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I .  معلومات عامة 

A. ؟ ولي األمر الذي ينطبق عليه وصف  من(34 CFR §300.30) 
فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالتعليم لذوى   ليا أمورأو ماألشخاص الذين يحق لهم التصرف بصفته تحدد هذه الفقرة

  اإلحتياجات الخاصة. 
وصي لديه صالحيات  أو، تربية الطفلبن يقومان يذن الاألبوي أوالمتبنيين للطفل،  أوين البيولوجيين األبو أحدولي األمر هو 

  أو(مثل الجد،  صالحيات ولي األمره ديل آخر  شخص  أواتخاذ القرارات فيما يتعلق بتعليم الطفل، صالحيات  أو، ولي األمر
شخص يتحمل المسؤلية القانونية فيما يتعلق  أو) والذي يعيش الطفل في كنفه، األقاربمن  اغيرهم أواألبوين،  أحدزوج 

  األبوين البديلين. أحد  أوة الطفل،  بمصلح

  العامة أبوي الطفل، ويحدث ذلك عندما تبذل الهيئة الوصول إلىتعيين أبوين بديلين في حالة العجز عن  قانونا وينبغي
يكون  أويوضع الطفل تحت وصاية الدولة طبقا لقانون والية بنسلفانيا، األبوين. ف أحدالمختصة الجهد الالزم للعثور على 

قوانين الواليات المتحدة  42، ى لهمأومن ال مفينتو لمساعدة  –ى له كما جاء في تعريف قانون مكنني أووال م وليفل ال الط
. وينبغي على الهيئات العامة المختصة أن تتأكد من أن الشخص  11434a(6)  (42 U.S.C. Sec. 11434a(6))الجزء 

    (LEA) الهيئة المحلية للتعليم أو  (SEA)من موظفي الهيئة التعليمية للوالية  األب البديل ليس أواألم الذي اختير للقيام بدور 
مهنية تتضارب مع مصالح الطفل   أو، وأنه ليس لديه مصالح شخصية  تهرعاي أوالطفل خرى لها عالقة بتعليم أأية هيئة  أو
األب البديل يمكن أن يمثل الطفل في  أو. واألم ي يمثله، وأن لديه المعرفة والمهارات التي تضمن الكفاءة عند تمثيل الطفلذال

.  (FAPE) المناسب المجاني الذي تكفله الدولهوتقييم وإلحاق الطفل بالتعليم وتوفير له التعليم  اإلستحقاق كل ما يتعلق بتحديد
ين يوما من بعد اتخاذها ثالث تتجاوزاألب البديل في مدة ال  أوويجب على الهيئة المختصة أن تبذل الجهد الكافي لتعيين األم 

  أب بديل. أوقرار بأن الطفل في حاجة إلى أم  

B . ؟ ما هو اإلخطار الخطي المسبق(34 CFR §300.503)  
التي  أوالتي تقترحها  جراءاتماذا وكيف ومتى ينبغي على الهيئة المحلية للتعليم أن تبلغكم بشأن اإل تشرح هذه الفقرة

  ترفض تنفيذها.

  ارمتى يتعين إرسال اإلخط . 1
أن تخطركم  –وهي الكيان المسؤل عن توفير التعليم العام المجاني والمناسب لطفلكم  –المحلية  هيئة التعليمينبغي على 

  كتابيا في حالة: 
توفير له فرصة التعليم العام   أو، مدرسة إلحاق الطفل ب أوتقييم  أو استحقاق في تحديد أو تغييرااقتراحها مبادرة   . أ

  وأالمجاني و المناسب، 
توفير له فرصة التعليم العام   أو، مدرسة إلحاق الطفل ب أوتقييم  أو االستحقاق تغيير في تحديد أورفضها مبادرة   .ب

 المجاني والمناسب.
 .ألسباب تأديبيةتحويل الطفل   .ت
  هيئة التعليمجلسة استماع مستعجلة جاءت نتيجة لمبادرة من قبل  أو، جراءاتصحة اإل استماع شكوى عدمجلسة   .ث

 لية. المح
 على حساب الدولة.  (IEE)المحلية الموافقة على تقييم تعليمي مستقل  هيئة التعليمرفض   .ج

 نموذج اإلخطار الخطي المسبق للهيئة المحلية للتعليمفي والية بنسلفانيا يصدر اإلخطار الخطي المسبق عن طريق 
الرفض، حتى يتثنى  أو االقتراحع على . وينبغى منحكم مهلة كافية لإلطالهاالموصى ب المؤسسةإخطار اإللحاق ب أو

  الزمة في حالة عدم موافقتكم. والمهلة الكافية لذلك هي عشرة أيام. ال جراءاتلكم اتخاذ اإل

 اإلخطار محتويات . 2
  ينبغي على اإلخطار الخطي المسبق أن:

 برفضه، أوالمحلية باقتراحه  هيئة التعليميصف اإلجراء الذي تقوم  . 1
 رفض اإلجراء المذكور، أوح يشرح األسباب وراء اقترا . 2
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 أو  االقتراحيشرح عمليات القياس والتقييم والسجالت و اإلقرارات التي استخدمتها الهيئة للوصول إلى قرارها ب . 3
 الرفض، 

من قانون التعليم لذوي   B فقرةالمنصوص عليها في ال جراءاتحماية اإلمكفولة عن طريق  حقوقكما بأن يتضمن إقرار . 4
 ، (IDEA)اإلحتياجات الخاصة 

إذا كان اإلجراء الذي كانت هيئة التعليم المحلية   جراءاتيشرح كيف يمكنكم الحصول على شرح لطرق حماية اإل . 5
 ترفضه ليس باقتراح مبدئي بالتقييم. أوتقترحه 

من قانون التعليم  B  فقرةيتضمن على الجهات التي يمكنكم االتصال بها من أجل الحصول على المساعدة في فهم ال . 6
 ،(IDEA)ي اإلحتياجات الخاصة لذو

بطلفلك واألسباب التي أدت إلى رفض تلك   برنامج التعليم الفرديفريق  هاتناوليستعرض اإلختيارات األخرى التي  . 7
 وأيضااإلختيارات، 

  اإلجراء المذكور. رفض أوالمحلية إلى اقتراح  هيئة التعليميشرح األسباب األخرى التي أدت ب . 8

 اإلخطار بلغة مفهومة . 3
 نبغي على اإلخطار أن يكون:وي
 مكتوبا بلغة يستطيع الجمهور العام فهمها . 1
 بطريقة التواصل التي تستخدمونها، إال إذا كان من الواضح عدم إمكانية ذلك. أومتوفرا بلغة األم لكم  . 2
 المحلية أن تؤكد على:  هيئة التعليمإذا كانت لغة األم لديكم لغة غير مكتوبة، فينبغي على  . 3

 طريقة أخرى للتواصل تستخدمونها، أو بطريقة أخرى إلى لغة األم لديكم  أوار شفهيا لكم ترجمة اإلخط  . أ
 وأيضااإلخطار،  محتوياتفهمكم ل  . ب
  )2) و (1(على كل من  خطياأن هناك إثباتا   . ت

C. ما هي لغة األم؟  (34 CFR §300.29)  
 ك:عندما تستخدم لغة األم مع شخص له معرفة محدودة باللغة اإلنجليزية، فيعني ذل . 1

 في حالة إذا ما كان طفال، اللغة التي يتحدث بها أبويه.  أواللغة التي يتحدث بها هذا الشخص عادة،    . أ
التي تستخدم   يحدث ذلك عن طريق اللغةفي كل مرة يتم فيها اإلتصال المباشر بالطفل (ويتضمن ذلك تقييم الطفل)،   .ب

 البيئة التعليمية للطفل.  أوعادة في البيت 
، فإن طريقة التواصل تكون هي التي  صاحب اللغة غير المكتوبةفي حالة  أوالضرير،  أوص األصم أما في حالة الشخ

  التواصل الشفهي). أويستخدمها هذا الشخص عادة (مثل لغة اإلشارة، لغة بريل، 

D.  34)(اإلخطار عن طريق البريد اإللكتروني CFR §300.505  
اختيار تلقي المستندات عن طريق البريد اإللكتروني، فبإمكانكم  لياء األموروأليح المحلية التي تتبعونها تت هيئة التعليمإذا كانت 

  الحصول على التالي عن طريق البريد اإللكتروني:
 اإلخطار الخطي المسبق .1
 وأيضا، جراءاتبيان حماية اإل .2
  . جراءاتصحة اإلعدم  شكاوىاإلخطارات الخاصة ب .3

E .  34)(؟ ولي األمر  ما هي موافقة CFR §300.9  
المحلية من تنفيذ اإلجراء  هيئة التعليمتتمكن ل تكون ضروريةعن دراية، ومتى ولي األمر شرح هذه الفقرة معنى موافقة ت

  الذي جاء في اإلخطار.
    ؟ولي األمر  ما هي موافقة  . 1

  تعني: الموافقة
التواصل الشفهي)  أو بطريقة تواصل أخرى (مثل لغة اإلشارة، لغة بريل، أوأنه تم إطالعكم بلغة األم الخاصة بكم   . أ

 على جميع المعلومات الخاصة باإلجراء الذي يتحتم الموافقة عليه،
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م ووافقتم كتابة على هذا اإلجراء، وتشتمل الموافقة على وصف هذا اإلجراء والسجالت (في حالة وجودها)  أنكم فهمت  .ب
 وأيضاالتي سيتم إصدارها والجهات التي ستتسلمها، 

  وقبل أن تقومون بسحب هذه الموافقة.  ،بعد موافقتكم تم تنفيذه تنفي (تلغي) إجراء أنكم فهمتم أن الموافقة ال  .ت

F.  ضرورية؟  ولي األمر متى تكون موافقة 
 (CFR §300.300 34) التقييم المبدئي . 1

 قاعدة عامة: الموافقة على التقييم المبدئي  . أ
لتحديد أهلية طفلكم لإللتحاق بالتعليم لذوي ال يمكن للهيئة التعليمية المحلية التي تتبعونها أن تقوم بتقييم مبدئي 

من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  B، فيما يندرج تحت الفقرة هاإلحتياجات الخاصة والخدمات األخرى المتصلة ب
، إال بعد أن تقدم لكم إخطارا خطيا باإلجراء الذي تقترحه وتحصل على موافقتكم كما جاء تحت (IDEA)الخاصة 
 . ولي األمر موافقةعنوان 
بتقييم الطفل لتحديد  مبادرتهاعلى موافقتكم عن دراية على المحلية أن تبذل الجهد الكافي للحصول  هيئة التعليموعلى 

إذا ما كان لديه إعاقة ما. وال تعني موافقتكم أنكم وافقتم أيضا على بدء هيئة التعليم المحلية في توفير التعليم لذوي  
كنتم بصدد   أولطفلكم. فإذا كان طفلكم ملتحقا بمدرسة حكومية  المتصلة بهمات األخرى اإلحتياجات الخاصة والخد

  –، فقد تلجأ هيئة التعليم المحلية عن تقديم موافقة على التقييم المبدئي أوإلحاقه بمدرسة حكومية وامتنعتم عن القبول 
 اجتماعإلى عقد  أو جراءات صحة اإل عدمشكوى إلى تقديم  أوإلى الوساطة القانونية   -وإن لم تكن ملزمة بذلك 
  تكون . ولن جراءاتصحة اإلعقد جلسة استماع غير منحازة لشكوى عدم  إجراءات إلى  أوللتوصل إلى حل للمشكلة، 

إذا لم تقوم   الطفل والتعرف على احتياجاته وتقييم حالته الوصول إلىبواجباتها فيما يختص ب مخلة هيئة التعليم المحلية
  الظروف. مثل هذهكم في بتقييم طفل

 القواعد الخاصة للتقييم المبدئي لمن هم تحت وصاية الدولة   .ب
أن   أو ستدالل على أبويه، في حالة خضوع الطفل لوصاية الدولة حسب قانون بنسلفانيا، يعنى ذلك أنه لم يمكن اإل

التخاذ القرارات التعليمية  مر ولي األد شخصا آخر غير هليتهما وفقا لقانون الوالية. ولذا فقد تحدأأبويه قد فقدا 
  على التقييم المبدئي للطفل. ،الخاصة بالطفل. ففي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقة هذا الشخص الذي تم تكليفه

  
على الحالتين   (IDEA)قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  كما جاء في  تحت وصاية الدولةويشتمل مسمى 

  التاليتين:
 ولم يتم ذلك بعدرعاية أسرة تقوم بتربيته ر إلحاقه بينتظطفل  . 1
 أوطفل يعتبر تحت وصاية الدولة طبقا لقانون الوالية،  . 2
  تحت وصاية هيئة عامة توفر خدمات العناية بالطفل . 3

 (CFR §300.300 34) التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصةمؤسسات الموافقة على اإللحاق المبدئي ب . 2
  لقي الخدماتعلى ت ولي األمر موافقة 

ينبغي على هيئة التعليم المحلية التي تتبعونها أن تحصل على موافقتكم عن دراية قبل أن تقوم بتوفير التعليم لذوي  
لى. فيجب على هيئة التعليم المحلية أن تبذل الجهد  ولطفلكم للمرة األ بهاإلحتياجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة 

 الخدمات األخرى المتعلقة بهعن دراية قبل أن توفر التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة و الكافي للحصول على موافقتكم
  لى. ولطفلكم للمرة األ

الخدمات األخرى في حالة عدم استجابتكم للمطالبة بتقديم موافقتكم على توفير التعليم لذوي االحتياجات الخاصة و
 بالموافقة على ذلك، فإن هيئة التعليم المحلية قد ال تستخدم  في حالة رفضكم التصريح أو لى، وللمرة األ المتعلقة به

 استماع شكوىوجلسة  لتسوية ا اجتماعو جراءات صحة اإل شكوى عدمتقديم (أي الوساطة و جراءات حماية اإل أساليب
جات حكم بأنه من المناسب إلحاق الطفل بالتعليم لذوي اإلحتيا على أولكي تحصل على موافقة ) جراءاتعدم صحة اإل

  طفلكم.ل برنامج التعليم الفرديطبقا لتوصيات فريق ، وبغير موافقتكم ،الخاصة
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في   أو الخدمات األخرى المتعلقة بهفي حالة امتناعكم عن الموافقة على إلحاق طفلكم بالتعليم لذوي االحتياجات الخاصة و
هيئة التعليم المحلية التعليم  وفي حالة عدم تقديم ،حالة عدم استجابتكم لمطالبة هيئة التعليم المحلية بتقديم هذه الموافقة

والتي طالبتكم بالموافقة عليها فإن هيئة التعليم المحلية التي   الخدمات األخرى المتعلقة به لذوي االحتياجات الخاصة و
  تتبعونها:

 وأيضا، (FAPE)  المناسب المجاني الذي تكفله الدولهالتعليم واجبها في إتاحة مخلة ب لن تعتبر . 1
لذوي اإلحتياجات الخاصة   التعليمبرنامج إعداد  أوطفلكم ل فرديال برنامج التعليم اجتماعال ينبغي عليها أن تعقد  . 2

  والتي قامت بمطالبتكم بالموافقة عليها. الخدمات األخرى المتعلقة بهو

 (CFR §300.300 34)التقييم  إعادةالموافقة على  . 3
تقييم طفلكم، إال في حالة قدرتها  إعادة بعوها الحصول على موافقتكم عن دراية قبل ينبغي على هيئة التعليم المحلية التي تت

  على إثبات التالي: 
 وأيضاتقييم طفلكم،  إعادةأنها قامت بالخطوات الكافية للحصول على موافقتكم على  . 1
 لم تجد منكم استجابة. . 2

 (CFR §300.300 34)  ي األمر؟ولكافية للحصول على موافقة المجهودات الما هي المستندات التي تثبت  . 4
 ولي األمر ا أن تحتفظ بمستندات تثبت مجهوداتها الكافية للحصول على موافقة هيئة التعليم المحلي التي تتبعوه ينبغي على

تقييم  عادةلى وإلوللمرة األ الخدمات األخرى المتعلقة بهحتياجات الخاصة ولتقييم المبدئي وتوفير التعليم لذوي اإلعلى ا
تحت وصايتها من أجل التقييم المبدئي. وينبغي أن تتضمن هذه المستندات  هم ستدالل على أبوي األطفال ممنإلاوفل الط

  هيئة التعليم المحلي بهذا الشأن ومثاال على ذلك:  محاوالتعلى السجالت الخاصة ب
 إجرائها ونتائج تلك اإلتصاالت، محاولةتمت  أوالتي تمت سجالت تفصيلية باإلتصاالت  . 1
 وأيضاوالرد عليها،   لولي األمرنسخ من المراسالت التي تم تم ارسالها  . 2
 مكان عمله ونتائج كل من هذه الزيارات. أو ولي األمرسجالت تفصيلية بالزيارات إلى منزل  . 3

 متى تكون الموافقة غير ضرورية فيما يتعلق بالتقييم؟ . 5
  تي:موافقتكم غير الزمة قبل أن تقوم هيئة التعليم المحلية باآل

 أوتقييمه،  إعادة أومراجعة البيانات الموجودة كجزء من تقييم طفلكم  . 1
طريقة أخرى لإلختبار مما ينطبق على جميع األطفال، إال في حالة إذا كان هذا   أوتقييم طفلكم عن طريق اختبار  . 2

 جميع األطفال. أولياء أموراإلختبار يتطلب موافقة مسبقة من 

 التقييم؟ ةعادماذا يحدث في حالة رفضي إل . 6
تقييم  إعادةتعمل على  - وإن كانت غير ملزمة بذلك - تقييم طفلكم، فإن هيئة التعليم المحلية قد عادةفي حالة رفضكم إل

صحة   استماع شكوى عدم جلسة  أو، التسوية اجتماع، جراءاتشكوى عدم صحة اإلالطفل عن طريق الوساطة، 
التقييم لطفلكم. وكما هو الحال بالنسبة للتقييم المبدئي  إعادةعلى  قتكمعدم مواف، وذلك في سبيل التغلب على جراءاتاإل

من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  Bهيئة التعليم المحلية ال تكون قد أخلت بواجباتها التي تندرج تحت الفقرة فإن 
  تقييم طفلكم. إعادةإذا ما لم تسعى في هذا اإلتجاه للوصول إلى  (IDEA)الخاصة 

  
  أو فائدة  أولرفض منح طفلكم خدمة  ،نشاط ما أوعلى خدمة  عدم موافقتكميحق لهيئة التعليم المحلية استغالل رفضكم وال 

  نشاط آخر.
  

ولم  في حالة أنكم تقومون بتعليم طفلكم في المنزل  أوخاصة على نفقاتكم  بمدرسةلحقتم طفلكم أ في حالة إذا كنتم قد 
امتنعتم عن االستجابة إلى مطالبتكم بالموافقة فإن   أوتقييم،  إعادةعلى  أومبدئي  حصول طفلكم على تقييمتوافقوا على 

  شكوى عدمتمكنها من التغلب على رفضكم (أي الوساطة وتقديم  قد ها التيإجراءاتهيئة التعليم المحلية قد ال تستخدم 
 ينبغي عليها أن تعتبر طفلكم وال) جراءاتعدم صحة اإل ستماع شكوىوجلسة ا للتسوية االجتماعو جراءاتصحة اإل
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مستحقا للحصول على الخدمات العادلة (الخدمات التي تقدم لإلطفال من ذوي االحتياجات الخاصة التي يلحقهم ذويهم 
  بالمدارس الخاصة)

 ؟تفق مع التقييمأماذا لو لم  . 7

  (CFR §300.502 34)التقييم التعليمي المستقل   . أ

 نظرة عامة )1
حالة عدم قبولكم لنتيجة التقييم الذي وصلت إليه هيئة التعليم المحلية يصبح من حقكم  كما سيأتي الحقا، فإنه في 

هيئة التعليم المحلية عليها أن توفر لكم  أن تحصلوا على تقييم تعليمي مستقل لطفلكم. فإذا طالبتم بذلك فإن 
بهيئة التعليم المحلية فيما   المعلومات حول كيفية الحصول على التقييم التعليمي المستقل وعن المعايير الخاصة

  يتعلق بالتقييم التعليمي المستقل.

 تعريفات )2
التقييم التعليمي المستقل هو تقييم يقوم به اخصائي مؤهل ال يعمل لدى هيئة التعليم المحلية المسؤلة عن تعليم    . أ

 طفلكم.
تضمن تغطية هذه التكلفة   أوقييم نفقة الدولة معناها أن هيئة التعليم المحلية تتحمل كامل التكلفة الناتجة عن الت  . ب

من قانون التعليم لذوي  Bها، تماشيا مع ما نصت عليه الفقرة ئبطريقة أخرى بحيث ال تتحملون عب
اإلتحاد   أوالمحليات  أووالتي تسمح ألية والية بأن تستغل موارد الواليات  (IDEA)اإلحتياجات الخاصة 

 من القانون.  Bي الوالية لمقابلة احتياجات الفقرة موارد خاصة للدعم والتي تتوفر ف أوالفدرالي 

 في التقييم على نفقة الدولة ولي األمر حق  )3
في حالة عدم موافقتكم على نتائج التقييم الذي قامت به هيئة التعليم المحلية فإنه من حقكم الحصول على تقييم 

  ، على أن يتحقق اآلتي:تعليمي مستقل لطفلكم على نفقة الدولة
طلبتم تقييم تعليمي مستقل لطفلكم على نفقة الدولة ينبغي على هيئة التعليم المحلية التي تتبعونها أن إذا ما   . أ

إلثبات أن التقييم الذي أجري   جراءاتصحة اإل استماع شكوى عدم تقوم فورا باآلتي: (أ) تطلب جلسة 
ة، إال إذا اثبتت الهيئة في جلسة  (ب) تقوم بتوفير تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدول أو ، صحيحالطفلكم كان 

 تقييم الذي حصلتم عليه لطفلكم ال تنطبق عليه معايير هيئة التعليم المحلية. الأن  استماع
ت النتيجة بأن التقييم الذي قامت به الهيئة ءإذا ما طلبت هيئة التعليم المحلية التي تتبعوها جلسة استماع وجا  . ب

 يم تعليمي مستقل ولكن ليس على نفقة الدولة. صحيحا، فيستمر حقكم في الحصول على تقي
إذا ما طالبتم بتقييم تعليمي مستقل لطفلكم فعلى هيئة التعليم المحلية أن تستفسر عن سبب معارضتكم للتقييم   . ت

الذي قامت به الهيئة. ولكن الهيئة قد ال تطالب بتفسير وال ينبغي عليها التأخير في توفير التقييم التعليمي 
ليتثنى لها الدفاع عن   جراءاتصحة اإل استماع شكوى عدمطلب جلسة  أولكم على نفقة الدولة المستقل لطف

 تقييم الطفل الذي قامت به. 
ة فقط في كل مرة تقوم هيئة التعليم أحدمن حقكم الحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة مرة و  . ث

 المحلية بتقييم لطفلكم وال تتفقون مع نتائجه.
 هيئة التعليم المحليةمعايير   . ج

المستقل على نفقة الدولة فإن المعايير التي يتم من خاللها الحصول على التقييم مثل  يإذا تم التقييم التعليم
المكان الذي يتم فيه التقييم ومؤهالت الخبير الذي يقوم بالتقييم، ينبغي أن تكون مماثلة للمعايير التي 

ا تبادر بالتقييم (بالقدر الذي تتماشى به هذه المعايير مع حقكم في  تستخدمها هيئة التعليم المحلية عندم
  الحصول على تقييم تعليمي مستقل).

المواعيد فيما  أووفيما عدا المعايير التي تم اإلشارة إليها فإن هيئة التعليم المحلية ال يحق لها فرض الشروط 
  يتعلق بالحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة. 
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 بالتقييم ولي األمر بادرة م  .ب
مساهمتكم مع هيئة التعليم المحلية في تقييم  أوفي حالة حصولكم على تقييم تعليمي مستقل لطفلكم على نفقة الدولة 

  لطفلكم حصلتم عليه على نفقتكم الخاصة: 
ر الخاصة بها، في كل  ينبغي على هيئة التعليم المحلية أن تأخذ بنتائج هذا التقييم لطفلكم إذا كان مطابقا للمعايي )1

 لطفلكم،  (FAPE)الدولة  كفلهقراراتها فيما يتعلق بتوفير التعليم المناسب المجاني الذي ت
الخاصة   جراءاتصحة اإل ستماع شكوى عدمتقديم التقييم كإثبات في جلسة ا يمكنكم كما يمكن هيئة التعليم المحلي )2

 بالطفل.

G . 34)( لشخصيةالمعلومات الدالة على اصاح عن اإلف التصريح ب CFR §300.622 
لغير أعضاء الهيئات المعنية المشاركين، إال   المعلومات الدالة على الشخصية ينبغي الحصول على موافقتكما قبل اإلفصاح عن 

طبقا لما جاء في  ولي األمرالتي يمكن اإلطالع عليها بدون إذن  السجالت الدراسيةإذا كانت هذه المعلومات موجودة في 
وفيما عدا الظروف التالية فإن موافقتكم ليست الزمة . (FERPA) ةألسروسرية المعلومات الخاصة باقوق التعليمية قانون الح
من قانون التعليم  Bللعاملين في الهيئات المعنية في سبيل تحقيق متطلبات الفقرة  المعلومات الدالة على الشخصية عن لإلفصاح 

  . (IDEA)لذوي اإلحتياجات الخاصة 
  

عن  موافقة طفلكم ذي األهلية عند بلوغه سن الرشد حسب قانون الوالية، قبل اإلفصاح  أوي الحصول على موافقتكم وينبغ
  تقدم الدعم المالي للحصول عليها.   أوللعاملين في الهيئات التي توفر خدمة مؤقتة   المعلومات الدالة على الشخصية

  
سيتم إلحاقه   أوفي حالة أن طفلكم ملتحقا  ،مات الدالة على الشخصيةالمعلوعن ينبغي الحصول على موافقتكم قبل اإلفصاح 

ي  ، لكل من العاملين في هيئة التعليم المحلية التليست تابعة لنفس الهيئة التعليمية المحلية التي تتبعها منطقة سكنكم مدرسة ب
  تتبعها المدرسة الخاصة، وهيئة التعليم المحلية التي تتبعونها.
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II . سرية المعلومات 

A. من الذي يمكنه اإلطالع على المعلومات السرية الخاصة بطفلي؟ (34 CFR §300.611)  

 تنطبق هذه التعريفات فيما يتعلق بسرية المعلومات: . 1
تصبح  يؤدي منها إلى كشف الشخصية بحيثإخفاء ما  أولمعلومات من االفعلي  خلصالت معناها اعدام المعلومات  . أ

 لشخصية. دالة على االمعلومات غير 
  34في الئحة القوانين الفدرالية  سجالت دراسيةلسجالت التي يشير إليها التعريف معناها نوع ا السجالت الدراسية  .ب

قوانين الواليات  1974(األحكام الخاصة بقانون الحقوق التعليمية وسرية المعلومات الخاصة باألسرة لعام   99الفقرة 
 ). g 1232 (FERPA) الجزء 20المتحدة 

المعلومات الدالة على  مؤسسة تقوم بجمع وحفظ واستخدام  أوهيئة  أوالهيئات المشاركة معناها أية هيئة تعليم محلية   .ت
من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  Bالتي يتم الحصول على المعلومات من خاللها كما جاء في الفقرة  أو الشخصية
 . (IDEA)الخاصة 

  معناها المعلومات التي تحتوي على:  (CFR §300.32 34)الشخصية  الدالة على  .ث
 اسم فرد آخر من األسرة،  أو، ولي األمر اسم الطفل، اسم  )1
 عنوان الطفل،  )2
 أوالرقم الطالبي  أوي االجتماعشخصية الطفل، على سبيل المثال رقم التأمين  من شأنه أن يكشف عنما  )3
 رف على الطفل مما ال يدع مجاال كبيرا للشك. معلومات أخرى تمكن من التع أوقائمة بالصفات الشخصية   )4

  (CFR §300.32 34)حق اإلطالع  . 2
 ولي األمر  إطالع   . أ

الخاصة بطفلكم والتي تم  السجالت الدراسيةينبغي على هيئة التعليم المحلية السماح لكم باإلطالع على ومراجعة 
قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة من  Bجمعها وحفظها واستخدامها من قبل الهيئة وفقا لما جاء في الفقرة 

(IDEA)  والهيئة المشاركة (إذا كانت هيئة مختلفة عن هيئة التعليم المحلية) يجب أن تخضع لرغبتكم في اإلطالع .
بالطفل،   برنامج التعليم الفردييتعلق ب اجتماعلطفلكم بدون تأخير غير مبرر وقبل أي   السجالت الدراسية ومراجعة 

 اإلستماعات من أجل حل المشكالت و جلسات االجتماع(بما فيها  جراءاتصحة اإل ماع شكوى عدم استجلسة  أو
سة وأربعين يوما بعد تاريخ تقديم طلب  خم تتجاوزالخاصة بالتأديب) وينبغي على الهيئة االستجابة في مدة ال 

  اإلطالع.
 وتتضمن حقوقكم في اإلطالع على السجالت اآلتي:  )1
 لى اإلستفسارات المعقولة بشأن السجالت ومدلولها،حقكم في رد الهيئة ع )2
إال  تهاومراجعالسجالت حقكم في مطالبة الهيئة بتوفير نسخ من السجالت في حالة عدم تمكنكم من اإلطالع على  )3

 ، وأيضا بحصولكم على النسخ
 حقكم في أن يتطلع من ينوب عنكم على السجالت ومراجعتها. )4

 صالحيات بأن هذه ال علمتعلى ومراجعة السجالت الخاصة بطفلكم إال إذا تعتبر الهيئة أن لكم حق اإلطالع   . أ
 لم تعد مخولة لكم بموجب قانون الوالية المعمول به والذي يتعلق بأحكام الوصايا واإلنفصال والطالق.

هؤالء األطفال لهم الحق في   أولياء أمورإذا كانت السجالت تحتوي على معلومات تخص أكثر من طفل فإن   . ب
 بهذه المعلومات. يبلغواأن  أوالع على ومراجعة المعلومات التي تتعلق بطفلهم اإلط

ينبغي على كل هيئة من المشاركين أن توفر لكم في حالة مطالبتكم بذلك قائمة بأنواع وأماكن السجالت التي   . ت
 استخدامها. أوقامت هذه الهيئة بجمعها وحفظها 

  (CFR §300.614 34)أخرى باإلطالع  ريحاتتص  .ب
نبغي على كل من الهيئات المشاركة أن تحتفظ بسجل يحتوي على الجهات التي يصرح لها باإلطالع على السجالت ي

  (IDEA)من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  Bاستخدامها طبقا للفقرة  أوالتي تم جمعها وحفظها الدراسية 
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كة والمصرح لهم بذلك)، ويجب أن يتضمن السجل على  والعاملين في الهيئات المشار ولي األمر (فيما عدا إطالع 
  الذي قاموا فيه باإلطالع على السجالت والهدف من وراء التصريح لهم بذلك. اسماء هؤالء األشخاص والتاريخ 

 المصروفات . 3
  قد تطالب كل من الهيئات المشاركة بمصروفات في مقابل نسخ السجالت التي توفرها لكم

(34 CFR §300.617) ما جاء في الفقرة طبقا لB  من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة(IDEA)  إذا لم تمثل
  .تهاومراجعهذه السجالت هذه المصروفات عقبة في سبيل حصولكم على حق اإلطالع على 

انون  من ق Bوقد ال تطلب الهيئة المشاركة مصروفات في مقابل البحث عن وإيجاد المعلومات طبقا لما نصت عليه الفقرة 
    (IDEA)التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 (CFR §300.618 34)  ولي األمر تعديل السجالت بناء على طلب  .4
استخدامها   أوالسجالت الدراسية الخاصة بطفلكم والتي تم جمعها وحفظها  تحتويهافي حالة اعتقادكم بأن المعلومات التي 

أن   أوهي معلومات غير دقيقة ومضللة  (IDEA)اإلحتياجات الخاصة  من قانون التعليم لذوي B الفقرة وفقا لما جاء في
غيره من الحقوق، فيمكنكم مطالبة الهيئة المشاركة التي تحتفظ بالسجالت بتعديل هذه  أوالخصوصية  حقفيها ما ينتهك 

  المعلومات.
  

  معقولة من الزمن.  مهلةفي خالل تعديل المعلومات وفقا لطلبكم  تتخذ قرارها بشأنوعلى الهيئة المشاركة أن 
  

إذا ما قررت الهيئة رفض تعديل المعلومات وفقا لطلبكم فينبغي عليها ابالغكم بذلك الرفض وتنبيهكم إلى انه من حقكم 
  . لتسوية هذا األمرالمطالبة بجلسة استماع 

 (CFR §300.619 34)إمكانية عقد جلسة استماع خاصة بتعديل السجالت  . 5
المحلية أن تتيح لكم في حالة طلبكم جلسة استماع لمناقشة المعلومات الواردة في السجالت  ينبغي على هيئة التعليم 

من أنها تحتوي على ما يعد انتهاكا لحق  أومضللة  أوالدراسية الخاصة بطفلكم حتى يتم التأكد من أنها غير دقيقة 
  الحقوق األخرى لطفلكم. أوالخصوصية  

 اإلستماعجلسة  إجراءات  . أ
التالية وفقا لما نص عليه قانون  جراءاتالخاصة بمناقشة السجالت الدراسية طبقا لإل اإلستماعد جلسة ينبغي أن تعق

 g 1232، الجزء 20قوانين الواليات المتحدة  1974لعام  الحقوق التعليمية وسرية المعلومات الخاصة باألسرة 
(FERPA)      

الطالب ذي   أو ولي األمر خالل مهلة معقولة بعد مطالبة في  اإلستماعالمؤسسة بجلسة  أوتقوم الهيئة التعليمية  )1
 األهلية.

الطالب بتاريخ وموعد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة أو ولي األمر المؤسسة بإخطار  أوتقوم الهيئة العليمية  )2
 كافية.

اشرة في  مثل موظف ممن يعملون في هيئة ممن ليس لهم مصلحة مب اإلستماعة أن يدير جلس  أحديمكن لشخص و )3
 نتيجة الجلسة. 

الطالب ذي األهلية فرصة كاملة وعادلة لتقديم الدالئل التي تثبت  أو ولي األمر المؤسسة  أوتمنح الهيئة التعليمية  )4
الحتوائها  أولكونها مضللة  أوعتراض على محتوى السجالت الدراسية الخاصة بالطالب لعدم دقتها حقهم في اإل

التمثيل من قبل   أوالطالب حق اللجوء إلى مساعدة  أو لولي األمرلخصوصية. وعلى انتهاكا لحق الطالب في ا
 أكثر ممن يختار، مثل محام، على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة.  أوشخص 

 كتابيا في خالل مدة معقولة من الزمن بعد انتعقاد الجلسة.المؤسسة قرارها  أووتقدم الهيئة التعليمية  )5
على الدالئل المقدمة خالل الجلسة ويجب أن يتضمن ملخص لهذه الدالئل والحيثيات التي وينبغى أن يقوم القرار  )6

 اعتمد عليها القرار. 
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 (CFR §300.620 34)نتائج الجلسة   .ب
أنها تمثل انتهاكا  أومضللة  أوإذا قررت الهيئة المشاركة بناء على ما جاء في الجلسة أن المعلومات غير دقيقة 

حقوق الطفل، فعليها تعديل المعلومات وإبالغكم خطيا بذلك.اما إذا قررت الهيئة   لحق آخر من  أوللخصوصية 
غير   أوتنتهك خصوصية الطفل  أومضللة  أوالمشاركة بناء على ما جاء في الجلسة أن المعلومات ليست غير دقيقة 

ر إلى األسباب التي أدت يشي أويحمل تعليقكم على المعلومات إلى السجالت ذلك من حقوقه فمن حقكم إضافة إقرارا 
  اختالفكم مع قرار الهيئة المشاركة.إلى 

  
  وينبغي على هذا اإلقرار الذي يضاف إلى سجالت طفلكم الدراسية أن: 

يحفظ من قبل الهيئة المشاركة كجزء من السجالت الخاصة بطفلكم طالما احتفظت هذه الهيئة بالجزء من السجالت  .1
 وأيضاترضتم عليها، الذي يحتوى على المعلومات التي اع

الجزء منها الذي يحتوى على المعلومات التي اعترضتم عليها  أوفي حالة اإلفصاح عن السجالت الخاصة بطفلكم  .2
 قراركم لهذا الشخص. إألي شخص فيجب أن يتم اإلفصاح عن 

 (CFR §300.623 34) حمايةال  .ت
في كل من مراحل جمعها  دالة على الشخصيةالمعلومات الينبغي على كل من الهيئات المشاركة الحفاظ على سرية 

  وحفظها واإلفصاح عنها والتخلص منها.
  
العاملين في كل من الهيئات المشاركة مسؤال عن ضمان سرية أية معلومات تؤدي إلى   أحدينبغي أن يكون هناك 

  تعريف الشخصية.
  

الشخصية أن يتلقوا التدريب والتعليمات استخدام المعلومات الدالة على  أوينبغي على جميع العاملين في مجال جمع 
من قانون التعليم لذوي   Bها فيما يتعلق بالخصوصية طبقا لما نصت عليه الفقرة إجراءاتعن سياسات الوالية و

 .(IDEA and FERPA)اإلحتياجات الخاصة وقانون الحقوق التعليمية وسرية المعلومات الخاصة باألسرة  
  

ركة أن تحتفظ بقائمة محدثة باسماء ووظائف العاملين في الهيئة والذين لديهم حق كما ينبغي على الهيئات المشا
  اإلطالع على معلومات الدالة على الشخصية. 

 (CFR §300.624 34)اعدام المعلومات  . 6
ي والتينبغي على هيئة التعليم المحلي التي تتبعوها أن تبلغكم عندما تكف عن استخدام المعلومات الدالة على الشخصية 

  ا لتوفير الخدمات التعليمية لطفلكم، وينبغي إعدام تلك المعلومات بناء على طلبكم.استخدامه أو اوحفظه اجمعهقامت ب
  

حتفاظ بسجل دائم يحتوى على اسم الطفل وعنوانه ورقم الهاتف الخاص به وما حصل عليه من  اإل للهيئة ولكن يمكن
   .لعام الدراسي الذي اجتازه وتاريخ اجتيازه لها واالدرجات وسجل حضوره المدرسي والمواد التي درسه
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III. تقديم شكوى إلى اإلدارة التعليمية للوالية إجراءات   (34 CFR §§300.151-153) 

 
A.  تقديم شكوى إلى اإلدارة التعليمية للوالية   إجراءاتو ، جراءاتعدم صحة اإل استماع شكوىالفرق بين جلسة 

المؤدية إلى  جراءاتتفرق بين اإل (IDEA)من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  Bقرة الفالقواعد التي تنص عليها 
إلى تلك الشكوى. وكما  اإلستماعجلسة و جراءات شكوى عدم صحة اإلإلى  المؤدية تقديم شكوى إلى اإلدارة التعليمية للوالية و

من  Bدارة التعليمية بدعوى انتهاك أية من متطلبات الفقرة المؤسسة يمكنها تقديم شكوى إلى اإل أوسنشرح الحقا فإن الفرد 
أية هيئة عامة   أوالهيئة التعليمية للوالية  أومن قبل هيئة التعليم المحلية  (IDEA)قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 أوألي سبب يتعلق باقتراح  ت جراءاصحة اإل شكوى عدمأخرى. وتستطيعون أنتم كما تستطيع هيئة التعليم المحلية أن تتقدم ب
المناسب المجاني الذي  توفير له التعليم  أوإلحاقه بالتعليم  أو المعاقتقييم طفلكم  أواالستحقاق تغيير في تحديد  أورفض مبادرة 

التعليمية . وينبغي على المسؤلين في الهيئة التعليمية للوالية البت في الشكوى المقدمة لإلدارة (FAPE)ألمثاله  تكفله الدوله
غير  اإلستماعضابط الزمنية حسب القواعد، وينبغي أن يقوم  المهلةستين يوما، إال إذا تم مد  تتجاوزال  مهلةللوالية في 

وعليه أن يصدر قرارا خطيا في  عن طريق الوساطة)  أو التسوية اجتماعفي  تسويتهاماع الشكوى (في حالة عدم استالمنحاز ب
،  التسويةعملية كما سيجيء في هذا المستند تحت عنوان  التسوية مهلةوأربعين يوما بعد انتهاء  خمسة تتجاوزال  مهلةخالل 

طلب هيئة التعليم المحلية. وسيتم التعرض بتفصيل أكثر فيما  أوبناء على طلبكم  المهلةبمد  اإلستماعضابط إال في حالة سماح 
صحة   استماع شكوى عدمعقد جلسة  إجراءاتو التسوية اجتماع إجراءات، وجراءاتشكوى عدم صحة اإلسيأتي لكل من 

   .جراءاتاإل

B .  التعليمية للوالية   شكوى إلى اإلدارةكيفية تقديم(34 CFR §300.153)  
  المؤسسة أن تتقدم بشكوى خطية لإلدارة التعليمية للوالية. أو ديمكن للفر

  وينبغي أن تشتمل الشكوى على: 
من قانون التعليم لذوي  Bالفقرة  قواعد أوى متطلبات أحدهيئة عامة أخرى قد انتهكت  أوإقرار بأن هيئة التعليم المحلية  . 1

 ، (IDEA)اإلحتياجات الخاصة 
 الوقائع التي تقوم عليها الشكوى،  .2
 وأيضاتوقيع مقدم الشكوى وبيانات اإلتصال به،  .3
 إذا كانت الشكوى تتعلق بطفل معين فيجب أن تشتمل على اسم الطفل وعنوان سكنه. .4
 ها الطفل،ب لتحقالتي يالمدرسة  اسم .5
 في حالة الطفل أو الشاب الذي ال مأوى له، بيانات اإلتصال المتاحة واسم المدرسة التي يلتحق بها، .6
 أيضاووصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل بما يتضمن الوقائع المتعلقة بالمشكلة،  .7
 الشكوى. م الشكوى في الوقت الذي يقدم فيه الذي يقداقتراح لحل المشكلة في حدود معرفة وامكانيات الطرف  .8
قبل تاريخ تقديم الشكوى كما سيوضح  عام واحدقصاها أوينبغي أن تحتوى الشكوى على ادعاء بانتهاك حدث في مدة  .9

  . التعليمية للوالية شكوى إلى اإلدارةتقديم  إجراءاتتطبيق الحقا تحت عنوان 
  وينبغي إرسال الشكوى إلى: 

  

  

ا  . أ

  والرقابة والتخطيط   الشكاوى رئيس إدارة 
  مكتب التعليم لذوى اإلحتياجات الخاصة 

  اإلدارة التعليمية لوالية بنسلفانيا
  ماركت ستريت، الدور السابع 333

  0333-17126هاريسبرج، بنسلفانيا 

  

Chief, Division of Compliance, Monitoring and Planning 
Bureau of Special Education 
Pennsylvania Department of Education 
333 Market Street, 7th Floor 
Harrisburg, PA 17126-0333 
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 جراءات إلا
 الزمينة المحددة بستين يوما بعد تقديم الشكوى لحدوث األتي: المهلة )1

 التحري المستقل للمكان إذا تراءى للهيئة التعليمية للوالية أن هناك ما يستدعي ذلك،  . 1
فيما يتعلق بادعائه في   خطية مأالشكوى أن يوفر المزيد من المعلومات سواء كانت شفهية اتاحة الفرصة لمقدم  . 2

 الشكوى المقدمة، 
الهيئة العامة األخرى للرد على الشكوى مقدمة في ذلك الحد األدنى   أومام هيئة التعليم المحلية أاتاحة الفرصة  . 3

يئة، و(ب) فرصة لولي األمر الذي تقدم سباب الشكوى كما يتراءى للهأالمطلوب وهو: (أ) اقتراح لحل 
 ن يتفقا على اللجوء إلى تدخل الوساطة. أبالشكوى والهيئة 

الهيئة العامة األخرى قد قامت بانتهاك  أوإذا ما كانت هيئة التعليم المحلية مراجعة كل المعلومات وتحديد  . 4
 أيضاو، (IDEA)قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  Bمن متطلبات الفقرة 

اصدار إقرارا خطيا موجها إلى مقدم الشكوى يحتوى على الرد على كل اإلدعاءات التي جاءت في الشكوى،  . 5
ويحتوي على: (أ) الوقائع التي تم اكتشافها والنتائج المترتبة عليها، و(ب) الحيثيات التي قام عليها قرار الهيئة  

 التعليمية للوالية.
 ي، التنفيذالزمينة، القرار النهائ المهلةمد  )2

الزمينية المقررة وهي ستون يوما فقط في حالة: (أ) إذا كانت الظروف المحيطة بالشكوى  المهلةيمكن مد   . أ
الهيئة العامة األخرى المعنية قد   أوإذا كان ولي أمر الطفل والهيئة التعليمة المحلية (ب)  أوالمقدمة غير معتادة، 

 إذا توفر ذلك في الوالية.  للتسويةغيرها من الوسائل   أوالوساطة  الزمنية للجوء إلى المهلةاتفقا معا على مد 
تضمن إذا لزم األمر على:  يالقرار النهائي للهيئة التعليمية للوالية ينبغي أن يتضمن طرق التنفيذ الفعالة، وأن    . ب

 تصحيحية لتحقيق اإللتزام.  إجراءات، و(ت) مفاوضات(أ) أنشطة الدعم الفني (ب) 
 ة رفض تقديم الخدمات المناسبةفي حال  التدابير )3

خفقت في تقديم الخدمات المناسبة ينبغي على الهيئة  أشكوى وجد فيها أن هيئة التعليم المحلية قد ال في  عند البت
  :تناولتالتعليمية للوالية أن 

 التصحيحية المالئمة لمقابلة احتياجات الطفل، وأيضا  جراءاتعدم تقديم الخدمات المناسبة واإل  . أ
 لخدمات المستقبلية لكافة األطفال المعاقين.توفير ا  . ب

 جراءاتعدم صحة اإل استماع شكوىالشكوى المقدمة لإلدارة التعليمية للوالية و جلسة   )4
في جلسة استماع كما سيتم  هاتناولالتعليمية للوالية وكانت هذه الشكوى سيتم  شكوى إلى اإلدارةفي حالة تقديم 

في حالة احتواء الشكوى المقدمة لإلدارة   أو جراءاتصحة اإل ى عدمشكوتقديم التوضيح الحقا تحت عنوان 
، اإلستماعه جلسة تناولتأكثر مما س أوى الموضوعات أحدالتعليمية للوالية على أكثر من موضوع بحيث تكون 

ة. أما حتى يتم عقد الجلس  اإلستماعه جلسة تناولتالجزء منها الذي س أوفينبغي على الوالية أن تضع الشكوى جانبا 
 جراءاتالزمنية واإل المهلة في خالل فينبغي أن يبت فيها  اإلستماعجلسة  هاتناولتاألجزاء من الشكوى التي لن 

المحددة كما سيجيء الحقا. في حالة تعرض الشكوى لموضوع مما سبق البت فيه خالل جلسة استماع ويتعلق بنفس 
نافذا فيما يتعلق بذلك الموضوع، وينبغي على   اإلستماعلسة نتم وهيئة التعليم المحلية)، يكون قرار جأاإلطراف (

  الهيئة التعليمية للوالية إبالغ مقدم الشكوى بأن القرار نافذ. 
  

التي تتعلق برفض هيئة التعليم المحلية تطبيق قرار جلسة  الشكاوىوينبغي على الهيئة التعليمية للوالية البت في 
  ا أعاله. المشار إليه جراءاتطبقا لإل اإلستماع
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IV. جراءات صحة اإل شكوى عدمتقديم  إجراءات 

A.  عاستماكيفية المطالبة بعقد جلسة 
 (CFR §300.507 34) جراءاتصحة اإل شكوى عدمتقديم  . 1

  نظرة عامة
 أورفض مبادرة  أوفي أي أمر يتعلق باقتراح  جراءاتصحة اإل شكوى عدميمكنكم كما يمكن هيئة التعليم المحلية تقديم 

توفير له التعليم المناسب المجاني  أو لحاقه بالتعليم لذوي اإلحتياجات الخاصةإ أو تقييم طفلكم  أو  استحقاق تحديدتغيير في 
  . (FAPE)الذي تكفله الدولة 

  
ال يتعدى عامين قبل التاريخ الذي نمى   دعاء بانتهاك قد تم في زمن إأن تتضمن  جراءاتشكوى عدم صحة اإلوينبغي على 

  نتهاك الذي تقوم عليه الشكوى المقدمة. مر االأكان ينبغي أن يمنو إلى علمكم  أوهيئة التعليم المحلية   علم  أوفيه إلى علمكم 
  

  األسباب التالية:  حدأل المهلةالزمنية المشار إليها أعاله ال تنطبق في حالة عدم تمكنكم من تقديم الشكوى خالل تلك  المهلةو
 أوالمشكلة موضوع الشكوى،  قامت بتسويةعتقادها أنها الفهم في اهيئة التعليم المحلية  ساءتا . 1
من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  Bلم تقدم هيئة التعليم المحلية لكم المعلومات التي ينبغي عليها توفيرها طبقا للفقرة  . 2

 . (IDEA)الخاصة 
  لولي األمر توفير المعلومات 

قليلة التكاليف المتاحة   أوم فيما يتعلق بالخدمات القانونية المجانية ينبغي على هيئة التعليم المحلية توفير المعلومات لك
  . جراءاتصحة اإل شكوى عدمكانت الهيئة قد تقدمت ب أوإذا كنتم  أوفي المنطقة عند مطالبتكم بهذه المعلومات، 

B . جراءات صحة اإلشكوى عدم  محتويات 
 نظرة عامة . 1

صحة   شكوى عدممحامي أي منكما) أن يتقدم ب أولتعليم المحلية (على هيئة ا أوللمطالبة بجلسة استماع ينبغي عليكم 
للطرف اآلخر. ويجب أن تتضمن هذه الشكوى على القائمة التي ستأتي الحقا والتي يجب أن تعامل معاملة  جراءاتاإل

الشكوى للطرف   رسليعلى هيئة التعليم المحلية أيكما تقدم بالشكوى أن  أو المعلومات السرية. وفي الوقت نفسه عليكم أنتم
  .(ODR)النزاعات  تسويةاآلخر كما ينبغي تسليم نسخة منها إلى مكتب 

 محتويات الشكوى . 2
  على ما يلي:  جراءاتشكوى عدم صحة اإلينبغي أن تحتوي 

 اسم الطفل،   . أ
 عنوان سكن الطفل،   .ب
 اسم المدرسة التي يلتحق بها الطفل  .ت
تشتمل الشكوى على بيانات اإلتصال المتاحة واسم المدرسة   ى لهم يجب أنأوالشباب الذين ال م أوفي حالة األطفال   .ث

 التي يلتحق بها الطفل،
المرفوض، بما يتضمن الوقائع المتعلقة  أووصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل والتي تتعلق باإلجراء المقترح   .ج

 بالمشكلة، و
 الشكوى في الوقت الذي يقدم فيها الشكوى.مكانيات الطرف الذي يقدم إاقتراح لحل المشكلة في حدود معرفة و  .ح

 جراءات صحة اإلعدم  شكوى استماعاإلخطار الالزم قبل جلسة  . 3
محامي الطرف المتقدم بالشكوى)  أوهيئة التعليم المحلي إال إذا قمتم ( أولن يمكنكم الحصول على جلسة استماع أنتم 

  ها أعاله.تتضمن المعلومات المشار إلي جراءاتصحة اإل شكوى عدمبتقديم 
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 كفاية الشكوى . 4
ينبغي أن تكون الشكوى كافية. وتعتبر الشكوى كافية (أي  اإلستماعحدد جلسة تخذ الشكوى مجراها وتأمن أجل أن ت

 اإلستماعضابط الهيئة) بإخطار  أونتم أأنها تفي بالمتطلبات المشار إليها أعاله) إال إذا قام الطرف المتلقي للشكوى (
خمسة عشرة يوما من تاريخ تلقيه للشكوى، بأن الطرف المتلقي يرى  تتجاوززمنية ال  مهلة والطرف اآلخر خطيا في

  ال تفي بالمتطلبات التي تم اإلشارة إليها فيما سبق. جراءات شكوى عدم صحة اإلأن 
 

نتم  ألشكوى (الطرف المتلقي ل استالممن  خمسة أيام تتجاوززمنية ال  مهلة أن يقوم في خالل  اإلستماعضابط  وينبغي على
تشتمل على المتطلبات السابق  جراءاتشكوى عدم صحة اإليقرر إذا ما كانت  أن ها غير كافية،يرى أن التيالهيئة)  أو

  خطيا فورا.  بالنتيجة ذكرها أم ال، وأن يقوم بإخطار كال الطرفين (أنتم والهيئة)

 تعديل الشكوى . 5
  وى في هذه الحاالت فقط:هيئة التعليم المحلية أن تعدل الشكليمكن  أويمكنكم 

 اجتماعفي  جراءاتشكوى عدم صحة اإل لتسويةخطيا وأعطي فرصة  عديلقر الطرف اآلخر بموافقته على التأإذا   . أ
 أو، كما سيجيء الحقا، التسوية

 خمسة أيام. تتجاوززمنية ال   مهلةيأذن بالتعديل في أي وقت خالل أن  اإلستماعضابط يمكن ل  .ب
(خمسة  التسوية جتماعالزمنية المحددة ال المهلةالهيئة) فإن  أورفة الطرف الذي تقدم بها (أنتم إذا تم تعديل الشكوى بمع  .ت

(ثالثون يوما من تاريخ تلقي الشكوى) تبدأ من  للتسويةالزمنية المحددة  المهلةعشر يوما من تاريخ تلقي الشكوى)، و
  جديد من التاريخ الذي تم فيه تقديم الشكوى المعدلة. 

 جراءات صحة اإل شكوى عدملتعليم المحلية على رد هيئة ا . 6
فيما يتعلق  إخطار خطي مسبقفي حالة عدم إرسال هيئة التعليم المحلية إخطارا خطيا إليكم كما سيأتي الحقا تحت عنوان 

  عشرة أيام ردا يتضمن اآلتي: تتجاوززمنية ال  مهلةبموضوع الشكوى، فينبغي على الهيئة أن ترسل إليكم في خالل 
 رفضها اإلجراء موضوع الشكوى، أوللسبب الذي أدى إلى اقتراحها  اسيرتف  . أ

بطفلكم واألسباب التي أدت إلى   برنامج التعليم الفردي فريق بالبحث  هاتناوللإلختيارات األخرى التي  ااستعراض  .ب
 استبعاد تلك اإلختيارات، 

 وأيضاقرار المذكور، القام عليها التقييم والقياس والسجالت واإلقرارات التي  إجراءاتلجميع  ااستعراض  .ت
  برفضه.   أوللعوامل األخرى التي تتعلق باإلجراء التي قامت هيئة التعليم المحلية بالمبادرة به  ااستعراض  .ث
ة من أن تقرر أن شكوى عدم صحة  هيئة التعليم المحلي أعاله، 4إلى  1وال يمنع توفر ما جاء في النقاط من   .ج

  ر كافية.التي تقدمتم بها غي جراءاتاإل

 جراءات صحة اإلرد الطرف اآلخر على شكوى عدم  . 7
عشرة   تتجاوزأن يرسل ردا للطرف اآلخر خالل مدة زمنية ال  جراءاتصحة اإلينبغي على الطرف المتلقي لشكوى عدم 
وان هذا الرد موضوعات الشكوى. إال في الحالة التي جاء ذكرها تحت العن تناوليأيام من تاريخ تلقي الشكوى، على أن 

  . جراءاتصحة اإل شكوى عدمرد هيئة التعليم المحلية على السابق مباشرة 

C. التسوية إجراءات (34 CFR §300.510) 
 التسوية اجتماع . 1

خمسة عشرة يوما من تلقيكم إخطارا بالشكوى المقدمة وقبل بداية جلسة   تتجاوزينبغي على الهيئة في خالل مدة زمنية ال 
بطفلكم والذي   برنامج التعليم الفرديفريق األعضاء المعنيين في  أوومع العضو  معكم اعاجتماتعقد لشكوى، أن ا استماع

  :واالجتماعلديه معرفة محددة عن الوقائع التي تتعلق بالشكوى المقدمة. 
 اتخاذ القرار عن الهيئة، وأيضا   صالحيةينبغي أن يتضمن ممثال لهيئة التعليم المحلية ممن لديهم   . أ

محامي الهيئة إال إذا كان المحامي الخاص بكم حاضرا. وتقومون أنتم والهيئة بتحديد األعضاء  ال ينبغي أن يحضره   .ب
هو منحكم فرصة لمناقشة   االجتماع. والهدف من االجتماعطفلكم لحضور ل برنامج التعليم الفرديفريق المعنيين في 

 من تسوية النزاع.ليم المحلية هيئة التعتتمكن الشكوى التي تقدمتم بها والوقائع التي تقوم عليها حتى 
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 ضروريا في حالة:  االجتماعال يصبح   .ت
 االجتماعقمتم أنتم والهيئة باإلتفاق خطيا على التنازل عن  )1
 .الوساطةقمتم أنتم والهيئة باإلتفاق على اللجوء إلى الوساطة، كما سيجيء تحت عنوان  )2

 التسوية  مهلة . 2
ثالثين  تتجاوززمنية ال  مهلة المقدمة على النحو الذي يرضيكم خالل  الشكوى عن تسويةإذا عجزت هيئة التعليم المحلية 

 استماع )، فيمكن لجلسة التسوية جراءاتالزمنية الالزمة إل المهلة ( جراءاتصحة اإليوما من تاريخ تلقي شكوى عدم 
  لشكوى أن تنعقد.ا

  لتسوية الزمنية الالزمة ل المهلةانتهاء  بخمسة وأربعين يوما لصدور قارارا نهائيا، بعدالزمنية المحددة  المهلةتبدأ 
و المحددة بثالثين  لتسويةالزمنية الالزمة ل المهلة والمحددة بثالثين يوما، وهناك بعض اإلستثناءات التي قد تحدث لتعديل 

  يوما، كما سيأتي الحقا.

حتى تتم موافقتكم على   ستماعاإلوجلسة  للتسويةالزمنية  المهلةسيؤدي إلى تأخير  التسوية اجتماعوعدم مشاركتكم في 
واللجوء إلى الوساطة.   التسوية إجراءات. إال في حالة اتفاقكم مع هيئة التعليم المحلية بالتنازل عن التسوية اجتماعحضور 

، التسوية اجتماعوإذا بذلت الجهود الكافية والمثبتة بالمستندات ولم تتمكن مع ذلك الهيئة من الحصول على مشاركتكم في 
التي تقدمتم بها  اإلستماعضابط ، أن تطالب والمحددة بثالثين يوما للتسويةالزمنية الالزمة  المهلةن للهيئة في نهاية فيمك

هيئة التعليم المحلية لإلتفاق معكم  محاوالتعلى سجل بالمستندات الدالة على ذلك  تضمنبإلغاء الشكوى. وينبغي أن ت
  على موعد ومكان، ومثاال على ذلك:

 إجرائها ونتائج تلك اإلتصاالت، محاولةتمت  أوالتي تمت إلتصاالت باتفصيلية سجالت  . 1
 وأيضاوالرد عليها،   ولي األمرإلى رسالها إنسخ من المراسالت التي تم   . 2
 .ونتائج كل من هذه الزيارات  عمله مكان  أو ولي األمر تفصيلية بالزيارات إلى منزل  سجالت . 3

خمسة عشرة يوما من  تتجاوززمنية ال  مهلةفي خالل  التسوية اجتماعفي عقد  في حالة إخفاق هيئة التعليم المحلية
ضابط ، يمكنكم مطالبة التسوية اجتماعفي حالة عدم مشاركتها في  أوتسلمها اإلخطار بالشكوى التي تقدمتم بها 

  . جراءاتعدم صحة اإل ىاستماع شكوالزمنية المحددة بخمسة وأربعين يوما لعقد جلسة  المهلةباإليذان ببدء  اإلستماع

 والمحددة بثالثين يوما  للتسويةالزمنية الالزمة  المهلةتعديل  . 3
الزمنية المحددة بخمسة   المهلة، فإن التسوية اجتماعفي حالة اتفاقكم خطيا مع هيئة التعليم المحلية على التنازل عن 

  تبدأ في اليوم التالي.  اإلستماعوأربعين يوما لجلسة 
  

وقبل   التسوية اجتماع أوبعد بدء الوساطة امكانية التوصل إلى حل، ية بعدم خطيا مع هيئة التعليم المحل ة اتفاقكمفي حال 
تبدأ في اليوم  اإلستماعالزمنية المحددة لجلسة  المهلةفإن  و المحددة بثالثين يوما، للتسويةالزمنية الالزمة  المهلةنهاية 
  التالي. 

 اإلتفاق الخطي على تسوية النزاع . 4
، فينبغي عليكم وعلى هيئة التعليم المحلية عقد اتفاق ملزم  التسوية اجتماعحالة التوصل إلى تسوية للنزاع اثناء انعقاد في 

  قانونيا، فيكون هذا االتفاق:
 اتخاذ القرارات الملزمة للهيئة، وأيضا صالحيةموقعا من قبلكم ومن قبل ممثل هيئة التعليم المحلية الذي لديه   . أ

، فيمكن ألي من  التسوية جتماعكنتيجة ال مع هيئة التعليم المحلية في حالة توصلكم لإلتفاق –إلتفاق مراجعة ا مهلة  .ب
ثالثة أيام عمل من تاريخ توقيع  تتجاوززمنية ال  مهلة الهيئة) أن تتراجع عن اإلتفاق في خالل  أوالطرفين (أنتم 

 اإلتفاق.
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V.  جراءات صحة اإلعدم  استماع شكوىجلسات 

A. 34)(  جراءاتصحة اإلير منحاز لشكوى عدم ستماع غجلسة ا CFR §300.511   

 نظرة عامة . 1
ينبغي عليكم وعلى هيئة التعليم المحلية المعنية بالنزاع، أن تتاح لكما  جراءات صحة اإلفي كل مرة تقدم فيه شكوى عدم 

  إجراءاتعنوان  وتحت جراءاتصحة اإلعدم  استماع شكوىجلسة غير المنحاز كما جاء تحت عنوان  اإلستماعفرصة 
. (مما تتضمن جراءاتصحة اإللعدم  الشكاوىفي بنسلفانيا بإدارة نظام  (ODR) ويقوم مكتب تسوية النزاعات .التسوية

   )المواردعليه قائمة 

  اإلستماعضابط عدم انحياز  . 2
  الحد األدنى من المتطلبات وهي: اإلستماعضابط ينبغي أن يتوافر في 

توفير التعليم والرعاية للطفل. وال يعتبر هيئة التعليم المحلية المعنية ب أولتعليمية للوالية اال يكون من موظفي الهيئة ا  .أ
 .اإلستماعضابط لقيامه بدور  لمجرد أنه تقاضى منها أجراالشخص موظفا لدى الهيئة 

 .عاإلستماضابط مهنية تتعارض مع عدم اإلنحياز الذي ينبغي أن يتصف به    أواال يكون له مصلحة شخصية    .ب
ولألحكام الفدرالية  ، (IDEA)أن يتصف بالمعرفة وأن يكون متفهما ألحكام قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة   .ت

القانون، وللتفسيرات القانونية لهذا القانون من قبل المحاكم الفدرالية ومحاكم الوالية،  اوأحكام الوالية التي تتعلق بهذ
 وأيضا

الممارسات ، والتخاذ وكتابة القرارات التي تتوافق مع اإلستماعة الالزمة إلدارة جلسة أن تكون لديه المقدرة والمهار  .ث
  القانونية المتبعة.

وتتضمن  اإلستماعضابط وينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن تحتفظ بقائمة تضم األشخاص الذين يقومون بدور 
  على إقرار بمؤهالت كل منهم.

   جراءاتصحة اإل استماع شكوى عدمموضوع جلسة  . 3
صحة  الهيئة) أن يناقش موضوعات لم تتضمن عليها شكوى عدم  أو(أنتم  اإلستماعال يمكن للطرف الذي طالب بجلسة 

  ، إال بعد موافقة الطرف اآلخر. جراءاتاإل

 اإلستماعالزمنية التي يمكن المطالبة في خاللها بعقد جلسة  المهلة . 4
 الحدود الزمنية  .أ

عامين  تتجاوززمنية ال  مهلةللشكوى في خالل  اإلستماعة التعليم المحلية المطالبة بعقد جلسة على هيئ أوينبغي عليكم 
الموضوع الذي تقوم  اكان ينبغي أن يمنو إلى علمكم أوعلم هيئة التعليم المحلية  أوالتاريخ الذي نمى فيه إلى علمكم من 

ن تتضمن ادعاء بانتهاك تم في تاريخ ال يتعدى أ جراءاتشكوى عدم صحة اإلعليه الشكوى المقدمة. وينبغى على 
   .جراءاتصحة اإلمعرفة الهيئة باإلجراء الذي تقوم عليه شكوى عدم   أومعرفتكم عامين من تاريخ 

  
  اإلستثناءات في المهلة الزمنية

  لتالية:لألسباب ا جراءاتصحة اإلتقديم شكوى عدم   عدم استطاعتكمينطبق شرط المهلة الزمنية عليكم في حالة   ال
 أوالمشكلة موضوع الشكوى،  قامت بتسويةاساءت هيئة التعليم المحلية الفهم في اعتقادها أنها  .1
من قانون التعليم لذوي   Bلم تقدم هيئة التعليم المحلية لكم المعلومات التي ينبغي عليها توفيرها طبقا للفقرة  . 2

 . (IDEA)اإلحتياجات الخاصة 

B .   حق الفرد في أن يستمع إليهFR §300.512)(34 C  

  نظرة عامة . 1
  جراءات(بما في ذلك جلسة استماع تتعلق باإل جراءاتصحة اإل شكوى عدم اإلستماع يحق ألي طرف من أطراف جلسة 

  أن:  المراجعة غير المنحازة، استئناف القرارات طرف في استئناف، كما جاء تحت عنوان أوالتأديبية)، 
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 مدربين فيما يتعلق بمشكالت األطفال المعاقين، أوصة أشخاص لهم دراية خا أونصحه محامي ييرافقه و  .أ
 ومواجهة واستجواب الشهود والمطالبة بحضورهم،  تقديم األدلة  .ب
دخال إلى الجلسة األدلة التي لم يتم اإلفصاح عنها للطرف اآلخر قبل فترة ال تقل عن خمسة أيام عمل قبل جلسة  إمنع   .ت

 ،اإلستماع
 وأيضاإلكترونيا طبقا الختياركم،  أوسواء كان خطيا الحصول على تسجيل كامل لنص الجلسة   .ث
 إلكترونيا طبقا الختياركم، من الحقائق والقرارات الناتجة عن الجلسة.  أوالحصول على نسخة خطية   .ج

 اإلفصاح عن المزيد من المعلومات . 2
كافة التقييمات التي تمت  قوموا باإلفصاح لجميع األطراف األخرى عن نتائجتالتعليم المحلية أن  ينبغي عليكم وعلى هيئة

الهيئة استخدامها في جلسة   أوإلى ذلك اليوم، وعن التوصيات التي جاءت نيتجة لتلك التقييمات، والتي تعتزمون أنتم 
 . اإلستماع، في خالل مدة ال تقل عن خمسة أيام عمل قبل موعد جلسة اإلستماع
التوصيات المعنية إلى جلسة   أوشرط من إدخال التقييمات أن يمنع الطرف الذي ال ينفذ هذا ال اإلستماعضابط ويمكن ل
  بدون موافقة الطرف اآلخر. اإلستماع

 اإلستماع أثناء انعقاد جلسة  لياء األمورأوحقوق  . 3
  ينبغي أن يعطى لكم الحق في: 

 إلى الجلسة،  اإلستماعإحضار الطفل موضوع جلسة   .أ
 فتح الجلسة للجمهور، وأيضا  .ب
  حقائق والقرارات الناتجة عنها بال مقابل.الحصول على تسجيل للجلسة ولل   .ت

C.  34)(  اإلستماعقرارات جلسة CFR §300.513 
 اإلستماعضابط قرار  . 1

بناء  (FAPE) ةقراره بشأن تلقي طفلكم التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدول اإلستماعينبغي أن يتخذ مسؤل جلسة   .أ
 على وقائع فعلية. 

أن طفلكم لم يتلقى التعليم المناسب  اإلستماعضابط ، قد يقرر جراءاتاء بانتهاك اإلفي اإلمور التي يتعلق فيها اإلدع  .ب
 :جراءات، فقط في حالة أن عدم صحة اإل(FAPE)المجاني الذي تكفله الدولة 

 ،(FAPE)حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدوله  سلبا على أثرت ) 1
في عملية اتخاذ القرار بشأن توفير التعليم المناسب المجاني  فرصتكم في المشاركةى عل  سلبا وبشكل واضحأثرت  ) 2

 ، أو (FAPE)الذي تكفله الدوله 
 تسببت في حرمانه من ميزة تعليمية. ) 3

 بند اإلنشاء  .ت
تطلبات امره لهيئة التعليم المحلية بتنفيذ المأون إصدار م اإلستماعضابط يل أية من األحكام السابقة لمنع أوت يجوزال 

من قانون التعليم لذوي   Bتحت الفقرة  جراءاتحماية اإلنص عليها الجزء من األحكام الفدرالية الخاص بالتي 
ألية  يجوز. وال 300.536إلى  300.500األجزاء من  34(الئحة القوانين الفدرالية  (IDEA)اإلحتياجات الخاصة 

، النماذج،  جراءاتشكوى عدم صحة اإل، جراءاتصحة اإل شكوى عدمتقديم : العناوينمن األحكام التي جاءت تحت 
 اإلستماع وقرارات جلسة غير المنحاز للشكوى، حق الفرد في أن يستمع إليه، اإلستماععملية التسوية، جلسة 
)، أن تؤثر على حقكم في التقدم بطلب الستئناف 300.513إلى   300.507األجزاء من  34(أحكام القوانين الفدرالية 

  المختصة. محكمة الفي  جراءاتصحة اإلعدم  شكوى إلستماعاجلسة 

 للشكوى اإلستماعالطلب المنفصل لجلسة  . 2
من قانون التعليم  Bالفقرة  من األحكام الفدرالية تحت جراءاتحماية اإلخاص بالجزء الي يل أيا مما جاء فأوت يجوزال 

)، بحيث يحول 300.536إلى  300.500ألجزاء من ا 34(الئحة القوانين الفدرالية  (IDEA)لذوي اإلحتياجات الخاصة 
التي تم   جراءاتتتعلق بموضوع منفصل عما جاء في شكوى عدم صحة اإل جراءاتصحة اإلدون تقديمكم لشكوى عدم 

  تقديمها من قبل.
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 النتائج والقرارات للجنة اإلستشارية والجمهور العام . 3
  المعلومات الدالة على الشخصية أن:  ينبغي على الهيئة التعليمية للوالية بعد أن تقوم بحذف

اإلستئناف للجنة اإلستشارات التعليمية  أو اإلستماعالنتائج والقرارات التي تم التوصل إليها عن طريق جلسة  نقلت  .أ
 وأيضا، (SEAP)الخاصة للدولة  

  الجمهور. تناولمهذه النتائج والقرارات في   ضعت  .ب

D. حازةنهائية القرار، اإلستئناف، المراجعة غير المن 
  اإلستماعنهائية قرار جلسة 

التأديبية) تعتبر نهائية، باستثناء حق كل  جراءاتالمتعلقة باإل اإلستماع(بما في ذلك جلسة  اإلستماعالقرار الذي يتخذ في جلسة 
  من الطرفين (أنتم و الهيئة) في اإلستئناف في محكمة مختصة.

E. اإلستماعومالئمة جلسات  اإلطار الزمني 
 ياإلطار الزمن . 1

والية أن تؤكد على عدم انقضاء أكثر من خمسة وأربعين يوما بعد انتهاء مهلة الثالثين يوما لينبغي على الهيئة التعليمية ل
  ليحدث التالي:  ، تعديل المهلة الزمنية الالزمة للتسوية و المحددة بثالثين يوماكما جاء تحت عنوان  أوالتسوية،  جتماعال
 وأيضا، اإلستماعلسة التوصل إلى قرار نهائي في ج  .أ

  إرسال نسخة من القرار إليكم وإلى هيئة التعليم المحلية.   .ب

 مد المهالت الزمنية  . 2
الحدود المذكورة (خمسة وأربعون يوما لجلسة   تتجاوزالمراجعة أن يأذن بمد المهلة الزمنية ل أو اإلستماعضابط يمكن ل

هيئة التعليم المحلية بطلب لمد المهلة الزمنية. وينبغي أن  أودمتم أنتم وثالثون يوما لقرار المراجعة) في حالة إذا ما تق اإلستماع
  تدار كل جلسة استماع تتضمن مناقشات شفهية في موعد ومكان مما يتناسب بالقدر الكافي مع ظروفكم وظروف طفلكم.

F. الدعاوىالمدنية والمهلة الزمنية لرفع هذه  الدعاوى 
 نظرة عامة . 1

الهيئة) في حالة عدم موافقتكم على النتائج والقرارات التي جاءت في قرار الهيئة التعليمية  أويمكن ألي الطرفين (أنتم 
 اإلستماع(بما فيها جلسات  جراءاتعدم صحة اإل شكوى استماعللوالية، أن يرفع دعوى مدنية فيما يتعلق بموضوع جلسة 

ة في الواليات المتحدة بدون اإللتفات إلى القيمة التأديبية). ويمكن رفع الدعوة في محكمة إقليمي جراءاتالمتعلقة باإل
الحكم في هذا النوع من القضايا).   صالحية دولة المختصة (محكمة الدولة التي لها في محكمة ال أوموضوع النزاع، 

  هي محكمة الكمنولث. بنسلفانياالمحكمة المختصة في 

 الحدود الزمنية . 2
الهيئة) سيكون لديه مهلة زمنية محددة   أوفي الواليات المتحدة (أنتم  الطرف الذي يقوم برفع الدعوى لمحكمة المقاطعة

بتسعين يوما من تاريخ قرار الهيئة التعليمة للوالية لرفع الدعوى المدنية. والطرف الذي يرفع الدعوى في محكمة  
ية ليتمكن من رفع الدعوى  الكمنولث سيكون لديه مهلة زمنية محددة بثالثين يوما من تاريخ قرار الهيئة التعليمية المحل

  المدنية.

 أخرى إجراءات . 3
  في أي دعوى قضائية، المحكمة:

 اإلدارية،  جراءاتتتلقى سجالت اإل . 1
 مطالبة هيئة التعليم المحلية بذلك، وأيضا  أوتستمع إلى المزيد من األدلة عند مطالبتكم  . 2
 منح اإلنتصاف الذي تراه مناسبا.تدلة وتتخذ قرارها بناء على قوة األ . 3

 عدة اإلنشاءقا . 4
 جراءاتما يضع حدودا على الحقوق واإل (IDEA)من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  Bال يوجد في الفقرة 

  إعادة ، العنوان الخامس من قانون 1990لعام  المعاقينفي ظل دستور الواليات المتحدة، وقانون األمريكيين  التدابيرو
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أية قوانين فدرالية أخرى تحمي حقوق األطفال المعاقين، ولكن قبل رفع الدعوى   أو)، 504(الجزء  1973لعام التأهيل 
التعليم لذوي اإلحتياجات  من قانون Bلإلنتصاف والذي تشتمل عليه أيضا الفقرة  محاولةالمدنية في ظل هذه القوانين في 

ق، إلى نفس المدى التي  ها فيما سبالتي تم اإلشارة إلي جراءاتصحة اإلشكوى عدم  إجراءات، ينبغي أن تستنفد الخاصة
من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  Bكانت ستستنفد لو كان الطرف الرافع للدعوى يفعل ذلك فيما يندرج تحت الفقرة 

أنه قد يكون أمامكم تدابير مما يندرج تحت القوانين األخرى تتداخل مع التدابير التي يتيحها قانون . ويعني ذلك الخاصة
 ولكن في العموم يكون اإلنتصاف عن طريق القوانين األخرى ممكنا بعد استنفاد التدابيرلذوي اإلحتياجات الخاصة.  التعليم

التسوية،   اجتماع، جراءاتصحة اإلاإلدارية التي يتيحها قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة (وهي شكوى عدم 
قضاء، إال في حالة وجود استثناء قضائي محدد يجعل من متابعة غير المنحاز للشكوى) قبل اللجوء لل اإلستماعوجلسة 

  التدابير اإلدارية أمر غير ذي جدوى.

G. أتعاب المحاماة 
 نظرة عامة . 1

، قد تمنح المحكمة  (IDEA)من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  Bإجراء فيما يندرج تحت الفقرة  أودعوى  ةفي أي
  ب معقولة للمحاماة كجزء من المصروفات:ولها في ذلك حرية اإلختيار أتعا

 جاء الحكم في صالحكم. لكم إذا   .أ
الهيئة التعليمية للوالية إذا جاء الحكم في صالحها، على نفقة المحامي الذي يقوم بتمثيلكم، إذا  أولهيئة التعليم المحلية   .ب

ال أساس لها،   أوغير معقولة  أوة رفع دعوى قضائية ترى المحكمة أنها غير جاد أوكان المحامي قد: (أ) تقدم بشكوى 
 أو ،  ال أساس له أوغير معقول  أو يبدو غير جدي  (ب) إستمر في النزاع بعد أن أصبح النزاع أو

هيئة التعليم المحلي إذا جاء الحكم في صالحها، على نفقة المحامي الذي يقوم بتمثيلكم، إذا ما  أوللهيئة التعليمية للوالية   .ت
  أوبعد لرفع الدعوى قد تم بدافع ال يتفق مع اللياقة مثل تعمد المضايقة، التأخير  فيما أو ماعاإلستكان طلبكم لجلسة 

  .جراءاترفع تكاليف اإل

 األتعاب المعقولة . 2
  المعقولة بما يتفق مع اآلتي: ةتمنح المحكمة أتعاب المحاما

، للخدمة  اإلستماعجلسة  أولدعوى تتماشى هذه األتعاب مع األتعاب المتعارف عليها في المجتمع الذي نشأت فيه ا  . أ
 في حساب األتعاب المستحقة.  مضاعف أومكآفأة ضافة إ يجوزماثلة في النوع والجودة. وال الم

من قانون التعليم لذوي   Bإجراء فيما يندرج تحت الفقرة  أوال تمنح األتعاب وال تسترد المصاريف المتعلقة بدعوى   .ب
 ت بعد أن تم عرض تسوية خطية عليكم إذا: ، لخدمات قدم(IDEA)اإلحتياجات الخاصة 

في حالة جلسة   أوالمدنية الفدرالية،  جراءاتمن أحكام اإل 68العرض قد جاء في المهلة المحددة في الحكم  كان )1
مراجعة على مستوى الوالية، في أي وقت يزيد عن عشرة أيام قبل  أو جراءاتعدم صحة اإل شكوى اإلستماع

 القضائية،  جراءاتبدء اإل
 وأيضا إذا لم يتم قبول العرض في خالل عشرة أيام،  )2
 اإلداري أن اإلنتصاف الذي حصلتم عليه أفضل لكم من عرض التسوية.  اإلستماعضابط  أوإذا وجدت المحكمة  )3
قد يتم إذا جاء الحكم   المتصلة به القيود فإن منح أتعاب المحاماة والتكاليف األخرى وبغض النظر عن هذه  )4

 عرض التسوية. ما يبرر رفضكم لم لصالحكم وكان لديك
  جراءات كنتيجة لإل االجتماعطفلكم، إال إذا عقد ل برنامج التعليم الفرديفريق ات اجتماعتمنح األتعاب فيما يتعلق ب ال  .ت

ا يعقد كنتيجة اجتماع، التسوية اجتماعالتسوية كما جاء تحت عنوان  اجتماعالدعوى القضائية. وال يعتبر  أواإلدارية 
 دعوى قضائية، فيما يتعلق بأحكام أتعاب المحاماة هذه. أوتماع إدارية لجلسة إس

 .الوساطةوال تمنح األتعاب للوساطة كما جاءت تحت عنوان   .ث

 تخفيض األتعاب . 3
إذا ما  (IDEA)من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  Bتقوم المحكمة بتخفيض األتعاب كما نصت عليه الفقرة 

  وجدت المحكمة:
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لمجراها قمتم بتأخير التسوية النهائية  جراءاتاإل أوالمحامي الذي يمثلكم قمتم خالل اتخاذ الدعوى  أوأنتم أنكم   . أ
 للنزاع بدون مبرر.

تزيد أتعاب المحاماة التي كانت ستمنح زيادة كبيرة عن األجر المحتسب بالساعة المتعارف عليه في المجتمع   .ب
 من يتمتعون بنفس مستوى الكفاءة والسمعة والخبرة.م للخدمات المماثلة التي يقدمها المحامون

 أو ، جراءاتواإل الدعاوىالوقت والخدمات القانونية المقدمة كانت أكثر مما ينبغي في مثل هذه   .ت
  جراءاتلم يتقدم المحامي الذي يمثلكم لهيئة التعليم المحلية بالمعلومات الكافية في اإلخطار بشكوى عدم صحة اإل  .ث

 . جراءاتشكوى عدم صحة اإل كما جاء تحت عنوان
هيئة التعليم المحلية قامت بتأخير التسوية  أوولكن المحكمة قد ال تقوم بتخفيض األتعاب إذا وجدت أن الوالية 

في   جراءاتحماية اإلأنها قامت بانتهاك لما يندرج تحت أحكام  أو بدون مبرر،  جراءاتاإل أوالنهائية للدعوى 
 وي اإلحتياجات الخاصة. من قانون التعليم لذ Bالفقرة 

H.  النماذج(34 CFR §300.509) 
التعليمية  شكوى إلى اإلدارةو جراءاتالتعليمية للوالية بإعداد نموذج لمساعدتكم على تقديم شكوى عدم صحة اإلقامت الهيئة 

فيمكنم في الواقع استخدام النماذج  للوالية. إال أن الهيئة التعليمية للوالية وهيئة التعليم المحلية ال تلزمكم باستخدام هذه النماذج.
 شكوى إلى اإلدارة أو جراءاتأي شكل مناسب طالما أنه يحتوي على المعلومات الالزمة لتقديم شكوى عدم صحة اإل أو

  التعليمية للوالية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بيان حماية اإلجراءات

2008مراجعة يوليو  20  

 

VI.  الوساطة(34 CFR §300.506)  

A. نظرة عامة 
ر الوساطة لتتيح لكم ولهيئة التعليم المحلية تسوية النزاعات التي تندرج تحت الفقرة ينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن توف

B  من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة(IDEA)جراءاتقبل تقديم شكوى عدم صحة اإل أ، بما فيها األمور التي تطر  .
من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة، سواء   Bالفقرة يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات فيما يندرج تحت فالوساطة 
ستماع كما جاء تحت عنوان ا للمطالبة بعقد جلسة  جراءاتهيئة التعليم المحلية قد تقدمتم بشكوى عدم صحة اإل أوكنتم أنتم 

  . جراءاتتقديم شكوى عدم صحة اإل

B . جراءاتمتطلبات اإل 

  أن عملية الوساطة: جراءاتينبغي أن تكفل اإل
 ض إرادتكم وإرادة هيئة التعليم المحلية،تتم بمح .1
من قانون التعليم  Bلمنع أي حق أخر من حقوقكم كما جاء في الفقرة  أوتأخير حقكم في جلسة استماع  أوال تستخدم لمنع  .2

 وأيضالذوي اإلحتياجات الخاصة، 
 تدار بمعرفة وسيط مؤهل وغير منحاز قد تم تدريبه على تقنيات الوساطة الفعالة.  .3
ن للقيام بدور الوساطة ممن لديهم المعرفة بالقوانين  يي على الهيئة التعليمية للوالية أن تحتفظ بقائمة باألشخاص المؤهلينبغ .4

. وينبغي على الهيئة التعليمية الخدمات األخرى المتعلقة بهواألحكام المتعلقة بتوفير التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة و
 عدم اإلنحياز.يكفل بأسلوب آخر  أوعشوائية ودورية للوالية اختيار الوسطاء بطريقة 

 ات.االجتماعتعتبر الوالية مسؤلة عن تكاليف عملية الوساطة بما فيها تكاليف  .5
 بحيث تالئم المواعيد وأماكن اللقاء ظروفكم وظروف هيئة التعليم المحلية.  ينبغي تحديد جدوال زمنيا للقاءات الوساطة .6
ا من ملزم ايم المحلية من تسوية النزاع من خالل عملية الوساطة ينبغي عليكما عقد اتفاقإذا تمكنتم أنتم وهيئة التعل . 7

 لتسوية وأيضا:ا ثقوي ةقانونيالناحية ال
 أو اإلستماعاستخدامها كأدلة في جلسات  يجوزيقر بأن المناقشات التي تمت أثناء عملية الوساطة ستظل سرية وال  .8

 ا، وأيضاالمدنية التي قد تنشأ الحق  الدعاوى
 اتخاذ القرارات الملزمة لها.  صالحية موقعا منكم ومن ممثل هيئة التعليم المحلية والذي لديه  .9

عن عملية الوساطة بواسطة أي محكمة من المحاكم المختصة في الوالية (محكمة  اإلتفاق الموقع الذي ينشأ يمكن فرضو .10
في محكمة من محاكم المقاطعات في الواليات  أوالقضائية)  الدعاوىالحكم في مثل هذه  صالحية يخول لها قانون الوالية 

 المتحدة.
 استماع شكوىينبغي أن تظل المناقشات التي تمت خالل عملية الوساطة سرية. فال يجوز استخدامها كأدلة في جلسات  .11

 في والية تتلقى محكمة من محاكم الوالية أوالقضائية المستقبلية في محكمة فدرالية  الدعاوى أو جراءاتعدم صحة اإل
  من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة.  Bالدعم فيما يندرج تحت الفقرة 

C. عدم انحياز الوسيط 
  الوسيط:

هيئة التعليم المحلية المعنية بتوفير خدمات التعليم والرعاية لطفلكم،   أوال يجوز أن يكون موظفا لدى الهيئة التعليمية للوالية  .1
 وأيضا

 مهنية بما يتعارض مع عدم اإلنحياز الذي ينبغي أن يتصف به.  أوه مصلحة شخصية ينبغي أال يكون ل .2
الهيئة التعليمية للوالية لمجرد أنه تقاضى  أووال يعتبر الشخص الذي يقوم بدور الوساطة موظفا لدى هيئة التعليم المحلية 

  منها أجرا لقيامه بدور الوساطة. 
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VII. جراءاتشكوى عدم صحة اإلوالبت في  إلحاق الطفل في انتظار نتيجة الوساطة    (34 CFR §300.518) 

A. نظرة عامة 

الجزء  34(الئحة القوانين الفدرالية  جراءات شكوى عدم صحة اإلإلحاق الطفل في انتظار نتيجة الوساطة والبت في 
300.518  ( 

، وفي فترة ناء الوساطةثوأية، للطرف اآلخر، وأثناء المهلة الزمنية لعملية التسو جراءاتبعد إرسال شكوى عدم صحة اإل
لتحق  يالمحكمة، يينبغي أن يظل الطفل في المدرسة التي  إجراءات أوغير المنحاز للشكوى،  اإلستماعانتظار قرار جلسة 

بها، إال في حالة اتفاقكم أنتم وهيئة التعليم المحلية على غير ذلك. وتستثنى من ذلك الحاالت التي ستجيء الحقا تحت عنوان 
  .عند تأديب األطفال المعاقين راءاتجاإل

  
حكومية، فينبغي على الطفل أن  مدرسة بإلتحاق مبدئي  أوعلى تقديم لإللتحاق  جراءاتفي حالة تضمن شكوى عدم صحة اإل

  .جراءاتحق بعد موافقتكم بالبرنامج العادي للمدرسة الحكومية حتى تمام اإلتيل
  

من   Bتقديم مبدئي للحصول على الخدمات مما يندرج تحت الفقرة  تضمن علىت جراءاتإذا كانت شكوى عدم صحة اإل
من قانون التعليم لذوي   Cقانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة لطفل في مرحلة انتقالية بين خدمة تندرج تحت الفقرة 

إلنه بلغ الثالثة من   Cمن نفس القانون، وكان الطفل غير مستحقا للخدمات تحت الفقرة  Bاإلحتياجات الخاصة، والفقرة 
في الخدمات المقدمة   . ومن حق الطفل أن يستمرالتي كان الطفل يتلقاها Cالعمر، فينبغي على الهيئة أن توفر خدمات الفقرة 

بينما هو في فترة انتقالية للدخول في برنامج التدخل   عندما ينشأ نزاع (IFSP) له طبقا للخطة الفردية لخدمات األسرة 
لة الحضانة عند بلوغ الطفل عامه الثالث، ومطالبة األسرة بجلسة استماع رسمية لتسوية النزاع. وفي حالة  المبكر في مرح

، وموافقتكم على إلحاق الطفل بالتعليم من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة Bثبوت استحقاق الطفل تحت الفقرة  
لى، فينبغي على هيئة التعليم المحلية توفير خدمات وللمرة األ الخدمات األخرى المتعلقة بهلذوي اإلحتياجات الخاصة و

 جراءاتوالتي ال يوجد حولها نزاع، في انتظار نتيجة اإل الخدمات األخرى المتعلقة به التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة و
   (الخدمات التي تتفقا عليها أنتم والهيئة).
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VIII .  بسبب مشكالت تتعلق باإلنضباط؟ تمطفلي قد رفد ماذا لو كان 

  التأديبي للطفل المعاق. رفدفي حالة ال جراءاتهذا الجزء اإل تناولي
  

والذي يتلقى خدمات هيئة التعليم المحلية. واألطفال   طفل المعاقل التأديبي ل رفدأحكام خاصة فيما يتعلق بال بنسلفانياتوجد في 
  ، إال فيما يشار إليه بغير ذلك: جراءاتتنطبق عليهم نفس اإل (charter schools)الملتحقين بالمدارس المستقلة  

A. المدرسة العاملين في  صالحيات(34 CFR §300.530)  
 كل حالة على حدى تناول . 1

تغيير المؤسسة قرارات بشأن  مالمسؤلون في المدرسة الحاالت ذات الطبيعة الخاصة كل على حدى، عند اتخاذه تناولي
التأديبية والتي تطبق في حالة انتهاك  جراءاتتماشيا مع المتطلبات التالية والتي تتعلق باإل، لطفلالتعليمة التي يلتحق بها ا

  طفل معاق لقواعد السلوك المدرسي.

 نظرة عامة . 2
عشرة  تتجاوزلمدة ال   - في نفس اإلجراء المتبع مع األطفال األسوياء -الطفل المعاق  رفد يمكن للمسؤلين في المدرسة 

، وتقوم بنقله  (يستثنى من ذلك الطفل المعاق ذهنيا)، في حالة انتهاك الطفل لقواعد السلوك المدرسي تتاليةم مدرسية أيام
الطفل مرات   رفدتقوم بوقفه. ويمكن للمسؤلين في المدرسة أيضا  أومؤسسة أخرى،  أوأخرى مناسبة،  مدرسةمؤقتا إلى 

لمخالفات سلوكية مستقلة، طالما أن  ، نتيجة درسية متتاليةعشرة أيام م تتجاوزأخرى في نفس العام الدراسي لمدد ال 
اإللحاق بالمؤسسات تغيير التي يلتحق بها الطفل (انظر التعريف تحت عنوان المدرسة ال يعنى تغيير  رفد هذا ال

ما دراسيا  خمسة عشرة يومدة اجمالية قدرها  يتجاوزال  رفد )، وطالما أن هذا الفيما يلي التأديبي رفدبسبب ال التعليمية
الطفل المعاق من مدرسته لمدة اجمالية قدرها عشرة أيام دراسية في عام دراسي   رفد . وفي حالة أحدفي عام دراسي و

الحق يحدث في نفس العام الدراسي أن توفر الخدمات بحيث تتماشى  رفد، ينبغي على هيئة التعليم المحلية عند أي أحدو
  .الخدماتمع ما سيجيء الحقا تحت عنوان 

 أخرى صالحيات . 3
تحديد مظاهر في حالة أن التصرف الذي يعد انتهاكا لقواعد السلوك المدرسي ال يمثل مظهرا من مظاهر اعاقته (انظر 

، فإن المسؤلين في المدرسة يمكنهم عشرة أيام دراسية متتالية يتجاوز، وأن نقل الطفل كإجراء تأديبي فيما يلي) اإلعاقة
على الطفل المعاق بنفس الطريقة ولنفس المدة التي تنطبق على األطفال األسوياء. ولكن على   التأديبية جراءاتتطبيق اإل

 برنامج التعليم الفرديفريق ويحدد  .الخدماتالمدرسة أن توفر الخدمات لهذا الطفل كما سيجيء الحقا تحت عنوان 
(قوانين بنسلفانيا تياجات الخاصة لوالية بنسلفانيا البديلة المؤقتة. وتنص أحكام التعليم لذوي اإلح البيئة التعليميةلطفل ل

  حد اخمسة عشر يوما في عام دراسي و تتجاوزالتأديبي لطالب معاق لمدة اجمالية  رفد ) على أن ال14.143الجزء  22
التي  المدرسة تغيير التي يلتحق بها الطفل (والذي سيجيء شرحه تحت المدرسة ويصبح بذلك تغييرا في  يعتبر نمطا

  إخطار إلحاق بالمؤسسة التعليمية الموصى). وينبغي أن تصدر هيئة التعليم المحلية تأديبي رفدحق بها الطفل نتيجة ليلت

عشرة   تتجاوزلمدة  رفدالذي يلتحق بها (ال  للمدرسة الذي يعتبر تغييرا  رفد لولي األمر قبل ال  اإخطارا خطيا مسبق / بها
  ة عشر يوما).خمس تتجاوزلمدة اجمالية  أوأيام متتالية 

 الخدمات . 4
التي يلتحق بها، يمكن توفيرها في بيئة تعليمية بديلة  المدرسة ه من رفدالخدمات التي ينبغي تقديمها للطفل المعاق الذي تم 

التي يلتحق بها لمدة  المدرسة مؤقتة. وينبغي على هيئة التعليم المحلية أن توفر الخدمات للطفل المعاق المفصول من 
ه بنفس الطريقة. وقد تقع على  رفدذا كانت توفر ذلك للطفل السوي في حال إ ، في ذاك العام الدراسي أقل أوعشرة أيام 

ه، وقد يسمح للطالب القيام بذلك بمساعدة رفدالطالب مسؤلية دخول اإلمتحانات الملحقة واستكمال الدروس التي تمت أثناء 
  الخطوط اإلرشادية لهيئة التعليم المحلية.

  أن:  عشرة أيام دراسية متتالية تتجاوزلمدة التي يلتحق بها المدرسة  من  رفدالطفل المعاق الذي  على ينبغي و
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و تم هذا في بيئة يواصل تلقي الخدمات التعليمية حتى يتمكن من اإلستمرار في المشاركة في مناهج التعليم العامة، ول  . أ
الذي وضع من أجله،   برنامج التعليم الفردي الل تعليمية مختلفة، حتى يحرز التقدم نحو األهداف التي تحددت من خ

 وأيضا
يتلقى تقييم السلوك العملي المناسب وخدمات التدخالت السلوكية والتعديالت التي صممت لمواجهة اإلنتهاكات   .ب

 لمنع تكرارها. محاولة السلوكية في 
  رفد كان ال إذا  أو، أحدم دراسي وفي عاعشرة أيام الطفل المعاق من المدرسة التي يلتحق بها لمدة  رفدبعد أن يتم 

(أنظر  التي يلتحق بهاال يعتبر تغييرا للمدرسة  رفدال أقل، و إذا كان أو  لعشرة أيام دراسية متتاليةالحالي يمتد 
على األقل من مدرسي الطفل أن يقوم   حدامع مدرس و بالتشاوريمكن للمسؤلين في المدرسة  عندئذالتعريف أدناه)، 

ياج إلى الخدمات لتمكين الطفل من اإلستمرار في المشاركة في مناهج التعليم العامة، ولو تم ذلك  بتحديد مدى اإلحت
  برنامج التعليم الفردي في بيئة تعليمية أخرى، حتى يحرز التقدم المطلوب نحو األهداف التي تحددت من خالل 

  الذي وضع من أجله. 
  

  برنامج التعليم الفرديفريق ا الطفل (أنظر التعريف أدناه)، على يعتبر تغييرا للمدرسة التي يلتحق به رفد إذا كان ال
للطفل أن يحدد الخدمة المناسبة التي تمكن الطفل من اإلستمرار في المشاركة في مناهج التعليم العامة ولو تم ذلك 

الذي وضع   برنامج التعليم الفرديفي بيئة أخرى حتى يحرز التقدم المطلوب نحو األهداف التي تحددت من خالل 
  من أجله. 

 تحديد مظاهر اإلعاقة . 5
(كما يتحدد بمعرفة ولي   برنامج التعليم الفرديينبغي على هيئة التعليم المحلية وولي األمر واألعضاء المعنيين في فريق 

 فرديبرنامج التعليم الأن يقوموا بمراجعة كافة المعلومات في ملف الطالب، بما في ذلك  األمر وهيئة التعليم المحلية)
في خالل عشرة أيام من قرار تغيير المدرسة التي يلتحق  ومالحظات المدرسين وأية معلومات أخرى يقدمها ولي األمر،

الذي ال يعتبر تغييرا في المدرسة التي يلتحق بها  رفد د السلوك المدرسية (إال في حالة العبها الطفل المعاق النتهاكه قوا
  وذلك لتحديد:أقل وليس تغييرا في المدرسة التي يلتحق بها الطفل)  أواسية متتالية ا مدته عشرة أيام دررفدالطفل، أي 

قوية باإلعاقة،   أوإذا كان لهذا التصرف عالقة مباشرة  أوإذا كان التصرف الذي أتى به الطفل قد جاء نتيجة لإلعاقة   . أ
 أو

، في تطبيق هذا رنامج التعليم الفرديبفريق إذا كان التصرف الذي أتى به الطفل قد جاء كنتيجة مباشرة إلخفاق   .ب
 البرنامج.

للطفل أن شرطا مما سبق قد تحقق،   برنامج التعليم الفردي فريق إذا قررت هيئة التعليم المحلي وولي األمر وأعضاء 
  من مظاهر اإلعاقة.  ار التصرف الذي جاء به الطفل مظهرافينبغي اعتب

  
للطفل أن التصرف قد جاء كنتيجة  برنامج التعليم الفرديفريق عضاء إذا قررت هيئة التعليم المحلي وولي األمر وأ

 جراءات، في تطبيق هذا البرنامج، ينبغي على هيئة التعليم المحلي أن تتخذ اإلبرنامج التعليم الفرديفريق إلخفاق 
  الالزمة إلصالح القصور. 

 أن التصرف مظهر من مظاهر اإلعاقةاإلقرار ب . 6
للطفل أن التصرف الذي جاء به الطفل   برنامج التعليم الفرديفريق محلية وولي األمر وأعضاء قررت هيئة التعليم ال ذاإ

  أن:  برنامج التعليم الفرديفريق مظهر من مظاهر اإلعاقة، ينبغي على  
إلى  يقوموا بتقييم السلوك العملي، إال في حالة أن هيئة التعليم المحلية كان قد قامت بذلك قبل وقوع التصرف الذي أدى   . أ

 أو تغيير المدرسة التي يلتحق بها الطفل، وقامت باستخدام خطة تدخالت سلوكية مع الطفل، 
 التصرف.   بحيث تواجه هذا اوتعديله اعليهم مراجعتهينبغي ذا كانت خطة التدخالت السلوكية قد تم وضعها، فإ  .ب
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نها إال في حالة موافقة ولي األمر ه مرفدينبغي على هيئة التعليم المحلية أن تعيد الطفل الى المدرسة التي تم 
وسلطات المقاطعة على النقل كجزء التعديالت التي تطبق على خطة التدخالت السلوكية، إال في الحاالت التي ستأتي 

  . الظروف الخاصةالحقا تحت عنوان 

 الظروف الخاصة . 7
الطالب ونقله إلى   رفد يقوموا ب ال، يمكن للمسؤلين في المدرسة أن  أو من مظاهر اإلعاقة  امظهروسواء كان التصرف 

كان الطفل  خمسة وأربعين يوما، إذا  تتجاوزلمدة ال  )برنامج التعليم الفرديبيئة تعليمية بديلة مؤقتة (يقوم بتحديدها فريق 
  : قد
رسة  المواقع التابعة للمد أوظ بالسالح في المدرسة احتفالاب أوأدناه) إلى المدرسة  التعريفاتحمل السالح (أنظر ب مقا  . أ

 هيئة التعليم المحلية،  صالحياتفي المناسبات المدرسية التي تندرج تحت  أو
المواد الخاضعة  حث على شراء  أوبيع ب أو أدناه)  التعريفاتاستعمال المواد المخدرة عن علم (أنظر ب أو  قام بحيازة  .ب

في مناسبات مدرسية مما  أولمدرسة المواقع التابعة ل أووجوده في المدرسة  أثناءأدناه)،  التعريفات(أنظر  للمراقبة
 أو هيئة العليم المحلية،   صالحياتيندرج تحت 

المواقع التابعة   أوأدناه) أثناء وجوده في المدرسة  التعريفاتبالغة (أنظر  جسمانيةشخصا آخر إصابات  إصابة قام ب  .ت
 . هيئة العليم المحلية صالحياتفي مناسبات مدرسية مما يندرج تحت   أوللمدرسة 

 ريفاتالتع . 8
واثنان وثالثة وأربعة وخمسة في   حدال ووامادة أخرى مما جاء في الجد أوالمواد الخاضعة للمراقبة معناها عقار   . أ

  )(c)812،  21(قوانين الواليات المتحدة  في قانون المواد الخاضعة للمراقبة   (c)202الجزء 
يمكن   التي ا ال تتضمن المواد الخاضعة للمراقبةالمواد المخدرة غير القانونية معناها مواد خاضعة للمراقبة ولكنه  .ب

استخدامها بشكل قانوني  أويمكن حيازتها  أو تستخدم في ظل مراقبة خبير طبي مرخص،  أوحيازتها بشكل قانوني 
 تنص عليه أية أحكام للقانون الفدرالي.  أوفي ظل مراقبة سلطة أخرى كما ينص عليه هذا القانون 

للجزء   (h)من الجزء الفرعي   (3)في الفقرة  ة بالغةمانيإصابة جسها كما جاء تحت معنا ة بالغةمانيإصابة جس  .ت
  من قوانين الواليات المتحدة. 18تحت عنوان  1365

 18تحت عنوان  930للجزء (g) لواأل من الجزء الفرعي (2)في الفقرة  سالح خطرسالح معناها كما جاء تحت   .ث
 من قوانين الواليات المتحدة.

 اإلخطارات . 9
الذي يعتبر تغييرا للمدرسة التي يلتحق بها الطفل نتيجة النتهاكه  الرفد في التاريخ الذي تقرر فيه هيئة التعليم المحلية 

  .جراءاتبيان حماية اإل القواعد السلوكية المدرسية، ينبغي عليها أن تخطر ولي األمر بالقرار وأن توفر له 

B . التأديبية  جراءاتالتحويل الناتج عن اإلFR §300.536)(34 C 
بالمدرسة التي يوصى  يعتبر فصل الطفل المعاق من المدرسة التي يلتحق بها تحويال، ولذا فهو يتطلب إخطارا خطيا 

  إخطارا خطيا مسبقا إذا: أو بإلحاق الطفل بها
 أو عشرة أيام دراسية متتالية،  تتجاوزلمدة  رفد كان ال .1
 ، أحدسيا في عام دراسي وخمسة عشرة يوما درا تبلغلمدة إجمالية  رفد كان ال .2
 شكال نمطيا ألن: رفدبحيث اتخذ الالمتكرر  رفدكان الطفل قد تعرض لل .3

 ، أحدالمتكرر كان لمدة إجمالية تزيد عن عشرة أيام دراسية في عام دراسي و   رفدال  .أ
 المتكرر، رفد تصرف الطفل يتماثل إلى حد كبير مع ما أتى به من مخالفات سابقة نتج عنها ال  .ب
 وأيضامن بعضها،  رفدوتقارب حوادث ال رفدفي كل مرة، والمدة اإلجمالية لل رفدأخرى مثل مدة ال هناك عوامل  .ت
كل حالة على حدى، وإذا  ، على أساس النمطي يمثل تحويال رفدكان الما حديد إذا تقوم هيئة التعليم المحلية بت  .ث

 الدعوى القضائية. أو  جراءاتاختلف معها ولي األمر يمكن مراجعتها عن طريق شكوى عدم صحة اإل
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C.  تحديد البيئة التعليمية(34 CFR §300.531)  
الذي   رفدوفي ال ،تحويال رفدأن يحدد البيئة التعليمية المؤقتة البديلة عندما يمثل ال برنامج التعليم الفرديينبغي على فريق 

  فيما سبق.الظروف الخاصة و صالحيات أخرىيندرج تحت عنوان 

D. 34)(532ستئناف اإل CFR §300. 

 نظرة عامة . 1
(أنظر أعاله) للمطالبة بعقد جلسة استماع في حالة   جراءاتيمكن لولي أمر الطفل المعاق أن يتقدم بشكوى عدم صحة اإل

  اعتراضه على: 
 أو حاق الطفل بالتعليم مما نصت عليه األحكام الخاصة بذلك،  إليتعلق بأي قرار   .أ

 تحديد مظاهر اإلعاقة كما جاء سابقا.  .ب
(أنظر أعاله) للمطالبة بجلسة استماع إذا اعتقدت  جراءاتلتعليم المحلية أن تتقدم بشكوى عدم صحة اإلة ائويمكن لهي

  غير.لل  أوأن استمرار الطفل في المدرسة التي يلتحق بها غالبا ما سينتج عنه األذى للطفل 

 اإلستماعضابط صالحيات  . 2
أن يدير جلسة   ضابط استماع غير منحازتحت عنوان  الذي تنطبق عليه الشروط التي جاءت اإلستماعينبغى على ضابط 

  وأن يتخذ قرارا بشأنها. اإلستماع
  أن: اإلستماعويمكن لضابط 

أن الرفد كان انتهاكا للمتطلبات التي جاءت  اإلستماعيعيد الطفل المعاق إلى المدرسة التي تم رفده منها إذا قرر ضابط   . أ
 أو أن تصرف الطفل يمثل مظهر من مظاهر اإلعاقة،   أو، صالحيات المسؤلين في المدرسة تحت عنوان

 اإلستماعخمسة وأربعين يوما إذا قرر ضابط  تتجاوزيأمر بتحويل الطفل المعاق إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة ال   .ب
  .غيرلل  أوأن استمرار الطفل في المدرسة التي يلتحق بها غالبا ما سينتج عنه األذى للطفل 

الطفل إلى المدرسة التي يلتحق بها غالبا ما  إعادةإذا اعتقدت هيئة التعليم المحلية أن  ستماعاإلوقد تتكرر جلسات 
  .غيرلل أوسينتج عنه األذى للطفل  

  
ينبغي  استماعللمطالبة بجلسة  جراءاتهيئة التعليم المحلية بشكوى عدم صحة اإل أوفي كل مرة يتقدم فيها ولي األمر 

 شكوى  اإلستماعوجلسات  جراءاتشكوى عدم صحة اإل إجراءات مع ما جاء تحت عنوان  أن تنعقد الجلسة بما يتماشى
  ، إال في الحاالت التالية:جراءاتعدم صحة اإل

ينبغي على الهيئة التعليمية للوالية أن تعد لجلسة استماع مستعجلة في خالل عشرين يوما دراسيا من تاريخ تقديم  .1
 .اإلستماعرا في خالل عشرة أيام دراسية من تاريخ جلسة وينبغي أن ينتج عنها قرا اإلستماعطلب 

تسوية في خالل سبعة أيام من تلقي إخطارا بالشكوى، إال في حالة اتفاق ولي األمر وهيئة  اجتماعينبغي أن يعقد  .2
مر حتى يتم تسوية األ اإلستماعوعلى اللجوء للوساطة. وينبغي أن يستمر االجتماعالتعليم المحلية على التنازل عن 

 . جراءاتتارخ تلقيهم لشكوى عدم صحة اإلرضي الطرفين في خالل خمسة عشر يوما من يبما 
األخرى (أنظر  اإلستماعستئناف قرار الجلسة المستعجلة كما يمكنهم ذلك  بالنسبة لجلسات إويمكن لطرف 

  فيما سبق). االستئناف

E.  إلحاق الطفل أثناء اإلستئناف(34 CFR §300.533)  

تتعلق باألمور التأديبية كما جاء أعاله، ينبغي  جراءاتهيئة التعليم المحلية بشكوى عدم صحة اإل أوولي األمر عندما يتقدم 
على عكس ذلك) أن يظل في البيئة التعليمية البديلة المؤقتة في انتظار  على الطفل (إال إذا اتفق ولي األمر وهيئة التعليم المحلي

  ، أيهما كان أسبق.المسؤلين في المدرسة اتصالحيمدة الرفد كما جاء تحت عنوان  حتى نهاية أو، اإلستماعقرار ضابط 
  األحكام الخاصة باألطفال المعاقين ذهنيا

افتراضية مستقلة ألي  مدرسة مستقلة  أوالرفد التأديبي للطفل المعاق ذهنيا ملتحقا بمدرسة تابعة لهيئة التعليم المحلية  يعتبر
ويتطلب ذلك إخطارا خطيا   14.143جزء  22سته التي يلتحق بها، وذلك وفقا لقوانين بنسلفانيا فترة زمنية، تحويال من مدر
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  أو السالح  أوتتعلق بالمخدرات  الالواقعة التأديبية  تإخطارا مسبقا (إذا كان أو بالمدرسة التي يوصى بإلحاق الطفل بها
 أوالمعاق ذهنيا إذا كانت الواقعة التأديبية تتعلق بالسالح . والرفد من المدرسة ال يمثل تحويال للطفل اإلصابة الجسمانية)

  اإلصابة الجسمانية البالغة.  أوالمخدرات 

  آلخرين على ا أونفسه  على وقف الطالب المعاق ذهنيا وقفا مؤقتا إذا أصبح يمثل خطراهيئة التعليم المحلية في إمكان و 
كما جاء في  وفيما يتعلق فقط بوقف طالب معاق إعاقة غير ذهنية، بتطبيق وموافقة مكتب التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة

   .(PARC)"بارك" بقرار التراضي متها الوالية والتي تتعلق برأاإلتفاقيات التي 

F. حماية األطفال الذين لم يستحقوا بعد خدمة التعليم لذوى اإلحتياجات الخاصة والخدمات المتصلة بها 
)34 CFR §300.534( 

 نظرة عامة . 1
وقام بانتهاك قواعد   الخدمات األخرى المتعلقة بها لم يتحدد بعد أن الطفل مستحقا للتعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة وإذ

السلوك المدرسي ولكن هيئة التعليم المحلية كانت تعلم مسبقا (كما سيجيء الحقا) وقبل وقوع التصرف الذي جاءت  
  فل أن يحصل على جميع وسائل الحماية التي جاءت في هذا البيان. لطمعاق، ف اإلجراء التأديبي نتيجة له، أن الطفل

 التأديبية جراءاتأساس المعرفة في اإل . 2
ينبغي أن تكون هيئة التعليم المحلية على علم بأن الطفل معاقا إذا كان قبل حدوث التصرف الذي جاء اإلجراء التأديبي 

  نتيجة له:

إلى حاجة الطفل إلى التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة والخدمات  ولي أمر الطفل قد أعرب عن قلقه كتابة وأشار   . أ
 المتعلقة بذلك، وخاطب بذلك المسؤلين اإلداريين في الهيئات التعليمية المعنية،

طالب ولي األمر بتقييم يتعلق باستحقاق التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلق بذلك كما جاء في   .ب
 أو نون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة، من قا Bالفقرة 

مسؤل آخر في هيئة التعليم المحلية عن قلقه بشأن األنماط السلوكية للطفل وتوجه بذلك إلى   أوأعرب مدرس الطفل   .ت
 لمسؤل آخر في الهيئة. أوالمسؤل عن التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة   رئيس هيئة التعليم المحلية

 اإلستثناءات . 3
  هذه المعرفة إذا:هيئة التعليم المحلية تتوفر ل ولن

 أو قام برفض خدمات التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة،   أولم يسمح ولي أمر الطفل بتقييمه   . أ

من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  Bكان الطفل قد تم تقييمه وجاءت النتيجة أنه ليس طفال معاقا كما جاء في الفقرة   .ب
  الخاصة. 

 ي عدم وجود أساس من المعرفة الشروط التي تطبق ف  . 4
أساس المعرفة في  إذا كانت هيئة التعليم المحلية قد اتخذت اجراءا تأديبيا بدون علم منها بأنه معاق كما جاء تحت عنوان 

التي تطبق على األطفال  التأديبية  جراءات، فيجوز إخضاع الطفل لإلاإلستثناءاتوتحت عنوان  التأديبية جراءاتاإل
  نفس اإلنتهاكات. األسوياء بسبب

  ولكن إذا جاءت مطالبة بتقييم الطفل خالل فترة اإلجراء التأديبي فينبغي أن يتم التقييم بشكل مستعجل. 

  أو حددتها السلطات التعليمية، والتي قد تكون قررت الوقف وحتى يتم التقييم ينبغي أن يستمر الطفل في المدرسة التي 
المعلومات التي تنتج عن التقييم الذي قامت به هيئة  فحصأن الطفل معاقا بعد  الفصل بغير خدمات تعليمية. فإذا تقرر

التعليم المحلية والمعلومات التي قدمها ولي األمر، فينبغي على هيئة التعليم المحلية أن توفر التعليم لذوي اإلحتياجات 
بما في ذلك   م لذوي اإلحتياجات الخاصة من قانون التعلي Bكما جاء في الفقرة  الخدمات األخرى المتعلقة بهالخاصة و

  التأديبية التي أشرنا إليها سابقا. جراءاتاإل
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G. الرجوع للسلطات القضائية والتصرف وفقا لمبادئ فرض أحكام القانون 

 األحكام الفدرالية وأحكام الوالية ال تنص على: . 1
  أومنع هيئة من اإلبالغ عن جريمة ارتكبها طفل معاق للسلطات المعنية،   .أ

ع فرض قانون الوالية ومنع السلطات القضائية من ممارسة مسؤلياتها عن تطبيق القوانين الفدرالية وقانون الوالية  من  .ب
 فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها طفل معاق.

  بعد الرجوع إلى سلطة القانون ينبغي القيام بتقييم حديث للسلوك العملي كما ينبغي وضع خطة دعم السلوك اإليجابي.

 السجالت سالإر . 2
  :فالهيئةإذا قامت هيئة التعليم المحلية باإلبالغ عن جريمة ارتكبها طفل معاق، 

ينبغي عليها أن تؤكد على إرسال نسخ من سجالت الطفل التي تتعلق بالتعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة والسجالت   . أ
 ريمة حتى يتم أخذها في االعتبار.التأديبية إلى السلطات التي ابلغتها الهيئة بالج جراءاتالتي تتعلق باإل

يمكنها أن ترسل نسخا من سجالت الطفل التي تتعلق بالتعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة والسجالت التي تتعلق   .ب
قانون الحقوق التعليمية وسرية المعلومات الخاصة باألسرة فقط في الحدود التي يقرها  التأديبية جراءاتباإل

(FERPA) . 
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IX.  بمدرسة خاصة؟ للطفل لو ألحقتهما هي خدمات التعليم لذوى اإلحتياجات الخاصة المتاحة   

  لياء أمورهم.أورسة خاصة بمعرفة هذه الفقرة خدمات التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة لألطفال الذين ألحقوا بمد تناولت

A.  القاعدة العامة(34 CFR §300.148) 

تعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة هيئة التعليم المحلية أن تتكفل بمصاريف التعليم بما في ذلك  من قانون ال  Bال تطالب الفقرة 
مؤسسة خاصة إذا كانت  أو، عندما يكون طفلكم في مدرسة الخدمات األخرى المتعلقة به التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة و
  أو وفضلتم أنتم أن تلحقوه بمدرسة  (FAPE)تكفله الدوله  التعليم المناسب المجاني الذي هيئة التعليم المحلية قد أتاحت له 

للمنطقة التي تقع فيها المدرسة الخاصة ينبغي عليها أن تدخل طفلكم ضمن    (IU)اإلدارة الوسطى للتعليم  مؤسسة خاصة. ولكن 
تتعلق باألطفال الذين ألحقوا  والتي  من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة B الجمهور الذي تقدم إليه خدماتها تحت الفقرة

  .300.144إلى   300.131األجزاء من  34لياء أمورهم بمدارس خاصة كما جاء في الئحة القوانين الفدرالية أوبمعرفة 

B . اإلستثناءات 

 مصروفات المدرسة الخاصة إعادة . 1
تحت سلطة هيئة التعليم  به  الخدمات األخرى المتعلقةإذا كان قد سبق لطفلكم تلقي التعليم لذوي االحتياجات الخاصة و

الثانوي بدون الحصول على موافقة   أوالتعليم اإلبتدائي  أوالمحلية، وفضلتم أن تلحقوه بمدرسة خاصة في مرحلة الحضانة 
من الهيئة أن تعيد إليكم المصروفات المدرسية  اإلستماعضابط  أوالرجوع إليها، فقد تطلب المحكمة  أوهيئة التعليم المحلية 

التعليم المناسب المجاني الذي تكفله الدوله  أن هيئة التعليم المحلية لم توفر لطفلكم  اإلستماعضابط  أوجدت المحكمة إذا و
(FAPE)  كانت المدرسة ال  في الوقت المناسب وقبل إلحاقه بالمدرسة الخاصة وإن إلحاقه بها كان إذا مناسبا، حتى إذا

ية والتي تنطبق على التعليم التي توفره الهيئة التعليمية للوالية وهيئات التعليم تنطبق عليها المعايير التي تتطلبها الوال
  المحلية. 

 المصروفات إعادةالحدود المفروضة على  . 2
  ال يتم بالكامل: أوالمصروفات  إعادةقد ال يتم 

ل تحويل طفلكم من كم األخير والذي قمتم بحضوره قباجتماعأثناء  برنامج التعليم الفرديإذا: (أ) لم تخبروا فريق   .أ
التعليم المناسب المجاني صت هيئة التعليم المحلي بإلحاقه بها لكي توفر له أوالمدرسة الحكومية، برفضكم للمدرسة التي 

(ب) لم تقوموا  أو ، وال أعربتم عن قلقكم وعزمكم إلحاق الطفل بمدرسة خاصة على نفقة الدولة، الذي تكفله الدولة
لية بعزمكم تحويل الطفل قبل أن تقوموا بذلك بعشرة أيام عمل (بما فيها من أجازات تقع في  بإخطار هيئة التعليم المح

 األيام المعتادة للعمل) على األقل. 
عزمها تقييم طفلكم (يتضمن إيضاحا معقوال ومناسبا لسبب بإذا ارسلت هيئة التعليم المحلية إليكم إخطارا خطيا مسبقا   .ب

 أوفل إلى المدرسة الخاصة، ولكنكم لم تذهبوا بالطفل لكي يتم تقييمه، التقييم) قبل قيامكم بتحويل الط
 إذا قررت المحكمة أن اإلجراء الذي قمتم به كان غير مناسب.    .ت

 المصروفات إعادةاإلستثناءات في الحدود المفروضة على  . 3
  المصروفات إعادة

(ب) لم  ، خطاررسة قد منعتكم من تقديم اإلإذا: (أ) كانت المد خطار يرفض بسبب عدم تقديم اإل أوال ييبغي أن يخفض   .أ
(ت) الوفاء بهذه المتطلبات كان سيؤدي غالبا   أويكن قد وصلكم إخطار يبلغكم بأنه عليكم تقديم إخطارا كما جاء أعاله، 

 وأيضاالجسماني لطفلكم،   الضررإلى 
المصروفات رغم عدم   إعادةض ترف أوولهم في ذلك حرية اإلختيار أال تخفض  اإلستماعضابط  أوقد تقرر المحكمة   .ب

(ب) الوفاء بهذه   أوال يعرف الكتابة باللغة اإلنجليزية،  أوتقديم ولي األمر لإلخطار إذا: (أ) كان ولي األمر أميا 
 . لطفلكم النفسي  ضررالمتطلبات كان سيؤدي غالبا إلى ال
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C.  المشاركة العادلة(34 CFR §300.138) 

أن تعثر وتتعرف على وتقيم جميع األطفال  (IU) االدارة التعليمية الوسطىية ينبغي على طبقا لسياسة إدارة بنسلفانيا التعليم
لياء أمورهم بإلحاقهم بمدارس خاصة بما فيها المدارس الدينية اإلبتدائية والمدارس الثانوية الواقعة في  أو المعاقين الذين قام 

  .االدارة التعليمية الوسطىنطاق خدمة 

المناسب المجاني الذي  أمر التعليم  أطفالهم في المدارس الخاصة وال يكونلياء األمور بإلحاق أوم فيها وفي الحاالت التي يقو
ها بما يتماشى مع أعداد وأماكن األطفال إجراءاتأن تتخذ  دارة التعليمية الوسطىاإلمطروحا، ينبغي على  (FAPE)تكفله الدوله 

، من أجل مشاركة  االدارة التعليمية الوسطىالخاصة الواقعة في نطاق خدمات  لياء أمورهم بالمدارسأوالمعاقين الذين ألحقهم 
توفير لهم التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة  هؤالء األطفال في البرنامج المطروح من خالل خطة هذه اإلدارة، عن طريق 

اق المشاركة العادلة المبرم بين المدارس  ، بما فيها الخدمات المباشرة التي تتحدد من منطلق اتفالخدمات األخرى المتعلقة بهو
الخاصة واالدارة التعليمية الوسطى. وينبغي وضع خطة خدمات وتنفيذها لكل طفل معاق من الملتحقين بالمدارس الخاصة التي  

الخدمات حددتها اإلدارة التعليمية الوسطى التي تقع المدرسة في نطاقها، ليتلقى كل طفل التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة و
  المشاركة العادلة. وفقا لما جاء في اتفاق  األخرى المتعلقة به

كل خدمات التعليم  أو، له حق خاص في تلقي بعض لطفل المعاق الذي ألحق بمدرسة خاصة ولكن ليس بمعرفة ولي أمرهاو
كومي. وال تنطبق شكوى عدم صحة  التحق بالتعليم الح ويتلقها لسلذوي اإلحتياجات الخاصة والخدمات المتعلقة بذلك والتي كان 

خفاق اإلدارة التعليمية الوسطى في  إتم االشتباه في  إال إذاالتعليمية للوالية في هذه الحالة،  شكوى إلى اإلدارةوال جراءاتاإل
  مقابلة احتياجات الطفل.
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  الملحق أ: 

  الموارد  

  

 

 أرك بنسلفانيا
ستريبث سكند أوس 101  
8شقة   
، بنسلفانياغسبرهاري  

800-692-7258 
www.thearcpa.org 

 

THE ARC OF PENNSYLVANIA 
101 South Second Street 
Suite 8 
Harrisburg, PA 17101 
800-692-7258 
www.thearcpa.org 

 (PEN) باء شبكة تعليم اإل  
إنداستلایر هايواي  2107  

 2223-17402 بنسلفانيا، يورك
 (هاتف صوتي وهاتف نصي للصم) 717-600-0100
 (هاتف صوتي وهاتف نصي للصم) 800-522-5827

 (األسبانية في بنسلفانيا) 800-441-5028
 فاكس 717-600-8101

www.parentednet.org 
  

PARENT EDUCATION NETWORK (PEN) 
2107 Industrial Highway 
York, PA 17402-2223 
717-600-0100 (Voice/TTY) 
800-522-5827 (Voice/TTY) 
800-441-5028 (Spanish in PA) 
717-600-8101 (Fax) 
www.parentednet.org 

  

ومساندتهملياء األمور أوتعليم ل القيادي  مركزال  (PEAL) 
بن آفنيو  1119  

 شقة 400
 15222 بنسلفانيا بتسبرغ

 (هاتف صوتي) 412-281-4404
 (هاتف صوتي) 866-950-1040

 (هاتف نصي للصم) 412-281-4409
 (فاكس) 412-281-4408

www.pealcenter.org 
 

PARENT EDUCATION AND ADVOCACY 
LEADERSHIP CENTER (PEAL) 
1119 Penn Avenue 
Suite 400 
Pittsburgh, PA 15222 
412-281-4404 (Voice) 
866-950-1040 (Voice) 
412-281-4409 (TTY) 
412-281-4408 (Fax) 
www.pealcenter.org 

  
طفال ذوي اإلحتياجات الخاصةاألسبان المتحدون لأل  

(HUNE, INC.) 
ويست سيسيل ب. مور آفنيو  202  

 19122 فيالدلفيا، بنسلفانيا
 (هاتف صوتي) 215-425-6203

 (فاكس) 215-425-6204
www.huneinc.org 

  

HISPANICS UNITED FOR EXCEPTIONAL 
CHILDREN (HUNE, INC.) 
202 West Cecil B. Moore Avenue 
Philadelphia, PA 19122 
215-425-6203 (Voice) 
215-425-6204 (Fax) 
www.huneinc.org 

THE MENTOR PARENT PROGRAM, INC. 
47 صندوق بريد     

 بتسفيلد، بنسلفانيا 16340
 (هاتف) 814-563-3470

888-447-1431 ( اتف في بنسلفانياه ) 
 (هاتف نصي للصم) 800-855-1155

 (فاكس) 814-563-3445
www.mentorparent.org 

  

THE MENTOR PARENT PROGRAM, INC. 
P. O. Box 47 
Pittsfield, PA 16340 
814-563-3470 (Voice) 
888-447-1431 (Voice in PA) 
800-855-1155 (TTY) 
814-563-3445 (Fax) 
www.mentorparent.org 

  
 
 
 
 



 بيان حماية اإلجراءات

2008مراجعة يوليو  31  

 

 شبكة حقوق المعاقين
1414 ن ستريت  نورث كامرو   

C  شقة 
17103 ، بنسلفانيا غهاريسبر  

 (هاتف نصي للصم مجاني) 800-692-7443
 (هاتف نصي للصم) 877-375-7139

 (هاتف) 717-236-8110
 (هاتف نصي للصم) 717-346-0293

717-236-0192 
www.drnpa.org 

DISABILITIES RIGHTS NETWORK 
1414 North Cameron Street 
Suite C 
Harrisburg, PA 17103 
800-692-7443 (Toll-Free Voice) 
877-375-7139 (TDD) 
717-236-8110 (Voice) 
717-346-0293 (TDD) 
717-236-0192 
www.drnpa.org 

 اتحاد المحامين في بنسلفانيا
ث ستريتأوس  100  

Harrisburg, PA 17101 
800-932-0311 (Phone) 

www.pabar.org 
 

PENNSYLVANIA BAR ASSOCIATION 
100 South Street 
Harrisburg, PA 17101 
800-932-0311 (Phone) 
www.pabar.org 

 
مكتب التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة، الخط الهاتفي 

لياء األمورأولمساعدة   
800-879-2301 

لياء أوموظفو الخط الهاتفي للمساعدة موجودون للرد على 
األطفال  أوال المعاقين وممثلوهم القانونيون أمور األطف

ممن يشك في أن بهم إعاقة، وشرح القوانين الفدرالية 
وقوانين الوالية التي تتعلق بالتعليم لذوي اإلحتياجات 

لياء األمور والخاصة، واستعراض اإلختيارات المتاحة لأل
 والتدابير التي يمكن لهم اللجوء إليها.

 

BUREAU OF SPECIAL EDUCATION’S CONSULTLINE, 
A PARENT HELPLINE 
800-879-2301 

 

 مكتب تسوية النزاعات
فالنك درايف    6340  

17112-2764 هاريسبرج، بنسلفانيا     
 (هاتف) 717-541-4960

 (هاتف مجاني في بنسلفانيا فقط) 800-222-3353
 (هاتف نصي للصم) 800-654-4984

 (فاكس) 717-657-5983
http://ODR.pattan.net 

ى أومكتب تسوية النزاعات يقوم بإدارة الوساطة وشك
ويقوم بتوفير التدريب والخدمات  جراءاتعدم صحة اإل

 التي تتعلق بالطرق المتاحة لتسوية النزاعات.
  

OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION 
6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112-2764 
717-541-4960 (Phone) 
800-222-3353 (Toll Free in PA only) 
800-654-4984 (TTY) 
717-657-5983 (Fax) 
http://ODR.pattan.net 

 

 (PaTTAN) شبكة بنسلفانيا للتدريب والدعم التقني 
 7282-360-800 هاريسبرغ

ف برشياأوكنغ   800-441-3215 
 5607-446-800 بتسبرغ

www.pattan.net 
 

THE PENNSYLVANIA TRAINING AND TECHNICAL 
ASSISTANCE NETWORK (PaTTAN) 
Harrisburg 800-360-7282 
King of Prussia 800-441-3215 
Pittsburgh 800-446-5607 
www.pattan.net 
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  الملحق ب 

  الجزء أ 

  نموذج طلب وساطة 

  _______التاريخ: _________                    (LEA)هيئة التعليم المحلية          الوساطة:     ولي األمر       مقدم طلب

  _________اسم الطالب: ________________________________   تاريخ الميالد: ____________

  __نوع اإلعاقة: __________________________________               أنثى                      ذكر           

  _________المدرسة التي يلتحق بها الطالب: ___________________________________________

  _______________): _______________________________________LEAهيئة التعليم المحلية (

  _________ناظر المدرسة: ____________________________________________________

  ________): ____________________________________LEAجهة اإلتصال في هيئة التعليم المحلية (

  ______الخط الداخلي: ______ __الهاتف: _________________ __: _________________منصبال

  ___البريد اإللكتروني: ___________ ___الفاكس: ____________ ___الهاتف المحمول: ____________

  _________العنوان: ________________________________________________________

  ___________________________________   _____األم: __________________________
  (اللقب)         (االسم)                                                                                      

  ___________________________________   ____األب: __________________________
  (اللقب)                 (االسم)                                                                              

  _________ن: ____________________________________________________اعنوان األبو
  

  ____هاتف عمل األب: _____________________ ____   هاتف عمل االم: ____________________

  _____________هاتف األب المحمول: _________  _____هاتف األم المحمول: __________________

  ___البريد اإللكتروني لألب: __________________ _____ البريد اإللكتروني لألم: ________________

  _________________________________________ اسم ولي األمر (في حالة أنه ال يعيش مع الطالب):

  ________________________________________ عنوان ولي األمر (في حالة أنه ال يعيش مع الطالب): 

______________________________________________________________________  

  معلومات حول هذه الوساطة:  

  الوساطة.  جراءاتالنزاع إلتاحة إعداد جدول إل  موضوع يرجى عرض 

  موضوعات ولي األمر: 

  

  

  : (LEA)موضوعات هيئة التعليم المحلية 

  

  

  أيضا لهذا الطالب؟              نعم                     ال  جراءات م شكوى عدم صحة اإلهل تم تقدي 
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  الجزء ب 

  جراءاتعدم صحة اإل إخطار شكوى

  ولي األمر                  هيئة التعليم المحلية  مقدم الشكوى:      تاريخ اليوم: __________________

  عالقته بالطالب:                             الهاتف:           اإلستمارة:                   مستكمل اسم 
______________________   ______________________   _______________________  

  

  

  هل تم إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الطرف اآلخر للنزاع؟          نعم                  ال 

  عليكم اإلتصال بهيئة التعليم المحلية بهذا الغرض.  اإلستماع للتمكنوا من حضور جلسات  إذا كنتم تحتاجون إلى سكن خاص 

  بيانات الطالب 

  تاريخ الميالد:               النوع:                             اللقب:                                  االسم:      
  ذكر         أنثى    _______________   ___________________   __________________ 

  نوع اإلعاقة: _______________________________________________________________

  المدرسة التي يلتحق إليها الطالب:                                         (LEA)هيئة التعليم المحلية 
__________   ___________________________________________________________  

  لياء أمر التلميذ (القاطن معه)أو أوولي 

  اللقب:                                      االسم:                                      الصلة:  
  _____________________  _____________________   األم            األب          الوصي 

  هاتف العمل:              الفاكس:                 البريد اإللكتروني:      زل:            الهاتف المحمول:  هاتف المن 
_________________ _____________  _____________  ____________  ____________  

  الصلة:               اللقب:                                      االسم:                         
  _____________________  _____________________   األم            األب          الوصي 

  هاتف المنزل:            الهاتف المحمول:        هاتف العمل:              الفاكس:                 البريد اإللكتروني:
______  ____________  _____________________________ _____________  _______  

  عنوان الطالب/ولي األمر: _______________________________________________________

  _____محامي ولي األمر:                                                           هاتف المحامي: ________________
  _____البريد اإللكتروني للمحامي: _________          _______         ________________________

  _____فاكس المحامي: ________________                                                                                 
  العنوان:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

  ولي األمر غير القاطن مع الطالب 

  اللقب:                                      االسم:                                      الصلة:  
  م            األب          الوصي _____________________  _____________________   األ

  هاتف المنزل:            الهاتف المحمول:        هاتف العمل:              الفاكس:                 البريد اإللكتروني:
_________________ _____________  _____________  ____________  ____________  

  االسم:                                      الصلة:              اللقب:                          
  _____________________  _____________________   األم            األب          الوصي 

  لكتروني:هاتف المنزل:            الهاتف المحمول:        هاتف العمل:              الفاكس:                 البريد اإل 

م، فينبغي عليكم إرسال إلى الطرف  إخطار الطرف اآلخرللنزاع بتقديمكم شكوى عدم صحة اإلجراءات يقع على مسؤليتك
 اآلخر للنزاع نسخة من هذا اإلخطار في نفس الوقت الذي تقومون فيه بتقديم الشكوى إلى مكتب تسوية النزاعات. 
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_________________ _____________  _____________  ____________  ____________  

  عنوان الطالب/ولي األمر: _______________________________________________________

  __________________محامي ولي األمر:                                                           هاتف المحامي: ___
  _______________________________                  البريد اإللكتروني للمحامي: ______________

  فاكس المحامي: _____________________                                                                                 
  العنوان:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

 (LEA)بيانات هيئة التعليم المحلية 

  جهة اإلتصال لهيئة التعليم المحلية:  . 1

  المنصب:                              اللقب:                                       االسم:            
_________________________   ______________________  _____________________  

  الهاتف المحمول:                 هاتف العمل:              الفاكس:                     البريد اإللكتروني: 
________  _______________  ______________________________________   ______  

  العنوان:
______________________________________________________________________  

  . الناظر/ رئيس مجلس اإلدارة 2

  اللقب:                                       االسم:                                        المنصب:  
______________________________________   ______________________  ________  

  العنوان:                                                                                    هاتف العمل:               
__________________________   ___________________________________________  

______________________________________________________________________  

  . محامي هيئة التعليم المحلية: 3

  اإلسم:                             اللقب:                                     هاتف المحامي: _____________________ 
  البريد اإللكتروني للمحامي: ______________    _________________   _________________       

  س المحامي: ____________________فاك                                                                                   
  العنوان:

______________________________________________________________________  

  ستنعقد في العنوان التالي:  اع اإلستم. جلسة 4

  يمأل بمعرفة هيئة التعليم المحلية)  - (اسم المبنى، العنوان اسم/رقم القاعة  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  جراءات خطار شكوى عدم صحة اإلمعلومات عن إ

  نعم                      ال         بقرار ضابط استماع لم ينفذ؟             مر أ. هل يتعلق األ

(إذا كانت اإلجابة بنعم سوف يتم إخطار مكتب التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة الذي سيحقق في اإلمر. شكوى عدم صحة  
  .) اإلستماععلق األمر بعدم تنفيذ قرار ضابط غير متاحة عندما يت  جراءاتاإل

  ماع مستعجلة؟                      نعم                     ال ت ساهل يتعلق هذا الطلب بجلسة ب. 

  األسباب التالية:  أحد إذا كانت اإلجابة بنعم ضع عالمة على 

             (ESY) ت العام الدراسيمد خدما تأديبية (مخدرات/أسلحة)                                 

    ضع عالمة هنا إذا كان الطالب ضمن المجموعة المستهدفة لبرنامج مد خدمات العام الدراسي                
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والتي يجب   جراءات ت. ينص القانون على أنه ال يحق لطرف أن يعقد جلسة استماع إال بعد تقديم إخطار شكوى عدم صحة اإل 
لم يتوفر فيه  إذا  جراءاتط القانونية. وقد يطعن الطرف اآلخر بعدم كفاية إخطار شكوى عدم صحة اإل أن تفي بكافة الشرو 

المعلومات الكافية. فينبغي عليكم عرض طبيعة المشكلة موضوع الشكوى، وتوضيح أكبر قدر من الوقائع التي تدعم موقفكم.  
راق إضافية إذا احتجتم  أومعرفتكم وقدراتكم. وفي إمكانكم إرفاق بالقدر الذي تتيحه  اقتراح حلول للمشكلةأيضا وينبغي عليكم 
  لمساحة أكبر: 

  طبيعة المشكلة: 

  

  

  

  

  

  الحلول المقترحة: 

  

  

  

  

  

  في حالة معرفتكم بموقف الطرف اآلخر من هذا األمر تستطيعون شرحه هنا، وإن كان هذا ليس مما يتطلبه القانون: 

  

  

ن ينبغي أن يشاركا في جلسة تسوية إال في حالة اإلتفاق الخطي بينهما على التنازل  ث. ينص القانون على أن الطرفان المعنيا
  . يرجى ملىء البيانات التالية: اإلستماععن هذا المطلب، وذلك قبل انعقاد جلسة 

  تسوية لمناقشة األمر في تاريخ: ___________________ اجتماع. سيعقد 1

  ____________ تسوية في تاريخ: ______ اجتماع. تم عقد 2

  التسوية في تاريخ: ___________________ اجتماع. تنازل الطرفان وهيئة التعليم المحلية عن المشاركة في 3

  التسوية*:   اجتماع. أطالب بالجوء إلى الوساطة بدال من 4

  

  بكال الطرفين. (ODR)يتصل مدير الوساطة للتسوية اإللكترونية للنزاعات  سوف 4*إذا كانت هناك عالمة على رقم 

  

  

  

  

  . الفاكس أوالطريق البريد ومكتب تسوية النزاعات عن رف اآلخر للنزاع الطيرجى إرسال نسخة من هذا اإلخطار إلى كل من 
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  باإلتصال بكم فور تلقيه لهذا اإلخطار.  (ODR)سيقوم مدير الحالة من التسوية اإللكترونية للنزاعات  

اتطلعوا على   أو   odr.pattan.netزوروا الموقع اإللكتروني  جراءات ى عدم صحة اإل للمزيد من المعلومات عن شكو
  كتيب "تسوية نزاعات التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة". 

لياء األمور أيضا اإلتصال بالخط الهاتفي لإلستشارة عن التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة، وهو خط هاتفي لمساعدة  وويمكن أل
  2301-879-800: جراءاتوشكوى عدم صحة اإل   جراءاتحماية اإل للحصول على المعلومات عن  لياء األمور، أو

  

  

 مكتب تسوية النزاعات
فالنك درايف    6340  

17112-2764 هاريسبرج، بنسلفانيا     
 أرقام الهاتف 

717-541-4960  
800-222-3353 ( يا فقطبنسلفان ) 

 (هاتف نصي للصم) 800-654-4984
 (فاكس) 717-657-5983

 

Office for Dispute Resolution 
6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112-2764 
Phones: 

717-541-4960 
800-222-3353 (PA only) 
800-654-5984 (TTY) 
717-657-5983 (Fax) 


