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 0202التحديث في نوفمبر 

اإلدارية الجلسات مكتب

 كاليفورنيا والية

الخاصة التربية قسم

صحيفة معلومات النموذج االختياري: طلب لعقد جلسة إجراءات قانونية واجبة فقط 

 والُمقدَّم بالنيابة عن منطقة تعليمية أو وكالة عامة أخرى

ا ااس   مرفق مع هذا المستند نموذج يمكنك استخدامه لمطالبة مكتب الجلسات اإل ًا  ، اتحديد OAHادارية االذي يرر  يي

 موعد لجلسة إجراءات قانونية ااجبة االنيااة عن منطقة ترليمية يا اكالة ترليمية محلية يا اكالة عامة يخرى، ادان إمكانية طلب اساطة.

ا الطلب هذا على يُطلق ساطة، يرجى (. يما إذا كنت ترغب في طلب جلسة مع خيار طلب اcomplaint شكوى  ) ييًا

 استخدام نموذج  طلب عقد جلسة إجراءات قانونية ااجبة ااساطة .

 إعاادة في التسبب يا الملف فتح تأخير اصحيحة إلى كاملة مرلومات تقدي  عدم يؤادي اكاملة. قد صحيحة مرلومات تقدي  يرجى

 طلبك.

 في اإلادارية الجلسات مكتب قِبل من الواجبة القانونية اإلجراءات جلسة اموعد كاملة الشكوى مرالجة امجراد إخطارك سيت 

 تحديد موعد. يمر شكل

 .4002لعام  اإلعاقة ذوي األفراد تعليم تحسين قانون بموجب واجبة قانونية إجراءات جلسات

ا المررا  ،0222لرام  اإلعاقة ذاي األفرااد ترلي  تحسين قانون يقدم ًا  ااجبة قانونية إجراءات جلسات "IDEA"، ااس  يي

 تلقّي ضمان في المساعدة هو اإلعاقة ذاي األفرااد ترلي  تحسين قانون من النزاعات المترلقة االتراية الخاصة. الهد  لحل ااساطة

الرام   الترلي  إلى اإلشارة تت  ما يالئ  االحتياجات الفريدة لكل طفل. عاادة الذي االمجاني المالئ  الرام الترلي  اإلعاقة ذاي من األطفال

 . يجب ين تتًمن الشكوى جميع المرلومات المالئمة، ليتسنى تحديد موعد لرقد جلسة إجراءات FAPEاالمجاني  ااالختصار   المالئ 

الشكوى.  في تًمينها يجب االتي المرلومات اخصوص جداا محدادة متطلبات اإلعاقة ذاي األفرااد ترلي  تحسين قانون قانونية ااجبة. لدى

 اري المرفق لرقد جلسة إجراءات قانونية ااجبة فقط، جميع المرلومات المطلواة.يتًمن الطلب االختي

 يا الًرارية، المرلومات كل تقدي  يت  حتى ااجبة قانونية إجراءات لجلسة طلبك يتأخر فقد مكتملة، غير المرلومات كانت إذا

 إليك. الشكوى سترااد

 يجب إرسال طلبك إلى جميع األطراف.

الترليمية يا الوكاالت الترليمية المحلية يا الوكاالت الرامة األخرى، يجب إرسال جميع المستندات إلى مكتب في حالة المناطق 

 نقل انظام اإلضافية المرلومات االستفاادة من  . يمكنSFTالجلسات اإلادارية عبر نظام اإلرسال اإللكتراني اآلمن، االذي يُرر  ااس   

-https://www.dgs.ca.gov/OAH/Caseمن على:  اإلادارية الجلسات الموقع اإللكتراني لمكتب عبر اآلمن اإللكترانية الملفات

Types/Special-Education. 

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Consent-to-Electronic-Service-Agreement
http://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education
http://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education
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 السارية الفدرالية القوانين من مقتطفات -واجبة فقط  قانونية إجراءات لعقد جلسة الطلب إكمال قبل القراءة يرجى

 يترين ين يتًمن الطلب لرقد جلسة إجراءات قانونية ااجبة فقط )شكوى( ما يلي:

  المدرسة ااس  مأاى(، اال حالة كان الطفل في المتاحة االتصال مرلومات )يا الطفل إقامة اعنوان الطفل،  اس 

 ؛(U.S.C. § 1415 (b)(7)(A)(ii)(I) 20)الطفل   يرتاادها التي

 المشكلة .  اهذه المترلقة الحقائق يتًمن اما المقترح، التغيير يا االمباادرة المترلقة الطفل مشكلة طبيرةل  اصف

(20 U.S.C. § 1415(b)(7)(A)(ii)(III)؛)

 20)الوقت . )) هذا في للطر  االمتوفر المررا  الحد إلى للمشكلة مقترح  حل U.S.C. § 1415 

(b)(7)(A)(ii)(IV؛ 

  للطر ، الممثل المحامي يا الطر ، يقدّم حتى ااجبة قانونية إجراءات جلسة على ما طر  يحصل ال  قد 

ا  ؛(20 U.S.C. § 1415 (b)(7)(B)) .  (ii)(A)الفرعية الفقرة متطلبات يلبي إخطارا

 الطر  اأن كتااياا اآلخر االطر  الجلسات موظف لإلخطار المتلقي الطر  يُخطر ل  ما كافية الشكوى[ [ ترتبر 

 ؛(20 U.S.C. § 1415 (c)(2)(A)) .  (A)(7)(b) الفرعي القس  متطلبات يستو  ل  اإلخطار ين يرتقد المتلقي

 الفور على اسيقوم اإلخطار يستوفي المتطلبات كان إذا ما اخصوص القرار الجلسات موظف  ... سيتخذ 

 ؛U.S.C. § 1415 (c)(2)(D 20)القرار . )) اهذا كتااياا األطرا  اإخطار

 صلح؛ جلسة اإقامة كتااياا اآلخر الطر  ( موافقة1حالة: ) في فقط ما اترديل الشكوى طر  يقوم ين يمكن 

 (U.S.C. § 1415 (c)(2)(E)(i) 20)اذلك.  اإلاداري القانون قاضي سمح ( إذا0يا )

 في الفرعي الفصل هذا اموجب الواجبة القانونية اإلجراءات لجلسة المطبّق الزمني الجدال في النظر إعاادة  يجب 

(U.S.C. § 1415(c)(2)(E)(ii) 20)المردّل...   لإلخطار الطر  تقدي  اقت
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  اإلدارية الجلسات مكتب

 كاليفورنيا والية

 الخاصة التربية قسم

والُمقدَّم بالنيابة عن منطقة تعليمية أو وكالة طلب لعقد جلسة إجراءات قانونية واجبة فقط 

 عامة أخرى

 الطالب: معلومات

للطالب: األخير واالسم األول االسم

الطالب: ميالد تاريخ

األساسية: الطالب لغة

البريدي: والرمز والمدينة الشارع عنوان يتضمن بما الطالب، عنوان

.الثاني" "الصف فاكتب الثاني، الصف في الطالب كان إذا المثال، سبيل على الطالب. صف مستوى

 

 

 

الطالب: يرتادها التي المدرسة اسم

إقامته: محل حسب التعليمية الطالب منطقة
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األمر: ولي معلومات

عاًما. 81من  أقل الطالب عمر كان إذا مطلوبة أدناه المطلوبة المعلومات كافة

يرجى ذكر المرلومات الخاصة اكل الي يمر من المقرر إشراكه كطر  في هذا الطلب لرقد جلسة إجراءات قانونية ااجبة فقط، 

 الي قس  تحت امرلوماته اسمه اضع فيرجى ترليمية، يا صاحب حقوق قانوني اصي الطالب لدى كان في الجزء المخصص يادناه. إذا

 اسمه. ترليمية  ارد  صاحب حقوق قانوني  يا  اصي إما ايضف ،1رق   مراأل

األول: األمر ولي معلومات

االسم األول واسم العائلة لولي األمر رقم 1:

أرقام الھاتف لولي األمر رقم1:

الهاتف النقال:

هاتف العمل:

رقم هاتف المنزل

عنوان المنزل لولي األمر رقم 8، بما يتضمن عنوان الشارع والمدينة والرمز البريدي:

ولي كان إذا المثال، سبيل على أدناه. المخصص الجزء في اللغة تحديد يرجي ،8 رقم األمر لولي فوري مترجم لوجود حاجة هناك كانت إذا

أدناه. المخصص الجزء في اإلسبانية" "اللغة كتابة يرجى اإلسبانية، للغة فوري لمترجم يحتاج 8 رقم األمر
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ثاني: أمر ولي وجود حال في استكمالها يتم الثاني، األمر ولي بيانات

االسم األول واسم العائلة لولي األمر رقم 2:

أرقام الھاتف لولي األمر رقم 2:

الهاتف النقال:

هاتف العمل:

هاتف المنزل:

البريدي: والرمز والمدينة الشارع عنوان يتضمن بما ،4 رقم األمر لولي المنزل عنوان

ولي كان إذا المثال، سبيل على أدناه. المخصص الجزء في اللغة تحديد يرجي ،4 رقم األمر لولي فوري مترجم لوجود حاجة هناك كانت إذا

أدناه. المخصص الجزء في اإلسبانية" "اللغة كتابة يرجى اإلسبانية، للغة فوري لمترجم يحتاج 4 رقم األمر

المشاركين في االجتماع عبر الفيديولكتروني لكافة البريد اإل
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 المحددة: الشكاوى أو المشاكل حدد

الشكوى.  هذه في تًمينها تريد التي المشاكل يا المشكلة طبيرة االتفصيل تصف ين منك الوالية اقانون الفدرالي القانون يطلب

ال يكفي مجراد اصف المشكلة امصطلحات عامة مثل  عدم موافقة يالياء األمر على الخطة المقترحة . يجب عليك تًمين حقائق 

ا ااس  انواد   -اتواريخ امراجع تشير إلى انواد محدادة في ارنامج الترلي  الفرادي  ًا  في ينتج عن الفشل   اغيرها. قدIEPالمررافة يي

 الدعوى .   راد القًية إغالق الملف. يسمى إغالق الشكوى هذه في االتفصيل المشاكل يا المشكلة اصف تًمين

ِص ف طبیعة المشكلة بما یتضمن كافة الحقائق المھمة. قّدم تفاصیل. یمكنك إضافة المزید عند الحاجة. 

المشكلة أو الشكوى رقم 1:

المشكلة أو الشكوى رقم 2:

المشكلة أو الشكوى رقم3:
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 أعاله المذكورة للمشاكل المقترحة الحلول

 توفر ين الفدرالي القانون منك يعاله. يتطلب المذكورة المشاكل من مشكلة كل حل تريد للمشاكل  كيف المقترحة  الحلول ترني

التفصيل. من ممكن قدر اأكبر الحل تصف ين تررفه. يجب الذي الحد إلى الشكوى هذه في المذكورة المشاكل من مشكلة لكل حالا 

ص ف الحل لكل مشكلة من المشاكل المحددة أعاله.

حل المشكلة أو الشكوى رقم 1

حل المشكلة أو الشكوى رقم 2:

حل المشكلة أو الشكوى رقم 3:



 

DGS-OAH 38 (Ed. Code § 56500.3 subd. (d)) – Arabic  استخدام اختياري 

(34 C.F.R. § 300.506, subd. (b)) 8 
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 توقيع الطرف الُمقدم لطلب جلسة اإلجراءات القانونية الواجبة

أدناه. المخصص الجزء في الواجبة، القانونية اإلجراءات جلسة لطلب الُمقدمة الوكالة اسم واضحة بأحرف اكتب

 متقدي يرجى أدناه. المخصص الجزء في للطلب، الُمقدمة الوكالة لدى االتصال جهة دور سيتولى الذي الشخص اسم واضحة بأحرف اكتب

االتصال. جهة هاتف ورقم كاماًل  الوظيفي المسمى

والبر للطلب الُمقدمة بالوكالة الخاص اإللكتروني يدالبر واضحة بأحرف اكتب

أدناه. المخصص الجزء في االختالف، حالة في االتصال، لجهة اإللكتروني يد

التاريخ، في الجزء المخصص يادناه. يجب توقيع ممثل الوكالة الُمقدمة لهذا الطلب لرقد جلسة اإلجراءات القانونية الواجبة اذكر 

 يرجى ذكر المسمى الوظيفي للشخص الموقع االنيااة عن الوكالة.

اه.أدن المذكور التاريخ في للطلب الُمقدمة الوكالة عن بالنيابة النموذج هذا على إلكترونيًا وقعت أنني على أوافق أدناه، اسمي بكتابة

التاريخ: 
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بيان إعالن

المذكورة. عالاة على  األطرا  من لكل تُسلّمها يا الطلب هذا من نسخة ترسل ين الوالية اقانون الفيدرالي القانون منك يتطلب

لنفسك. يرجى  انسخة إلى مكتب الجلسات اإلادارية. احتفظ SFTك، يجب عليك إرسال نسخة عبر البريد اإللكتراني ااستخدام نظام  ذل

ا من هذا الطلب من خالل تربئة المرارات المالئمة يادناه.  اإلشارة إلى ينك يرسلت نسخا

 قط، إلى جميع األطراف المذكورة وإلى مكتبلقد قّدمُت نسخة من هذا الطلب لعقد جلسة إجراءات قانونية واجبة ف

 اإلدارية عن طريق: الجلسات

البريد من الدرجة األالى إلى الشخص يا الوكالة المذكورة يادناه على الرنوان المذكور يادناه. يرجى تًمين تاريخ إرسال 

المستند إلى ذلك الشخص يا الوكالة.

ا إليه يشار اإلرسال االفاكسميلي، ًا  رق  على يادناه المذكورين الوكالة يا الشخص إلى اإللكتراني االبريد يا االفاكس، يي

ند عبر الفاكس يا البريد اإللكتراني إلى ذلك يادناه. يرجى تًمين تاريخ إرسال المست المذكور اإللكتراني البريد يا الفاكس

الشخص يا الوكالة.

لى الشخص يا يي خدمة توصيل يخرى إ FedExيا  UPSالشحن السريع مثل خدمات خدمة التوصيل من خالل ساعٍ يا 

ا نسخة من اإليصال. ًا يا الوكالة المذكورة يادناه ااستخدام الخدمة المحدادة يادناه. لقد يرفقت يي
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يادناه. لقد قمت اتًمين اس  الشخص الذي قام  المذكور الرنوان على يادناه المذكورة الوكالة يا الشخص إلى تسلي  االيد

االتسلي  اتاريخ ااقت التسلي .

توقيع الشخص الذي يكمل هذا البيان

 للشخص الوظيفي المسمى تضمين يرجى أدناه. المخصص الجزء في هذا اإلعالن بيان يكمل الذي الشخص اسم واضحة بأحرف اكتب

التوقيع. بجوار

 التوقيع. جانب إلى التوقيع تاريخ اكتااة اهيادن الجزء المخصص في هذا التوقيع اإلعالن ايان يكمل الذي الشخص على يجب

اه.أدن المذكور التاريخ في للطلب الُمقدمة الوكالة عن بالنيابة النموذج هذا على إلكترونيًا وقعت أنني على أوافق أدناه، اسمي بكتابة

 التاريخ:
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	.هﻼﻋأ ةدﺪﺤﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﻜﻟ ﻞﺤﻟا ﻒ ﺻ

	ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجلإا ةسلج بلطل مدقُملا فرطلا عيقوت 

	نلاعإ نايب
	نايبلا اذه لمكي يذلا صخشلا عيقوت
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