
 تم تعدیل إمكانیة الوصول 

 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

ضد 

منطقة لوسیرن فالي التعلیمیة الموحدة، إدارة التعلیم المبتكر، ومدرسة سكاي ماونتن  

 المستقلة.

 2019060561  ) رقم:OAHمكتب الجلسات اإلداریة ( قضیة

موافقة على طلب استبعاد منطقة لوسیرن فالي التعلیمیة الموحدة  أمر 

كطرف

، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلب جلسة إجراءات قانونیة واجبة، والتي یشار إلیھا  2019یونیو  13بتاریخ 

یة الموحدة، وإدارة  ) التعلیمLucerne Valleyباسم شكوى إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید منطقة لوسیرن فالي (

 التعلیم المبتكر، ومدرسة سكاي ماونتن تشارتر.

، قدمت منطقة لوسیرن فالي التعلیمیة الموحدة طلبًا الستبعادھا كطرف. تؤكد لوسیرن فالي  2019یونیو  17في 

لي الموحدة أنھا الموحدة أن شكوى الطالب ال تثیر أي دعاوى ضد لوسیرن فالي الموحدة.  عالوة على ذلك، تؤكد لوسیرن فا 

أو خدمات ذات صلة، ولم تقم بتقییمھ ولم تشارك في أي   لیست طرفًا مناسبًا في ھذه المسألة ألنھا لم تقدم للطالب تعلیًما خاًصا 

 قرارات تتعلق ببرنامجھ التعلیمي. 

اعتراض. لم یقدم الطالب ، قدَّمت إدارة التعلیم المبتكر ومنطقة سكاي ماونتن التماس غیر 2019یونیو  18بتاریخ 

ردًا على االلتماس. 

القانون الحاكم

تمتد إجراءات جلسة اإلجراءات الواجبة القانونیة المتعلقة بالتعلیم الخاص إلى ولي األمر أو الوصي، والطالب في  

، القسم الفرعي 56501التعلیم، القسم ظروف معینة، و "الوكالة الحكومیة المشاركة في أي قرارات تتعلق بالتلمیذ". (قانون 

ف "الوكالة الحكومیة" على أنھا "منطقة تعلیمیة/ أو مكتب تعلیم بالمقاطعة، أو منطقة خطة محلیة للتعلیم الخاص، . .   . ))أ( تُعرَّ

یة." (قانون التعلیم، . أو أي وكالة حكومیة أخرى . . . تقدم تعلیًما خاًصا أو خدمات ذات صلة لألفراد ذوي االحتیاجات االستثنائ
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. ) 56028.5و 56500 القسمان

وما یلیھ) ھو   1400من قانون الوالیات المتحدة القسم  20الغرض من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (الباب 

"ضمان إتاحة التعلیم الحكومي المجاني المناسب لجمیع األطفال ذوي اإلعاقات"، وحمایة حقوق ھؤالء األطفال وأولیاء 

یحق ألي طرف تقدیم   .) Ed. Code, § 56000انظر أیًضا  ؛)ج ( )، و(ب  ، ) (أ) 1د) (U.S.C. § 1400 20 ( (. مورھمأ

أو تقییمھ أو وضعھ التعلیمي، أو توفیر تعلیم حكومي مجاني مناسب  شكوى "فیما یتعلق بأي مسألة تتعلق بتحدید ھویة الطفل

، القسم الفرعي (أ) 56501)؛ قانون التعلیم، القسم ب6)(( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20لھذا الطفل". (الباب 

تحدید ھویة الطفل أو تقییمھ أو  [للطرف الحق في تقدیم شكوى بشأن المسائل التي تنطوي على اقتراح أو رفض بدء أو تغییر 

لطفل؛ أو رفض ولي األمر أو الوصي الموافقة على تقییم الطفل؛ أو خالف بین ولي األمر   FAPEوضعھ التعلیمي؛ أو توفیر 

یقتصر  . أو الوصي والوكالة التعلیمیة الحكومیة بشأن توافر برنامج مناسب للطفل، وھذا یشمل مسألة المسؤولیة المالیة])

(الدائرة   الموحدة. التعلیمیة واینر ضد منطقة مانھاتن بیتش منطقةعلى ھذه المسائل. ( OAH لمكتب القضائي اصاالختص

 . )F. 3d 1026, 1028-1029 223 )2000التاسعة 

مناقشة

) الموحدة فیما یخص أي مسألة  Lucerne Valleyتخلو دعوى الطالب من أي ادعاءات ضد منطقة لوسیرن فالي (

، السطور 14بتصنیف الطالب أو تقییمھ أو تحدید مستواه التعلیمي، أو توفیر تعلیم عام مناسب ومجاني للطالب. الصفحة تتعلق 

من الشكوى تشیر إلى "المنطقة التعلیمیة"، لكن القراءة العادلة للفقرة تشیر إلى أن الشكوى تصف سلوك   26إلى  24من 

دة. ال تدعي شكوى الطالب أن لوسیرن فالي الموحدة زودت الطالب بالتعلیم مدرسة سكاي ماونتن ولیس لوسیرن فالي الموح 

 الخاص والخدمات ذات الصلة  أو أنھا شاركت في عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامجھ التعلیمي.

 وبناًء علیھ، ینبغي استبعاد لوسیرن فالي الموحدة كطرف في ھذه المسألة. 

القرار 

الموافقة على طلب لوسیرن فالي الموحدة باستبعادھا كطرف. تم استبعاد لوسیرن فالي الموحدة كطرف في تمت 

المسألة المذكورة أعاله. سوف تستمر المسألة كما ھو مقرر بالجدول الزمني ضد األطراف المتبقیة.

 أمرنا.  ھكذا

2019یونیو  24 التاریخ: 

 ) ROMMEL P. CRUZ(رومیل بي كروز  

 القانون اإلداري  قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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