
 دلیل تحدید مواعید جلسات التربیة الخاصة التابعة لمكتب الجلسات اإلداریة

 للجلسة السابقة الجتماعاتا

تُعقد االجتماعات السابقة للجلسة یومي االثنین والجمعة فقط. إذا كان یوم االثنین أو یوم الجمعة عطلة رسمیة، فستُعقد 

 الذي یسبقھ. ستُعقد االجتماعات السابقة للجلسة في األوقات التالیة: االجتماعات السابقة للجلسة یوم االثنین أو الجمعة

 ھذه الفترة الزمنیة ال تُطبق على أول یوم اثنین في الشھر. .ظھًرا 12:00صباًحا حتى  10:00من  •

 عصًرا 3:00بعد الظھر حتى  1:00من  •

 مساءً  5:00عصًرا حتى  3:00من  •

 الجلسات

 غیر المستعجلة: ینطبق الجدول التالي على الجلسات

 صباًحا، ما لم یُحدد قاضي القانون اإلداري توقیتًا مختلفًا. 9:30ستبدأ الجلسات في جمیع األیام في تمام الساعة  •

 سیتم تحدید موعد جمیع الجلسات على مدار ثالثة أیام، ما لم تكن ھناك عطلة خالل ذلك األسبوع. •

لم یكن یوم االثنین من ذلك األسبوع عطلة. إذا كان یوم االثنین عطلة، سیكون الیوم األول للجلسة ھو یوم الثالثاء، ما  •

فسیكون الیوم األول للجلسة ھو یوم األربعاء. على سبیل المثال، إذا كان من المفترض أن تبدأ الجلسة في أسبوع عید 

سبتمبر  9ربعاء الموافق ، فسیكون الیوم األول للجلسة ھو األ2020سبتمبر  7العمال األمریكي، الموافق یوم االثنین 

 9:30سبتمبر الساعة  10صباًحا، وسیكون الیوم الثاني للجلسة ھو الخمیس الموافق  9:30، على أن تبدأ في تمام 2020

صباًحا.  9:30ظھًرا والخمیس  1:30صباًحا. إذا كانت العطلة یوم الثالثاء، فستُجدول الجلسة یوم األربعاء الساعة 

 عصًرا، ما لم یُحدد قاضي القانون اإلداري توقیتًا مختلفًا. 3:30یع األیام الساعة ستنتھي الجلسات في جم

 جلسات الوساطة

 9:00تُعقد جلسات الوساطة عادةً في أي یوم من أیام األسبوع، باستثناء أیام العطلة. من المقرر عقد جلسات الوساطة من 

 عصًرا 4:30صباًحا إلى 

تي تتضمن منطقة لوس أنجلوس التعلیمیة الموحدة كطرف من الثالثاء إلى الخمیس. من المقرر عقد جلسات الوساطة ال

ظھًرا. من المقرر  1:30صباًحا أو  9:00تُعد جلسات الوساطة مع مدارس لوس أنجلوس الموحدة جلسات تعقد لنصف یوم، وتبدأ 

ظھًرا  1:30الوساطة بعد الظھر من الساعة  ظھًرا، وجلسات 12:30صباًحا إلى  9:00عقد جلسات الوساطة الصباحیة من الساعة 

 مساًء. 5:00إلى الساعة 
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