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  2 الوصول  إمكانیةتعدیل تم 

 لضم لأمر بالموافقة على التماس  
، قدم أولیاء األمر بالنیابة عن الطالب طلبًا إلى مكتب الجلسات اإلداریة لعقد جلسة إجراءات 2019یونیو  4بتاریخ 

التعلیمیة   Poway، قضیة الطالب، مع تحدید منطقة 2019060146واجبة فیما یخص قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

 الموحدة.

التعلیمیة الموحدة طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة فیما یخص قضیة  Poway، قدمت منطقة 2019یونیو  21بتاریخ 

، مع تحدید الطالب. في الیوم نفسھ، قدمت منطقة  Poway، قضیة منطقة 2019061033مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

Poway  2019یونیو  26س في التعلیمیة الموحدة التماًسا بضم قضیتھا إلى قضیة الطالب. قدَّم الطالب اعتراًضا على االلتما . 

 الضم 

على الرغم من أنھ ال یوجد قانون أو الئحة تنص على وجھ التحدید على معیار یجب تطبیقھ في اتخاذ قرار بشأن أي 

التماس لضم قضایا التعلیم الخاص، فإن مكتب الجلسات اإلداریة سیعمل بشكل عام على ضم القضایا التي تنطوي على: مسألة 

مشتركة أو كلیھما، ونفس األطراف، وعندما یُعزز ضم القضایا مصالح االقتصاد القضائي من خالل توفیر قانونیة أو واقعة 

، القسم الفرعي (أ) [یجوز ضم اإلجراءات 11507.3الوقت أو منع إصدار أحكام متضاربة. (انظر قانون الحكومة، البند 

، القسم الفرعي (أ) [ینطبق 1048]، قانون اإلجراءات المدنیة البند اإلداریة إذا كانت تنطوي على مسألة قانونیة أو واقعة مشتركة

 األمر نفسھ على القضایا المدنیة]).

التعلیمیة الموحدة  Powayتوضح شكوى الطالب أن أولیاء األمور أعربوا عن عدم موافقتھم على تقییمات منطقة 

، وسعوا إلجراء تقییمات تعلیمیة مستقلة ممولة من  2018، وتقییمات اللغة والكالم في فبرایر 2018التربویة النفسیة في ینایر 

التعلیمیة الموحدة لم   Powayأو نحو ذلك التاریخ. تزعم شكوى الطالب أن منطقة  2019فبرایر  14الدولة في تلك المجاالت في 

تقییمات التعلیمیة المستقلة في الوقت المناسب في المجاالت التربویة النفسیة والكالم واللغة. تزعم شكوى الطالب أیًضا أن تمول ال

تقییماتھا في تلك   التعلیمیة الموحدة لم تُقدم طلبًا في الوقت المناسب لعقد جلسة إجراءات واجبة للدفاع عن Powayمنطقة 

لطالب أن الوالدین قد ُحرموا من المشاركة الھادفة في عملیة برنامج التعلیم الفردي للطالب. یلتمس  المجاالت. نتیجة لذلك، یؤكد ا

التعلیمیة الموحدة بتعویض الوالدین مقابل التكالیف المرتبطة بالتقییمات المستقلة  Powayالطالب إصدار قرار یُلزم منطقة 

 التربویة النفسیة والكالم واللغة التي أُجریت.

، 2018ینایر  29التعلیمیة الموحدة للدفاع عن مدى مالءمة تقییماتھا التربویة النفسیة في  Powayشكوى منطقة  تسعى

التعلیمیة الموحدة إصدار قرار بعدم   Powayالتي أجریت للطالب. تلتمس منطقة  2018فبرایر  13وتقییمات اللغة والكالم في 

 لة ممولة من الدولة في تلك المجاالت.أحقیة الطالب في إجراء تقییمات تعلیمیة مستق

التعلیمیة الموحدة وقضیة الطالب على مسألة قانونیة أو واقعة مشتركة،   Powayفي ھذه المسألة، تنطوي قضیة منطقة 

التعلیمیة الموحدة عن طریق رد تكالیف   Powayوتحدیدًا ما إذا كان التعویض العادل في كلتا القضیتین یشمل تمویل منطقة 



  3 الوصول  إمكانیةتعدیل تم 

ییمات التعلیمیة المستقلة التي حصل علیھا الوالدین. عالوة على ذلك، تم تحدید موعد جلسة االستماع لمتابعة قضیة منطقة  التق

Poway  التعلیمیة الموحدة قبل قضیة الطالب. إذا غلبت حجیة منطقةPoway  التعلیمیة الموحدة في قضیتھا من خالل إثبات

قانون الوالیة، یجوز أن یتخذ مكتب الجلسات اإلداریة قراًرا بعدم أحقیة الطالب في الحصول امتثال تقییماتھا للقانون الفدرالي و

على تقییمات مستقلة ممولة من الدولة في المجاالت التربویة النفسیة واللغة والكالم. ومع ذلك، یجوز لمكتب الجلسات اإلداریة أن  

دین عن تقییماتھم المستقلة إذا غلبت حجیة الطالب في قضیة الطالب التعلیمیة الموحدة بتعویض الوال Powayیحكم على منطقة 

التعلیمیة الموحدة للتقییمات التعلیمیة المستقلة في الوقت المناسب أو عدم   Powayبشأن ھذه المسألة، إذا كان عدم تمویل منطقة 

تقدیم طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة للدفاع عن تقییماتھا، قد حرم الوالدین من المشاركة الھادفة في عملیة برنامج التعلیم الفردي 

)IEP.یحول ضم القضایا دون إصدار أحكام متضاربة .( 

ك، تُعزز عملیة الضم مصالح االقتصاد القضائي ألنھ سیتم تقدیم نفس األدلة والشھود في كلتا القضیتین إضافة إلى ذل

بالتقییمات المستقلة  بشأن ھذه المسألة، فیما یتعلق بما إذا كان الوالدان مؤھلین للحصول على تعویض مقابل التكالیف المرتبطة

 ھ، تمت الموافقة على الضم.التربویة النفسیة والكالم واللغة. وبناًء علی

 القرار 

 الموحدة للضم. Powayتمت الموافقة على التماس منطقة  .1

 Powayتم اعتبار قضیة الطالب القضیة األساسیة. تم إلغاء سریان جمیع التواریخ المحددة ُمسبقًا في قضیة منطقة  .2

متابعة المسائل المجمعة وفقًا  . ستستمر2019061033التعلیمیة الموحدة، قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

 .2019060146للتواریخ المحددة حالیًا في قضیة الطالب، قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

یوًما إلصدار القرار في القضایا المجمعة على تاریخ تقدیم الشكوى في    45یجب أن یستند الجدول الزمني البالغ   .3

 . 2019060146اإلداریة رقم قضیة الطالب، قضیة مكتب الجلسات 

 2019یونیو  27: التاریخ

 ) ROMMEL P. CRUZرومیل بي كروز (

 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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