
 أمام
 اإلداریة الجلسات مكتب

 كالیفورنیا  بوالیة 

 في المسائل المجّمعة المتعلقة بما یلي: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد 

 الموحدة،  التعلیمیة TORRANCE منطقة

 2019020666) رقم: OAHمكتب الجلسات اإلداریة ( قضیة

 و 

 الموحدة،  التعلیمیة TORRANCE منطقة

 ضد 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 2018110449الجلسات اإلداریة:  رقم القضیة في مكتب

 أمر برفض التماس لتعدیل الشكوى 

  باسمالموحدة طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة، یُشار إلیھا  التعلیمیة TORRANCE ، قدمت منطقة2018نوفمبر  13بتاریخ 

  واجبة، إجراءات ، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة2019فبرایر  15شكوى، إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید الطالب. في 

، وافق مكتب  2019مارس  7التعلیمیة. في  Torranceیُشار إلیھا أنھا شكوى، إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید منطقة 

 ، قدم الطالب التماًسا لتعدیل طلب جلسة2019یولیو  3الجلسات اإلداریة على التماس الطالب لتجمیع القضیتین. في 

  Torrance، مقدم من منطقة IEPاءات تتعلق ببرنامج تعلیمي فردي، أو الواجبة وشكوى معدلة إلضافة ادع اإلجراءات

التعلیمیة  Torranceتقدم منطقة  م، ل2019یولیو  9، بعد مراجعة التقییمات المستقلة. في 2019مایو  22التعلیمیة بتاریخ 

 معارضة.

 الوصول   إمكانیةتعدیل تم 



 2 الوصول   إمكانیةتعدیل تم 
 

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

أو عندما یمنح مسؤول الجلسة اإلذن. یجوز لمسؤول الجلسة منح اإلذن في أي وقت یتجاوز خمسة أیام قبل جلسة اإلجراءات  

 . ))c)(2)(E)(i( 20من قانون الوالیات المتحدة رقم  1415الواجبة. (البند رقم 

من قانون   1415الواجبة. (البند رقم  اإلجراءات یؤدي تقدیم شكوى معدلة إلى إعادة تحدید الجداول الزمنیة المحددة لجلسة 

 . ))c)(2)(E)(ii( 20الوالیات المتحدة رقم 

تعود إحدى المسائل في ھذا اإلجراء المجّمع إلى ثمانیة أشھر، واألخرى تعود إلى أكثر من خمسة أشھر. قد تتطلب  

 لشكوى المعدلة مواعید جلسات جدیدة والمزید من التأخیر في البت في ھذه المسائل المجّمعة.ا

تسعى الشكوى المعدلة المقترحة إلى إضافة ادعاءات نشأت الحقًا تختلف عن تلك المقدمة في الشكاوى المجّمعة 

التي تم إجراؤھا واجتماع فریق برنامج التعلیم   الحالیة. تزعم الشكوى المعدلة المقترحة الُمقدَّمة من الطالب أن التقییمات

الفردي المنعقد قد تضمنت انتھاكات إجرائیة وموضوعیة لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، وھي تختلف في كٍل من الطبیعة 

رفع قضیتین والوقت عن االدعاءات المقدمة في الحاالت المجّمعة الحالیة. بالرغم من أن الطالب یشیر إلى أنھ یفضل عدم 

 منفصلتین، ال یوجد سبب مقنع الستعراض ھذه القضایا المتباینة في نفس جلسة اإلجراءات الواجبة.

حتى ستة أسابیع بعد  باإلضافة إلى ذلك، لم یبذل الطالب العنایة الواجبة، وتأخر في الحصول على إذن لتعدیل شكواه 

لمراجعة التقییمات المستقلة، على الرغم من أن موعد الجلسة الوشیكة  2019مایو  22اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي في 

 . 2019یولیو،  30بشأن ھذه المسائل المجّمعة في 

 قة. لھذه األسباب، تم رفض التماس التعدیل. ستظل جمیع التواریخ المحددة في التقویم مطب

 أمرنا. ھكذا

)  Alexa Hohenseeألیكسا ھوھنسي ( 2019یولیو  18: التاریخ
 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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