
  تم تعدیل إمكانیة الوصول

 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام
 

 في موضوع 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب 

 ضد 

 الموحدة. ) التعلیمیةARCADIAأركادیا ( منطقة

 2018010695رقم   الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

 

أمر برفض التماس لرفض الدعوى ورفض الطلب دون اإلخالل بالتماس  

 تقسیم الدعوى

، قدم الطالب طلب جلسة إجراءات قانونیة واجبة (شكوى) إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع  2018ینایر  17بتاریخ 

 ) التعلیمیة الموحدة.Arcadiaتحدید منطقة أركادیا (

دعاوى  ، قدمت المنطقة التعلیمیة طلبًا للرفض على أساس أن شكوى الطالب زعمت وجود 2018ینایر  25في 

 تتجاوز قانون التقادم الذي مدتھ سنتان ودعاوى لم تجھز بعد. تترافع المنطقة التعلیمیة في البدیل لتشعب مسألة قانون التقادم.

 .2018ینایر  30، قدم الطالب ردًا على طلب المنطقة التعلیمیة، وقدمت المنطقة التعلیمیة ردًا في 2018ینایر  29في 

 
 القانون الحاكم

 
، القسم الفرعي  56505قانون التقادم في والیة كالیفورنیا مدتھ سنتین، وفقًا للقانون الفدرالي. (قانون التعلیم، البند 

) من  و)(3)(د (1415ومع ذلك، فإن القسم   .)(ج)) 3(و)( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20(ل). انظر أیًضا الباب 

) من قانون التعلیم، یحددان استثناءات من قانون التقادم l، القسم الفرعي (56505ة والقسم من قانون الوالیات المتحد 20الباب 

في الحاالت التي ُمنع فیھا ولي األمر من تقدیم طلب للحصول على جلسة إجراءات واجبة قانونیة بسبب تحریفات محددة من  

اس الشكوى، أو حجب الوكالة التعلیمیة المحلیة للمعلومات عن قبل وكالة التعلیم المحلیة تفید بأنھا حلّت المشكلة التي تشكل أس

 ولي األمر والتي كان یلزم تقدیمھا إلى ولي األمر.

ال یوجد حق لتقدیم طلب للحصول على جلسة إجراءات واجبة قانونیة خاصة بالتعلیم الخاص في غیاب نزاع قائم بین  

لى" أحداث مستقبلیة طارئة قد ال تحدث كما ھو متوقع، أو قد ال تحدث  األطراف. الدعوى لیست جاھزة للحل "إذا كانت تستند إ

السبب   . )F. 3d 646, 662 306 )2002(الدائرة التاسعة منطقة باسادینا التعلیمیة الموحدة  ضد Scottعلى اإلطالق." " (
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 Abbottالتشابك في خالفات مجردة." (یة ھو "منع المحاكم، من خالل تجنب الحكم المبكر، من المنطقي وراء مبدأ الجھو

Laboratories v. Gardner (1967) 387 U.S. 136, 148( . 

 مناقشة
 

 التقادم  قانون
 

  C 1  و A 1 d  و A 1 c  و  A 1 b  و   A 1 aفي اقتراحھا بالرفض، تؤكد المنطقة التعلیمیة أن دعاوى الطالب رقم  

 تسبق قانون التقادم الذي مدتھ سنتین، وبالتالي ینبغي رفض ھذه الدعاوى.

یدعي الطالب أن شكواه تقع ضمن قانون التقادم الذي مدتھ سنتین ألن التقییمات المعنیة تمت مناقشتھا في اجتماعات 

 . 2016ینایر  19في  IEPمتعددة لفریق برنامج التعلیم الفردي ولكن لم یتم االنتھاء منھا حتى اجتماع فریق 

ینایر  8الدعوى ھي، بناًء على الحقائق المزعومة، ما إذا كان قانون التقادم الذي مدتھ سنتین قد بدأ سریانھ في 

مرة أخرى لمواصلة  IEP، عندما اجتمع فریق 2016ینایر  19لمناقشة التقییمات، أم في  IEP، عندما اجتمع فریق 2016

 . IEPالمناقشات واالنتھاء من خطة 

  81 التعلیمیة سبوكانضد  منطقة أفیاللسؤال مؤخًرا من قبل محكمة االستئناف بالدائرة التاسعة في تم تناول ھذا ا

، رفضت محكمة محلیة، لتجاوز قانون التقادم الذي مدتھ سنتین، ادعاء ولیي أفیال. في F. 3d 936 852 )2017(الدائرة التاسعة 

؛ لم  2007و  2006تحدید إعاقة طفلھما أو تقییم إصابتھ بمرض التوحد في عامي أمر بأن إحدى المناطق التعلیمیة قد فشلت في 

رفضت  .)938-937في الصفحتین الرقم التعریفي. . (2010یتقدم ولیا األمر بطلب جلسة إجراءات واجبة القانونیة حتى أبریل  

إال إذا تم رفع الدعوى بعد مرور أكثر من  الدائرة التاسعة، حیث رأت في قضیة ترفع للمرة األولى أنھ ال یمكن رفض الدعوى 

عامین على الوقت الذي "عرف فیھ ولیا األمر أو كان من المفترض أن یعرفا" بشأن اإلجراءات التي تشكل أساس شكواھما.  

اإلعاقات ورأت أنھ، في بند قانون التقادم الخاص بقانون تعلیم األفراد ذوي  .) 945 و 937في الصفحتین الرقم التعریفي. (

)IDEA كان الكونجرس یعتزم سن "قاعدة اكتشاف"، ولیس "قاعدة حدوث"، وأعید الحبس االحتیاطي حتى تتمكن المحكمة ،(

المحلیة من تحدید متى "عرف ولیا األمر أو كان من المفترض أن یعرفا" بشأن اإلجراء المزعوم الذي شكل األساس لشكواھما.  

 .)945-939في الصفحتین الرقم التعریفي. (

)؛ ال یبدو أن والیة واشنطن لھا قانون التقادم IDEAفسرت أفیال البنود القانونیة لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (

الخاص بھا.  ولكن والیة كالیفورنیا تمتلك قانونًا للتقادم، ویختلف نصھ قلیًال عن القانون الفدرالي. یُلزم الجزء الخاص بقانون  

IDEA أولیاء األمور بتقدیم طلب لجلسة إجراءات واجبة قانونیة "في غضون عامین من التاریخ   أفیالدت علیھ لجنة الذي اعتم

الذي علم فیھ ولي األمر أو الوكالة أو كان من المفترض أن یكون على علم باإلجراء المزعوم الذي یشكل أساس الشكوى. . .  

 غضون في" العبارة یستخدم قانون والیة كالیفورنیا  .))و )(3)(ج(1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20(الباب  ."

 التعلیم، قانون )".الطلب أساس تشكل التي الحقائق لمعرفة سبب  لدیھ كان أو الطلب یقدم الذي الطرف معرفة تاریخ من عامین

 . ).(l)الفرعي القسم ،56505 القسم
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ومع ذلك، فإن ھذا االختالف الطفیف في النص ال یتطلب االستنتاج بأن كالیفورنیا تستخدم قاعدة حدوث بدالً من قاعدة 

.  IDEAمع الغرض التعویضي الواسع لقانون  -وھو ما تدعیھ المنطقة ھنا  -اكتشاف. ال تتوافق قاعدة الحدوث الصارمة 

)Avila, supra, 852 F. 3d  والقاعدة األساسیة لبناء قوانین التعلیم الخاص في كالیفورنیا ھي أنھ یجب    .)943في الصفحة

 تفسیرھا على أنھا ال تقل قدرة على حمایة حقوق الطالب المعاقین عن نظرائھا الفدرالیة. (قانون التعلیم، البند 

الیفورنیا نفس المفھوم مثل اللغة الفدرالیة: یبدأ قانون باإلضافة إلى ذلك، تتضمن اللغة في ك . ، القسم الفرعي (د)، (ه))56000

التقادم في السریان لیس عند وقوع األحداث ولكن عندما عرف أولیاء األمور أو كان من المفترض أن یعرفا بأساس شكواھما.  

یفسرھا القانون الفدرالي في  لذلك یتم تفسیر قانون التقادم بكالیفورنیا بشكل صحیح على أنھ ینص على نفس القیود الزمنیة التي 

 1أفیال.

1 Contra M.M. & E.M. v. Lafayette School District (N.D.Cal. February 7, 2012, Nos. 
CV 09–4624, 10–04223 SI) 2012 WL 398773, **17 – 19, affd. in part & revd. in part   (9th Cir. 
2014) 767 F.3d 842. 

، یجب إعطاء ولي األمر فرصة أفیال، أعالهتتطلب ھذه االستنتاجات رفض طلب المنطقة التعلیمیة بالرفض. بموجب 

اس طلبھ كان في غضون إلثبات أن التاریخ الذي عرف فیھ أو كان من المفترض أن یكون قد عرف فیھ بالحقائق التي تشكل أس

عامین من تاریخ تقدیم شكواه. یفرض االدعاء في شكوى الطالب بشكل كاٍف احتمال أن یكون التاریخ " الذي عرف فیھ أو كان  

، وھذه مشكلة ال یمكن حلھا إال بناًء على األدلة المقدمة  2018ینایر  17من المفترض أن یعرف فیھ" في غضون عامین من 

 في الجلسة.

 الجھوریة 
 

ألنھا لیست جاھزة. تدعي دعوى الطالب  Cو Bتترافع المنطقة التعلیمیة بأنھ ینبغي رفض أجزاء من دعوتي الطالب 

B  أن خططIEP  ال تذكر مستویات األداء   2019-2018 و  2018-2017 و 2017-2016و  2016-2015لألعوام الدراسیة

  Cرم الطالب من التعلیم الحكومي المجاني المناسب. تدعي دعوى الطالب الحالیة الدقیقة وال تقدم أھدافًا سنویة قابلة للقیاس وتح

و   2016-2015 ) للطالب لألعوام الدراسیةFAPEأن المنطقة التعلیمیة قد فشلت في تقدیم التعلیم الحكومي المجاني المناسب (

عوتین التي تغطي العام الدراسي . تترافع المنطقة التعلیمیة بأن أجزاء كلتا الد2019-2018 و  2018-2017 و 2016-2017

للطالب لتلك السنة بعد.   IEPلم یبدأ بعد، وبالتالي لم توضع  2019-2018لیست جاھزة ألن العام الدراسي   2018-2019

، فقد تتغیر احتیاجات الطالب قبل 2019-2018في العام الدراسي  IEPتترافع المنطقة التعلیمیة أیًضا بأنھ لم یتم تقدیم عرض 

. یؤكد الطالب أنھ FAPEوألن العام الدراسي لم یبدأ، ال توجد حقائق تدعم االدعاء بأن المنطقة حرمت الطالب من  ذلك،

. یدعي الطالب أن  2019-2018، والتي تغطي جزًءا من العام الدراسي 2017سبتمبر   14التي ُوضعت في  IEPیتحدى خطة 

، وبالتالي، 2019-2018 قدّمت الخدمات واإللحاق واألھداف التي ستتم خالل العام الدراسي 2017سبتمبر  14في  IEPخطة 

 .2019-2018للعام الدراسي  FAPE وقدمت عرًضا لـ IEPأنشأت المنطقة التعلیمیة خطة 

قول بأن الطالب ال یمكنھ  . إن ال2019-2018یغطي بدایة العام الدراسي  FAPE قدمت المنطقة التعلیمیة عرًضا لـ

حتى بدایة العام الدراسي سیؤدي إلى استنتاجات غیر منطقیة. كان من الممكن أن یلفق   FAPEتحدي مدى مالءمة عرض 
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 ، مما یعني أن الطالب یتحدى عرض المنطقة لـFAPEتحرم الطالب من  2017سبتمبر   14 لـ IEPالطالب الدعوى ألن خطة 

FAPE  اختار الطالب تلفیق الدعوى 2019-2018 وكذلك الشھر األول من العام الدراسي 2018-2017للعام الدراسي .

نفسھا. وبغض النظر عن الطریقة التي كتب بھا  IEPبدالً من إدراج خطط  IEPإلدراج األعوام الدراسیة التي تغطیھا خطط 

الذي یغطي جزءاً من العام الدراسي  IEPم الفردي برنامج التعلی الطالب الدعوى، فإن الفترة الزمنیة ھي نفسھا، یتحدى الطالب

 باعتبارھا غیر جاھزة. Cو B. وعلى ھذا، تم رفض طلب المنطقة التعلیمیة لرفض أجزاء من الدعوتین 2018-2019

 التشعب 
 

  طلب المنطقة التعلیمیة للتشعب سابق ألوانھ. الوقت المناسب لتقدیم الطلب ھو في اجتماع ما قبل الجلسة. في ذلك

الوقت، یمكن لقاضي القانون اإلداري النظر في الطلب، وإذا تمت الموافقة على طلب التشعب، سیناقش مع األطراف أي 

مسائل تتعلق بالجدولة. وفقًا لذلك، تم رفض طلب المنطقة التعلیمیة للتشعب دون اإلخالل بھ، وذلك للسماح لألطراف بمناقشة 

 الل اجتماع ما قبل الجلسة. طلب التشعب مع قاضي القانون اإلداري خ 

 القرار 
 

 یتم رفض طلب المنطقة التعلیمیة لرفض الدعوى. .1

 یتم رفض طلب المنطقة التعلیمیة للتشعب دون اإلخالل بھ.  .2
 

 2018ینایر  31 التاریخ: 
 
 

 (Linda Johnson) لیندا جونسون

 اإلداري  القانون قاضي  

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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