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 كالیفورنیا اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام
 

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

 قضیة   المنطقة التعلیمیة لمدرسة إیست ساید یونیون الثانویة.
 2019030332رقم  الجلسات اإلداریة مكتب

 

 . 8 و  6 و 5 و  4 و 3 و  1أمر موافقة على طلب رفض الدعوى، القضایا 
 

، قدم الطالب طلب جلسة إجراءات واجبة قانونیة إلى مكتب الجلسات اإلداریة، یُشار 2019مارس    7بتاریخ  

 ، مع تحدید منطقة مدرسة إیست ساید یونیون الثانویة.OAHإلیھ باالختصار 

، قدمت إیست ساید طلبًا لرفض شكوى الطالب. تدعي إیست ساید عموًما أن خمًسا من قضایا 2019یولیو  23في 

الطالب الثمانیة محظورة بموجب المبادئ الخاصة باألمر المقضي بھ وضمان عدم الرجوع. فیما یتعلق بالقضایا الثالثة 

السابق بأنھ لم یعد   OAHمنح الطالب أي تعویض في ضوء قرار المتبقیة، تطلب إیست ساید الفصل على أساس أنھ ال یمكن 

 مؤھالً للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. 

 لم یقدم الطالب ردًا على التماس رفض الدعوى. 
 

 القانون الحاكم 
 

وضمان عدم الرجوع. التزمت المحاكم الفدرالیة ومحاكم الوالیات تقلیدیًا بالمبادئ ذات الصلة باألمر المقضي بھ 

)Allen v. McCurry (1980) 449 U.S. 90, 94 [101 S. Ct. 411, 66 L.Ed.2d 308]; Levy v. Cohen (1977) 

19 Cal. 3d 165, 171 .( 

  

بموجب المبدأ الخاص باألمر المقضي بھ، فإن الحكم النھائي بشأن الحیثیات الموضوعیة للدعوى یمنع األطراف أو 

 .Allen, supra, 449 U.Sإعادة التقاضي في القضایا التي كانت أو یمكن أن تكون قد أثیرت في ھذه الدعوى. (وكالئھم من 

at p. 94  بموجب ضمان عدم الرجوع، بمجرد أن تقرر المحكمة مسألة وقائع أو قانون ضروري لحكمھا، یمكن لھذا القرار (

 .Lucido v شرحھ؛ختلف تشمل طرفًا في القضیة األولى. (أن یمنع إعادة التقاضي في المسألة في دعوى ذات سبب م

Superior Court (1990) 51 Cal. 3d 335, 341أیًضاانظر  ؛ Warren City School Dist. Board. of 
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Education (1984) 465 U.S. 75, 77, n. 1 [104 S. Ct. 892, 79 L. Ed. 2d 56 [  تستخدم المحاكم الفدرالیة

.) یتطلب ضمان عدم الرجوع أن تكون المسألة المعروضة  الرجوع]مصطلح "استبعاد الدعوى" لوصف مبدأ ضمان عدم 

للحكم ھي نفسھا التي تم تحدیدھا في الدعوى السابقة؛ وأن یكون ھناك حكم نھائي بشأن الحیثیات الموضوعیة للدعوى السابقة؛  

 Witkin, California Procedure (4th 7رانظوجھ ضده االدعاء طرفاً في الدعوى السابقة. (وأن یكون الطرف الم

Ed.), Judgment § 280 et seq  .( 

تخدم المبادئ الخاصة باألمر المقضي بھ وضمان عدم الرجوع أغراًضا عدیدة مثل إعفاء األطراف من تكلفة وإزعاج 

وارد القضائیة. باإلضافة إلى ذلك، تعمل ھذه المبادئ على منع القرارات غیر الدعاوى القضائیة المتعددة والحفاظ على الم

 University of Tennessee ؛ انظرAllen, supra, 449 U.S. at p. 94المتسقة وبالتالي تشجیع االعتماد على القضاء. (

v. Elliott (1986) 478 U.S. 788, 798 [106 S. Ct. 3220, 92 L.Ed.2d 635  في حین أن مبادئ ضمان عدم (

الرجوع واألمر المقضي بھ ھي مبادئ قضائیة، فإنھ یتم تطبیقھا أیًضا على القرارات التي یتم اتخاذھا في الجلسات اإلداریة.  

 Pacific Lumber Co. v. State Resources Control Board (2006) 37 Cal. 4th 921, 944, citing(انظر 

People v. Sims (1982) 32 Cal. 3d 468, 479; Hollywood Circle, Inc. v. Department of Alcoholic 

Beverage Control (1961) 55 Cal. 2d 728, 732.( 

 
، یحتوي على قسم یعدل التحلیل العام  IDEAمع ذلك، فإن قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات، المعروف أیًضا باسم 

) بالتحدید على أال یفسر  IDEAالمقضي بھ وضمان عدم الرجوع. ینص قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (فیما یتعلق باألمر 

شيء في القانون لمنع أحد الوالدین من تقدیم شكوى إجراءات واجبة قانونیة منفصلة بشأن مسألة منفصلة عن شكوى 

(ج)  300.513. البند C.F.R 34 ).(س1415ات المتحدة، القسم من قانون الوالی 20اإلجراءات الواجبة الُمقدمة بالفعل. (الباب 

لذلك، على الرغم من منع األطراف من إعادة التقاضي في القضایا التي تم االستماع   .)56509). قانون التعلیم، البند 2006(

یم شكوى إجراءات واجبة قانونیة إلیھا بالفعل في جلسات اإلجراءات الواجبة القانونیة السابقة، ال یتم منع أولیاء األمر من تقد

 ولكن لم یحدث ذلك. األولى،جدیدة بشأن الدعاوى التي كان من الممكن طرحھا واالستماع إلیھا في القضیة  

على أن القرار الذي یتم اتخاذه في جلسة إجراءات واجبة قانونیة محایدة "یجب أن یكون نھائیًا."  IDEAینص قانون  

ومع ذلك، یجوز للطرف المتضرر من النتائج والقرارات في   .))1)(1)(أ(1415ات المتحدة، القسم من قانون الوالی 20(الباب 

من  20یوًما من استالم قرار الجلسة. (الباب  90جلسة إجراءات واجبة قانونیة أن یستأنف أمام محكمة مختصة في غضون 

، القسم الفرعي  56505). قانون التعلیم، البند 2و(ط)()(ب)، 1)(أ)، و(ز)، و(ط)(1(و)(1415قانون الوالیات المتحدة، القسم 

 . (ك))

 مناقشة 
 

، قدمت منطقة إیست ساید طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة قانونیة فیما یخص قضیة مكتب  2019ینایر  11بتاریخ 

في جلسة أمام قاضي   2019، مع تحدید الطالب. تم تقدیم ھذه الدعوى في مارس 2019010414الجلسات اإلداریة رقم 
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 لیة: القانون اإلداري تشارلز مارسون بشأن الدعاوى األربعة التا

ھل تخرج إیست ساید الطالب من التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة ألنھ لم یعد مؤھالً لھا في أي  .1

 فئة؟ 

في اجتماع فریق  IEPھل قدمت إیست ساید للوالدین مشاركة ھادفة في عملیة برنامج التعلیم الفردي أو  .2

IEP  ؟2018دیسمبر  4في 

 المستقل لتَخاطب الطالب ولغتھ موظفًا في إیست ساید؟ و ھل كان المقیّم الذي أجرى التقییم التعلیمي .3

ھل كانت تقییمات إیست ساید كل ثالث سنوات مناسبة بحیث ال یحق للطالب الحصول على تقییمات تعلیمیة   .4

 مستقلة لتخاطبھ ولغتھ أو حالتھ النفسیة التعلیمیة على نفقة إیست ساید؟

. قرر قاضي القانون اإلداري، أو  2019010414ي القضیة رقم قراًرا نھائیًا ف OAH، أصدر 2019مایو  17في 

ALJ كان أحد مكونات تقییم   2018، تشارلز مارسون أن تقییم التخاطب واللغة الذي أجراه الدكتور ھیرناندیز في فبرایر

داري مارسون مدى  الطالب الذي یُجرى كل ثالث سنوات ولیس تقییًما تعلیمیًا مستقالً. وعلى ھذا، اعتبر قاضي القانون اإل

الخاصة بإیست ساید ورفض اتخاذ قرار بشأن حالة توظیف المقیّم حیث لم یكن  4مالءمة ھذا التقییم كجزء من الدعوى رقم 

 لذلك أي تأثیر على القرار. 

أن التقییمات النفسیة التعلیمیة وتقییمات التخاطب واللغة التي   OAH بـ 2019010414وجد القرار في القضیة رقم 

تُجرى كل ثالث سنوات في إیست ساید للطالب كانت مناسبة من الناحیة القانونیة بحیث ال یحق للوالدین الحصول على  

لوالدین مشاركة ھادفة في  تقییمات تعلیمیة مستقلة ممولة حكومیًا في ھذه المجاالت. وجد القرار أیًضا أن إیست ساید قدمت ل

. أخیًرا، حدد القرار أنھ یمكن إلیست ساید أن تخرج الطالب من  2018دیسمبر  4في  IEPفي اجتماع فریق   IEPعملیة 

 التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة ألنھ لم یعد مؤھالً لھا في أي فئة.

 6من المقرر االستماع إلیھا اعتباًرا من   حدد الطالب ثماني مسائل لالستماع إلیھا في الدعوى الحالیة والتي

 . ستكون المسائل الخاصة بھ كما یلي:2019أغسطس 

، وأعاقت بشكل FAPEھل حرمت إیست ساید الطالب من التعلیم الحكومي المجاني المناسب، والمعروف باسم   .1

حتى الوقت  2018ر كبیر مشاركة ولي األمر الھادفة في تخطیط برنامج التعلیم الفردي الخاص بھ من فبرای

الحاضر عندما فشلت في تقییمھ في مجال اإلعاقات الصحیة األخرى عند تلقي إشعار بأن الطالب قد حصل على  

تشخیص طبي بمرض التوحد واضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه واالضطراب النفسي في مرحلة الطفولة؛  

 الذي یُجرى كل ثالث سنوات.   2018وفشلت في تناول ھذه التشخیصات الطبیة في تقییمھا لعام 

من خالل فشلھا في تقدیم برنامج مناسب لھ في العام   FAPEھل حرمت إیست ساید الطالب من  .2

 ؟2019-2018 و  2018-2017 الدراسي

عندما فشلت في إجراء تقییم كل ثالث سنوات في الوقت  FAPEھل حرمت إیست ساید الطالب من  .3

في غضون   IEPالمناسب، وفشلت في إجراء التقییمات كل ثالث سنوات، وفشلت في عقد اجتماع فریق  
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یوًما من موافقة ولي األمر على التقییم، وفشلت في تزوید ولي األمر بتقریر التقییم قبل اجتماع فریق  60

IEP  ؟ 2017لعام 

كت إیست ساید الحقوق اإلجرائیة للطالب عندما فشلت في االستجابة لطلب ولي األمر إلجراء تقییم  ھل انتھ .4

 ؟2018-2017مستقل خالل العام الدراسي 

یمتثل لجمیع المتطلبات القانونیة وھل قامت  2018-2017ھل كان تقییم إیست ساید للطالب للعام الدراسي  .5

المتعلقة بإعاقاتھ المشتبھ بھا، أو ھل یحق للطالب الحصول على  بتقییمھ بشكل مناسب في جمیع المجاالت 

 تقییمات نفسیة تعلیمیة وتقییمات للتخاطب واللغة مستقلة؟

عندما فشلت في إعطاء السجالت في الوقت المناسب إلى ولي األمر  FAPEھل حرمت إیست ساید الطالب من  .6

 ؟2019-2018 و 2018-2017 خالل العامین الدراسیین

وانتھكت الحقوق اإلجرائیة للوالد عندما توقفت عن تقدیم  FAPEھل حرمت إیست ساید الطالب من  .7

 ؟2018-2017الخدمات دون إخطار ولي األمر أو موافقتھ خالل العام الدراسي 

ھل حرمت إیست ساید الطالب من فرصة المشاركة بشكل ھادف في األمور المتعلقة بالمدرسة من خالل عدم تزوید الوالد   .8

  2018-2017الخاص بالطالب وتقییمھ ووثائق التعلیم الخاص األخرى خالل العامین الدراسیین  IEPبترجمات مكتوبة لـ

 ؟2019-2018و 

رقم  OAHكما ھو مقرر بالضرورة في قرار  5و  4و  3و  1تطلب إیست ساید رفض مسائل الطالب رقم 

الذي وجد أن تقییم التخاطب واللغة لم یكن تقییًما تعلیمیًا مستقالً ولكنھ جزًءا من التقییمات التي تُجرى كل ثالث   2019010414

االنتھاء منھا في وقت متأخر. حدد القرار أن تأخیر إیست ساید في    سنوات، وأن ھذه التقییمات كانت مناسبة على الرغم من

 استكمال وتقدیم تقییماتھا لم یكن لھ تأثیر سلبي على ولي األمر أو الطالب.

تحدیدًا  2019010414رقم  OAHكانت مرافعة إیست ساید جیدة. تناولت الجلسة السابقة والقرار النھائي في قضیة 

طب واللغة والتقییم النفسي التعلیمي الخاص بإیست ساید. حدد القرار أن التقییمات لم تكن في الوقت مدى مالءمة تقییم التخا

المناسب ولكن التأخیر لم یسبب أي ضرر، ووجد أن التقییمات مناسبة. على وجھ التحدید، خلص القرار إلى أن التقییم النفسي 

المشتبھ فیھا بما في ذلك التوحد واضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه  التعلیمي قام بتقییم الطالب في جمیع مجاالت اإلعاقة 

وما إذا كان یعاني من إعاقة صحیة أخرى أو اضطراب نفسي آخر. حدد القرار أن الطالب لم یكن یحق لھ الحصول على  

 تقییمات تعلیمیة مستقلة في مجاالت التخاطب واللغة واألداء النفسي التعلیمي.

اإلداري مارسون أیًضا بتحلیل المراسالت بین األب وإیست ساید ودراسة ووزن شھادة األب ومقیّم   قام قاضي القانون

التخاطب الدكتور ھیرناندیز وشھود إیست ساید في تحدید ما إذا كان تقییم التخاطب تقییًما تعلیمیًا مستقالً. أكدت إیست ساید أنھ 

 الدكتور تقییم بأن موقفھ في الطالب ت التي تحكم التقییمات المستقلة. ترافعكان كذلك وبالتالي یحتاج فقط إلى تلبیة المتطلبا

رقم   OAHوجد القرار في قضیة  .التقییم ھذا على للحصول مؤھالً  یظل بحیث مستقالً  تعلیمیًا تقییًما حقًا یكن لم ھیرناندیز

ف معھ ولي األمر وأن عدم تزوید ولي األمر أنھ ال یوجد تقییم للتخاطب في المنطقة التعلیمیة یمكن أن یختل 2019010414

 بمعاییر التقییمات التعلیمیة المستقلة كان غیر ضار. 



5  
 تم تعدیل إمكانیة الوصول 

بموجب المبادئ الخاصة باألمر المقضي بھ  5 و 4 و 3 و 1ووفقًا لذلك، یتم حظر دعاوى الطالب رقم 

 وضمان منع الرجوع. 

قد تم تحدیدھا أیًضا في الدعوى السابقة حیث خلص قاضي القانون  8تجادل إیست ساید أیًضا بأن دعوى الطالب رقم 

. على 2018دیسمبر  4مایو و 17في  IEPاإلداري مارسون إلى أن ولیي األمر قد شاركا بشكل ھادف في اجتماعات فریق  

، وجد 2018في مایو  IEPألمر قد شاركا بشكل ھادف في اجتماع فریق  الرغم من أن إیست ساید لم تسَع إلى قرار بأن ولیي ا

قاضي القانون اإلداري مارسون أن اجتماع دیسمبر كان استمراًرا الجتماع مایو وأنھ ال یمكن فصل االثنین بشكل كامل في 

قرر قاضي القانون اإلداري  تحلیل المشاركة. تم إدخال التسجیالت الصوتیة لكل اجتماع ضمن األدلة والتحلیل في القرار.  

مارسون أن األب قد ھیمن على االجتماعات، ورفض بشدة توصیات التقییم، وأتیحت لھ فرصة كافیة لطرح األسئلة، ومنع 

 المقیّمین من شرح النتائج التي توصلوا إلیھا، وقدم وجھات نظره الخاصة حول الصعوبات التي یواجھھا الطالب بشكل مطول.

محظورة مقنعة. في القضیة األولى، لم یجادل الطالب، كما یفعل اآلن، أن  8د بأن الدعوى رقم مرافعة إیست سای

أو التقییمات الخاصة بھ. بدالً من ذلك، كما   IEPإیست ساید منعت المشاركة الھادفة من خالل عدم تقدیم ترجمات مكتوبة لخطة 

كة بناًء على فشل إیست ساید في توفیر السجالت التعلیمیة، وتحدیداً ورد في القرار، أكد الطالب أن ولیي األمر ُمنعا من المشار

تناول على وجھ التحدید مشاركة  2019010414رقم  OAH. ومع ذلك، فإن القرار في قضیة 2017لمایو  IEPنسخة من 

في اجتماع فریق  كان مشارًكا ھادفًا وحدد أن ولي األمر 2018ودیسمبر  2018في مایو  IEPولي األمر في اجتماعي فریق 

IEP  باختصار، تم بالفعل رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل الطالب  8المكون من جزأین، بحیث تم استبعاد دعوى الطالب رقم .

. یحظر على الطالب إعادة التقاضي في ھذه 2019010414رقم  OAHوالبت فیھا في قضیة  8 و 5 و 4 و 3 و 1رقم 

 األمور. 

ألن القرار السابق بأن الطالب لم یعد  7 و 6 و 2اید ھي أنھ ینبغي رفض مسائل الطالب رقم المرافعة التالیة إلیست س

بأنھ  OAHمؤھالً یمنع أي إجراء تعویضي. یبدو أن إیست ساید تجادل بأن مسائل الطالب المتبقیة موضع جدل في ضوء قرار 

ترفض االستماع إلى قضیة ألنھا ال تقدم خالفًا قائًما   لم یعد بحاجة إلى تعلیم خاص. بموجب مبدأ الجدلیة، یجوز للمحكمة أن

 Cal. App. 2d 112 (1952) ویلسون ضد دائرة الخدمة المدنیة في مقاطعة لوس أنجلوس. مقاطعةبحلول وقت القرار. 

 Knox v. Service.) تصبح القضیة موضع جدل عندما ال تستطیع المحكمة تزوید األطراف بأي حل فعال. (453 ,450

Employees Intern Union, Local 1000 (2012) 567 U.S. 298, 307 [132 S. Ct. 2277, 228]7( . 

 
من خالل   FAPEالخالفات الحالیة حول ما إذا كانت إیست ساید قد حرمتھ من  7و 6و 2تثیر مسائل الطالب رقم 

-2018 و 2018-2017خالل العامین الدراسیین  عدم تقدیم برنامج مناسب والفشل في إصدار السجالت في الوقت المناسب

. یحق للطالب إثارة  2018-2017الخاص بالطالب خالل العام الدراسي  IEP، وما إذا كانت قد فشلت في تنفیذ خدمات  2019

بعدم األھلیة، على الرغم من موقف   OAHالدعاوى في شكوى جلسة إجراءات واجبة قانونیة تتعلق بالفترة التي تسبق قرار 

في الدعاوى   OAHإیست ساید بأن الطالب لن یكن قادًرا على إثبات فقدان المنفعة التعلیمیة. إن طلب إیست ساید بأن یحكم 

اختصاص النظر فیھ. فشلت   OAHالمتبقیة موضع الجدل الخاصة بالطالب ھو، في الواقع، طلب لحكم موجز والذي ال یملك 
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اع وتحدید ما یعادل طلب الحكم الموجز، دون إعطاء الفرصة للطالب لتكوین بسم OAHإیست ساید في تقدیم أي سلطة تُلزم 

 المحدد المزعوم وما إذا كان یحق لھ الحصول على أي تعویض.  FAPEسجل بالحقائق فیما یتعلق بالحرمان من 

تدعي انتھاًكا إجرائیًا لعدم تقدیم تقاریر   6ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على شكوى الطالب تكشف أن الدعوى رقم 

رقم   OAHالتقییمات الكتابیة التي تُجرى كل ثالث سنوات وبروتوكوالت التخاطب األساسیة في الوقت المناسب. حدد قرار 

لیة التقییم، وأن التقییمات كانت مناسبة من الناحیة القانونیة بحیث ال  أن الطالب لم یتضرر من التأخیر في عم 2019010414

یحق لھ إجراء تقییمات تعلیمیة مستقلة. حدد القرار السابق بالضرورة أن التقاریر الكتابیة والبیانات األساسیة كانت ساریة 

التي عقدت لمراجعة   IEPریق ومالئمة ووجد على وجھ التحدید أن ولي األمر قد شارك بشكل ھادف في اجتماعات ف

 التقییمات. 

أتیحت الفرصة للطالب لمراجعة مقیّم التخاطب واللغة فیما یتعلق ببروتوكوالت االختبار الخاصة بھ وللسعي إلى  

الحصول على أي مساعدة في الدعوى السابقة لفشل مزعوم في تلقي سجالت االختبار فیما یتعلق بأي إخالل في المتابعة 

یابھ. یُمنع الطالب من إثارة ھذه االدعاءات ھنا ومحاولة إعادة التقاضي بشأن دعوى المشاركة الھادفة. ووفقًا  للجلسة في غ

 بموجب المبادئ الخاصة بضمان منع الرجوع واألمر المقضي بھ. 6لذلك، یتم حظر دعوى الطالب رقم 

 القرار
 

 . 8و  6و  5و  4و  3و  1تمت الموافقة على طلب منطقة إیست ساید لرفض الدعاوى  .1

 .7و  2تم رفض طلب منطقة إیست ساید لرفض الدعوتین  .2

 .7و 2استمرار النظر في ھذه المسألة حسب الجدول الزمني المقرر حالیًا للقضیتین رقم  .3
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