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 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، في موضوع:
 ضد

  مكتب  منطقة لوس أنجلوس التعلیمیة الموحدة. قضیة

 2020030567رقم   الجلسات اإلداریة

 

 قرار بالموافقة على طلب التأجیل وجدولة الوساطة 
 2020یونیو  12

، قدم ولي األمر نیابة عن الطالبة إلى مكتب الجلسات اإلداریة، الُمشار إلیھ باسم مكتب الجلسات 2020یونیو  8بتاریخ 

اإلداریة، طلبًا بتأجیل ھذه الدعوى وإعادة جدولة الوساطة، بناًء على تعارض المواعید مع قضیة أخرى معلقة لدى مكتب  

 التعلیمیة الموحدة لم تعترض على الطلب. Los Angelesالجلسات اإلداریة. منطقة 

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

ون التعلیم، )؛ قان2006(أ) و (ج) ( 300.515من قانون اللوائح الفدرالیة، البند  34الموافقة على زیادة المدة لسبب وجیھ. (الباب 

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

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

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

من الحصول على الشھادة األساسیة أو غیرھا من األدلة المادیة بسبب العجز على الرغم من الجھود الدؤوبة؛ أو تغییر آخر مھم  

)؛  3، القسم الفرعي (و)(56505ون القضیة جاھزة للنظر. (قانون التعلیم، البند وغیر متوقع في حالة القضیة وبناًء علیھ ال تك

ینظر مكتب الجلسات اإلداریة إلى جمیع الوقائع والظروف ذات الصلة بعین  .(ج)) 3.1332قواعد المحاكم بكالیفورنیا، الحكم 

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

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

ا كانت األطراف  التأجیل على جلسات االستماع األخرى المعلقة؛ وما إذا كان محامي المحاكمة یُشارك في محاكمة أخرى؛ وما إذ

قد اشترطت التأجیل؛ وما إذا كان التأجیل یخدم مصالح العدالة أو یفرض شروًطا على التأجیل؛ وأي وقائع أو ظروف أخرى ذات  

 . (د))3.1332صلة. (قواعد المحاكم بكالیفورنیا، الحكم 
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 والظروف ذات الصلة. الطلب:استعرض مكتب الجلسات اإلداریة الطلب لسبب وجیھ ونظر في جمیع الوقائع 

ُمنِح. أُلغیت جمیع التواریخ. تمت الموفقة على طلب التأجیل ألن الطالبة قد قدمت سببًا وجیًھا. یحضر محامي الطالبة 

، وقد أمر مكتب الجلسات اإلداریة األطراف 2020030591/2020010712في الوقت الراھن جلسة استماع قضایا الضم 

؛ وھو نفس تاریخ الوساطة المجدولة في القضیة الحالیة. وافق األطراف في ھذه الدعوى 2020یونیو  28خ بالمثول أمامھ بتاری 

 على تحدید تاریخ جدید للوساطة، وكذلك مواعید جلسات اإلجراءات الواجبة. سیتم النظر في ھذه الدعوى على النحو التالي: 

الفیدیو. یرجى   1:30، الساعة  2020یولیو    22سیتم عقد جلسة الوساطة في   ظھًرا. ستتم الوساطة عبر الھاتف أو 

 االطالع على المرفق الخاص بإجراءات اإلعداد لجلسة الوساطة عبر الھاتف أو الفیدیو.

 15ظھًرا. ستُعقد جلسة إجراءات واجبة في الفترة من  1:00، الساعة 2020أغسطس  31تمھیدیة بتاریخ  ستُعقد جلسة

 . 2020سبتمبر  17إلى 

صباًحا في جمیع األیام األخرى ما لم یصدر أمر بخالف ذلك. ستستمر الجلسات یوًما بعد   9:30ستبدأ الجلسة الساعة 

یوم، حسب االقتضاء، وفقًا لتقدیر قاضي القانون اإلداري. یجب تقدیم المضابط وااللتماسات الخاصة باالجتماع السابق للجلسة 

ل موعد أقصاه ثالثة أیام عمل قبل االجتماع السابق للجلسة أو توضیح سبب وجیھ لعدم إمكانیة إلى مكتب الجلسات اإلداریة خال 

 تقدیم االلتماس بحلول ھذا التاریخ.

 أمرنا. ھكذا

  (Jennifer Kelly) جنیفر كیلي

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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