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 اإلداریة الجلسات مكتب

 كالیفورنیا والیة

 الخاصة التربیة قسم

 ُمقدَّم ووساطة واجبة إجراءات جلسة لعقد طلب االختیاري: للنموذج معلومات صحیفة

 أخرى عامة وكالة أو تعلیمیة منطقة قِبل من

 الُمشار اإلداریة، الجلسات مكتب القانونیة الواجبة من تحدید موعد لجلسة اإلجراءات لطلب استخدامھ یمكنك نموذج مرفق

عن منطقة تعلیمیة أو مكتب المقاطعة التعلیمي أو وكالة عامة  نیابة الوساطة طلب إمكانیة جانب "، إلىOAHباالختصار " أیًضا إلیھ

 ).complaint"شكوى" ( أیًضا الطلب ھذا على أخرى. یُطلق

إلى أي  OAH ومن OAH وكاملة. یجب أن یتم إرسال الوثائق من قِبل أي وكالة عامة إلى صحیحة معلومات تقدیم یرجى

 یؤدي . قد "SFT") الذي یشار إلیھ باسم (Secure E-File Transferوكالة عامة من خالل نظام النقل اآلمن للملفات اإللكترونیة

 طلبك. إعادة في التسبب أو القضیة فتح تأخیر وصحیحة إلى كاملة معلومات تقدیم عدم

 في اإلداریة الجلسات مكتب قِبل من الواجبة القانونیة اإلجراءات جلسة بموعد كاملة الشكوى معالجة بمجرد إخطارك سیتم

یمكن الوساطة.  لتحدید طلب تقدیم خالل من األول تحدید الموعد أمر استالم بعد للوساطة موعد طلب تحدید موعد. یمكن أمر شكل

من خالل  (SFT) اآلمن اإللكترونیة الملفات نظام نقل االستفادة من

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

 .2004لعام  اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم تحسین قانون بموجب والوساطة الواجبة القانونیة اإلجراءات جلسات

 اإلجراءات جلسات "،"IDEAباالختصار  أیًضا المعروف ،2004لعام  اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم تحسین قانون یقدم

 المساعدة ھو اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم تحسین قانون من المتعلقة بالتربیة الخاصة. الھدف النزاعات لحل والوساطة الواجبة القانونیة

 یالئم االحتیاجات الفریدة لكل طفل. الذي والمجاني المالئم العام التعلیم اإلعاقة ذوي من األطفال تلقّي ضمان في

 ".FAPEوالمجاني" باالختصار " العام المالئم "التعلیم إلى اإلشارة تتم ما عادة 

 المعلومات كل تضم شكوى إكمال على الوكالة العامة یجب الواجبة، القانونیة یتم تحدید موعد لجلسة اإلجراءات لكي

الشكوى.  في تضمینھا یجب والتي المعلومات بخصوص جدًا محددة متطلبات اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم تحسین قانون المالئمة. لدى

 یتضمن الطلب االختیاري المرفق لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة ووساطة، جمیع المعلومات المطلوبة.

 المعلومات كل تقدیم یتم حتى الواجبة القانونیة اإلجراءات لجلسة طلبك یتأخر فقد مكتملة، غیر المعلومات كانت إذا

 إلیك. الشكوى ستعاد أو الضروریة،

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb
https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb
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لكافة أولیاء األمور أو األوصیاء القانونیین  أو أصحاب الحقوق التعلیمیة أو الطالب، إذا كان  طلبك إرسال یجب أن یتم

 ا ولیس لدیھ وصي قانوني أو صاحب حق تعلیمي.عامً  18الطالب قد تخطى سن 

إلى أي وكالة عامة من خالل نظام النقل اآلمن  OAH ومن OAH یجب أن یتم إرسال الوثائق من قِبل أي وكالة عامة إلى

ونظام  . یمكن االطالع على المعلومات اإلضافیة "SFT") الذي یشار إلیھ باسمFile Transfer) -Secure Eللملفات اإللكترونیة

SFT عبر  الموقع اإللكتروني لمكتب الجلسات اإلداریة، عن طریقhttps://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-

Types/Special-Education. 

 الفیدرالیة القوانین من مقتطفات - والوساطة الواجبة القانونیة اإلجراءات جلسة طلب إكمال قبل القراءة یرجى

 بھا المعمول

 (الشكوى): والوساطة الواجبة القانونیة اإلجراءات طلب جلسة یتضمن أن یجب

 واسم مأوى)، بال الطفل كان حالة في المتاحة االتصال معلومات (أو الطفل إقامة وعنوان الطفل، "اسم •

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

المقترحة أو طلب التغییر المقترح، بما في ذلك  الجلسةھذه  بطلب"وصف لطبیعة مشكلة الطفل ذات الصلة  •

 U.S.C. § 1415(b)(7)(A)(ii)(III(20 ((الحقائق المتعلقة بھذه المشكلة". 

 U.S.C. § 1415 20) .الوقت" ھذا في للطرف والمتوفر المعروف الحد إلى للمشكلة مقترح "حل •

(b)(7)(A)(ii)(IV)) 

 للطرف، الممثل المحامي أو الطرف، یقدّم حتى واجبة قانونیة إجراءات جلسة على ما طرف یحصل ال "قد •

 (20 U.S.C. § 1415 (b)(7)(B))".  (ii)(A)الفرعیة الفقرة متطلبات یلبي إخطاًرا

 بأن كتابیًا اآلخر والطرف الجلسات موظف لإلخطار المتلقي الطرف یُخطر لم ما كافیة ]الشكوى[ "تعتبر •

 20 U.S.C. § 1415) ".(A)(7)(b) الفرعي القسم متطلبات یستوف لم اإلخطار أن یعتقد المتلقي الطرف

(c)(2)(A)) 

 الفور على وسیقوم اإلخطار یستوفي المتطلبات كان إذا ما بخصوص القرار الجلسات موظف "... سیتخذ •

 (U.S.C. § 1415 (c)(2)(D) 20) .القرار" بھذا كتابیًا األطراف بإخطار

أو  صلح؛ جلسة وإقامة كتابیًا اآلخر الطرف ) موافقة1حالة: ( في فقط بتعدیل الشكوىما  طرف یقوم أن یمكن •

 (U.S.C. § 1415 (c)(2)(E)(i) 20)بذلك.  اإلداري القانون قاضي سمح ) إذا2(

"یُستأنف الجدول الزمني الساري على جلسة إجراءات قانونیة واجبة بموجب ھذا القسم الفرعي، في وقت  •

 (U.S.C. § 1415(c)(2)(E)(ii) 20)" …طار بصیغة ُمعدلةتقدیم الطرف إلخ

  

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Consent-to-Electronic-Service-Agreement
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education
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مكتب الجلسات اإلداریة 

والیة كالیفورنیا  

قسم التربیة الخاصة 

 عامة وكالة أو تعلیمیة منطقة قِبل من ُمقدَّم ووساطة واجبة إجراءات جلسة لعقد طلب

 أخرى

 عامة أخرى:معلومات المنطقة التعلیمیة، مكتب المقاطعة التعلیمي أو وكالة 

اسم المنطقة التعلیمیة أو مكتب المقاطعة التعلیمي أو الوكالة العامة األخرى التي تقدم ھذا الطلب:

 سؤول االتصال ألغراض ھذا الطلب، بما في ذلك رقم الھاتف:م

 :SFTعبر نظام  OAHني ألغراض استالم الوثائق من نوان البرید اإللكتروع

 الطالب: علوماتم

بلاطلل ريخألاو لوألا مسالا

 الطالب: میالد اریخت

 األساسیة: الطالب غةل

 البریدي: والرمز والمدینة الشارع عنوان یتضمن بما الطالب، نوانع
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 .الثاني" "الصف فاكتب الثاني، الصف في الطالب كان إذا المثال، سبیل الطالب: على صف ستوىم

 

 الطالب: یرتادھا التي المدرسة سما

 إقامتھ: محل حسب التعلیمیة الطالب نطقةم

 األمر: ولي علوماتم

 عاما. 18من  أقل الطالب عمر كان إذا مطلوبة أدناه المطلوبة المعلومات كافة

 الطالب لدى كان في طلب الوساطة ھذا. إذا تضمینھ سیتم أمر ولي أدناه لكل المخصص الجزء في المعلومات كتابة رجىی

 "وصي إما وأضف ،1رقم  األمر ولي قسم تحت ومعلوماتھ اسمھ وضع فیرجى التعلیمیة، الحقوقأو صاحب  قانوني وصي

 إذا لم تكن ھناك نیة إلضافة ولي أمر ثان. 2اسمھ. یمكن تجاوز القسم ولي األمر رقم  تعلیمیة" بعد "صاحب حقوق قانوني" أو

 األول: األمر ولي علوماتم

 :1 رقم األمر لولي واسم العائلة األول االسم

 :1رقم  األمر لولي الھاتف رقامأ

لھاتف النقال: ا

اتف العمل:ھ

اتف المنزل:ھ
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البریدي: والرمز والمدینة الشارع عنوان یتضمن بما ،1رقم  األمر لولي المنزل نوانع

 المثال، سبیل أدناه. على الجزء المخصص في اللغة تحدید یرجي ،1رقم  األمر لولي فوري مترجم لوجود حاجة ھناك كانت ذاإ

أدناه. الجزء المخصص اإلسبانیة" في "اللغة كتابة یرجى اإلسبانیة، للغة فوري لمترجم یحتاج 1رقم  األمر ولي كان إذا

ثاني: أمر ولي وجود حال في استكمالھا تمی الثاني، األمر ولي یاناتب

 :2رقم  األمر لولي واسم العائلة األول االسم

 :2رقم  األمر لولي الھاتف رقامأ

 لھاتف النقال: ا

اتف العمل:ھ

اتف المنزل:ھ

البریدي: والرمز والمدینة الشارع عنوان یتضمن بما ،2رقم  األمر لولي المنزلنوانع

 المثال، سبیل أدناه. على الجزء المخصص في اللغة تحدید یرجي ،2رقم  األمر لولي فوري مترجم لوجود حاجة ھناك كانت ذاإ

أدناه. الجزء المخصص اإلسبانیة" في "اللغة كتابة یرجى اإلسبانیة، للغة فوري لمترجم یحتاج 2رقم  األمر ولي كان إذا
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أسماء األطراف التي یجب ذكرھا من قِبل المنطقة التعلیمیة أو الوكاالت العامة األخرى التي تقدم ھذا 

 الطلب:

یجب أن تتضمن األطراف المذكورة على األقل أسماء أولیاء األمور أو األوصیاء القانونیین أو صاحب الحقوق التعلیمیة أو اسم 

عاًما. اكتب في الفراغ أدناه اسم ولي أمر أو أولیاء أمور الطالب أو وصي قانوني  18ان عمر الطالب أكبر من الطالب إذا ك

 آخر، والذي ترغب في تحدید موعد للوساطة مع أي منھم

 لفیدیوالبرید االلكتروني الخاص بالمنطقة للمشاركین في االجتماع عبر ا

:یرجى كتابة عناوین البرید اإللكتروني للمشاركین في الوساطة من قبل المنطقة التعلیمیة

 المحددة: الشكاوى أو المشاكل حدد

الشكوى.  ھذه في تضمینھا ترید التي المشاكل أو المشكلة طبیعة بالتفصیل تصف أن منك الوالیة وقانون الفیدرالي القانون طلبی

 للعام والمجاني التعلیم العام المالئم على الطالب حصول منع "تم مثل عامة، بمصطلحات المشكلة وصف مجرد یكفي فال

 أیًضا وتُعرف - المحددة الفردي التعلیم برنامج ألحكام ومراجع وتواریخ حقائق تضمن أن ". فیجب2005-2006الدراسي 

 إغالق الشكوى ھذه في بالتفصیل المشاكل أو المشكلة وصف تضمین في ینتج عن الفشل ذلك. قد إلى وما "IEP" أحكام باسم

الدعوى". "رد القضیة إغالق یسمى القضیة.

وذلك بإرفاق صفحات الحاجة  عند المزید إضافة تفاصیل. ویمكنك المھمة. قدّم الحقائق بما یتضمن كافة المشكلة طبیعة فِص 

 إضافیة.
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:1 رقم الشكوى أو لمشكلةا

 :2 رقم الشكوى أولمشكلةا

 :3 رقم الشكوى أو المشكلة
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 أعاله المذكورة للمشاكل المقترحة الحلول

 حًال  توفر أن الفدرالي القانون منك أعاله. یتطلب المذكورة المشاكل من مشكلة كل حل ترید للمشاكل" كیف المقترحة "الحلول تعني

 التفصیل. من ممكن قدر بأكبر الحل تصف أن تعرفھ. یجب الذي الحد إلى الشكوى ھذه في المذكورة المشاكل من مشكلة لكل

 بإرفاق صفحات إضافیة.الحاجة وذلك  عند المزید إضافة أعاله. ویمكنك المحددة المشاكل من مشكلة لكل ف الحلِص 

 :1 رقم الشكوى أو المشكلة لح

 :2 رقم الشكوى أو المشكلة لح

:3 رقم الشكوى أو المشكلة لح
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وقیع ممثل المنطقة التعلیمیة أو مكتب التعلیم في المقاطعة أو أي ھیئة عامة أخرى على طلب جلسة ت

إجرائیة ووساطة

 الجزء المخصص واجبة والوساطة في قانونیة إجراءات جلسة یطلب الذي للطرف اإللكتروني البریداكتب بخط واضح عنوان 

أدناه.

جب على ممثل المنطقة التعلیمیة أو مكتب التعلیم في المقاطعة أو أي ھیئة عامة أخرى التوقیع والتأریخ في المكان المخصص ی

عني موافقتھ على التوقیع إلكترونیًا على ھذا النموذج.أدناه. إن كتابة اسم الشخص أو ممثلھ ی

لتاریخ: ا
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 اإلعالن بیان

 المذكورة. باإلضافة األطراف من لكل تُسلّمھا أو الطلب ھذا من نسخة ترسل أن الوالیة وقانون الفیدرالي القانون منك یتطلب

لنفسك. یرجى اإلشارة إلى أنك أرسلت  بنسخة تُسلّمھا. احتفظ أو اإلداریة الجلسات مكتب إلى نسخة ترسل أن یجب ذلك، إلى

 نسًخا من ھذا الطلب من خالل تعبئة األقسام أدناه.

 األطراف جمیع إلى والوساطة الواجبة القانونیة اإلجراءات لجلسة الطلب ھذا من نسخة قدمت قدل

 طریق: عن اإلداریة الجلسات مكتب وإلى المذكورة

البرید من الدرجة األولى إلى الشخص أو الوكالة المذكورة أدناه على العنوان المذكور أدناه. یرجى تضمین تاریخ 

 الحاجة وذلك بإرفاق صفحات إضافیة. عند المزید إضافة إرسال المستند إلى ذلك الشخص أو الوكالة. ویمكنك

 أدناه المذكورین الوكالة أو الشخص إلى اإللكتروني بالبرید أو بالفاكس، أیًضا إلیھ یشار إلرسال بالفاكسمیلي،ا

أدناه. یرجى تضمین تاریخ إرسال المستند إلى ذلك الشخص أو  المذكور اإللكتروني البرید أو الفاكس رقم على

الحاجة وذلك بإرفاق صفحات إضافیة. عند المزید إضافة نكالوكالة. ویمك

أو أي خدمة توصیل أخرى إلى  FedExأو  UPSالشحن السریع مثل خدمات دمة التوصیل من خالل ساعٍ أو خ

 الشخص أو الوكالة المذكورة أدناه باستخدام الخدمة المحددة أدناه. لقد أرفقت أیًضا نسخة من اإلیصال. ویمكنك

الحاجة وذلك بإرفاق صفحات إضافیة. عند المزید إضافة
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أدناه. لقد قمت بتضمین اسم الشخص الذي  المذكور العنوان على أدناه ورةالمذك الوكالة أو الشخص إلى سلیم بالیدت

الحاجة وذلك بإرفاق صفحات إضافیة. عند المزید إضافة قام بالتسلیم وتاریخ ووقت التسلیم. ویمكنك

 وقیع الشخص الذي یكمل ھذا البیانت

الذي یكمل بیان اإلعالن ھذا في الجزء المخصص أدناه.اكتب بخط واضح اسم الشخص 

التوقیع. إن  جانب إلى التوقیع تاریخ وكتابة أدناه الجزء المخصص في ھذا التوقیع اإلعالن بیان یكمل الذي الشخص على جبی

نیاً على ھذا النموذج.كتابة اسم الشخص الذي یكمل ھذا البیان یعني موافقتھ على التوقیع إلكترو

:لتاریخا

  DGS OAH 58 (ED. CODE § 56500.3, SUBD. (D))
ARABIC - (C.F.R. § 300.506, SUBD. (B) 34) تم التحدیث في نوفمبر 2020 
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