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 كالیفورنیا اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

ولي األمر  في المسائل المجّمعة المتعلقة بما یلي: 

 بالنیابة عن الطالب، 
 ضد 

  التعلیمیة، قضیة ORCUTT UNION  منطقة

 2019120978مكتب الجلسات اإلداریة رقم 
 و 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 
 ضد 

  التعلیمیة، قضیة ORCUTT UNION  منطقة

 2019101249مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

تمھیدیة وجلسة إجراءات   قرار بالموافقة على طلب التأجیل واإلعداد لنظر جلسة

 واجبة

، قدم األطراف إلى مكتب الجلسات اإلداریة طلبًا مشترًكا لتأجیل ھذه الدعوى، نظًرا لظروف 2020مارس  17بتاریخ 

 والمخاوف وإغالق المدارس وعدم حضور الشھود والمحامین. 19-فیروس كورونا المستجد، كوفید

یجب عقد جلسة إجراءات واجبة واتخاذ القرار في غضون 45 یوما من استالم إشعار جلسة اإلجراءات الواجبة ما لم تتم 

الموافقة على زیادة المدة لسبب وجیھ. (الباب 34 من قانون اللوائح الفدرالیة، البند 300.515 (أ) و (ج) (2006)؛ قانون التعلیم، 

البند 56502، القسم الفرعي (و)، 56505، القسم الفرعي (و)(3)؛ قانون كالیفورنیا للوائح، الباب األول، البند 1020). نتیجة 

لذلك، یعد التأجیل مكروه. یجوز أن یشمل السبب الوجیھ عدم حضور أحد األطراف أو محام أو شاھد أساسي بسبب الوفاة أو 

المرض أو أي ظروف أخرى مبررة؛ أو استبدال المدعي العام عندما یكون التبدیل مطلوبًا لصالح العدالة؛ أو إعفاء أحد األطراف  

من الحصول على الشھادة األساسیة أو غیرھا من األدلة المادیة بسبب العجز على الرغم من الجھود الدؤوبة؛ أو تغییر آخر مھم  
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وغیر متوقع في حالة القضیة وبناء علیھ ال تكون القضیة جاھزة للنظر. (قانون التعلیم، البند 56505، القسم الفرعي (و)(3)؛  

قوانین محاكم كالیفورنیا، القانون  3.1332 (ج)).  ینظر مكتب الجلسات اإلداریة إلى جمیع الوقائع والظروف ذات الصلة بعین  

االعتبار، ویشمل ذلك قرب موعد الجلسة؛ والتأجیالت أو التأخیرات السابقة؛ وطول مدة التأجیل المطلوبة؛ وتوافر وسائل أخرى 

لمعالجة المشكلة التي أدت إلى تقدیم الطلب؛ وإلحاق الضرر بأحد األطراف أو الشھود نتیجة التأجیل؛ وتأثیر الموافقة على التأجیل  

على جلسات االستماع األخرى المعلقة؛ وما إذا كان محامي المحاكمة یشارك في محاكمة أخرى؛ وما إذا كانت األطراف قد 

اشترطت التأجیل؛ وما إذا كان التأجیل یخدم مصالح العدالة أو یفرض شروطا على التأجیل؛ وأي وقائع أو ظروف أخرى ذا ت 

صلة. (قواعد المحاكم بكالیفورنیا، الحكم 3.1332(د)). 

 إلداریة الطلب لسبب وجیھ ونظر في جمیع الوقائع والظروف ذات الصلة. الطلب: استعرض مكتب الجلسات ا

مایو  15ُمنِح. أُلغیت جمیع التواریخ. سیتم النظر في ھذه الدعوى على النحو التالي: سیتم عقد اجتماع قبل الجلسة في 

 ظھًرا.  1:00، الساعة 2020

صباًحا في الیوم   9:30. ستبدأ الجلسة الساعة 2020مایو  28مایو وحتى  27سیتم عقد جلسة اإلجراءات الواجبة في 

صباًحا في جمیع األیام األخرى ما لم یصدر أمر بخالف ذلك. ستستمر الجلسات یوًما بعد یوم، حسب   9:00األول، والساعة 

 االقتضاء، وفقًا لتقدیر قاضي القانون اإلداري. 

 ,Dyer Street, Orcutt 500التعلیمیة الكائنة في Orcutt Unionفي منطقة  ینبغي أن یكون مكان الجلسة

California 93455 .ما لم یصدر قراًرا بخالف ذلك ، 

على الفور، ویجب علیھم استدعاء الشھود  یتعین على األطراف إخطار جمیع الشھود المحتملین بمواعید الجلسات

دم سبب وجیھ لعدم حضور الشاھد من خالل عدم إخطار الشاھد أو حسب االقتضاء، لضمان حضورھم لإلدالء بشھادتھم. لم یُق

استدعاءه بطریقة مالئمة. یجب تقدیم المضابط وااللتماسات الخاصة باالجتماع السابق للجلسة إلى مكتب الجلسات اإلداریة خالل 

 تقدیم االلتماس بحلول ھذا التاریخ. موعد أقصاه ثالثة أیام عمل قبل االجتماع السابق للجلسة أو توضیح سبب وجیھ لعدم إمكانیة

 أمرنا.  ھكذا

 Laurie Gorsline) ین (لوري جورسال

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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