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 أمام
 اإلداریة الجلسات مكتب

 كالیفورنیا  بوالیة 

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،  

 ضد 

 الثانویة  FREMONT UNIONالمنطقة التعلیمیة لمدرسة 

 ومكتب التعلیم بمقاطعة سانتا كروز.  

 2018110925) رقم: OAHمكتب الجلسات اإلداریة ( قضیة

 
 بالموافقة على التماس لتعدیل الشكوى أمر 

 2019مارس   12

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة (شكوى) إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع 2018نوفمبر  28بتاریخ 

دیسمبر   17الثانویة ومكتب التعلیم بمقاطعة سانتا كروز ومدارس مدینة سانتا كروز. في  Fremont Unionتحدید مدرسة 

فبرایر   28نة سانتا كروز طرفًا، بناًء على طلب الطالب. في ، رفض مكتب الجلسات اإلداریة أن تكون مدارس مدی2018

 Fremontالواجبة مع شكوى معدلة مقترحة. لم تقدم مدرسة  اإلجراءات ، قدم الطالب التماًسا لتعدیل طلب جلسة2019

 ومكتب المقاطعة اعتراًضا.
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 القانون الحاكم 

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

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

یؤدي تقدیم شكوى معدلة  . ))c)(2)(E)(i( 20یات المتحدة رقم من قانون الوال 1415الواجبة. (البند رقم  القانونیة اإلجراءات

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

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

 مناقشة 

المسؤولیة بصفتھا الوكالة التعلیمیة المحلیة. انتقل الطالب  Fremontمنذ أن قدم الطالب شكواه األولیة، قبلت مدرسة 

. یوجد نزاع حول ما ھي الوكاالت التعلیمیة المحلیة التي كانت Fremontمنذ ذلك الحین إلى خارج الحدود القضائیة لمدرسة 

ني المناسب للطالب، وما ھي الوكاالت المسؤولة حالیًا عن توفیر التعلیم التعویضي.  مسؤولة عن توفیر التعلیم العام المجا

م التماس التعدیل في إطار الوقت المسموح بھ ودون معارضة، وقد  تتضمن شكوى الطالب المعدلة ھذه التغییرات والمسائل. قُدِّ

 تم قبولھ.

 القرار

 تمت الموافقة على التماس الطالب للتعدیل. .1

الشكوى المعدلة ُمقدَّمة في تاریخ ھذا األمر. تم إلغاء جمیع التواریخ المعلقة، وسیتم إعادة تعیین الجداول  تعتبر  .2

 الزمنیة المنطبقة اعتباًرا من تاریخ ھذا األمر. سیصدر مكتب الجلسات اإلداریة أمر جدولة بالتواریخ الجدیدة. 

 أمرنا. ھكذا

 ) THERESA RAVANDIتیریزا رافاندي (

 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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