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 أمام 
 اإلداریة  الجلسات  مكتب 

 كالیفورنیا  بوالیة 

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

لیراس  -كارین دابني للتعلیم الثانوي ود.  ANAHEIM UNIONمنطقة 

)KAREN DABNEY-LIERAS.( 

 2019090350رقم   الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

 للضم ANAHEIM UNIONأمر برفض التماس منطقة 

للتعلیم الثانوي طلبًا إلى مكتب الجلسات اإلداریة،  Anaheim Union، قدمت منطقة 2019أغسطس  21بتاریخ 

، لعقد جلسة إجراءات واجبة فیما یخص قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم OAHوالمعروف أیًضا باالختصار 

 األولى، مع تحدید ولي األمر نیابة عن الطالب.، القضیة 2019080786

، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة فیما یخص قضیة 2019أغسطس  22بتاریخ 

 . Anaheim Union، القضیة الثانیة، مع تسمیة منطقة 2019080779مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

 . 2019أغسطس  26لعقد جلسة إجراءات واجبة في القضیة الثانیة بتاریخ قدم الطالب طلبًا معدالً 

 ، أصدر مكتب الجلسات اإلداریة قراًرا بضم القضیة األولى إلى القضیة الثانیة.2019سبتمبر  4بتاریخ 

مكتب   ، قدم ولي األمر نیابة عن الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة فیما یخص قضیة2019سبتمبر  10بتاریخ 

 وطرف ثالث.  Anaheim Union، القضیة الثالثة، مع تحدید منطقة 2019090350الجلسات اإلداریة رقم 

 التماًسا لضم القضیتین األولى والثانیة إلى القضیة الثالثة.  Anaheim Union، قدمت منطقة 2019سبتمبر  20بتاریخ 

 . Anaheim Unionلم یقدم الطالب ردًا على التماس منطقة 
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 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  

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

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

، القسم الفرعي (أ) [ینطبق األمر نفسھ على القضایا  1048 على مسألة قانونیة أو واقعة مشتركة]، قانون اإلجراءات المدنیة البند

 المدنیة]). 

(س) تقدیم شكوى إجراءات واجبة منفصلة   1415من قانون الوالیات المتحدة القسم  20یحق لولي األمر بموجب الباب 

ولي األمر الحق في طلب (س) أیًضا ل 1415بشأن مسألة منفصلة عن شكوى اإلجراءات الواجبة الُمقدمة بالفعل. یمنح البند 

جلسات استماع منفصلة، إال إذا قام بتعدیل إحدى الشكاوى لتشمل جمیع المسائل وألغى األخرى، للسماح بعرض جمیع المسائل 

 في جلسة استماع واحدة.

الرغم وعلیھ، تنطوي القضیة الثالثة على مسائل قانونیة ووقائع منفصلة ومشتركة مع القضیتین األولى والثانیة. على 

، بصیغتھ  2018دیسمبر  17من أن جمیع القضایا الثالث تنطوي على ادعاءات بشأن ما إذا كان برنامج التعلیم الفردي بتاریخ 

أیًضا على ادعاءات تم   ، قد قدم للطالب تعلیًما عاًما مناسبًا ومجانیًا، وتنطوي القضیة الثالثة2019أغسطس  21الُمعدلة بتاریخ 

. یحق لولي األمر طلب جلسات استماع منفصلة  2019أغسطس  26الشكوى الُمعدلة في القضیة الثانیة بتاریخ تقدیمھا بعد تقدیم 

 ما لم یختر تعدیل الشكوى في القضیة الثانیة لتشمل جمیع االدعاءات، وإلغاء القضیة الثالثة.

ث یصبح ضم مجموعة من القضایا إضافة إلى ذلك، ال تؤدي عملیة الضم ھنا إلى تعزیز مصالح االقتصاد القضائي، حی

التي تشمل أطرافًا مختلفة ومسائل متزایدة االتساع، مما یؤدي إلى مسائل معقدة ومتشابكة، وتضارب الحاالت أمًرا صعبًا في 

 المواعید النھائیة القانونیة، وإقامة جلسة استماع یصعب، إن لم یكن مستحیالً، إدارتھا والسیطرة علیھا. 

من خالل التماسھا السابق المرفوض إلى ضم قضیتین إضافیتین   Anaheim Unionعت منطقة في الواقع، لقد س

، تم سحبھما من قِبل الطالب)، إلى القضیة األولى 2019080130و  2019060873(قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

عدد اإلجمالي للقضایا المطلوب ضمھا حالیًا إلى  والقضیة الثانیة، والذي إذا كانت قد تمت الموافقة علیھ، كان سیؤدي إلى زیادة ال

 خمس قضایا، وكان سیصبح األمر حقًا خارج نطاق السیطرة.

إلى الحد الذي ینطبق فیھ قرار سابق صدر في جلسة إجراءات واجبة في إحدى ھذه المسائل على قضایا متطابقة بین 

السعي لتطبیق مبادئ اإلغالق الفرعي أو األمر المقضي بھ في أطراف متطابقة أثیرت في القضایا األخرى، یجوز لتلك األطراف 

 اإلجراءات الالحقة، لتجنب استدعاء نفس الشھود وتقدیم نفس األدلة والتوصل لنتائج متضاربة.

 علیھ، تم رفض الضم. وبناءً 
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 أمرنا.  ھكذا

)  Alexa Hohenseeألیكسا ھوھنسي (   2019أكتوبر  3: التاریخ
 القانون اإلداريقاضي  

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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