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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،   في موضوع:

 ضد

 الموحدة. ) التعلیمیةSAN LEANDROسان لیاندرو ( منطقة

 2019030365 مكتب الجلسات اإلداریة رقم قضیة 

أمر موافقة على طلب رفض الدعوى دون اإلخالل بھا 

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

) التعلیمیة الموحدة.San Leandroمع تحدید منطقة سان لیاندرو (

، قدمت سان لیاندرو طلبًا لرفض شكوى ولي األمر، مدعیة أن الطالب، الذي تاریخ میالده  2019مارس  15في 

عاًما، وال یخضع لوصایة، ولم یدعي ولي األمر أو یقدم دلیًال على نقل الحقوق  18، یبلغ من العمر 2000یسمبر في د

 التعلیمیة من الطالب إلى ولي األمر.

، قدم ولي األمر معارضة لطلب الرفض مشیًرا إلى أن ولي األمر والطالب كانا یسیران في 2019مارس  20في 

 20للطالب إلى ولي األمر، وأن تنفیذ نقل الحقوق التعلیمیة سیكتمل بنھایة العمل في  ق التعلیمیةإجراءات تنفیذ نقل الحقو

 .2019مارس 

 تطبیق القانون 

 على ما یلي:  56041.5القسم  التعلیم، ینص قانون

أنھ غیر كفء بموجب  عاًما، باستثناء الفرد الذي تم تحدیده على  18عندما یبلغ الفرد ذو االحتیاجات االستثنائیة سن 

قانون الوالیة، یتعین على الوكالة التعلیمیة المحلیة تقدیم أي إخطار بالضمانات اإلجرائیة التي یتطلبھا ھذا الجزء لكل من الفرد  

وولیي أمر الفرد. یجب نقل جمیع الحقوق األخرى الممنوحة لولي األمر بموجب ھذا الجزء إلى الفرد ذي االحتیاجات 

 یجب على الوكالة التعلیمیة المحلیة إخطار الفرد وولي األمر بنقل الحقوق.  االستثنائیة.

 مناقشة 

أشارت معارضة طلب الرفض إلى أن الطالب كان في طور التوقیع على نقل حقوقھ التعلیمیة إلى ولي األمر، وأنھ 

، لم یقم 2019مارس  22إغالق العمل في . اعتباًرا من تاریخ 2019مارس  20كان سیتم االنتھاء من نقل الحقوق التعلیمیة في 
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ولي األمر وال الطالب بتقدیم أمر نقل نافذ للحقوق التعلیمیة. وبالتالي، یجب رفض الشكوى، ألن ولي األمر لیس لدیھ حالیًا 

ن  سلطة التصرف نیابة عن الطالب، والتي تتضمن تقدیم الشكوى نیابة عن الطالب. تم رفض الشكوى دون اإلخالل بھا. یمك

للطالب تقدیم شكوى خاصة بھ، أو یمكن لولي األمر نیابة عن الطالب إعادة تقدیم شكوى جدیدة بعد الحصول على أمر نقل نافذ  

 للحقوق التعلیمیة من الطالب، وادعاء ذلك في شكواه.

 القرار

تم رفض  الموحدة لرفض الدعوى.  ) التعلیمیةSAN LEANDROسان لیاندرو ( تمت الموافقة على طلب منطقة

 المسألة دون اإلخالل بھا.

 أمرنا. ھكذا

 2019مارس   24 التاریخ:

 (JUDITH PASEWARK) جودیث بیسوارك

   اإلداري القانونقاضي

  اإلداریة  الجلساتمكتب
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