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 اإلداریة الجلسات مكتب
 كالیفورنیا والیة

الخاصة التربیة قسم

 صحیفة معلومات للنموذج االختیاري: طلب تحدید مواعید لتأجیل الجلسات

 عامة معلومات

یمكن استخدام ھذا النموذج عندما یرغب أحد الطرفین في تغییر تاریخ انعقاد اجتماع ما قبل الجلسة أو تواریخ انعقاد الجلسات 

ریخ الجلسات. ھذا النموذج غیر مطلوب. یمكن أن یقدم الطرف الذي یطلب تغییر التواریخ أو كٍل من تواریخ اجتماع ما قبل الجلسة وتوا

 طلبھ في صیغة رسالة أو طلب بدالً من استخدام ھذا النموذج طالما أنھ قدّم المعلومات المطلوبة.

مني للحصول على مساعدة إذا لم یكن لدیك محاٍم یمثلك، یمكنك االتصال بمدیر الملف المذكور في أمر تحدید الجدول الز

 بخصوص ھذا النموذج.

ال تؤجل الجلسات إال "مع إثبات وجود سبب وجیھ". یعني ذلك أنھ یجب علیك توضیح األسباب التي تدفعك إلى طلب تأجیل 

 الجلسات. یُرجى اإلشارة إلى أسباب طلبك في القسم الوارد أدناه.

كل طلب، ویجب إرسال نسخة من أي طلب لتأجیل الجلسات إلى جمیع  یلزم وضع توقیعك تحت طائلة عقوبة القسم الكاذب في

 األطراف. یرد في نھایة ھذا النموذج بیان إعالن.

یتم تحدید اإلطار الزمني الذي یجب فیھ إصدار قرار في أي حالة وفقاً لإللزامات الفدرالیة. إذا تم منح طلب تأجیل، سیتم تمدید 

إن طلب تغییر تواریخ انعقاد الجلسات الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبة ھو اتفاق على تمدید  الوقت الذي یجب خاللھ اتخاذ قرار.

 اإلطار الزمني إلصدار قرار.
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 الجلسات وأوقات تواریخ

صباحاً في جمیع أیام الجلسات  9:00صباحاً في الیوم األول من الجلسات، والساعة  9:30یجب أن تبدأ الجلسات الساعة 

لم یصدر أمراً بخالف ذلك. یحدد طلب تحدید تواریخ لجلسة جدیدة ثالثة أیام متتالیة لجلسة تبدأ في یوم ثالثاء. یجب أن تتأجل  األخرى ما

 جمیع الجلسات یوماً بعد یوم من االثنین إلى الخمیس، حسب االقتضاء، وفقاً لتقدیر قاضي المحكمة اإلداریة.

 الجلسة قبل ما اجتماعات وأوقات تواریخ

أیام عمل قبل الیوم األول  10إلى  6جب علیك أیًضا تحدید تاریخ ووقت الجتماع ما قبل الجلسة یوم االثنین أو الجمعة خالل ی

مساًء، باستثناء أن تُعقد اجتماعات ما  3:00مساًء أو  1:00صباًحا أو  10:00للجلسة الذي حددتھ. تُعقد اجتماعات ما قبل الجلسة الساعة 

 مساًء. 3:00مساًء و  1:00وم االثنین األول من كل شھر الساعة قبل الجلسة في ی

وأن یتم إرسالھ إلى مكتب  خطیًاوسواء استخدمت ھذا النموذج أو رسالة أو طلبك الخاص، یجب أن یكون طلب تأجیل الجلسات 

OAHالجلسات اإلداریة المشار إلیھا أیضاً باالختصار " إما عن طریق البرید الحكومي أو عبر البرید اإللكتروني  ". ویمكن إرسالھ

SFT ُلمشار إلیھ باالختصار " معلومات حول نظام". یمكنك العثور على بما فیھ  SFTباستخدام نظام نقل الملفات اإللكترونیة اآلمن، ا

-https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page  على الرابط:OAHالرابط، من على الموقع اإللكتروني لمكتب 

Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/OAH-Secure-e-File-Information. 

 

 

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/OAH-Secure-e-File-Information
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/OAH-Secure-e-File-Information
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/OAH-Secure-e-File-Information
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 إضافیة معلومات

الذاتیة) من على الموقع اإللكتروني لمكتب الجلسات اإلداریة (عالمة تبویب المساعدة  Help Tab-Selfیرجى الرجوع إلى 

 الرابط:  " من علىطلب رسمي لتأجیل الوساطة أو اجتماع ما قبل الجلسة أو الجلسةتحت عنوان "

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Self-Help/Motions.

، باإلضافة إلى قائمة بالعطالت OAHدلیل التخطیط الزمني على الموقع اإللكتروني لمكتب  OAHیوفر مكتب  توصیات:

 الجدول الزمني لجلسة التربیة الخاصة والوساطة متاحاً فیھا. یُرجى االطالع على صفحة OAHوالتواریخ األخرى التي لن یكون مكتب 

 -https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Specialعلى الرابط: OAHمن على الموقع اإللكتروني لمكتب 

Education/Calendar .للوصول إلى ھذه المعلومات 

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Calendar
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Self-Help/Motions
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Self-Help/Motions
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Calendar
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Calendar
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 اإلداریة الجلسات مكتب
 كالیفورنیا والیة

الخاصة التربیة قسم

 الجلسات طلب تحدید مواعید لتأجیل

 الملف: معلومات

 للطالب: األخیر واالسم األول االسم

 القضیة: رقم

 ھذه: الجلسات تأجیل یطلب الذي الطرف

 المطلوبة: المتتالیة الجلسات تواریخ

 الثالثاء:

 األربعاء:

 الخمیس:

 المطلوب: الجلسة قبل ما اجتماع ووقت تاریخ

 أدناه: الفارغة المساحة في طلوبالم الجلسة قبل ما اجتماع ووقت تاریخ تحدید یُرجى

اللزوم. عند إضافیة أوراق استخدام یمكن التأجیل. طلب سبب توضیح
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 الواجبة القانونیة باإلجراءات الخاصة الجلسة تأجیل یطلب الذي الطرف توقیع

إن كتابة اسمك أدناه تعني موافقتك على التوقیع إلكترونیاً على ھذا المستند. یُرجى كتابة اسمك والمسمى الوظیفي الخاص بك 

ى، روتاریخ التوقیع على ھذا المستند. إذا كنت تقوم بالتوقیع نیابة عن موكلك أو منطقة تعلیمیة أو وكالة تعلیمیة محلیة أو وكالة عامة أخ

 الوظیفي. مسماككتابة  یرجى

 أقر أنا، تحت طائلة عقوبة القسم الكاذب حسب قوانین والیة كالیفورنیا، بأن ما ورد أعاله حقیقي وصحیح.

 اإللكتروني): (التوقیع االسم

 الوظیفي: المسمى

 التاریخ:
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 بیان اإلعالن

 عامة تعلیمات

كجزء من قضیة، فإن القوانین الفدرالیة وقوانین الوالیة تلزمك بإرسال أو تسلیم  OAHعندما تقوم بإرسال أو تسلیم مستند إلى 

"إعالن" الطرف اآلخر. على سبیل المثال، إذا  نسخة من المستندات إلى جمیع األطراف في ھذه القضیة في نفس الوقت. یدعى ھذا بـ

 التعلیمیة أیًضا إرسال نسخة من نفس المستند إلى أولیاء األمور أو ممثلھم. المنطقة، یجب على OAHندًا إلى تعلیمیة مست منطقةأرسلت 

إلثبات أنك اتبعت ھذه القوانین وقمت بإعالن األطراف األخرى في القضیة، فأنت بحاجة إلى إكمال بیان اإلعالن. یعرف بیان 

 اإلعالن أیًضا بـ"إثبات اإلعالن".

 الفراغ الوارد أدناه إلكمال بیان اإلعالن.امأل 

أجلھ: من ھذا اإلعالن بیان أرسل التي المستندات

 

 لقد قدمت نسخة من المستند المذكور أعاله إلى جمیع األطراف المذكورة وإلى مكتب الجلسات اإلداریة عن طریق:

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

.المستند إلى ذلك الشخص أو الوكالة
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 رقم على أدناه المذكورین الوكالة أو الشخص إلى اإللكتروني بالبرید أو فاكس،بال أیًضا إلیھ یشار اإلرسال بالفاكسمیلي،

أدناه. یرجى تضمین تاریخ إرسال المستند عبر الفاكس أو البرید اإللكتروني إلى  المذكور اإللكتروني البرید أو الفاكس

ذلك الشخص أو الوكالة.

أو أي خدمة توصیل أخرى إلى الشخص  FedExأو  UPSمن خالل ساعٍ أو خدمات الشحن السریع مثل خدمة التوصیل 

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

أدناه. لقد قمت بتضمین اسم الشخص الذي قام  المذكور العنوان على أدناه المذكورة الوكالة أو الشخص إلى تسلیم بالید

بالتسلیم وتاریخ ووقت التسلیم.

 البیان ھذا یكمل الذي الشخص توقیع

اإلعالن بیان یكمل الذي الشخص اسم واضح بخط اكتب

لنموذج التوقیع ووضع التاریخ في الفراغ الوارد أدناه.یجب على الشخص الذي یكمل ھذا ا

إلكترونیًا. النموذج ھذا على یوقع أنھ على البیان ھذا یكمل الذي الشخص یوافق اسمھ، كتابة خالل من

 التاریخ:
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