
 أمام 
 اإلداریة  الجلسات  مكتب 

 كالیفورنیا  بوالیة 

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

 االبتدائیة. WASHINGTON UNIONالمنطقة التعلیمیة لمدرسة  

 2019030120) رقم:  OAHمكتب الجلسات اإلداریة ( قضیة

 أمر بالموافقة على التماس لتعدیل الشكوى 
، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة (شكوى) إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید  2019مارس  4بتاریخ 

، قدم الطالب طلبًا ثانیًا لعقد جلسة 2019مارس  5االبتدائیة. بتاریخ  WASHINGTON UNIONالمنطقة التعلیمیة لمدرسة 

داریة شكوى معدلة. لم یتقدم الطالب بالتماس للتعدیل ولم یغیر عنوان الشكوى  إجراءات واجبة، والذي اعتبره مكتب الجلسات اإل

 بحیث یبین أنھا شكوى معدلة. 

 على الشكوى المعدلة.  Washingtonولم ترد مدرسة 

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

 ) أیام قبل جلسة5(ب) یمنح مسؤول الجلسة اإلذن، بشرط أن یُمنح ھذا اإلذن في أي وقت أكثر من خمسة (تسویة، أو 

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

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

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

 الوصول  إمكانیةتعدیل تم 



على الرغم من أن تقدیم شكوى معدلة لیس ضروریًا إذا كان التغییر الوحید ھو على القرارات المقترحة، حیث یلزم 

المرافعة عن القرارات المقترحة المعروفة في ذلك الوقت، وقد قام الطالب في ھذه المسألة أیًضا بتضمین على الطالب فقط 

ادعاءات جدیدة تتعلق بطلب استثناء من قانون التقادم. لذلك فإن طلب الشكوى المعدلة یعتبر في الوقت المسموح بھ ویُمنح  

تاریخ ھذا األمر، ویتم إعادة تعیین جمیع الجداول الزمنیة المعمول بھا اعتباًرا الموافقة علیھ. تعتبر الشكوى المعدلة ُمقدَّمة في 

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

 أمرنا.  ھكذا 

 2019مارس   12 التاریخ: 

 ) LINDA JOHNSONلیندا جونسون (

 قاضي القانون اإلداري 

 الجلسات اإلداریة مكتب 

 2          الوصول  إمكانیة تعدیل تم 
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