
 الوصول  إمكانیةتعدیل تم 

 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، في موضوع:

ضد 

التعلیمیة. CAJON VALLEY UNIONمنطقة 

 2019060930رقم   الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

أمر موافقة على طلب رفض األفراد كأطراف

التعلیمیة طلبًا لرفض ثالثة أفراد تم تسمیتھم كأطراف   Cajon Valley Union، قدمت منطقة 2019یولیو  19في 

 في طلب جلسة إجراءات واجبة الذي قدمھ الطالب إلى مكتب الجلسات اإلداریة. لم یتم تلقي اعتراض.

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

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

)aف "الوكالة الحكومیة" على أنھا "منطقة تعلیمیة/ أو مكتب تعلیم بالمقاطعة، أو منطقة خطة محلیة للت علیم الخاص، . . .  ).) تُعرَّ

أو أي وكالة حكومیة أخرى . . . تقدم تعلیًما خاًصا أو خدمات ذات صلة لألفراد ذوي االحتیاجات االستثنائیة." (قانون التعلیم، 

بشكل عام، تكون المنطقة التعلیمیة التي یقیم فیھا ولي  . )300.33القسم  .C.F.R 34؛ انظر أیًضا 56028.5و  56500القسمان 

خدمات التربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة للطالب ذي االحتیاجات االستثنائیة. (قانون التعلیم،   ھي المسؤولة عن تقدیماألمر 

 . )48200القسم 

)  Jenine Henryالثالثة أشخاص المذكورین في الطلب الُمقدم من الطالب لعقد جلسة إجراءات واجبة، جینین ھنري (

) لیسوا ھیئات حكومیة مسؤولة عن تقدیم أو  Jacob Launder) وجیكوب لوندر (Jennifer McSparranوجنیفر ماكسباران (

 توفیر تعلیم عام مجاني مناسب للطالب.

 Jenineالتعلیمیة لرفض الدعوى ضد جینین ھنري ( Cajon Valleyوبناًء علیھ، تمت الموافقة على التماس منطقة 

Henry) وجنیفر ماكسباران (Jennifer McSparran) وجیكوب لوندر (Jacob Launder.باعتبارھم أطراف ( 

التعلیمیة فقط. تم تأكید جمیع التواریخ المقررة حالیًا.  Cajon Valleyستستمر ھذه الدعوى ضد منطقة 
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 أمرنا.  ھكذا

2019یولیو  26 التاریخ: 

  (Alexa Hohensee)ألیكسا ھوھنسي 

قاضي القانون اإلداري 

الجلسات اإلداریة مكتب 
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