
 

 أمام
 اإلداریة الجلسات مكتب

 كالیفورنیا  بوالیة 

 في المسائل المجّمعة المتعلقة بما یلي: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،  

 ضد 

  .AVESON GLOBAL LEADERSHIP ACADEMYمدرسة 

 2018110119 ) رقم:OAHمكتب الجلسات اإلداریة ( قضیة

 و 

 AVESON GLOBAL LEADERSHIPمدرسة 
ACADEMY ، 

 ضد 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب. 

 2019010133  ) رقم:OAHمكتب الجلسات اإلداریة ( قضیة 

 أمر برفض التماس لتعدیل الشكوى 

، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة (شكوى) إلى مكتب الجلسات 2018نوفمبر  2بتاریخ 

، قدمت  2019ینایر  4كمدعى علیھ. بتاریخ   Aveson Global Leadership Academyاإلداریة، مع تحدید مدرسة

مع تحدید ولي األمر بالنیابة عن الطالب كمدعى علیھ. بناًء على التماس  طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة Aveson مدرسة

، حیث  2019مارس  29د اجتماع ما قبل الجلسة في القضیة بتاریخ . ُعق2019ینایر  11مشترك، تم تجمیع القضیتین بتاریخ 

، طلب الطرفان بشكل مشترك تأجیل الجلسة،  2019إبریل  11. في 2019كان من المقرر عقد الجلسة في منتصف إبریل 

 .2019مایو  14بسبب تعارضھا مع جلسة محامي الطالبة، وتمت إعادة جدولة موعد انعقاد جلسة القضیة یوم 
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الواجبة (شكوى معدلة)، من  اإلجراءات التماًسا لتعدیل طلبھا لعقد جلسة Aveson ، قدمت مدرسة2019مایو  3في 

) للطالبة تعلیًما عاًما مجانیًا ومناسبًا. تؤكد  IEP، قدم برنامج التعلیم الفردي (2019إبریل  16أجل إضافة ادعاءات بأنھ في 

، والتي 2019إبریل  16على عدد من النقاط الوقائعیة المتعلقة بجدولة وتنفیذ برنامج التعلیم الفردي بتاریخ Aveson مدرسة 

یحة. یؤكد التماس  تعترض علیھا الطالبة، وتستند في التماسھا للتعدیل، جزئیًا، على قبول حقائقھا الوقائعیة على أنھا صح

نظًرا  Aveson "ضروري لدفاع 2019إبریل  16أیًضا أن النظر في أمر برنامج التعلیم الفردي بتاریخ  Aveson مدرسة

ال یقدم   2018األصلیة] ُزعم أن برنامج التعلیم الفردي الملحق لشھر نوفمبر  Avesonألنھ في رد الطالبة [بافتراض شكوى 

في التماسھا للتعدیل أنھا ال تتفق مع رد الطالبة ولكنھا   Aveson نتساب أو االنتقال". تؤكد مدرسةعرًضا كامالً ومكتمالً لال

كوثیقة "تتضمن كل المكونات الضروریة لبرنامج التربیة الخاصة بما في ذلك   2019تقدم برنامج التعلیم الفردي في إبریل 

 خطة االنتقال المنقحة". [التأكید في األصل].واالنتساب 

مع التأكید على أن اتخاذ القرار بشأن  2019مایو  6بالتعدیل في  Aveson عارضت الطالبة التماس مدرسة

، وذلك نظًرا Avesonیمكن أن یتم بشكل منفصل، دون المساس بمدرسة  2019إبریل  16برنامج التعلیم الفردي بتاریخ 

دي لم یتعلق بالمسائل المدرجة بالفعل في اإلجراءات بشأن برنامج التعلیم الفر 2019أبریل   16ألن الحكم الصادر في 

المجّمعة. تؤكد الطالبة أنھ في ھذا التاریخ األخیر، قاموا بإعداد معظم قضیتھم وتأمین حضور الشھود، وبالتالي سیتضررون 

ق ببرنامج  بإضافة ادعاءات تتعل Avesonمن جراء التأخیر وتغییر الجدول، الذي سینتج بالضرورة عن السماح لمدرسة 

تعلیم فردي إضافي في ھذه المرحلة، مع اإلشارة إلى أن الطالبة كانت تدفع من مالھا الخاص للحصول على انتساب خاص 

 2018منذ خریف 

 القانون الحاكم 
 

الطرف اآلخر كتابیًا ویتم منحھ الفرصة لحل الشكوى من خالل جلسة  یجوز تقدیم شكوى معدلة عندما (أ) یوافق 

 ) أیام قبل جلسة5تسویة، أو (ب) یمنح مسؤول الجلسة اإلذن، بشرط أن یُمنح ھذا اإلذن في أي وقت أكثر من خمسة (

یم شكوى معدلة إلى  یؤدي تقد  .))c)(2)(E)(i( 20من قانون الوالیات المتحدة رقم  1415الواجبة. (البند رقم  اإلجراءات

 20من قانون الوالیات المتحدة رقم  1415الواجبة. (البند رقم  اإلجراءات إعادة تحدید الجداول الزمنیة المحددة لجلسة

)c)(2)(E)(ii(( . 

 مناقشة 
 

یم  ال یتم منح الموافقة تلقائیًا على التماس مقدم في الوقت المسموح بھ لتعدیل الشكوى في حالة المعارضة. یتم تقی

الضرر المحتمل للتأخیر ونفقات الجلسات المتعددة واالقتصاد القضائي. في ھذه المسألة، تثیر الطالبة نقاًطا معقولة فیما یتعلق  

وتعاونت في االنتقال إلى   2018بتأثیر التأخیر الناتج عن ھذا التعدیل األخیر على الطالبة. رفعت الطالبة قضیتھا في نوفمبر 

. 2019مایو  14ي ینایر. تم بالفعل منح تأجیلین. وقد استعدت للجلسة المقرر أن تبدأ األسبوع المقبل، في القضایا المجّمعة ف

تعدیل شكواھا لتتضمن تقییم حیثیات برنامج تعلیم فردي  Avesonیوًما قبل موعد بدء الجلسة، طلبت مدرسة  11اآلن، بعد 
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تماس بالتعدیل، محاجةً بأن برنامج التعلیم الفردي ھذا سیصحح أي  آخر، والذي تم إجراؤه قبل أسبوعین ونصف فقط من االل

أخطاء سابقة لبرامج التعلیم الفردي التي سیتم النظر فیھا في الجلسة. قد یؤدي السماح بمثل ھذه األسالیب إلى طلبات ال نھائیة  

 للتعدیل.

 في الجلسة في المواعید المقررة حالیًا.للتعدیل. سیتم المضي قدًما  Avesonالتماس مدرسة  رفضتم 

 أمرنا. ھكذا
 

 2019مایو  7: التاریخ
 
 

 )PENELOPE S. PAHLبینیلوبي أس بال (

 قاضي القانون اإلداري 

  مكتب الجلسات اإلداریة
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