
 (  DGS OAH 44لمكتب الجلسات اإلدارية التابع إلدارة الخدمات العامة ) 44النموذج 
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 ( 2019)تم التحديث في ديسمبر 

 )لالستخدام االختياري(

  1 صفحة

 

  

 

مكتب الجلسات اإلدارية بوالية كاليفورنيا 

  ) "SFT" أو E-Service( الموافقة على اتفاقي ة اإلعالن إلكتروني ا

 

ً

تنبيه: في محاولة لتسريع إجراء اإلعالن بالوثائق، يسمح مكتب الجلسات اإلدارية )OAH( لألطراف باستالم الوثائ ق 

إلكترونيا. وبإكمال هذا النموذج، فإنك توافق على استالم وثائقك من مكتب OAH عن طريق نظام نقل الملفات اإللكترون ي 

اآلمن )SFT(. يمكنك الوصول إلى نظام نقل الملفات اإللكتروني اآلمن الخاص بمكتب OAH على الرابط  

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb للتسجيل للحصول على حساب، إذا لم تكن قد   

قمت بذلك بالفع ل. 

التعليمات  

 
 أكمل النموذج.  .1

 معلومات مقدم الطلب. أدخل اسم الشركة/ الوكالة واسم مقدم الطلب ورقم الهاتف والبرنامج )البرامج ( الذي .2

سينطبق عليه هذا النموذ ج. 

 طريقة إجراء اإلعالن. حدد طريقة إجراء اإلعالن وأكمل معلومات االتصال حسبما ينطبق. احذف األسماء السابقة. .3

 الشروط واألحكام. اقرأ الشروط واألحكام. حدد شرطا سينطبق فيه هذا النموذج. أكمل التوقيع الذي يخول إجراء اإلعالن  .4

بالدعاوى. 

 أرسل النموذج المكتمل باستخدام نظام نقل الملفات اآلمن الخاص بمكتب الجلسات اإلدارية على الرابط : .5

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb  .

 

ً

يجب تقديم اتفاقية واحدة لكل شخص أو لكل وكالة إنفاذ قانون )LEA( أو لكل وكالة حكومية أو مكتب محاماة، حسبما ينط بق. 

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb
https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb


النموذج 

مكتب

(  DGS OAH 44لمكتب الجلسات اإلدارية التابع إلدارة الخدمات العامة ) 44

( (b)11370.5(، قانون الحكومة القسم 7)(c، الشعبة الفرعية )59504.5التعليم، القسم )قانون 

 ( 2019)تم التحديث في ديسمبر 

)لالستخدام االختياري(

كاليفورنيا اإلدارية بوالية الجلسات 

 ) "SFT" أو E-Service( الموافقة على اتفاقي ة اإلعالن إلكتروني ا

معلومات مقدم الطلب 

االسم الكامل للشركة/ الوكالة المقدمة للطلب االسم الكامل  

للشخص المقدم للطلب رقم 

 الها تف

يرجى تحديد البرنامج )البرامج( الذي ينطبق هذا عليه 

طريقة إجراء اإلعالن )حدد خيارا واحدا(   

سوف يقوم مكتب الجلسات اإلدارية باإلعالن بالوثائق الخاصة بك وفقا للخيار الموضح أدناه. 

أكمل المعلومات الخاصة بالخيار المرغوب إلجراء اإلعالن المحدد أدنا ه.

الخيار رقم )1( نظام نقل الملفات اإللكتروني اآلمن )SFT( فقط 

 )SFT( البريد األمريكي + نظام نقل الملفات اإللكتروني اآلمن )الخيار رقم )2

عنوان البريد اإللكتروني لمقدم الطل ب

عناوين البريد اإللكتروني اإلضافية للنسخ

 2 صفحة



)لالستخدام االختياري(   

العنوان البريدي )في حالة تحديد خيار البريد(

احذف عنوان )عناوين( البريد اإللكتروني اإلضافي التالي المتعلق بالمحامي المذكور اسمه أعاله 

ال تحذف أي أسماء موجودة بالفع ل

الشروط واألحكام )حدد خيارا واحدا(   

بالتوقيع على هذا النموذج، فإنك تقر وتوافق على استالم الوثائق من مكتب OAH وفقا للخيار المحدد أعاله حتى تخطر بخالف 

  .OAH ذلك. وفي حالة تغير معلومات االتصال الخاصة بك، تقع على عاتقك مسؤولية إخطار مكتب

َ ُ ً

أوافق على قبول إعالن مكتب OAH بالوثائق عن طريق الخيار المحدد أعاله لجميع القضايا الحال ية 

  .OAH والمستقبلية مع مكتب

ًُ
لم أعد أرغب في المشاركة في خدمة اإلعالن إلكتروني ا. يرجى إلغاء اتفاقيتي الساب قة.

توقيع مقدم الطلب

ً
بوضع عالمة على هذا المربع وكتابة اسمي أدناه، فأنا أوقع على هذه االتفاقية إلكتروني ا.

التاريخ

المسمى الوظيفي للشخص مقدم الطلب

لمقدمي الطلب المتعددين، يمكنكم إرفاق ورقة إضافية تحتوي على قائمة بمعلومات االتصال الخاصة بكل مقدم طلب  

وعنوان )عناوين( البريد اإللكتروني اإلضافي الذي ينطبق على كل مقدم طلب.  

 
https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb لتقديم الملفات إلكترونيا

 3 صفحة

)DGS OAH 44( النموذج 44 لمكتب الجلسات اإلدارية التابع إلدارة الخدمات العامة

 )11370.5(b) قانون الحكومة القسم ،)c)(7( قانون التعليم، القسم 59504.5، الشعبة الفرعية(

)تم التحديث في ديسمبر 2019(  

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb


 الجلساتمكتب

صفحة 4

 

كاليفورنيا 

اإلدارية  

 بوالية

إشعار الخصوصية

ً يقدم هذا اإلشعار وفقا لقانون الممارسات المتعلقة بالمعلومات لعام 1977 )القانون المدني، القسم 1798 وما يل يه(.ُ

قد تخضع جميع المعلومات والسجالت المقدمة إلى مكتب OAH لإلفصاح بموجب قانون السجالت العامة لكاليفورنيا )قانو ن 

الحكومة، القسم 6250 وما يليه( وغيره من األحكام السارية، ما لم يحظر القانون ذلك صراحة. تكون الدعاوى المعروضة أما م 

مكتب OAH والسجالت التي يحتفظ بها مكتب OAH علنية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك )قانون الحكومة، القسم 

11425.20(. على سبيل المثال، يعترف قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة )قانون FERPA الباب 20 من قانون 

الواليات المتحدة القسم (g)1232( بحقوق الخصوصية للسجالت التعليمية في ظروف محدودة معينة. يتوجب على األطراف 

تحديد ما إذا كانت الملفات المقدمة أو الدعاوى الخاصة بالقضية تتطلب ممارسات لحماية الخصوصية. ال يستطيع مكت ب 

OAH تقديم مشورة قانون ية. 

يتطلب قانون الممارسات المتعلقة بالمعلومات من مكتب OAH تقديم إشعار لألفراد الذين يقدمون معلومات 

  .OAH شخصية إلى مكتب

ِ 1) OAH ال ينطبق هذا اإلشعار على المعلومات المقدمة من قبل وكالة أو على معلومات االتصال الروتينية التي يجمعها مكتب 

بغرض تعريف الهوية أو التواصل فيما يتعلق بالقضي ة. 

 إذا كان هذا النموذج يطلب توفير معلومات بشأن حاجة إلى إجراء ترتيب تيسيري، فإن مكتب OAH يطلب تلك المعلومات فقط (2

بغرض اتخاذ قرار بشأن الترتيب التيسيري الذي يلتمسه الفرد. ليس مطلوبا من الفرد الذي يلتمس الحصول على ترتيب تيسيري استخدام 

هذا النموذج؛ فهو يقدم باعتباره وسيلة مالئمة فحسب. يمكن أن يطلب مكتب OAH هذه المعلومات بموجب قانون األمريكيين من ذوي 

اإلعاقات )الباب 42 من قانون الواليات المتحدة القسم 12101 وما يليه (. 

 يجب توجيه طلبات الحصول على السجالت العامة أو المعلومات المحفوظة بموجب قانون الممارسات المتعلقة بالمعلومات  (3

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA  في OAH إلى مسؤول السجالت العامة لدى مكتب

 .OAHPRA@dgs.ca.gov 95833 أو رقم الهاتف 0550-263 (916) أو البريد اإللكتروني

ً

ُ

( 2019تم التحديث في ديسمبر )
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