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إلى مكتب الجلسات اإلداریة طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة في  Los Altos، قدمت منطقة 2019دیسمبر  9بتاریخ 

 .ة، قضیة المنطقة التعلیمیة، مع تحدید الطالب2019120313قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

، قدمت الطالبة طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة في قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم  2020أبریل  21بتاریخ 

 . Los Altos، قضیة الطالبة، مع تحدید منطقة 2020040705

 .Los Altos بتاریخ 24 أبریل 2020، قدمت الطالبة التماًسا لضم قضیة الطالبة مع قضیة منطقة

اعتراًضا على الضم على أساس أن الطالبة فشلت في إثبات أن الضم كان   Los Altos، قدمت منطقة 2020أبریل  23بتاریخ 

تتعلق بمسألة   Los Altosمناسبًا، وأنھ لم یكن ھناك خطر من القرارات المتضاربة أو اإلغالق الفرعي ألن قضیة منطقة 

 تقل على نفقة الدولة.حول ما إذا كان یحق للطالبة الحصول على تقییم تعلیمي مس منفصلة

 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  

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

، القسم الفرعي (أ) [یجوز ضم اإلجراءات اإلداریة إذا كانت تنطوي  11507.3أحكام متضاربة. (انظر قانون الحكومة، البند 
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على مسألة قانونیة أو واقعة مشتركة]، قانون اإلجراءات المدنیة البند 1048، القسم الفرعي (أ) [ینطبق األمر نفسھ عل ى 

القضایا المدنیة]). 

وقضیة الطالبة على أي مسألة قانونیة أو واقعة مشتركة.   Los Altosفي ھذه المسألة، ال تنطوي قضیة منطقة 

مسألة واحدة منفصلة حول ما إذا كان یحق للطالبة الحصول على   Los Altosعلى وجھ التحدید، تتضمن قضیة منطقة 

 تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الدولة.

، وعدم الحصول على  child findلزام التقییم وفقًا لـ وفي الوقت نفسھ، تُثیر قضیة الطالبة ثمان مسائل منفصلة بما في ذلك، إ

تقییمات كافیة في جمیع مجاالت الحاجة، وعدم تقدیم الدعم والخدمات المناسبة لتلبیة احتیاجات الطالبة، وعدم التوصل إلى  

توفیر تحلیل  ) وعدم IEEأھلیة الطالبة في الحصول على خدمات التعلیم الخاص وعدم تمویل طلب تقییم تعلیمي مستقل (

) المتعلق باضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط، Heneghansالسلوك الوظیفي، وعدم مراعاة تشخیص د. ھیناھینز (

والتحدید الُمسبق ألھلیة الطالبة، وحرمان الوالدین من المشاركة الھادفة من خالل عدم تقدیم سجالت مدرسیة كاملة للطالبة، 

یم الكالم واللغة وحرمان الوالدین من فرصة المشاركة الھادفة في عملیة اجتماع فریق برنامج واالستجابة لطلب الوالدین لتقی

 التعلیم الفردي.

ھي التأكید على أن  Los Altosإن المسألة الوحیدة التي أثیرت في قضیة الطالبة والتي تؤثر على قضیة منطقة 

في الوقت المناسب لعقد جلسة إجراءات واجبة استجابة لطلب الطالبة بإجراء تقییم تعلیمي مستقل.  ا المنطقة لم تمول أو تقدم طلبً 

على الرغم من التأكید على أنھا مسألة منفصلة في قضیة الطالبة، ال یوجد في ھذا الحكم ما یمنع الطالبة من تقدیم مثل ھذا  

 .Los Altosاع في قضیة منطقة الدف

إضافة إلى ذلك، ال یؤدي الضم إلى تعزیز مصالح االقتصاد القضائي ألنھ تم تقدیم التماس الطالبة للضم قبل یومي 

. ال یتم الحفاظ على  Los Altos. تم التحضیر لقضیة منطقة Los Altosعمل من بدء قضیة اإلجراءات الواجبة لمنطقة 

ھذه القضیة في  Los Altosخالل ضم ھذه القضایا في ظل الظروف الواردة ھنا. رفعت منطقة االقتصاد القضائي من 

. كان لدى الطالبة متسع من الوقت لتقدیم سبب الدعوى الخاص بھا قبل یوم الجمعة قبل أن تبدأ جلسة 2019دیسمبر 

 .2020أبریل  28بتاریخ  Los Altosاإلجراءات الواجبة لمنطقة 

 لطالبة للضم. تم رفض التماس ا

 أمرنا.  ھكذا

  )Tiffany Gilmartinتیفاني جیلمارتین (

 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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