

لطفلك على النفقة العامة، فينياي على منطقتك التعليمية الرد كتايةً على  IEEإذا قدمت طليًا مكتويًا إلجراء تقييم تعليمي مستقل   1

قييم نية المنطقة التعليمية إما: )أ( تقديم التالطلب في غضو. سيعة أيام م. أيام التقويم م. تاريخ استالم الطلب، يما يشير إلى 

على النفقة العامة، وإما )ب( تقديم شكوى قانونية لطلب عقد جلسة استماع لتوضيح أ. تقييم طفلك  IEEالتعليمي المستقل 

 صحيح 

ا، فال يزال لك كا. صحيحً إذا طليت منطقتك التعليمية عقد جلسة استماع وكا. القرار النهائي هو أ. تقييم المنطقة التعليمية لطف  2

 ، ولك. ليس على النفقة العامة IEEلديك الحق في إجراء تقييم تعليمي مستقل 

لطفلك، فقد تسأل المنطقة التعليمية ع. السيب في اعتراضك على تقييم طفلك الذي  IEEإذا طليت إجراء تقييم تعليمي مستقل   3

حصل عليه م. منطقتك التعليمية  ولك.، قد يا تطلب منطقتك التعليمية تقديم شرح وقد يا تؤخر يشكٍل غير معقول إما تقديم 

قانونية لطلب عقد جلسة اياستماع القانونية للدفاع ع. لطفلك على النفقة العامة وإما تقديم شكوى  IEEالتقييم التعليمي المستقل 

 تقييم المنطقة التعليمية لطفلك 
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الذي حصلت عليه معايير المنطقة التعليمية، فقد تقدم المنطقة التعليمية شكوى  IEEإذا لم يستوِف التقييم التعليمي المستقل   4

قييم لم يستوِف معايير المنطقة التعليمية، فقد يتم رفض التعويض قانونية  إذا كا. القرار النهائي في جلسة اياستماع هو أ. الت

 التي دفعتها  IEEالعام ع. نفقات التقييم التعليمي المستقل 

لطفلك على النفقة العامة في كل مر  تجري فيها منطقتك التعليمية تقييًما يا توافق  IEEيحق لك إجراء تقييم تعليمي مستقل واحد فقط 

 عليه لطفلك 

 قييمات التي يبدأها أولياء األمورالت

لطفلك على النفقة العامة أو إذا تشاركت مع المنطقة التعليمية في تقييم لطفلك حصلت عليه  IEEإذا حصلت على تقييم تعليمي مستقل 

 على نفقتك الخاصة: 

مية الخاصة المنطقة التعليفينياي على منطقتك التعليمية وضع نتائج تقييم طفلك في الحسيا.، إذا كانت تستوفي معايير   1

 لطفلك،  FAPE، وهذا عند اتخاذ أي قرار يتعلق يتوفير التعليم العام المناسب المجاني IEEsيالتقييمات التعليمية المستقلة 

 يحق لك أنت أو منطقتك التعليمية تقديم التقييم كدليل في جلسة استماعٍ قانونية تتعلق يطفلك   2

 ي المحكمة اإلداريةطلبات إجراء التقييمات من قاض

لطفلك كجزء م. جلسة استماعٍ قانونية، فينياي أ. تكو. تكلفة  IEE( إجراء تقييم تعليم مستقل ALJإذا طلب قاضي المحكمة اإلدارية )

 هذا التقييم على النفقة العامة 

 معايير المنطقة التعليمية 

اي أ. تكو. المعايير التي يتم الحصول على التقييم وفقًا لها يما في ذلك على النفقة العامة، فيني IEEإذا تم إجراء تقييم تعليمي مستقل 

 همكا. إجرائه ومؤهالت الممتح.، هي نفس المعايير التي تستخدمها المنطقة التعليمية حي. تيدأ في إجراء تقييم )إلى الحد الذي تتماشى في

 ( IEEهذه المعايير مع حقك في إجراء تقييم تعليمي مستقل 

على  IEEاء المعايير الموصوفة أعاله، يا يحق للمنطقة التعليمية فرض شروط أو جداول زمنية للحصول على تقييم تعليمي مستقل ياستثن

 النفقة العامة 

 سرية المعلومات

 التعريفات

 300.611§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 :سرية المعلوماتكما هو مستخدم تحت العنوا.، 

 يعني اإلتالف المادي أو اإلزالة المادية للمعرفات الشخصية م. المعلومات يحيث يتعذر التعرف على المعلومات يشكٍل  اإلتالف

 شخصيٍ يعد اآل. 

 99الجزء  34في قانو. اللوائح الفيدرالية ’’ السجالت التعليمية‘‘تعني نوع السجالت المتضمنة في تعريف  السجالت التعليمية 

 م. قانو. الويايات المتحد  20، والياب 1974)اللوائح التي تطيق قانو. الحقوق التعليمية لألسر  والخصوصية لعام 

1232g (FERPA) يعّرف قانو. الحقوق التعليمية لألسر  والخصوصية "السجالت التعليمية" على أنها سجالت ترتيط  )

   وكالةطرف يعمل يالنياية ع. هذه ال تعليمية أو وكالةمياشر ً يالطالب وتُحفظ يمعرفة 

 تم م. أو ي التعريف الشخصيأو مؤسسة تجمع أو تحفظ أو تستخدم معلومات  وكالةتعني أي منطقة تعليمية، أو  مشاركة وكالة

  IDEAخاللها الحصول على هذه المعلومات، يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 
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  صيشخالتعريف المعلومات 

 300.32§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 تعني المعلومات التي تحتوي على: شخصيالتعريف ال

 اسم طفلك، أو اسمك كولي أمر أو اسم فرد آخر م. أفراد األسر ، أو  أ

 عنوا. طفلك، أو  ب

 معّرف شخصي، مثل رقم التأمي. اياجتماعي الخاص يطفلك أو رقم الطالب، أو  ج

 الشخصية أو معلومات أخرى تجعل م. الممك. التعرف على طفلك يدرجة تأكد معقولة قائمة يالصفات   د

 إشعار إلى أولياء األمور

 300.612§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 وياية ميشياا. ( تقديم إشعار إلى أولياء األمور يأ. إدار  التريية والتعليم فيMDEينياي على إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. )

 لديها إجراءات وسياسات مالئمة إلعالم أولياء األمور يشكٍل كامل يشأ. سرية المعلومات التي يمك. تعريفها يشكٍل شخصي، يما في ذلك: 

 وصف للحد الذي يتم فيه إعطاء إشعار ياللاات األصلية لمجموعات سكانية متنوعة في الوياية،   1

يشأنه، وأنواع المعلومات التي يجري السعي وراءها، والطرق التي  التعريف الشخصي ووصف للطفل الذي يتم حفظ معلومات  2

 تنوي الوياية استخدامها لجمع المعلومات )يما في ذلك المصادر التي يتم جمع المعلومات منها(، واستخدامات هذه المعلومات، 

التعريف ها يخصوص تخزي. معلومات وملخص ع. السياسات واإلجراءات التي يجب على الوكايات المشاركة اتياع  3

 واإلفصاح عنها للاير واياحتفاظ يها وإتالفها،  الشخصي

ووصف لكل حقوق أولياء األمور واألطفال المتعلقة يهذه المعلومات، يما في ذلك الحقوق الوارد  في قانو. الحقوق التعليمية   4

   99الجزء  34ئح الفيدرالية لألسر  والخصوصية والتنظيمات الحاكمة لتنفيذها في قانو. اللوا

قيل أي نشاط تعريف، أو تحديد مكا. أو تقييمي مهم )المعروف كذلك ياسم "إيجاد الطفل"(، ينياي نشر اإلشعار أو إعالنه في الصحف أو 

أماك. األطفال  وسائل اإلعالم األخرى، أو كليهما، يمستوى م. ايانتشار يناسب إشعار أولياء األمور في أنحاء الوياية ينشاط تحديد

 المحتاجي. إلى التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه وتعريفهم وتقييمهم 

 حقوق الوصول

 300.613§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 المشاركة لك يفحص ومراجعة أي سجالت تعليمية ترتيط يطفلك تم جمعها أو حفظها أو استخدامها يواسطة الوكالةينياي أ. تسمح 

المشاركة لطليك يفحص  وكالةال  ينياي أ. تمتثل IDEAالمشاركة يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  الوكالة 

أو أي  IEPومراجعة أي تسجيالت تعليمية ع. طفلك دونما أي تأخير غير ضروري وقيل أي اجتماع يتعلق ييرنامج التعليم الفردي 

يوًما  45أكثر م.   وكالةيد  )يما في ذلك اجتماع الحل أو جلسة استماع يشأ. ايانضياط( ويحيث يا تستارق الجلسة استماع قانونية محا

 م. أيام التقويم يعد تقديمك لطليك يأي حاٍل م. األحوال 

 يتضم. حقك في فحص ومراجعة السجالت التعليمية ما يلي:

 المشاركة على طلياتك المعقولة للحصول على شروحٍ وتفسيراٍت للسجالت،  وكالةحقك في الحصول على رٍد م. ال  1

المشاركة لنسخٍ م. السجالت إذا لم تتمك. م. فحصها ومراجعتها يشكٍل فعال إيا إذا استلمت تلك  وكالةوحقك في طلب تقديم ال  2

 النسخ، 

 وحقك في جعل ممثلك يفحص السجالت ويراجعها   3

ض أ. لديك سلطة تخول لك فحص السجالت المرتيطة يطفلك ومراجعتها ما لم يتم إخطارها يعدم امتالكك المشاركة افترا وكالةلليحق 

 هذه السلطة وفقًا لقانو. الوياية المنظم لمسائل مثل الوصاية أو ايانفصال والطالق 
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 سجل الوصول

 300.614§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

سجٍل لألطراف التي تمتلك حق الوصول للسجالت التعليمية التي تم جمعها أو حفظها أو استخدامها مشاركة ي وكالةينياي أ. تحتفظ كل 

المشاركة  وكالة)ياستثناء الوصول يواسطة أولياء األمور وموظفي ال IDEAيموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

حه حق الوصول، والارض الذي م. أجله تم منح اإلذ. لهذا الطرف ياستخدام المخولي. يذلك(، يما في ذلك اسم هذا الطرف وتاريخ من

 السجالت 

 السجالت عن أكثر من طفٍل واحد

 300.615§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

المعلومات إذا تضم. أي سجل تعليمي معلومات ع. أكثر م. طفٍل واحٍد، فإ. أولياء أمور هؤياء األطفال لهم الحق في فحص ومراجعة 

 المرتيطة يطفلهم فحسب أو أ. يتم إعالمهم يتلك المعلومات المحدد  

 قائمة بأنواع المعلومات ومواقعها

 300.616§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 استخدامها مشاركة إمدادك يقائمة يأنواع ومواقع السجالت التعليمية التي تم جمعها أو حفظها أو وكالةحسب الطلب، ينياي على كل 

   وكالةيواسطة ال

 الرسوم

 300.617§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

مشاركة فرض رسوم مقايل نسخ السجالت التي يتم نسخها لك يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  وكالةيحق لكل 

IDEAت ومراجعتها ، إذا لم تمنعك هذه الرسوم م. ممارسة حقك في فحص تلك السجال 

المشاركة فرض رسوم مقايل اليحث ع. المعلومات أو استرجاعها يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي  وكالةيا يحق لل

 IDEAاإلعاقة 

 تعديل السجالت بطلب أولياء األمور

 300.618§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

إذا كنت تؤم. يأ. المعلومات في السجالت التعليمية المرتيطة يطفلك التي تم جمعها أو حفظها أو استخدامها  يموجب الجزء )ب( م. 

غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو غيرها م. حقوق طفلك، فيحق لك طلب تايير  IDEAقانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 المشاركة التي تحتفظ يها  لةوكاالهذه المعلومات م. 

 المشاركة ما إذا كانت ستاير المعلومات يما يتوافق مع طليك في غضو. فتر  زمنية معقولة م. استالم طليك  وكالةينياي أ. تقرر ال

المشاركة تايير المعلومات يما يتوافق مع طليك، فينياي عليها إعالمك يالرفض وإخطارك يالحق في جلسة استماع  وكالةإذا رفضت ال

 كما هو موصوف تحت العنوا. )فرصة الحصول على جلسة استماع(  

 فرصة الحصول على جلسة استماع

 300.619§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

، حسب الطلب، إتاحة الفرصة لك للحصول على جلسة استماع للطع. على المعلومات الوارد  في السجالت المشاركة وكالةالينياي على 

 التعليمية المتعلقة يطفلك لضما. أنها ليست غير دقيقة أو مضللة أو يخالف ذلك تنتهك الخصوصية أو غيرها م. حقوق طفلك 
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 إجراءات جلسة االستماع

 300.621§ دالبن 34 قانون اللوائح الفيدرالية

ينياي عقد جلسة استماع للطع. على المعلومات في السجالت التعليمية وفقًا لإلجراءات المتّيعة في جلسات اياستماع يموجب قانو. 

  FERPAالحقوق التعليمية لألسر  والخصوصية 

 نتيجة جلسة االستماع 

 300.620§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

ركة كنتيجة لجلسة اياستماع أ. المعلومات غير دقيقة أو مضللة أو يخالف ذلك تنتهك الخصوصية أو غيرها م. المشا وكالةإذا قررت ال

 حقوق الطفل، فينياي عليها تايير المعلومات وفقًا لذلك وإعالمك يذلك كتايةً 

الف ذلك تنتهك الخصوصية أو غيرها م. المشاركة كنتيجة لجلسة اياستماع أ. المعلومات دقيقة أو غير مضللة أو يخ وكالةإذا قررت ال

 كالةوحقوق طفلك، فيجب عليها إعالمك يحقك في وضع ييا. تعلق فيه على المعلومات أو تقدم أي أسياب تختلف معها في قرار ال

 المشاركة ضم. السجالت التي تحتفظ يها ع. طفلك 

 ا يلي:ينياي أ. يكو. ييا. التفسير هذا الذي تم وضعه في سجالت طفلك على م

المشاركة كجزء م. سجالت طفلك طالما يتم الحفاظ على السجل أو الجزء المتنازع عليه يمعرفة  وكالةمحفوًظا يمعرفة ال  1

 المشاركة،  وكالةال

المشاركة ع. سجالت طفلك أو الجزء المطعو. عليه ألي طرف، فينياي اإلفصاح أيًضا ع. هذا التفسير  وكالةوإذا أفصحت ال  2

 لذلك الطرف 

 التعريف الشخصي  معلومات عن اإلفصاح على الموافقة

 300.622§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

ألطراف غير مسؤولي الوكايات المشاركة، ما لم يك. عريف الشخصي التينياي الحصول على موافقتك قيل اإلفصاح ع. معلومات 

لتعليمية )يدو. موافقة أولياء األمور( مسموًحا يه يموجب قانو. المتضمنة في السجالت االتعريف الشخصي اإلفصاح ع. معلومات 

  ياستثناء الظروف المحدد  أدناه، فإ. موافقتك غير مطلوية قيل تحرير معلومات FERPAالحقوق التعليمية لألسر  والخصوصية 

  IDEAتعليم األفراد ذوي اإلعاقة المشاركة ألغراض استيفاء متطليات الجزء )ب( م. قانو.  وكاياتاللمسؤولي التعريف الشخصي 

لتعريف اينياي الحصول على موافقتك أو موافقة الطفل المستحق الذي وصل إلى س. الرشد وفقًا لقانو. الوياية قيل تحرير معلومات 

 لمسؤولي الوكايات المشاركة التي توفر أو تدفع مقايل الخدمات ايانتقالية الشخصي 

سينتقل إلى مدرسة خاصة يا تقع في المنطقة التعليمية نفسها التي تسك. فيها، فينياي الحصول على  إذا كا. طفلك في مدرسة خاصة أو

ع. طفلك يي. المسؤولي. في المنطقة التعليمية حيث توجد المدرسة الخاصة تعريف شخصية موافقتك قيل تحرير أي معلومات 

 والمسؤولو. في المنطقة التعليمية التي تسك. فيها 

 الضمانات

 300.623§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

في مراحل جمع هذه المعلومات وتخزينها واإلفصاح عنها التعريف الشخصي مشاركة سرية معلومات  وكالةينياي أ. تحمي كل 

 وإتالفها 

  تعريف شخصية مشاركة مسؤولية ضما. سرية أي معلومات  وكالةينياي أ. يتحمل مسؤوٌل واحد م. كل 
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تدرييًا أو توجيًها يتعلق يسياسات وإجراءات وياية ميشياا. التعريف الشخصي ينياي أ. يتلقى كل شخص يجمع أو يستخدم معلومات 

وقانو. الحقوق التعليمية لألسر  والخصوصية  IDEAالمتعلقة يالسرية ضم. الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

FERPA  

يحق لهم  الذي. وكالةالمشاركة م. أجل التفتيش العام، على سجل حالي يأسماء ومناصب أولئك الموظفي. داخل  لةوكاينياي أ. تحافظ كل 

  التعريف الشخصياياطالع على معلومات 

 إتالف المعلومات

 300.624§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

التي تم جمعها أو حفظها أو استخدامها التعريف الشخصي معلومات  الىيجب على المنطقة التعليمية إعالمك حينما يا تكو. هناك حاجة 

 لتقديم الخدمات التعليمية لطفلك  IDEAيموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

ره وينياي إتالف المعلومات حسب طليك  ولك. قد يتم الحفاظ على سجل دائم ياسم طفلك وعنوانه ورقم هاتفه ودرجاته وسجل حض

 ومستوى الصف الدراسي الذي أكمله والسنة التي أتمه فيها دو. وقٍت محدد 

 حقوق الطالب

 300.625§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

، فإ. حقوق أولياء األمور المتعلقة يالسجالت التعليمية تنتقل إلى FERPAيموجب لوائح قانو. الحقوق التعليمية لألسر  والخصوصية 

 عاًما  18. الطالب يس

المتعلقة يالسجالت التعليمية للطالب يس.  IDEAتنتقل أيًضا حقوق أولياء األمور ضم. الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 IDEAالمشاركة أي إشعار مطلوب يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  وكالةالعاًما  ولك. ينياي أ. تقدم  18

 لكٍل م. الطالب وأولياء األمور 

 الوساطة

 الوساطة 

 300.506§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

إجراءات إلتاحة الوساطة للسماح لك والمنطقة التعليمية لحل الخالفات التي  MDEوضعت إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

، يما في ذلك المسائل التي تنشأ IDEAلجزء )ج( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة تنطوي على أي مسألة تقع ضم. الجزء )ب( أو ا

قيل تقديم شكوى للوياية أو شكوى قانونية  وم. ثم، فإ. الوساطة متاحة لحل النزاعات التي تقع ضم. الجزء )ب( أو الجزء )ج( م. 

قانونية لطلب عقد جلسة استماع قانونية، كما هو موصوف تحت ، سواًء كنت قّدمت شكوى IDEAقانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

  تقديم شكوى قانونيةالعنوا. 

 المتطلبات

 تضم. اإلجراءات أ. عملية الوساطة:

 طوعية م. جانيك وم. جانب المنطقة التعليمية،   1

ويا تُستخدم لحرمانك م. حقك أو تأخيره في عقد جلسة استماع قانونية، أو لحرمانك م. أي حقوق أخرى لك يموجب الجزء   2

 ، IDEA)ب( والجزء )ج( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 وتُجرى يواسطة وسيط مؤهل ومحايد مدّرب على أساليب الوساطة الفعالة   3
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جراءات تقدم ألولياء األمور والمدارس التي تختار عدم استعمال عملية الوساطة فرصةً لالجتماع في وقٍت يحق للمنطقة التعليمية وضع إ

 :محايدومكاٍ. مالئمي. لكم مع طرٍف 

يكو. متعاقًدا مع جهة أخرى يديلة مناسية لتسوية النزاعات، أو مع مركز معلومات وتدريب أولياء األمور أو مركز الموارد   1

 ياء األمور في الوياية، المجتمعية ألول

 وسيشرح المزايا ويشجعك على استخدام عملية الوساطة   2

حفظ قائمة ياألشخاص الذي. يعتيرو. وسطاء مؤهلي. ويعرفو. القواني.  MDEيتوجب على إدار  التريية والعليم في وياية ميشياا. 

 MDEأ. تختار إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. واللوائح المرتيطة يتوفير التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه  ينياي 

 الوسطاء على أساٍس عشوائي، أو تدويري أو أي أساٍس محايٍد آخر 

لتعليم يرنامج الوساطة لتتحمل الوياية مسؤولية تكلفة عملية الوساطة يما في ذلك تكاليف اياجتماعات  يتم توفير هذه الخدمات يواسطة 

 /( http://msemp.cenmi.org) الخاص يوياية ميشياا.

 ينياي تحديد موعد كل اجتماع في عملية الوساطة في وقٍت مناسب ويُعقد في مكاٍ. مالئٍم لك وللمنطقة التعليمية 

م. خالل عملية الوساطة، فيتوجب على كال الطرفي. الدخول في اتفاق ملزم قانونًا يسرد هذا إذا سويت أنت والمنطقة التعليمية النزاع 

 الحل و:

ينص على أ. كل المناقشات التي جرت خالل عملية الوساطة ستظل سرية ويا يجوز استخدامها كدليل في أي جلسة استماع   1

 قانونية ياحقة أو إجراء قضائي مدني ياحق، 

 ع. المنطقة التعليمية الذي له سلطة إلزام المنطقة التعليمية على حٍد سواء  وتُوقّعه أنت وممثل  2

اتفاق الوساطة المكتوب والموقّع واجب النفاذ في أي محكمة وياية مختصة )محكمة لها سلطة يموجب قانو. الوياية لالستماع واليت في 

  هذا النوع م. القضايا( أو في أي محكمة محلية في الويايات المتحد 

ينياي أ. تظل المناقشات التي حدثت خالل عملية الوساطة سرية  يا يمك. استخدام هذه المناقشات كدليل في أي جلسة استماع قانونية أو 

إجراء قضائي مدني في المستقيل في أي محكمة فيدرالية أو محكمة وياية تتلقى المساعد  يموجب الجزء )ب( أو الجزء )ج( م. قانو. 

  IDEAذوي اإلعاقة  تعليم األفراد

 حياد الوسيط

 الوسيط:

أو المنطقة التعليمية المشتركة في تعليم أو رعاية  MDEيجب أيا يكو. موظفًا في إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.   1

 طفلك، 

 ويجب أيا يكو. له أي مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية الوسيط   2

ة أو كالوالتايعة للوياية لمجرد دفع أجره أو أجرها يواسطة الة وكالالد موظفًا في المنطقة التعليمية أو الشخص الذي يتأهل كوسيط يا يع

 المنطقة التعليمية ليقوم يدور الوسيط 

  

https://msemp.cenmi.org/
https://msemp.cenmi.org/
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 إجراءات الشكوى المقدمة للوالية

 االختالف بين شكوى جلسة استماع قانونية وإجراءات الشكوى المقدمة للوالية 

إجراءاٍت منفصلة لكٍل م. الشكاوى المقدمة للوياية وللشكاوى  IDEAتسرد لوائح الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

أدناه، يحق ألي شخص أو مؤسسة تقديم شكوى للوياية يدعوى انتهاك المنطقة ح وضمالقانونية وجلسات اياستماع القانونية  كما هو 

عامة أخرى ألي متطلب م. متطليات الجزء )ب( أو الجزء  وكالةأو أي  MDEتريية والتعليم في وياية ميشياا. التعليمية أو إدار  ال

)ج(  يحق لك أنت فقط أو المنطقة التعليمية تقديم شكوى قانونية يشأ. أي مسألة ترتيط ياقتراح أو رفض اليدء في أو تايير تعريف طفل 

له  يينما ينياي على موظفي إدار  التريية والتعليم  FAPEأو توفير  التعليم العام المناسب المجاني  ذي إعاقة أو تقييمه أو تعيي. مكا. له

يوًما م. أيام التقويم، ما لم يتم تمديد  60يوجٍه عام حل أي شكوى مقدمة للوياية في غضو. إطار زمني م.  MDEفي وياية ميشياا. 

اياستماع لشكوى قانونية ) إذا لم يتم حلها ع. طريق اجتماع الحل  ALJكمة اإلدارية هذا اإلطار يشكٍل مناسب، فيجب على قاضي المح

يوًما م. أيام التقويم يعد نهاية فتر  الحل، كما هو موصوف في هذه الوثيقة تحت  45أو الوساطة( وإصدار قرار مكتوب في غضو. 

تمديًدا محدًدا لإلطار الزمني تيعًا لطليك أو طلب المنطقة التعليمية   ALJ، ما لم يمنح قاضي المحكمة اإلدارية عملية الحلالعنوا.، 

 توصف الشكوى المقدمة للوياية والشكوى القانونية والحل وإجراءات جلسة اياستماع يشكٍل كامل أدناه 

 اتباع إجراءات الشكوى المقدمة للوالية

 300.151§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

إجراءات مكتوية )راجع القواعد اإلدارية للتعليم الخاص يوياية  MDEو. لدى إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. ينياي أ. يك

 ( تخص:340.1851-1853، و340.1701aميشياا.، القاعد  رقم 

 حل أي شكوى مقدمة للوياية، يما في ذلك شكوى مقدمة يواسطة مؤسسة أو شخص م. وياية أخرى   1

  تقديم شكوى  2

نشر إجراءات الشكوى المقدمة للوياية على نطاٍق واسع ألولياء األمور وغيرهم م. األفراد المهتمي.، يما في ذلك مراكز   3

 المعلومات وتدريب أولياء األمور، ووكايات الحماية والمدافعة ومراكز المعيشة المستقلة وغيرها م. الكيانات المناسية 

 المناسبة الخدمات ىعل الحصول من الحرمان حال التدابير

إخفاقًا في تقديم خدماٍت مناسية، ينياي أ.  MDEعند حل شكوى مقدمة للوياية وجدت فيها إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 ما يلي: MDEتعالج إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 حيحي المالئم لتناول احتياجات الطفل  اإلخفاق في تقديم الخدمات المناسية، يما في ذلك اإلجراء التص  1

 توفير الخدمات المناسية مستقيالً لكل األطفال ذوي اإلعاقة   2

 الحد األدنى إلجراءات الشكوى المقدمة للوالية

 300.152§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 اإلطار الزمني، الحد األدنى لإلجراءات

، في إجراءاتها الخاصة يالشكوى (OSE)م. خالل مكتب التعليم الخاص  MDEستُضّم. إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 يوًما م. أيام التقويم يعد تقديم الشكوى:  60المقدمة للوياية يإطاٍر زمني م. 

 أ. التحقيق ضروري  MDEفي وياية ميشياا. إجراء تحقيق مستقل في المكا. المعني، إذا رأت إدار  التريية والتعليم   1

 إتاحة الفرصة أمام مقدم الشكوى لتقديم معلومات إضافية، إما شفهيًا وإما كتايةً، يشأ. ايادعاءات الوارد  في الشكوى    2
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ار اختي ت العامة يالرد على الشكوى يما في ذلك كحٍد أدنى: )أ( حسبوكاياإتاحة الفرصة للمنطقة التعليمية أو غيرها م. ال  3

ياياتفاق طواعيةً على اياشتراك في  وكالة، تقديم اقتراح لحل الشكوى؛ و )ب( فرصة لولي األمر الذي قدم الشكوى والوكالةال

 عملية الوساطة 

ت العامة تنتهك أحد وكايامراجعة كل المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل إذا ما كانت المنطقة التعليمية أو غيرها م. ال  4

  IDEAليات الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة متط

إصدار قرار مكتوب إلى مقدم الشكوى يعالج كل ادعاءاته الوارد  في الشكوى ويحتوي على: )أ( نتائج قائمة على الوقائع   5

  MDEواياستنتاجات، و )ب( أسياب القرار النهائي الصادر م. إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 تمديد الوقت؛ القرار النهائي؛ التنفيذ 

 الموصوفة أعاله أيًضا أ. تتضم. ما يلي: MDEينياي على إجراءات إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 لقيوًما م. أيام التقويم فقط في حايات: )أ( وجود الظروف اياستثنائية فيما يتع 60السماح يتمديد اإلطار الزمني الذي مدته   1

ت العامة المشتركة طواعيةً على تمديد وكايايشكوى معينة مقدمة للوياية؛ أو )ب( موافقة المنطقة التعليمية أو غيرها م. ال

 الوقت لحل المسألة ع. طريق الوساطة 

ألمر، يما في النهائي، إذا لزم ا MDEتضمي. إجراءات م. أجل التنفيذ الفعال لقرار إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.   2

 ذلك: )أ( أنشطة المساعد  الفنية؛ و)ب( المفاوضات؛ و)ج( اإلجراءات التصحيحية لتحقيق ايامتثال 

 الشكاوى المقدمة للوالية وجلسات االستماع القانونية 

قديم تإذا تم تلقي شكوى مقدمة للوياية هي في الوقت عينه محل النقاش في جلسة استماع قانونية كما هو موصوف أدناه تحت العنوا.، 

، أو إذا احتوت الشكوى المقدمة للوياية عد  مشكالت تكو. واحد  أو أكثر منها جزًءا م. جلسة اياستماع هذه، فينياي أ. شكوى قانونية

الشكوى المقدمة إليها جانيًا، أو أي جزء م. هذه الشكوى يتم تناوله في جلسة اياستماع القانونية حتى تنتهي جلسة اياستماع  تنحي الوياية 

ينياي حل أي مشكلة وارد  في الشكوى المقدمة للوياية شريطة أيا تكو. جزًءا م. جلسة اياستماع القانونية، ياستخدام اإلطار الزمني 

 ة أعاله واإلجراءات الموصوف

 إذا تمت إثار  مشكلة في شكوى مقدمة للوياية وكا. قد اتُِخذ قراٌر يصددها في جلسة استماع قانونية تشمل األطراف نفسها )أنت والمنطقة

 MDE. االتعليمية(، فإ. قرار جلسة اياستماع القانونية يكو. ُملزًما في هذه المشكلة ويتوجب على إدار  التريية والتعليم في وياية ميشيا

 إعالم مقدم الشكوى يأ. هذا القرار ملزم 

ت العامة وكاياحل أي شكوى تدعي إخفاق المنطقة التعليمية أو غيرها م. ال MDEيتوجب على إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 في تنفيذ جلسة استماع قانونية 

 تقديم شكوى للوالية

 300.153§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 يحق لمؤسسة أو شخص تقديم شكوى مقدمة للوياية مكتوية وموقعة وفقًا لإلجراءات الموصوفة أعاله 

 ينياي أ. تشتمل الشكوى المقدمة للوياية ما يلي: 

 عامة أخرى قد انتهكت: وكالةتصريًحا يأ. المنطقة التعليمية أو   1

 أي حكم حالي م. القواعد اإلدارية للتعليم الخاص؛ أو  أ

 وما يليها، حيث تختص ييرامج التعليم الخاص وخدماته؛ أو MCL 380.1 ، وPA 451 976لمواد ا  ب

وما  1400§، اليند 33م. قانو. الويايات المتحد ، الفصل  20، الياب 2004قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة لعام   ج

م. قانو. اللوائح  303، والجزء 34الية م. قانو. اللوائح الفيدر 300يليه، واللوائح التي تنفذ القانو.، والجزء 

 ؛ والوقائع التي يستند إليها التصريح؛ أو 34الفيدرالية 

 الخطة الخاصة يمنطقة تعليمية وسيطة؛ أو  د
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تقرير م. فريق يرنامج التعليم الفردي، أو قرار مكتب جلسات اياستماع، أو حكم المحكمة يصدد يرامج التعليم الخاص   ه

 أو خدماته؛ أو

  IDEAياية المقدم إلى الصناديق الفيدرالية ضم. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة طلب الو  و

 توقيع مقدم الشكوى وييانات التواصل معه،   2

 وفي حال ايادعاء يارتكاب انتهاكات تتعلق يطفٍل معي.:  3

 اسم الطفل وعنوا. سكنه؛  أ

 اسم المدرسة التي يحضر فيها الطفل؛  ب

 يجب تقديم الييانات المتاحة لالتصال يالطفل، واسم المدرسة التي يحضر فيها  في حالة الطفل أو الشاب المشرد،  ج

 وصف لطييعة مشكلة الطفل، يما في ذلك الوقائع المرتيطة يالمشكلة   د

 حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح يالنسية إلى الطرف الذي قدم الشكوى في وقت تقديمها   ه

وع انتهاك في خالل مد  يا تزيد ع. عاٍم قيل تاريخ تسلم إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. الشكوى وق تضم. دعوىتينياي أ. 

MDE  أو المنطقة التعليمية المستقلةISD  لهذه الشكوى 

قت عينه الوالعامة األخرى التي تخدم الطفل في ة وكالاليتوجب على الطرف المقدم للشكوى تقديم نسخة منها إلى المنطقة التعليمية أو 

  OSEالذي يقدم فيه الطرف الشكوى إلى مكتب التعليم الخاص 

نموذج استمار  للمساعد  في تقديم شكوى للوياية  يتوفر نموذج اياستمار  على  MDEوضعت إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

(  يا يُطلب منك استخدام نموذج اياستمار   eis-.gov/osewww.michigan) OSEالموقع اإللكتروني لمكتب التعليم الخاص 

  أعاله(  4إلى  1ولك.، ينياي أ. تحتوي الشكوى على المعلومات المطلوية لتقديم شكوى للوياية )راجع النقاط م. 
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 إجراءات الشكوى القانونية

 تقديم شكوى قانونية 

 300.507§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

يحق لك أنت أو المنطقة التعليمية تقديم شكوى قانونية يشأ. أي مسألة ترتيط ياقتراح أو رفض اليدء أو تايير تعريف طفلك أو تقييمه أو 

 له   FAPEتعيي. مكا. له أو توفير التعليم العام المناسب المجاني 

الشكوى القانونية حدوث انتهاك في مد  يا تزيد ع. عامي. قيل معرفتك أنت أو المنطقة التعليمية يشأ. اإلجراء  تضم. دعوىتينياي أ. 

 المدعى يشأنه الذي يشكل أساًسا للشكوى القانونية 

 يا ينطيق اإلطار الزمني المذكور أعاله إذا لم تتمك. م. تقديم شكوى قانونية خالل هذا اإلطار الزمني أل.: 

 طقة التعليمية حّرفت يشكٍل محدد لكونها حلّت المشكالت المحدد  في الشكوى؛ أو المن  1

المنطقة التعليمية حجيت عنك معلومات كا. مطلويًا منها تقديمها لك يموجب الجزء )ب( أو الجزء )ج( م. قانو. تعليم األفراد   2

   IDEAذوي اإلعاقة 

 المعلومات ألولياء األمور

التعليمية يالخدمات التعليمية المجانية أو منخفضة التكلفة أو الخدمات األخرى ذات الصلة المتوفر  في المنطقة إذا  يجب أ. تُعِلمك المنطقة

 طليت المعلومات أو إذا قّدمت أنت أو المنطقة التعليمية شكوى قانونية 

 الشكوى القانونية 

 300.508§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

ع، ينياي عليك أنت أو المنطقة التعليمية )أو محاميك أو محامي المنطقة التعليمية( تقديم شكوى قانونية إلى إدار  التريية لطلب جلسة استما

وتقديم نسخة إلى الطرف اآلخر  ينياي أ. تحتوي الشكوى على كل المحتوى المذكور أدناه ويجب أ.  MDEوالتعليم في وياية ميشياا. 

 تظل سرية  

 محتوى الشكوى

 ينياي أ. تحتوي الشكوى القانونية على ما يلي:

 اسم الطفل   1

 عنوا. سك. الطفل   2

 اسم مدرسة الطفل   3

 ييانات التواصل مع الطفل واسم مدرسة الطفل إذا كا. الطفل طفاًل أو شايًا مشرًدا   4

 يالمشكلة  وصف لطييعة مشكلة الطفل المتعلقة ياإلجراء المقترح أو المرفوض، يما في ذلك الوقائع المرتيطة  5

 حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح يالنسية إليك أو إلى المنطقة التعليمية في ذلك الوقت   6

 اإلشعار المطلوب قبل جلسة استماع بشأن شكوى قانونية

يمية( لقد يا تنعقد لك أنت أو منطقتك التعليمية جلسة استماع قانونية حتى تقدم أنت أو المنطقة التعليمية )أو محاميك أو محامي المنطقة التع

ي فشكوى قانونية تتضم. المعلومات المذكور  أعاله  يتم تقديم شكوى قانونية يشكٍل صحيح حي. يتم تلقيها يواسطة إدار  التريية والتعليم 

 والطرف اآلخر   MDEوياية ميشياا. 
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 كفاية الشكوى

 ينياي أ. يتم اعتيار الشكوى القانونية كافية حتى تتقدم  سيتم اعتيار الشكوى القانونية كافيةً )أي استوفت متطليات المحتوى المذكور 

والطرف اآلخر كتايةً في  ALJالمحكمة اإلدارية  أعاله( ما لم يُشعر الطرف المستلم للشكوى القانونية )أنت أو المنطقة التعليمية( قاضي

 يوًما م. أيام التقويم م. استالم الشكوى، يأ. الطرف المستلم للشكوى يعتقد أنها يا تستوفي المتطليات المذكور  أعاله  15غضو. 

أ. يقرر ما إذا كانت الشكوى القانونية تستوفي المتطليات المذكور  أعاله أو يا، ويُشعرك أنت  ALJعلى قاضي المحكمة اإلدارية 

والمنطقة التعليمية كتايةً وعلى الفور، وهذا في غضو. خمسة أيام م. أيام التقويم م. تاريخ استالم اإلشعار والتي يعتير فيها الطرف 

 الشكوى القانونية غير كافية  المستلم لإلشعار )أنت أو المنطقة التعليمية( 

 تعديل الشكوى

 يحق لك أنت أو المنطقة التعليمية عمل تاييرات على الشكوى فقط في الحايات التالية: 

إذا وافق الطرف اآلخر على التاييرات كتايةً وإذا ُمنح فرصة حل الشكوى القانونية ع. طريق اجتماع الحل الموصوف أدناه؛   1

 أو 

 إذنه يعمل تاييرات، في مد ٍ يا تتجاوز خمسة أيام قيل يداية جلسة اياستماع القانونية   ALJمة اإلدارية إذا منح قاضي المحك  2

إذا قام الطرف المشتكي )أنت أو المنطقة التعليمية( يعمل تاييرات في الشكوى القانونية، فإ. اإلطار الزمني ياجتماع الحل )في غضو. 

يوًما م. أيام التقويم م. تاريخ استالم  30استالم الشكوى( والمد  الزمنية للحل )في غضو. يوًما م. أيام التقويم م. تاريخ  15

 الشكوى( ييدآ. مجدًدا في تاريخ تقديم الشكوى المعدلة 

 رد المنطقة التعليمية على الشكوى القانونية

ص ، يخصوإشعار مكتوب مسبقوف تحت العنوا.، إذا لم تك. المنطقة التعليمية قد أرسلت إشعاًرا مكتويًا مسيقًا إليك، كما هو موص

أيام م. أيام التقويم م. تاريخ  10الموضوع الذي تتضمنه شكواك القانونية، فينياي على المنطقة التعليمية أ. ترسل إليك في غضو. 

 استالمها الشكوى القانونية رًدا يتضم. ما يلي:

 ذ اإلجراء المطروح في الشكوى القانونية تفسيًرا لسيب اقتراح المنطقة التعليمية أو رفضها اتخا  1

الخاص يطفلك وأسياب رفض تلك  IEPوصفًا للخيارات األخرى التي فّكر فيها الفريق المسؤول ع. يرنامج التعليم الفردي   2

 الخيارات 

 مرفوض ح أو الوصفًا لكل عملية تقييم أو اختيار أو تسجيل أو تقرير استخدمتها المنطقة التعليمية كركيز  لإلجراء المقتر  3

 وصفًا للعوامل األخرى ذات الصلة يإجراء المنطقة التعليمية المقترح أو المرفوض   4

 أعاله المنطقة التعليمية م. التأكيد على عدم كفاية شكواك القانونية  4إلى  1يا يمنع توفير المعلومات الوارد  في الينود م. 

 رد الطرف اآلخر على الشكوى القانونية

نياي على ، فيرد المنطقة التعليمية على الشكوى القانونيةهو منصوص عليه تحت العنوا. الفرعي المذكور لتوه ياألعلى،  ياستثناء ما

أيام م. أيام التقويم م. تاريخ استالمها رًدا إلى الطرف اآلخر يتناول يشكٍل  10الطرف المتلقي لشكوى قانونية أ. يرسل في غضو. 

 لشكوى محدد المشكالت الوارد  في ا

 نماذج االستمارات 

 300.509§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

نموذج استمار  لمساعدتك في تقديم شكوى قانونية  يا يُطلب منك استخدام  MDEوضعت إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

  ولك. ينياي أ. تحتوي الشكوى القانونية على المعلومات المطلوية MDEنموذج استمار  إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 OSE (eis-www.michigan.gov/ose  )الموقع اإللكتروني لمكتب التعليم الخاص لتقديمها  يتوفر نموذج اياستمار  على 

سيعتير الشكوى كافية إذا اعترض الطرف اآلخر على  ALJمار  أ. قاضي المحكمة اإلدارية )ملحوظة: يا يضم. استخدام نموذج اياست

 كفايتها (

http://www.michigan.gov/ose-eis
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 مكان الطفل بينما لم يُفصل في الشكوى القانونية وجلسة االستماع القانونية 

 300.518§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

، فيمجرد تقديم شكوى قانونية إلى إدار  يب األطفال ذوي اإلعاقةأدمتخذة عند تاإلجراءات الياستثناء ما هو منصوص عليه تحت العنوا.، 

وتلقاها الطرف اآلخر، يتوجب أ. يظل طفلك في مكانه التعليمي الحالي في أثناء المد  الزمنية  MDEالتريية والتعليم في وياية ميشياا. 

أي جلسة استماع قانونية أو إجراءات قضائية محايد ، ما لم تتفق أنت  الالزمة لعملية الحل، وكذلك في أثناء انتظار اتخاذ القرار في

 والوياية أو المنطقة التعليمية على خالف ذلك  

ييرنامج  -يعد الحصول على موافقتك  -إذا انطوت الشكوى القانونية على التقديم للقيول الميدئي في مدرسة عامة، فيجب إلحاق طفلك 

 اكتمال كل هذه اإلجراءات القضائية المدرسة العامة العادي حتى 

إذا انطوت الشكوى القانونية على التقديم لحصول طفل على الخدمات الميدئية يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA  يينما هذا الطفل قيد ايانتقال م. تلقي الخدمات يموجب الجزء )ج( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقةIDEA  إلى تلقي

الخدمات يموجب الجزء )ب( م. القانو. نفسه والذي لم يعد مستحقًا لخدمات الجزء )ج( يسيب يلوغه س. ثالثة أعوام، فإ. المنطقة 

التعليمية ليست مطالية يتوفير خدمات الجزء )ج( التي كا. يتلقاها الطفل  إذا اعتُير الطفل مستحقًا يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم 

ووافقت أنت على تلقي الطفل للتعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه للمر  األولى، فيجب حينها على  IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة 

المنطقة التعليمية توفير التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه التي ليست محل نزاع )تلك الخدمات التي تتفق عليها أنت والمنطقة 

 ء( في أثناء انتظار نتيجة اإلجراءات القضائية التعليمية على حٍد سوا

 عملية الحل

 300.510§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 اجتماع الحل

الذي.  IEPينياي أ. تعقد المنطقة التعليمية اجتماًعا للحل معك ومع العضو أو األعضاء ذوي الصلة م. فريق يرنامج التعليم الفردي 

يوًما م. أيام التقويم عقب تقديم  15يمتلكو. معرفة دقيقة يالحقائق المحدد  في شكواك القانونية  يتوجب عقد اجتماع الحل في غضو. 

، واستالم المنطقة التعليمية إياها  يا يمك. يدء جلسة اياستماع MDEالشكوى القانونية إلى إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 قانونية حتى يتم عقد اجتماع الحل  اياجتماع: ال

 ينياي أ. يضم ممثالً ع. المنطقة التعليمية يمتلك سلطة اتخاذ قرار يالنياية عنها   1

 قد يا يضم محاميًا ع. المنطقة التعليمية ما لم يصاحيك محاٍم إلى اياجتماع    2

 الذي. سيحضرو. اياجتماع  IEPالتعليم الفردي تحدد أنت والمنطقة التعليمية األعضاء ذوي الصلة م. فريق يرنامج 

الارض م. اياجتماع هو أ. تناقش شكواك القانونية والوقائع التي تشكل أساًسا للشكوى، يحيث تحصل المنطقة التعليمية على فرصة حل 

 هذا النزاع 

 ليس م. المطلوب عقد اجتماع الحل إذا: 

 ازل ع. عقد اياجتماع، أواتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتايةً على التن  1

  الوساطةاتفقت أنت والمنطقة التعليمية على استخدام عملية الوساطة كما هي موصوفة تحت العنوا.،   2

 فترة الحل

يوًما م. أيام التقويم م. تاريخ استالم الشكوى القانونية )في  30إذا لم تحل المنطقة التعليمية الشكوى القانونية يما يرضيك في غضو. 

 الفتر  الزمنية المحدد  لعملية الحل(، فقد يتم عقد جلسة اياستماع القانونية  أثناء
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يوًما م. أيام التقويم،  30يوًما م. أيام التقويم الالزم إلصدار قرار نهائي عند انتهاء فتر  الحل يمد   45ييدأ اإلطار الزمني المحدد يمد  

يوًما م. أيام التقويم كما هو  30مع الوضع في الحسيا. استثناءات معينة للتعديالت التي تم إجراؤها على فتر  الحل المقدر  يمد  

 موصوف أدناه  

لم  ارك في هذا اياجتماع ماسيؤخر إخفاقك في المشاركة في اجتماع الحل األطر الزمنية لعملية الحل وجلسة اياستماع القانونية حتى تش

 تتفق أنت والمنطقة التعليمية على حٍد سواء على التنازل ع. عملية الحل أو على استخدام الوساطة 

ة يإذا لم تتمك. المنطقة التعليمية م. إشراكك في اجتماع الحل يعد يذل جهوٍد معقولة وتوثيق هذه الجهود، فيحق للمنطقة التعليمية في نها

يوًما م. أيام التقويم أ. تطلب م. قاضي المحكمة اإلدارية رفض شكواك القانونية  ينياي أ. يشتمل توثيق هذه  30مد  فتر  الحل ي

 الجهود على سجل يمحاويات المنطقة التعليمية لترتيب موعد ومكا. متفق عليهما يشكٍل متيادل، مثل:

 محاولة إجرائها ونتائج تلك المكالمات، أو التي تمت التي أُجريتسجالت تفصيلية يالمكالمات الهاتفية   1

 نسخ م. المكاتيات المرسلة إليك وأي ردود تم استالمها   2

 سجالت تفصيلية يالزيارات التي تمت إلى منزلك أو مكا. عملك ونتائج تلك الزيارات   3

م اإلشعار يتقديم شكواك القانونية، أو يوًما م. أيام التقويم م. تاريخ استال 15إذا أخفقت المنطقة التعليمية في عقد اجتماع حل خالل 

أخفقت في المشاركة في اجتماع الحل، فيحق لك أ. تطلب م. قاضي المحكمة اإلدارية األمر ييدء اإلطار الزمني لجلسة اياستماع 

 يوًما م. أيام التقويم  45القانونية المقدر يمد  

 تقويميوًما من أيام ال 30التعديالت على فترة الحل المقدرة بمدة 

ر يمد  دإذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتايةً على التنازل ع. اجتماع الحل، فسييدأ اإلطار الزمني المحدد لجلسة اياستماع القانونية المق

 يوًما م. أيام التقويم في اليوم التالي  45

ما يخصوص الشكوى يعد يداية الوساطة أو اجتماع الحل إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتايةً على عدم إمكانية التوصل ياتفاٍق يينك

 45يوًما م. أيام التقويم، فسييدأ اإلطار الزمني المحدد لجلسة اياستماع القانونية المقدر  يمد   30وقيل نهاية فتر  الحل المقدر  يمد  

 يوًما م. أيام التقويم في اليوم التالي  

يوًما م. أيام  30فتر  الحل المقدر  يمد  نهاية عند إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية على استخدام عملية الوساطة، فيمك. لكال الطرفي. 

 التقويم اياتفاق كتايةً على استكمال الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق  ولك. إذا انسحيت أنت أو المنطقة التعليمية ياحقًا م. عملية

 يوًما م. أيام التقويم في اليوم التالي  45لوساطة، فسييدأ اإلطار الزمني المحدد لجلسة اياستماع القانونية المقدر يمد  ا

 اتفاق التسوية المكتوب

 ي: لإذا تم التوصل إلى حٍل للنزاع في اجتماع الحل، فيتوجب عليك أنت والمنطقة التعليمية الدخول في اتفاق ملزم قانونًا يتصف يما ي

 موقّع منك وم. ممثل ع. المنطقة التعليمية له سلطة إلزام المنطقة التعليمية   1

يكو. واجب النفاذ في أي محكمة وياية مختصة )محكمة وياية لها سلطة اياستماع واليت في هذا النوع م. القضايا( أو في أي   2

 محكمة محلية في الويايات المتحد  

 فترة مراجعة االتفاق

والمنطقة التعليمية في اتفاٍق نتيجةً ياجتماع الحل، فيحق ألي طرٍف م. الطرفي. )أنت او المنطقة التعليمية( إيطال اياتفاق إذا دخلت أنت 

 أيام عمل م. وقت توقيع كٍل منك أنت والمنطقة التعليمية على اياتفاق  3خالل 
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 جلسات االستماع للشكاوى القانونية

 جلسة استماع قانونية محايدة 

 300.511§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

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

   الحلوعملية  الشكوى القانونيةمحايد ، يعد اتياع اإلجراءات الموصوفة في القسمي. 

 مة اإلدارية المحايدقاضي المحك

 على األقل يما يلي: ALJيجب أ. يتمتع قاضي المحكمة اإلدارية 

أو المنطقة التعليمية المشتركة في تعليم أو رعاية  MDEيجب أيا يكو. موظفًا في إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.   1

ليقوم يدور قاضي المحكمة ة وكالاللمجرد دفع أجره أو أجرها يواسطة ة وكالالالطفل  ولك. يا يعد الشخص موظفًا لدى 

   ALJاإلدارية 

 في جلسة اياستماع  ALJيجب أيا يكو. له أي مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية قاضي المحكمة اإلدارية   2

اللوائح الفيدرالية ولوائح الوياية المتعلقة ، وIDEAيجب أ. يكو. واسع اياطالع ويفهم أحكام قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة   3

 وتفسيراته القانونية الصادر  يمعرفة المحاكم الفيدرالية ومحاكم الوياية  IDEAيقانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

ت ايجب أ. يتمتع يالمعرفة والقدر  على عقد جلسات اياستماع، وعلى اتخاذ القرارات وكتايتها، يما يتماشى مع الممارس  4

 القانونية المعيارية الصحيحة 

موظفي خدمة مدنية مصنفي. لدى الوياية وهم أيًضا وكالء يوظفهم مكتب الوياية لجلسات اياستماع  ALJsيُعد قضا  المحكمة اإلدارية 

ت اياستماع )ع. طريق مكتب الوياية لجلسا MDE(  تحتفظ إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. SOAHRوالقواعد اإلدارية )

  ALJs( يقائمة تتضم. ييانًا يمؤهالت أولئك األشخاص الذي. يقومو. يدور قضا  المحكمة اإلدارية SOAHRوالقواعد اإلدارية 

 ع جلسة االستماع القانونيةوموض

م تناولها القانونية لم يتاياستماع  ةفي جلس مسائليا يحق للطرف )أنت أو المنطقة التعليمية( الذي طلب عقد جلسة استماع قانونية إثار  

 في الشكوى القانونية ما لم يوافق الطرف اآلخر على ذلك 

 اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع

 مسألةلاينياي عليك أنت أو المنطقة التعليمية تقديم شكوى قانونية في خالل عامي. م. تاريخ معرفتك أنت أو المنطقة التعليمية يشأ. 

 ( التي تتناولها الشكوى  مسائلال)

 االستثناءات في اإلطار الزمني

 يا ينطيق اإلطار الزمني المذكور أعاله عليك إذا لم تتمك. م. تقديم شكوى قانونية أل.: 

 المنطقة التعليمية حّرفت يشكٍل محدد كونها حلّت المشكلة أو المسألة التي تثيرها في شكواك؛ أو  1

لومات كا. مطلويًا منها تقديمها لك يموجب الجزء )ب( أو الجزء )ج( م. قانو. تعليم األفراد المنطقة التعليمية حجيت عنك مع  2

   IDEAذوي اإلعاقة 

 حقوق جلسة االستماع 

 300.512§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

 الحق فيما يلي:ييية( له أدأي طرٍف في جلسة استماع قانونية )يما في ذلك جلسة استماع ترتيط يإجراءات ت
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أ. يرافقه محاٍم ويكو. يصفة استشاري له و/أو أشخاص يتمتعو. يمعرفٍة أو تدريب خاص يتعلق يمشكالت األطفال ذوي   1

 اإلعاقة 

 تقديم أدلة ومواجهة الشهود واستجوايهم وإلزامهم يالحضور للجلسة   2

لطرف قيل خمسة أيام عمل على األقل قيل موعد منع تقديم أي دليل في جلسة اياستماع لم يك. قد تم اإلفصاح عنه لهذا ا  3

 الجلسة 

 الحصول على سجٍل مكتوب نًصا لجلسة اياستماع أو نسخة إلكترونية منه يحسب اختيارك   4

 الحصول على نتائج الوقائع والقرارات كتايةً أو نسخة إلكترونية منها يحسب اختيارك   5

 اإلفصاح عن معلومات إضافية

التعليمية اإلفصاح ليعضكما اليعض ع. كل التقييمات المكتملة يحلول هذا التاريخ والتوصيات القائمة على  يتوجب عليك أنت والمنطقة

 هذه التقييمات التي تنتوي أنت أو المنطقة التعليمية استخدامها في جلسة اياستماع، وهذا قيل جلسة اياستماع القانونية يخمسة أيام عمل

 على األقل 

دارية منع أي طرف يخفق في ايامتثال لهذا المطلب م. تقديم التقييم أو التوصية ذات الصلة في جلسة اياستماع يحق لقاضي المحكمة اإل

 دو. موافقة الطرف اآلخر 

 حقوق أولياء األمور في جلسات االستماع

 يتوجب منحك الحق فيما يلي: 

 إحضار طفلك   1

 للعامة مفتوحة جلسة اياستماع  جعل  2

 تقديم سجل جلسة اياستماع ونتائج الوقائع والقرارات لك دو. تكلفة    3

 قرارات جلسة االستماع 

 300.513§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 قرار قاضي المحكمة اإلدارية

على أسياٍب  FAPEيكو. طفلك قد حصل يالفعل على تعليم عام مناسب مجاني  ALJينياي أ. يرتكز قرار قاضي المحكمة اإلدارية 

 موضوعية  

يحدوث انتهاكات في اإلجراءات، قد يصل قاضي المحكمة اإلدارية إلى نتيجة أ. طفلك لم يتلَق تعليًما عاًما  فيها في المسائل التي تدعي

 فقط في حالة كانت أوجه القصور اإلجرائية:  FAPEمناسيًا مجانيًا 

 ؛ أوFAPEيعوقها حق حصول طفلك على تعليم عام مناسب مجاني   1

 لطفلك؛ أو FAPEيعوقها يشكٍل كيير فرصتك في المشاركة في عملية اتخاذ القرار يشأ. توفير التعليم العام المناسب المجاني   2

 نتجت ع. الحرما. م. إحدى المزايا التعليمية   3

 المادة التفسيرية

يا يمك. تفسير أي حكٍم م. األحكام المذكور  أعاله على أنه مانٌع لقاضي المحكمة اإلدارية م. أمر المنطقة التعليمية يايامتثال إلى 

المتطليات الوارد  في قسم الضمانات اإلجرائية م. اللوائح الفيدرالية الوارد  ضم. الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA ( 300.536حتى اليند  300.500§§م. اليند  34و. اللوائح الفيدرالية )قان 

 طلب منفصل لعقد جلسة استماع قانونية 

)قانو. اللوائح  IDEAيا يمك. تفسير أي شيٍء ورد في قسم الضمانات اإلجرائية ضم. الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

منفصلة مسألة أخرى  يم شكوى قانونية ع.د( على أنه مانٌع لك م. تق300.536ى اليند حت 300.500§§م. اليند  34الفيدرالية 

 شكوى قانونية تم تقديمها يالفعل  ع.
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 نقل النتائج والقرار إلى الهيئة االستشارية وعامة الشعب

 م يما يلي: أ. تقو تعريف شخصييعد حذف أي معلومات  MDEينياي على إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

 تقدم النتائج والقرارات الصادر  م. جلسة اياستماع القانونية إلى اللجنة اياستشارية للتعليم الخاص في الوياية   1

  إتاحة تلك النتائج والقرارات أمام العامة   2
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 االستئنافات 

 القرار النهائي، واالستئناف، والمراجعة المحايدة 

 300.514§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 قرار جلسة االستماع النهائي 

ي طرف ييية( قراًرا نهائًيا، ياستثناء أنه يحق ألأديُعد القرار المتخذ في جلسة استماع قانونية )يما في ذلك جلسة استماع ترتيط يإجراءات ت

 هو موصوف أدناه مشترك في جلسة اياستماع )أنت أو المنطقة التعليمية( استئناف القرار يإقامة دعوى مدنية، كما 

 األطر الزمنية ومالءمة جلسات االستماع 

 300.515§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 

يوًما م. أيام التقويم يعد انتهاء  45حدوث ما يلي في مد ٍ يا تتجاوز  MDEينياي أ. تضم. إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

يوًما م. أيام التقويم يعد انتهاء الفتر  الزمنية  45يوًما م. أيام التقويم، أو في مد  يا تتجاوز  30فتر  اجتماعات الحل المقدر  يمد  

 يوًما من أيام التقويم:  30التعديالت على فترة الحل المقدرة بمدة المعدلة كما هو موصوف ضم. العنوا. الفرعي، 

 التوصل إلى قراٍر نهائيٍ في جلسة اياستماع   1

 القرار ياليريد إلى كل طرف إرسال نسخة م.   2

يوًما م. أيام التقويم الموصوفة أعاله وفقًا لطلب أيٍ م.  45يحق لقاضي المحكمة اإلدارية منح تمديدات زمنية محدد  تتجاوز مد  الـ

 األطراف 

 ينياي عقد كل جلسة استماع في وقٍت ومكاٍ. مالئمي. يشكٍل معقول لك ولطفلك 

 المدة الزمنية التي ستُقّدم فيها تلك الدعاوى الدعاوى المدنية، بما فيها 

 300.516§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

يحق ألي طرف )أنت أو المنطقة التعليمية( يا يوافق على نتائج وقرارات جلسة اياستماع القانونية )يما في ذلك جلسة استماع ترتيط 

مسألة التي كانت موضوًعا لجلسة اياستماع القانونية  يمك. إقامة الدعوى في محكمة وياية ييية( إقامة دعوى مدنية تتعلق يالأديإجراءات ت

مختصة )محكمة وياية لها سلطة اياستماع واليت في هذا النوع م. القضايا( أو في أي محكمة محلية في الويايات المتحد  ياض النظر 

 ع. الميلغ محل النزاع 

 المهلة الزمنية

يوًما م. أيام التقويم م. تاريخ قرار قاضي المحكمة اإلدارية  90و المنطقة التعليمية( الذي يقيم الدعوى المدنية على يتاح للطرف )أنت أ

ALJ   لرفع دعوى مدنية 

 اإلجراءات اإلضافية 

 في أي دعوى مدنية، تقوم المحكمة يما يلي: 

 تتسلم سجالت اإلجراءات القضائية اإلدارية   1

 اإلضافية تيعًا لطليك أو طلب المنطقة التعليمية تستمع إلى األدلة   2

 تيني قرارها على رجحا. األدلة وتمنح التعويض الذي تراه مناسيًا   3
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 اختصاصات المحاكم المحلية

 تتمتع المحاكم المحلية في الويايات المتحد  يسلطة اليت في الدعاوى المقامة وفقًا للجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة

IDEA   ياض النظر ع. الميلغ محل النزاع 

 القاعدة التفسيرية

ما يقيد أو يحد م. الحقوق واإلجراءات والتدايير المتاحة يموجب  IDEAيا يوجد في الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

)القسم  1973م. قانو. إعاد  التأهيل لعام  5 ، أو الحق رقم1990دستور الويايات المتحد ، أو قانو. األمريكيي. ذوي اإلعاقة لعام 

(، أو القواني. الفيدرالية األخرى التي تحمي حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، ياستثناء أنه يتوجب استنفاد اإلجراءات القانونية 504

قيل  IDEAراد ذوي اإلعاقة الموصوفة أعاله ينفس القدر المطلوب في حال قّدم الطرف الدعوى وفقًا للجزء )ب( م. قانو. تعليم األف

تقديم دعوى مدنية يموجب هذه القواني. طليًا للحصول على تعويض متوفر كذلك يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA اإلعاقة  ويأنه قد تتوفر أمامك تدايير يموجب قواني. أخرى تتداخل مع تلك المتوفر  يموجب قانو. تعليم األفراد ذ يعني   هذا

IDEA ولك. يوجٍه عام، م. أجل الحصول على تعويض يموجب تلك القواني. األخرى، عليك أوياً استخدام التدايير اإلدارية المتاحة ،

)أي إجراءات الشكوى القانونية، واجتماع الحل، وجلسة اياستماع القانونية المحايد (  IDEAيموجب قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 يانتقال مياشر ً إلى المحكمة  قيل ا

 أتعاب المحاماة

 300.517§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

، فيحق للمحكمة وفقًا IDEAإذا ُحكم لصالحك في أي دعوى أو إجراء قضائي يقام وفقًا للجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 زء م. التكاليف لتقديرها، أ. تمنحك أتعاب محاما  معقولة كج

تعليمية أو منطقة تعليمية في الوياية في أي دعوى أو إجراء قضائي يقام وفقًا للجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد  وكالةإذا ُحكم لصالح 

قضية  وى أو، فيحق للمحكمة وفقًا لتقديرها، أ. تجعل محاميك يدفع لها في حالة قيام المحامي يما يلي: )أ( تقديم شكIDEAذوي اإلعاقة 

في محكمة تعتيرها المحكمة غير مقنعة أو غير معقولة أو يا أساس لها؛ أو )ب( اياستمرار في المقاضا  يعدما صار التقاضي يكل 

 وضوح غير مقنع أو غير معقول أو يا أساس له؛ أو

كم التعليمية أو المنطقة التعليمية في الوياية التي كا. الحة وكاللليحق للمحكمة وفقًا لتقديرها منح أتعاب محاما  معقولة كجزء م. التكاليف 

إذا  IDEAلصالحها لتدفعها أنت أو محاميك في أي دعوى أو إجراء قضائي يقام وفقًا للجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

ي ي غرٍض غير يائق مثل المضايقة أو التسيب فتم تقديم طليك لعقد جلسة استماع قانونية أو لعقد قضية في المحكمة في وقٍت ياحق يأ

 تأخير غير ضروري أو الزياد  غير الضرورية في تكلفة الدعوى أو اإلجراء القضائي 

 منح األتعاب

 تمنح المحكمة أتعاب محاما  معقولة كما يلي:

األتعاب على أساس األسعار السائد  في المجتمع الذي نشأت فيه الدعوى أو جلسة اياستماع مقايل نوع  ستندينياي أ. ت  1

 الخدمات المقدمة وجودتها  يا يجوز استخدام المكافأ  أو المضاعفة عند حساب األتعاب الممنوحة 

ئي يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم يا يجوز منح األتعاب ويا يجوز رد التكاليف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء قضا  2

 مقايل الخدمات التي تمت تأديتها يعد طرح عرض تسوية مكتوب في حالة: IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة 

م. القواعد الفيدرالية لإلجراءات المدنية أو في  68تم طرح العرض في أثناء المد  المنصوص عليها وفقًا للقاعد    أ

 أيام م. أيام التقويم قيل يداية اإلجراء القضائي  10في أي وقٍت يتجاوز مد   حالة جلسة اياستماع القانونية

 أيام م. أيام التقويم  10لم يتم قيول العرض في خالل   ب

توصلت المحكمة أو قاضي المحكمة اإلدارية أ. التعويض الذي حصلت عليه في النهاية ليس أكثر مالءمةً لك م.   ج

 عرض التسوية 
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قيود، فقد تُمنح أتعاب المحاما  والتكاليف ذات الصلة إذا كا. الحكم لصالحك وكا. لديك ميرر قوي على الرغم م. هذه ال

 لرفض عرض التسوية 

ما لم ينعقد اياجتماع كنتيجة إلجراء إداري أو  IEPقد يا يتم منح األتعاب فيما يتعلق يأي اجتماع لفريق يرنامج التعليم الفردي   3

 إجراء قضائي 

  الوساطةا منح األتعاب للوساطة كما هي موصوفة تحت العنوا.، قد يا يتم أيضً   4

، اجتماًعا منعقًدا كنتيجة لجلسة إدارية أو إجراء قضائي، اجتماع الحليا يعد اجتماع الحل، كما هو موصوف تحت العنوا.،   5

 ويا يعد أيًضا جلسةً إدارية أو إجراًء قضائيًا ألغراض أحكام أتعاب المحاما  هذه 

حكمة حسب اياقتضاء ميلغ أتعاب المحاما  الممنوح يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، إذا توصلت تقلل الم

 المحكمة إلى ما يلي:

أّخرت صدور القرار النهائي يشأ. النزاع يشكٍل غير معقول في خالل مسار الدعوى أو اإلجراء  -أنت أو محاميك  -أنك   1

 القضائي، أو

غ أتعاب المحاما  المصرح يمنحها يخالف ذلك يشكٍل غير معقول السعر يالساعة السائد في المجتمع مقايل الخدمات تجاوز ميل  2

 المماثلة التي يقدمها المحامو. ذوو المهار  والسمعة والخير  المشايهة يدرجة معقولة، أو

ع طييعة الدعوى أو اإلجراء القضائي في أ. الوقت المنقضي والخدمات القانونية المقدمة كانت أكثر مما يلزم عند وض  3

 الحسيا.، أو

أ. المحامي الذي يمثلك لم يقدم المعلومات المناسية إلى المنطقة التعليمية في إشعار الطلب القانوني كما هو موصوف تحت   4

  الشكوى القانونيةالعنوا.، 

عليمية قد أّخرت يشكٍل غير معقول توصل الدعوى أو اإلجراء ولك. قد تقلل المحكمة األتعاب إذا توصلت إلى أ. الوياية أو المنطقة الت

القضائي لقراٍر نهائي أو كا. هناك انتهاك يموجب أحكام الضمانات اإلجرائية في الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA  
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 يب األطفال ذوي اإلعاقةأداإلجراءات المتخذة عند ت

 سلطة موظفي المدرسة

 300.530§ البند 34 اللوائح الفيدراليةقانون 

 الحكم في كل حالة على حدة

يحق لموظفي المدرسة اعتيار أي ظروف فريد  م. نوعها على أساس النظر في كل حالة على حد  مناسيةً لطفٍل ذي إعاقة ينتهك القواعد 

 ياط قد تم يما يتماشى مع المتطليات التالية المتعلقة يايانضما إذا كا. تايير مكا. الطفل فيالسلوكية للطالب في المدرسة، وذلك عند الحكم 

 عام

متتالية،  أيام مدرسية 10يسيب اتخاذ موظفي المدرسة كذلك إلجراءات مماثلة مع أطفال غير ذوي إعاقة، فيحق لهم، يما يا يتجاوز 

مي يديل مؤقت مناسب، أو مكاٍ. آخر أو توقيفه فصل طفل ذي إعاقة انتهك القواعد السلوكية للطالب م. مكانه الحالي إلى مكا. تعلي

على التوالي في العام الدراسي  أيام مدرسية 10مؤقتًا  يحق لموظفي المدرسة كذلك القيام يفصل الطفل عد  مراٍت إضافية يا تتجاوز 

ليات فصل ر الوضع بسبب عمتغيينفسه نتيجةً لحوادث سوء سلوك منفصلة، طالما لم تشكل مرات الفصل تلك تاييًرا في الوضع )راجع 

 لمعرفة التعريف، أدناه(   يبيةأدت

في العام الدراسي نفسه، فينياي  أيام مدرسية 10يمجرد أ. يتم فصل طفل ذي إعاقة م. مكانه أو مكانها الحالي لمد  إجمالية تُقّدر يـ 

ديم الخدمات يالحد المطلوب المذكور أسفل العنوا. الفرعي، على المنطقة التعليمية في أثناء أي أياٍم نقل ياحقة خالل هذا العام الدراسي تق

  الخدمات

 السلطة اإلضافية

، أدناه( وكا. تايير المكا. تحديد إظهار اإلعاقةإذا لم يك. السلوك الذي انتهك القواعد السلوكية للطالب إظهاًرا إلعاقة الطفل )راجع 

ييية على هذا الطفل ذي اإلعاقة أدلموظفي المدرسة تطييق اإلجراءات التمتتايعة، فيحق  أيام مدرسية 10يب سيتجاوز أديارض الت

ياألسلوب نفسه وللمد  نفسها التي كانت لتُطيق على األطفال غير ذوي اإلعاقة، ياستثناء أنه يتوجب على المدرسة تقديم الخدمات لذلك 

الخاص يالطفل المكا. التعليمي اليديل  IEPج التعليم الفردي   يحدد فريق يرنامالخدماتالطفل وفقًا لما هو موصوف أدناه تحت العنوا. 

 المؤقت لتقديم هذه الخدمات 

 الخدمات

 يمك. توفير الخدمات التي يتوجب توفيرها لطفٍل ذي إعاقة كا. قد تم نقله م. مكانه الحالي إلى مكاٍ. تعليمي يديل مؤقت 

في هذا  أو أقل أيام مدرسية 10إعاقة تم نقله م. مكانه أو مكانها الحالي لمد   المنطقة التعليمية مطالية فقط يتقديم الخدمات لطفٍل ذي

العام الدراسي إذا قدمت الخدمات لطفل غير ذي إعاقة تم نقله يصور ٍ مشايهة  يا تتطلب وياية ميشياا. تقديم الخدمات إلى الطالب غير 

 ييية أدذوي اإلعاقة الذي. تم نقلهم ألسياٍب ت

 مدرسية ما يلي:  أيام 10ألكثر من يجب على الطفل ذي اإلعاقة الذي تم نقله م. مكانه الحالي 

اياستمرار في تلقي الخدمات التعليمية، لتمكي. الطفل م. اياستمرار في المشاركة في مقرر التعليم العام، على الرغم م. وجوده   1

 الخاص يالطفل، IEPج التعليم الفردي في مكاٍ. آخر، والسعي لتحقيق األهداف المحدد  في يرنام

  و 

، وخدمات وتعديالت التدخل السلوكي، المصممة لتناول ايانتهاكات (FBA)الخضوع حسب اياقتضاء لتقييم السلوك الوظيفي   2

 السلوكية يحيث يا تحدث مجدًدا 

في العام الدراسي نفسه، وإذا كا. النقل الحالي لمد   أيام مدرسية 10يعد أ. يتم نقل طفل ذي إعاقة م. مكانه أو مكانها الحالي لمد  

إذا لم يك. النقل تاييًرا للمكا. )راجع التعريف أدناه(، يحدد حينها موظفو المدرسة يالتشاور مع معلٍم  ومتتالية أو أقل  أيام مدرسية 10
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م. اياستمرار في المشاركة في مقرر التعليم واحد على األقل م. معلمي الطفل المدى الضروري م. الخدمات المقدمة لتمكي. الطفل 

 الخاص يالطفل  IEPالعام، على الرغم م. وجوده في مكاٍ. آخر والسعي لتحقيق األهداف المحدد  في يرنامج التعليم الفردي 

لخدمات المناسية لتمكي. الخاص يالطفل ا IEPإذا كا. النقل تاييًرا للمكا. )راجع التعريف أدناه(، فسيحدد فريق يرنامج التعليم الفردي 

الطفل م. اياستمرار في المشاركة في مقرر التعليم العام، على الرغم م. وجوده في مكاٍ. آخر، والسعي لتحقيق األهداف المحدد  في 

 الخاص يالطفل  IEPيرنامج التعليم الفردي 

 إثبات إظهار اإلعاقة

ع طفٍل ذي إعاقة يسيب انتهاك القواعد السلوكية للطالب، )ياستثناء م. أي قرار تم اتخاذه لتايير وض أيام مدرسية 10في غضو. 

متتالية أو أقل وليس تاييًرا للوضع(، يتوجب على المنطقة التعليمية، وولي األمر وأعضاء فريق يرنامج  أيام مدرسية 10الفصل لمد  

يمية( مراجعة كل المعلومات ذات الصلة في ملف الطفل، المعنيي. )كما هو محدد يواسطة ولي األمر والمنطقة التعل IEPالتعليم الفردي 

الخاص يالطفل، ومالحظات أي معلم م. المعلمي.، وأي معلومات ذات صلة يقدمها أولياء األمر  IEPيما في ذلك يرنامج التعليم الفردي 

 إلثيات ما يلي: 

 يإعاقة الطفل، أو إذا كا. السلوك المعني قد نتج أو كا. مرتيًطا ارتياًطا مياشًرا وجوهريًا  1

 الخاص يالطفل  IEPإذا كا. السلوك المعني نتيجةً مياشر  إلخفاق المنطقة التعليمية في تطييق يرنامج التعليم الفردي   2

الخاص يالطفل أنه قد تم استيفاء  IEPإذا أثيتت المنطقة التعليمية أو ولي األمر أو األعضاء المعنيو. م. فريق يرنامج التعليم الفردي 

 د هذي. الشرطي.، فينياي إثيات أ. هذا السلوك هو إظهار إلعاقة الطفل أح

الخاص يالطفل أ. السلوك المعني  IEPإذا أثيتت المنطقة التعليمية أو ولي األمر أو األعضاء المعنيو. م. فريق يرنامج التعليم الفردي 

، فينياي على المنطقة التعليمية اتخاذ إجراء لمعالجة IEPيم الفردي كا. نتيجةً مياشر ً إلخفاق المنطقة التعليمية في تطييق يرنامج التعل

 أوجه القصور تلك 

 إثبات أن السلوك كان إظهاًرا إلعاقة الطفل

أ. السلوك كا. إظهاًرا إلعاقة  IEPإذا أثيتت المنطقة التعليمية أو ولي األمر أو األعضاء المعنيو. م. فريق يرنامج التعليم الفردي 

 القيام يشيٍء مما يلي: IEPياي على فريق يرنامج التعليم الفردي الطفل، فين

قيل صدور السلوك  FBA، ما لم تك. المنطقة التعليمية قد أجرت تقييًما للسلوك الوظيفي FBAإجراء تقييم للسلوك الوظيفي   1

 ( للطفل، أو BIPالذي تسيب في تايير الوضع، ثم تطييق خطة التدخل السلوكي )

 يالفعل، فسيراجعها الفريق ويعدلها حسب الضرور  لمعالجة هذا السلوك   BIPإذا تم وضع خطة التدخل السلوكي   2

، يتوجب على المنطقة التعليمية إعاد  الطفل إلى الوضع الذي نُِقل منه، الخاصة الظروفياستثناء ما هو موصوف أسفل العنوا. الفرعي، 

  BIPعليمية على تايير الوضع كجزء م. خطة التدخل السلوكي ما لم يتفق ولي األمر والمنطقة الت

 الظروف الخاصة

سواًء كا. السلوك الصادر ع. الطفل إظهاًرا إلعاقته أو لم يك. كذلك، فيحق لموظفي المدرسة فصل أحد الطالب إلى مكا. تعليمي يديل 

 يوًما مدرسيًا، إذا كا. الطفل:  45إلى الخاص يالطفل( لمد  تصل  IEPمؤقت )يحدده فريق يرنامج التعليم الفردي 

يحمل سالًحا إلى المدرسة أو لديه سالح داخل المدرسة أو في ميانيها ومحيطها، أو في تجمع تايع للمدرسة يخضع لسلطة إدار    1

 أو لسلطة إحدى المناطق التعليمية، أو  MDEالتريية والتعليم في وياية ميشياا. 

ير المشروعة )المخدرات( يشكٍل متعمد، أو يييع أو يروج لييع ماد  خاضعة للرقاية في أثناء كا. يحوز أو يستخدم العقاقير غ  2

وجوده في المدرسة، أو في ميانيها ومحيطها، أو في تجمع تايع للمدرسة يخضع لسلطة إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

MDE  أو لسلطة إحدى المناطق التعليمية، أو 

إصاية جسدية خطير  داخل المدرسة أو في ميانيها ومحيطها، أو في تجمع تايع للمدرسة يخضع لسلطة  أصاب شخًصا آخر  3

 أو لسلطة إحدى المناطق التعليمية  MDEإدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 
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 التعريفات 

)ج( م.  202م. القسم  5، و4، و3، و2، و1تعني عقاًرا أو أي ماد  أخرى تم تحديدها ضم. الجداول رقم  ماد  خاضعة للرقاية

 )ج((   812م. قانو. الويايات المتحد   21قانو. المواد المحظور  )الياب 

تعني ماد  خاضعة للرقاية، ولكنها يا تشمل المواد خاضعة للرقاية التي تم حيازتها أو استخدامها يشكٍل قانوني  العقاقير غير المشروعة

مرخص أو تم حيازتها أو استخدامها يشكٍل قانوني تيعًا ألي سلطة أخرى تخضع لهذا القانو. أو أي تحت إشراف أخصائي رعاية صحية 

 حكٍم آخر م. القانو. الفيدرالي 

( م. القسم الفرعي )ح( م. 3الوارد ضم. الفقر  )’’ إصاية جسدية خطير ‘‘تحمل المعنى نفسه في المصطلح  إصاية جسدية خطير 

 ، في قانو. الويايات المتحد   )راجع المرفق أ (18م. الحق رقم  1365القسم 

م. الحق رقم  930( م. القسم الفرعي )ز( م. القسم 2الوارد ضم. الفقر  )’’ سالح خطير‘‘يحمل المعنى نفسه في المصطلح  سالح

 ، في قانو. الويايات المتحد   )راجع المرفق أ (18

 إشعار

التعليمية قراًرا يعقوية الفصل والذي يشكل تاييًرا في وضع الطفل يسيب انتهاك القواعد السلوكية في التاريخ الذي تتخذ فيه المنطقة 

 للطالب، ينياي عليها إشعار أولياء األمر يذلك القرار وتقديم إشعار الضمانات اإلجرائية إليهم 

 يبيةأدتغيير الوضع بسبب عمليات فصل ت

 300.536§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 إذا كا.: تغييًرا للوضعيُعد فصل طفٍل ذي إعاقة م. وضعه التعليمي الحالي  

 أوأيام مدرسية متتالية،  10الفصل لمد  تزيد ع.   1

 أ. الطفل قد تعرض لسلسلة م. عقويات الفصل أصيحت تمثل نمًطا يسيب أ.:  2

 ،واحدأيام مدرسية في عاٍم دراسي  10سلسلة عقويات الفصل يإجمالي يزيد ع.   أ

 سلوك الطفل يتشايه إلى حٍد كيير مع سلوكه في أحداٍث سايقة أدت إلى سلسلة م. عقويات الفصل   ب

هناك عوامل إضافية مثل طول كل عقوية فصل وإجمالي المد  الزمنية التي تم نقل الطفل فيها وقرب مرات عقوية و  ج

 الفصل م. يعضها اليعض 

تسيب في تايير الوضع في كل حالة على حد ، ويخضع ذلك للمراجعة ع. طريق تحدد المنطقة التعليمية كو. نمط عقويات الفصل ي

  يهفاإلجراءات القانونية والقضائية إذا تم الطع. 

 تحديد المكان

 300.531 § البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

، عتغييًرا للوضة عقويات الفصل التي تعد تحديد المكا. التعليمي اليديل والمؤقت في حال IEPينياي على فريق يرنامج التعليم الفردي 

 ، الواردي. أعاله الظروف الخاصةو  السلطة اإلضافيةوعقويات الفصل الموضحة ضم. العنواني.، 

 االستئناف

 300.532 § البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

 يحق لولي أمر الطفل ذي اإلعاقة تقديم شكوى قانونية )انظر أعاله( لطلب عقد جلسة استماع قانونية إذا لم يوافق أو توافق على ما يلي: 

 ييية، أو أدأي قرار يتعلق يتحديد وضع تم وفقًا لهذه األحكام الت  1

 إثيات إظهار اإلعاقة الموصوف أعاله    2
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قانونية )انظر أعاله( لطلب عقد جلسة استماع قانونية إذا اعتقدت أ. اإليقاء على الوضع الحالي للطفل  يحق للمنطقة التعليمية تقديم شكوى

 م. المرجح جًدا أ. يؤدي إلى وقوع إصاية للطفل أو لآلخري.  

 سلطة قاضي المحكمة اإلدارية

 ،قاضي المحكمة اإلدارية المحايدا. الفرعي، الذي يستوفي المتطليات الموصوفة ضم. العنو ALJينياي على قاضي المحكمة اإلدارية 

 أ.: ALJأ. يعقد جلسة اياستماع القانونية ويتخذ قراًرا  يحق لقاضي المحكمة اإلدارية 

أ. الفصل كا. انتهاًكا للمتطليات  ALJيعيد الطفل ذا اإلعاقة إلى الوضع الذي تم نقله منه إذا أثيت قاضي المحكمة اإلدارية   1

 ، أو أ. سلوك الطفل كا. إظهاًرا إلعاقته، أو سلطة موظفي المدرسةوا.، الموصوفة تحت العن

يوًما دراسيًا إذا أثيت قاضي  45يأمر يتايير وضع الطفل ذي اإلعاقة إلى مكا. تعليمي يديل مؤقت مناسب لمد  يا تزيد ع.   2

 إلى وقوع إصاية للطفل أو لآلخري.   أ. اإليقاء على الوضع الحالي للطفل م. المرجح جًدا أ. يؤدي ALJالمحكمة اإلدارية 

يمك. تكرار إجراءات جلسة اياستماع هذه إذا اعتقدت المنطقة التعليمية أ. إعاد  الطفل إلى الوضع األصلي م. المرجح جًدا أ. يؤدي 

 إلى وقوع إصاية للطفل أو لآلخري. 

ماع كهذه، فينياي عقد جلسة استماع تستوفي المتطليات متى قدم ولي أمر أو المنطقة التعليمية شكوى قانونية لطلب عقد جلسة است

 ، ياستثناء ما يلي: ، الشكوى القانونية، وجلسات االستماع للشكاوى القانونيةالموصوفة تحت العنواني.

 20لعقد جلسة استماع قانونية عاجلة، والتي يجب أ. تنعقد في غضو.  MDEترتب إدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا.  1

 أيام مدرسية يعد الجلسة   10وًما مدرسيًا م. تاريخ طلب عقد جلسة اياستماع وينياي أ. ينتج عنها قرار في غضو. ي

ما لم يتفق أولياء األمر والمنطقة التعليمية كتايةً على التنازل ع. اياجتماع أو يتفقو. على استخدام الوساطة، فينياي عقد   2

التقويم م. تاريخ استالم إشعار الشكوى القانونية  يمك. اليدء في إجراءات الجلسة  أيام م. أيام سبعةاجتماع حل في غضو. 

 يوًما م. أيام التقويم م. تاريخ استالم الشكوى القانونية  15ما لم يتم حل المسألة يما يرضي كال الطرفي. في غضو. 

طرف مشترك في جلسة اياستماع )أنت أو المنطقة التعليمية( يعد القرار المتخذ في جلسة استماع عاجلة نهائيًا، ياستثناء أنه يحق ألي 

 إقامة دعوى مدنية، كما هو موصوف تحت العنوا. "الدعاوى المدنية، يما فيها المد  الزمنية التي ستُقّدم فيها تلك الدعاوى "

 الوضع أثناء االستئناف

 300.533§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

ياي على ييية، فينأدترتيط يمسائل ت -وفقًا لما هو موصوف أعاله  -أو المنطقة التعليمية قد قدمت شكوى قانونية عندما يكو. ولي األمر 

أو المنطقة التعليمية على خالف ذلك( أ. يظل في مكا.  MDEالطفل )ما لم يتفق ولي األمر وإدار  التريية والتعليم في وياية ميشياا. 

قرار مأمور جلسة اياستماع، أو حتى انتهاء المد  الزمنية للنقل وفقًا لما هو منصوص عليه وموصوف  تعليمي يديل مؤقت يانتظار صدور

 تحت العنوا.، سلطة موظفي المدرسة، أيهما يحدث أوياً 

 لتعليم الخاص والخدمات المرتبطة بهلبعد  مؤهلين يسولإجراءات حماية األطفال الذين 

 300.534§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 عام

للتعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه وانتهك القواعد السلوكية للطالب، ولك. كانت المنطقة التعليمية  مؤهلإذا لم يُقرر يعد أ. الطفل 

ييي، يأ. الطفل كا. طفالً ذا إعاقة، فيحق أدعلى علٍم مسيق )كما هو محدد أدناه( قيل وقوع هذا السلوك الذي تسيب في اتخاذ اإلجراء الت

 للطفل يالمطالية يأيٍ م. إجراءات الحماية الموصوفة في اإلشعار  

 يبيةأداألساس المعرفي الالزم للمسائل الت

ي اتخاذ ف ينياي اعتيار أ. المنطقة التعليمية تمتلك المعرفة يأ. الطفل هو طفل ذو إعاقة إذا حدث ما يلي قيل وقوع السلوك الذي تسيب

 ييي:أداإلجراء الت
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عيّر ولي أمر الطفل ع. مخاوفه كتايةً يخصوص أ. الطفل يحتاج إلى تعليم خاص والخدمات المرتيطة يه لموظفي اإلشراف   1

 والموظفي. اإلداريي. في الهيئة التعليمية المناسية أو لمعلم الطفل، أو

عليم الخاص والخدمات المرتيطة يه يموجب الجزء )ب( م. قانو. طلب ولي األمر إجراء تقييم يرتيط يأحقية الحصول على الت  2

 ، أوIDEAتعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

عيّر معلم الطفل أو موظف آخر في المنطقة التعليمية يشكٍل مياشر لمدير المنطقة التعليمية المسؤول ع. التعليم الخاص أو   3

 شأ. نمط سلوكي يظهره الطفل  موظف مشرف آخر في المنطقة التعليمية ع. مخاوف محدد  ي

 االستثناء

 يا يمك. اعتيار أ. المنطقة التعليمية تمتلك هذه المعرفة إذا:

 لم يسمح ولي أمر الطفل يإجراء تقييم له أو رفض خدمات التعليم الخاص، أو  1

  IDEAلم يتم تقييم الطفل وإثيات أنه طفل غير ذي إعاقة يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة   2

 الشروط المطبقة إذا لم يكن هناك أساس معرفي

رعيي.، اني. الفإذا لم تك. المنطقة التعليمية على علٍم يأ. الطفل ذو إعاقة قيل اتخاذ إجراءات تهذييية ضده، كما هو موصوف تحت العنو

، فقد يخضع الطفل لإلجراءات التهذييية المطيقة على األطفال غير ذوي اإلعاقة االستثناءو يبيةأداألساس المعرفي الالزم للمسائل الت

 الذي. تصرفوا يسلوكيات مشايهة 

تقييم يشكٍل اءات التهذييية، فينياي إجراء اللك. إذا تم تقديم طلب إلجراء تقييم لطفل في أثناء المد  الزمنية التي يخضع فيها الطفل لإلجر

 عاجل 

حتى اكتمال التقييم، يظل الطفل في الوضع التعليمي الذي حددته سلطات المدرسة، والذي قد يتضم. التوقيف المؤقت أو الطرد دو. تلقي 

 الخدمات التعليمية  

د  م. التقييم الُمجرى يواسطة المنطقة التعليمية، والمعلومات التي إذا أُثيِت أ. الطفل ذو إعاقة، مع الوضع في الحسيا. المعلومات الوار

قدمها أولياء األمر، فينياي على المنطقة التعليمية تقديم تعليم خاص والخدمات المرتيطة يه يما يتوافق مع الجزء )ب( م. قانو. تعليم 

 عاله  ييية الموصوفة أأد، يما في ذلك المتطليات التIDEAاألفراد ذوي اإلعاقة 

 اإلحالة إلى سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية واتخاذها اإلجراءات

 300.535§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

 يا: IDEAالجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 م. اإليالغ ع. جريمة ارتكيها طفل ذو إعاقة للسلطات المختصة، أو  وكالةيحظر أي   1

طات تنفيذ القانو. أو السلطات القضائية في الوياية م. اياضطالع يمسؤولياتها فيما يتعلق يتطييق القانو. الفيدرالي يمنع سل  2

 وقانو. الوياية على الجرائم التي ارتكيها طفل ذو إعاقة 

 نقل السجالت

 إذا أيلات المنطقة التعليمية ع. جريمة ارتكيها طفل ذو إعاقة فإ. المنطقة التعليمية:

ع. ة وكالالييية الخاصة يالطفل للسلطات التي أيلاتها أديجب أ. تضم. نقل نسخ م. سجالت التعليم الخاص والسجالت الت  1

 الجريمة لوضعها في الحسيا.  

ييية الخاصة يالطفل فقط يالحد المسموح يه وفقًا لقانو. الحقوق أديحق لها نقل نسخ م. سجالت التعليم الخاص والسجالت الت  2

  FEPRAالتعليمية لألسر  والخصوصية 
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 متطلبات تعيين الوضع من جانٍب واحد بواسطة أولياء أمور األطفال في المدارس الخاصة على النفقة العامة

 عام 

 300.148§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

م. المنطقة التعليمية دفع تكاليف تعليم طفلك ذي اإلعاقة في مدرسة  IDEA)ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة يا يتطلب الجزء 

 FAPEأو منشأ  خاصة، يما في ذلك التعليم الخاص والخدمات المرتيطة يه، إذا أتاحت المنطقة التعليمية التعليم العام المناسب المجاني 

يمدرسة أو منشأ  خاصة  ولك. ينياي أ. تشتمل المنطقة التعليمية التي توجد فيها المدرسة الخاصة على طفلك لطفلك واخترت أنت إلحاقه 

ضم. المجموعة التي يتم تناول احتياجات التعليم الخاص لديهم يموجب أحكام الجزء )ب( المتعلقة ياألطفال الذي. تم تعيي. مكانهم 

  300.144وحتى اليند  300.131§§م. اليند  34ا لقانو. اللوائح الفيدرالية يواسطة أولياء أمورهم في مدرسة خاصة وفقً 

 التعويض مقابل تعيين الوضع في مدرسة خاصة

إذا تلقى طفلك تعليًما خاًصا والخدمات المرتيطة يه تحت سلطة إحدى المناطق التعليمية، واخترت أنت إلحاقه يمدرسة روضة، أو مدرسة 

أ. يطلب  ALJ، فيحق للمحكمة أو لقاضي المحكمة اإلدارية جانيهام.  إحالةة دو. موافقة المنطقة التعليمية أو ايتدائية، أو ثانوية خاص

ة لم تُتِح التعليم العام وكالإلى أ. ال ALJتعويضك ع. تكلفة ذلك اإللحاق إذا توصلت المحكمة أو قاضي المحكمة اإلدارية ة وكالالم. 

أو  ALJوقٍت مناسٍب قيل ذلك اإللحاق وأ. المكا. الخاص مناسب  قد يجد قاضي المحكمة اإلدارية لطفلك في  FAPEالمناسب المجاني 

 ةالمحكمة أ. تعيينك لمكا. طفلك مناسب، حتى لو لم يستوِف هذا المكا. معايير الوياية التي تنطيق على التعليم الذي تقدمه إدار  التريي

 تعليمية والمناطق ال MDEوالتعليم في وياية ميشياا. 

 حد التعويض

 قد يتم تقليل تكلفة التعويض الموصوفة في الفقر  أعاله أو رفضها:

قيل نقل طفلك م.  IEPفي آخر اجتماع حضرته ليرنامج التعليم الفردي  IEPإذا: )أ( لم تُعلم فريق يرنامج التعليم الفردي   1

لطفلك، يما  FAPEة لتقديم التعليم العام المناسب المجاني المدرسة العامة أنك ترفض المكا. المقترح يواسطة المنطقة التعليمي

في ذلك التصريح يمخاوفك ونيتك إلحاق طفلك يمدرسة خاصة على النفقة العامة، أو )ب( لم تقدم إشعاًرا مكتويًا للمنطقة 

ذلك أي عطالت توافق يوم  أيام عمل على األقل )يما في 10التعليمية يالمعلومات التي تفيد نقل طفلك م. المدرسة العامة قيل 

 عمل(، أو 

إذا قدمت المنطقة التعليمية إليك إشعاًرا مكتويًا مسيقًا قيل نقلك لطفلك م. المدرسة العامة يصرح أنها تنوي إجراء تقييم لطفلك   2

 أو)يما في ذلك تصريح مناسب وعقالني يالارض م. التقييم( ولكنك لم تجعل الطفل متاًحا إلجراء التقييم؛ 

 تصرفاتك غير معقولة وفقًا لقرار المحكمة  كانت  3

 لك. تكلفة التعويض:

يجب أيا يتم تقليلها أو رفضها يسيب اإلخفاق في تقديم اإلشعار إذا: )أ( منعتك المدرسة م. تقديم اإلشعار، أو )ب( لم تتسلم   1

إشعاًرا يمسؤوليتك ع. تقديم اإلشعار الموصوف أعاله، أو )ج( كا. سينتج ع. ايامتثال للمتطليات الوارد  أعاله ضرر جسدي 

 لطفلك، 

رفضها إلخفاق أولياء األمر في تقديم اإلشعار المطلوب وفقًا لتقدير المحكمة أو قاضي المحكمة اإلدارية  ويجوز عدم تقليلها أو  2

ALJ   إذا: )أ( لم يك. ولي األمر متعلًما أو يا يستطيع الكتاية ياإلنجليزية، أو )ب( كا. سينتج ع. ايامتثال للمتطليات الوارد

 أعاله حدوث ضرر عاطفي خطير للطفل 

 وق أولياء األمور عند بلوغ الطالب سن الرشد نقل حق

 300.520§ البند 34 قانون اللوائح الفيدرالية

ة وكالالعاًما في وياية ميشياا. إذا لم تعيّ. المحكمة وصيًا قانونيًا(، يتوجب على  18عندما ييلغ الطالب ذو اإلعاقة س. الرشد )س. 

لكٍل م. الطالب وولي األمر وتنتقل  IDEAم. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  العامة تقديم أي إشعارات مطلوية يموجب الجزء )ب(
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إلى الطالب  كما تنتقل كل الحقوق  IDEAكل الحقوق الممنوحة لولي األمر يموجب الجزء )ب( م. قانو. تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

ي مؤسسة إصالحية فيدرالية أو تايعة للوياية أو محلية لليالاي. أو الممنوحة لولي األمر إلى الطالب الذي. يلاوا س. الرشد والمحتجزي. ف

 لألحداث 
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 التعريفات الفيدرالية -المرفق أ 

 إصابة جسدية خطيرة

 )ح( 1365 قانون الواليات المتحدة 18 الباب

  -المصطلح "إصاية جسدية خطير " يعني إصاية جسدية تشتمل على   3

 خطر كيير قد يؤدي للوفا ، أو (أ)

 سماني شديد، أوألم ج (ب)

 تشوهات طويلة األمد وواضحة، أو (ج)

 خسار  أو قصور طويل األمد في وظيفة أحد أطراف الجسم أو أعضائه أو لقدر  م. القدرات العقلية،  (د)

   -والمصطلح "إصاية جسدية" يعني   4

 جرًحا أو سحجة أو كدمة أو حرقًا أو تشوًها، أو (أ)

 ألًما جسمانيًا، أو (ب)

 مرًضا، أو (ج)

 أحد أطراف الجسم أو أعضائه أو في قدر  م. القدرات العقلية، أو قصوًرا في وظيفة (د)

 أي إصاية أخرى في الجسم، ياض النظر ع. مد  استمراريتها  (ه)

 السالح

 )ز( 930قانو. الويايات المتحد   18الياب 

ا، استُخِدم أو قادر يالفعل على ( المصطلح "سالح خطير" يعني سالًحا أو جهاًزا أو أدا ً أو ماد  أو جسًما سواًء كا. حيًا أو جمادً 2)

 يوصة  2.5ع. نصله جيب يقل طول  سكي.التسيب في الوفا  أو في وقوع إصاية جسدية خطير ، ياستثناء أ. هذا المصطلح يا يشمل 
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