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 اإلداریة  الجلسات  مكتب 

 كالیفورنیا  بوالیة 

 في المسائل المجّمعة المتعلقة بما یلي:

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

 الموحدة، التعلیمیة UPLAND منطقة

 2020040245و   2019080542رقم   الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

 و

 الموحدة، التعلیمیة UPLAND منطقة

 ضد

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، رقم القضیة في مكتب

 2020010465الجلسات اإلداریة  

باعتباره   تأجیلبالموافقة على التماس للضم ورفض االلتماس بال أمر

 مسألة غیر ذي صلة 

 2020مایو  4
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، طلبًا لعقد OAH، قدمت الطالبة لمكتب الجلسات اإلداریة، الذي یُشار إلیھ باالختصار 2019أغسطس  13بتاریخ 

، قضیة الطالبة األولى، مع تحدید منطقة  2019080542جلسة إجراءات واجبة فیما یخص قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

Upland  التعلیمیة الموحدة. وافق مكتب الجلسات اإلداریة على طلب الطالبة بتعدیل الشكوى فیما یخص قضیة الطالبة األولى

قد رفضت حصول الطالبة على التعلیم  Uplandطوي الشكوى الُمعدلة على ادعاءات بأن منطقة . تن2019دیسمبر  4بتاریخ 

من خالل   2018والعام الدراسي الممتد  2018-2017، للعام الدراسي FAPEالعام المجاني المناسب، المعروف اختصاًرا باسم 

، وعقد اجتماع الفریق، وتقدیم  IEPعروف اختصاًرا باسم عدم إجراء ما یلي: عقد برنامج تعلیم فردي في الوقت المناسب، أو الم

عرض كتابي خاص بالتعلیم العام المجاني المناسب، واالستجابة بصورة مناسبة لطلب ولي األمر بإجراء تقییمات تعلیمیة 

راض التقییمات مستقلة، وتقدیم إشعار كتابي مسبق مطلوب بصورة قانونیة، وعقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي الستع

 الُمقدمة من الوالدین والنظر فیھا، وتقدیم خدمات انتقال مناسبة وتقییمات.

فیما یخص قضیة مكتب الجلسات   طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبةUpland ، قدمت منطقة  2020ینایر  14بتاریخ 

على ادعاءات عن  Uplandنطقة ، مع تسمیة الطالبة. تنطوي قضیة مUpland، قضیة منطقة 2020010465اإلداریة رقم 

الفترة الزمنیة نفسھا الواردة في قضیة الطالبة األولى، وتزعم أنھ لم یكن یحق للطالبة الحصول على التعلیم العام المجاني 

للطالبة.  Uplandالمناسب بسبب ادعاء بإلحاق أحد الوالدین لھا في مدرسة خاصة ورفض ولي األمر الموافقة على تقییم منطقة 

قدم برنامج التعلیم الفردي للطالبة التعلیم العام   2016أكتوبر  31أیًضا إصدار حكم بأنھ بتاریخ  Uplandلتمس قضیة منطقة ت

 المجاني المناسب. 

لضم قضیتھا إلى قضیة الطالبة   Upland، وافق مكتب الجلسات اإلداریة على التماس منطقة  2020ینایر    16بتاریخ  

،  Uplandلتواریخ المحددة في قضیة منطقة  إلى اسة اإلجراءات الواجبة فیما یخص المسائل المجمعة  تواریخ جل  تأجیلاألولى، و

 .2020010465قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

 أجل، والقرارات الحكومیة المختلفة والمتعلقة بالجائحة، 19-نظًرا للظروف المتعلقة بفیروس كورونا المستجد، كوفید

االجتماعات السابقة للجلسة وجلسة اإلجراءات الواجبة فیما یخص القضیة  2020مارس  20اریة بتاریخ مكتب الجلسات اإلد

 المجمعة حتى التواریخ التي سیتم تحدیدھا.

، قدمت الطالبة إلى مكتب الجلسات اإلداریة طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة فیما یخص قضیة 2020أبریل  2بتاریخ 

. تنطوي قضیة الطالبة الثانیة Upland، قضیة الطالبة الثانیة، مع تحدید منطقة 2020040245رقم  مكتب الجلسات اإلداریة

قد رفضت حصول الطالبة على   Upland، ویشمل ذلك ما إذا كانت منطقة 2017-2016على ادعاءات تتعلق بالعام الدراسي 

 علیم الفردي.، برنامج الت2016أكتوبر  31التعلیم العام المجاني المناسب بتاریخ 

التماًسا لضم قضیة الطالبة الثانیة، قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم  Upland، قدمت منطقة 2020أبریل  30بتاریخ 

جلسة  تأجیل، ول2020010465و  2019080542، والقضیة المجمعة، قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 2020040245

 . 2020 یونیو  11و  10و  9اإلجراءات الواجبة حتى 

، قدمت الطالبة التماًسا ثانیًا لتعدیل الشكوى في قضیة الطالبة األولى. واحدة على األقل من 2020مایو  1بتاریخ 
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ادعاءات الطالبة اإلضافیة المذكورة في الشكوى الُمعدلة الثانیة فیما یخص قضیة الطالبة األولى كانت تكراًرا الدعاء یخص 

، قدمت الطالبة ادعاءات أخرى  2020مایو  4، خالل االجتماعات السابقة للجلسة التي عُقدت في قضیة الطالبة الثانیة. ومع ذلك

إلى المرافعات الجدیدة في الشكوى الثانیة الُمعدلة فیما یخص قضیة الطالبة األولى لیست ھي نفسھا االدعاءات الواردة في قضیة 

یما یخص قضیة الطالبة الثانیة واالستمرار فقط في االدعاءات الواردة  الطالبة الثانیة، ولم ترغب الطالبة في سحب االدعاءات ف

 في قضیة الطالبة األولى، كما ورد في الشكوى الثانیة الُمعدلة. 

لضم قضیة الطالبة الثانیة مع قضیة الطالبة األولى، على النحو الوارد في الشكوى  Uplandلم تُعارض الطالبة التماس منطقة 

 الثانیة الُمعدلة.

خالل االجتماعات السابقة للجلسة، وافق مكتب الجلسات اإلداریة على االلتماس الثاني للطالبة لتعدیل الشكوى فیما 

 یخص قضیة الطالبة األولى. 

 الضم 

في اتخاذ قرار بشأن أي التماس لضم قضایا   تطبیقھ یجب معیار على التحدید وجھ على تنص الئحة أو قانون یوجد ال

التعلیم الخاص. ومع ذلك، سیعمل مكتب الجلسات اإلداریة بشكل عام على ضم القضایا التي تشمل نفس األطراف، ومسألة  

توفیر الوقت أو منع إصدار  االقتصاد القضائي من خالل قانونیة أو واقعة مشتركة أو كلیھما، وعندما یُعزز ضم القضایا مصالح

، القسم الفرعي (أ) [یجوز ضم اإلجراءات اإلداریة إذا كانت تنطوي  11507.3أحكام متضاربة. (انظر قانون الحكومة، البند 

ق األمر نفسھ على القضایا  ، القسم الفرعي (أ) [ینطب1048على مسألة قانونیة أو واقعة مشتركة]، قانون اإلجراءات المدنیة البند 

 المدنیة]). 

من قانون الوالیات المتحدة    20عادة، عندما یُقدم أحد الطالب قضیتین، حیث یحق للطالب القیام بذلك بموجب الباب 

(س)، ال یقوم مكتب الجلسات اإلداریة بضم القضیتین المرفوعتین من قِبل الطالب ألنھ بموجب ھذا البند، یحق  1415البند 

لب عقد جلسات استماع منفصلة، ما لم یُعدل الطالب إحدى الشكاوى لتشمل جمیع المسائل ویلغي الشكوى األخرى لیتم للطا

 عرض القضیتین في جلسة استماع واحدة. 

قضیة تلتمس تحدید ما إذا كانت قد قدمت للطالبة التعلیم العام المجاني المناسب  Uplandفي ھذه الحالة، قدمت منطقة 

، برنامج التعلیم الفردي، وقدمت الطالبة المذكورة سابقًا قضیتھا الثانیة، مقدمة ادعاءات تتضمن ما إذا  2016أكتوبر  31بتاریخ 

، برنامج التعلیم الفردي.  2016أكتوبر  31قد رفضت حصولھا على التعلیم العام المجاني المناسب بتاریخ  Uplandكانت منطقة 

سابقة وقضیة الطالبة الثانیة على مسائل قانونیة أو وقائع مشتركة، وتحدیدًا ما إذا كانت  وبالتالي، تنطوي القضیة المجمعة ال

 ، برنامج التعلیم الفردي.2016أكتوبر  31قد قدمت للطالبة التعلیم العام المجاني المناسب بتاریخ  Uplandمنطقة 

فیما یخص   Uplandین مسائل منطقة وافقت الطالبة على ضم قضیتیھا، وھناك مسائل قانونیة أو وقائع مشتركة ب

قضیة الضم السابقة وقضیة الطالبة الثانیة، ویُعزز الضم مصالح االقتصاد القضائي حیث سیقدم الطرفان غالبیة الشھود وأدلة  

 المستندات نفسھا في جلسة االستماع. وعلیھ، تمت الموافقة على الضم.
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 التأجیل 

س الثاني للطالبة لتعدیل الشكوى فیما یخص قضیة الطالبة األولى، وإعادة  وافق مكتب الجلسات اإلداریة على االلتما 

تعیین الجدول الزمني لعقد جلسة إجراءات واجبة. تقع حالیًا تواریخ جلسة اإلجراءات الواجبة بعد التواریخ التي اقترحتھا منطقة 

Upland ماس منطقة في التماسھا إلرجاء جلسة اإلجراءات الواجبة، وبالتالي تم رفض التUpland   باعتباره مسألة غیر ذي

 صلة.

 القرار 

 الموحدة للضم. Uplandتمت الموافقة على التماس منطقة  .1

تظل قضیة الطالبة األولى معیّنة باعتبارھا القضیة األساسیة. تم إلغاء سریان جمیع التواریخ المحددة  .2

 . 2020040245اإلداریة رقم ُمسبقًا في قضیة الطالبة الثانیة، قضیة مكتب الجلسات 

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

 .2019080542الثانیة الُمعدلة فیما یخص قضیة الطالبة األساسیة، قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

 أمرنا.  ھكذا

  )Kara Hatfieldكارا ھاتفیلد (

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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