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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام
 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، في موضوع:

 ضد 
 

  التعلیمیة. SAN MATEO-FOSTER CITYمنطقة 

 2019061061رقم   الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

 

 التقادم  أمر برفض طلب رفض الدعوى بموجب قانون

 2019أكتوبر  4
 

، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلب جلسة إجراءات واجبة، والتي یشار إلیھا باسم 2019یونیو  24بتاریخ 

 التعلیمیة. San Mateo-Foster Cityشكوى، إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید منطقة 

التعلیمیة التماًسا لرفض الدعوى، وتزعم أن  San Mateo-Foster City، قدمت منطقة 2019سبتمبر  24بتاریخ 

الطالب قد قدم ادعاءات وقعت قبل بدء احتساب فترة قانون التقادم، مما یمنع تقدیم االدعاءات المتعلقة باألحداث التي وقعت قبل 

 San Mateo-Foster City، قدَّم الطالب اعتراًضا على الطلب وقدمت منطقة 2019سبتمبر  27تلك الفترة الزمنیة. بتاریخ 

 . 2019سبتمبر  30ردًا بتاریخ 

 

 القانون الحاكم
 

، القسم  56505مدة قانون التقادم في والیة كالیفورنیا عامین، بما یتفق مع القانون الفدرالي. (قانون التعلیم، القسم 

من قانون  20ك، فإن الباب مع ذل  .)(ج)) 3(و)( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20الفرعي (ل). انظر أیًضا الباب 

، القسم الفرعي (ل)، یُحددان استثناءات من قانون 56505) (د) وقانون التعلیم، القسم  3(و) ( 1415الوالیات المتحدة، القسم 

ومات  التقادم في القضایا التي ُمنع فیھا الوالدین من تقدیم طلب لعقد جلسة إجراءات واجبة بسبب تقدیم ھیئة التعلیم المحلیة لمعل

مغلوطة محددة تُفید بأنھا توصلت إلى حل للمشكلة التي تستند إلیھا الشكوى أو حجب ھیئة التعلیم المحلیة للمعلومات عن الوالدین 

التي كان من الضروري تقدیمھا إلیھما. شكوى اإلجراءات الواجبة: "یجب أن تزعم حدوث انتھاك قد وقع بفترة ال تزید عن  

والدین أو الھیئة الحكومیة أو كان ینبغي أن یكونوا على علم باإلجراء المزعوم الذي تستند إلیھ شكوى  عامین قبل تاریخ علم ال

اإلجراءات الواجبة، أو إذا كان للوالیة إطار زمني واضح ومحدد لتقدیم شكوى إجراءات واجبة بموجب ھذا الجزء، في الوقت 

استنادًا لھذه   .) (تمت إضافة التأكید))2(أ)(300.507القسم  لوائح الفدرالیة،من قانون ال  34(الباب  ."الذي یسمح بھ قانون الوالیة

ینص قانون . خاصتھا  االستكشاف قاعدة كالیفورنیا  والیة  اتبعت وقد السلطة، یُسمح للوالیات باتباع قانون التقادم الخاص بھا،  
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التقادم عندما یعلم أحد الوالدین بالوقائع األساسیة التي تستند إلیھا  والیة كالیفورنیا على أنھ یحل حق المطالبة ألغراض قانون 

العلم بأن تعلیم الطالب كان غیر مالئم یُعد كافیًا لكي یتم البدء في  . ، القسم الفرعي (ط))56505الدعوى. (قانون التعلیم، القسم 

فبرایر  7(المنطقة الشمالیة بوالیة كالیفورنیا،  التعلیمیة Lafayette. ضد منطقة E.M. و  M.M حساب مدة قانون التقادم. (

، تم إقراره جزئیًا وإبطالھ  CV 09– 4624 ، 10–04223 SI) 2012 WL 398773، ** 19-17 (M.M.) ، رقم2012

 . 9th Cirجزئیًا (

2014( 767 F. 3d 842 ، 858-859  ،؛ انظر أیًضاM.D الدائرة الثانیة . ضد مجلس التعلیم بمدینة ساوثینجتون)2003( 

334 F. 3d 217, 221( .  في قضیةM.M  وجدت محكمة المقاطعة أن "الوالدان كانت لدیھما معرفة كافیة باألمور ،.

 یبدأ سریان بمعنى آخر، .) 18، ص * أعاله.، M.M(التعلیمیة داخل الفصل وخارجھ لیتم إخطارھما بادعاءاتھم األساسیة." 

 یعلم عندما  ولیس القانوني، االدعاء تدعم أن شأنھا  من التي األساسیة بالوقائع علم على الطرف یكون عندما  التقادم قانون

ضد مجلس التعلیم في منطقة مدارس  Bell  ؛ انظر أیًضا 18، ص * . أعالهM.M( .صحیح غیر كان اإلجراء أن الطرف
Albuquerque  2008 ) 2008(منطقة نیو مكسیكو التعلیمیة العامة WL 4104070 * 17، ص ( . 

لیس مھًما إذا ما كان الوالدان یدركان أن عدم المالئمة كان ادعاًء قانونیًا، فقط أصبح الوالدین على علم بالمشكلة.  

على التعلیم المناسب في الوقت المناسب لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة. لم تعتزم الھیئة  تعتزم الھیئة التشریعیة الحصول 

) بعد عدة أعوام من وقوع المخالفة IDEAالتشریعیة السماح بتقدیم االدعاءات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

؛  9th Cir. 1987 ( 817 F. 2d 551, 555(ة التعلیمیة الموحد San Franciscoضد منطقة  Alexopulousالمزعومة. (

) قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم  2009نوفمبر  24(التعلیمیة الموحدة Brea Olinda   الطالب ضد منطقة

.) "[أ] تنشأ أسباب الدعوى، ویبدأ سریان قانون التقادم، عند معرفة مقدم الدعوى أو یكون لدیھ سبب لمعرفة  2009050815

 . ))554ص  F. 2d 817 ،، أعالهAlexopulousالذي تستند إلیھ الدعوى." (الضرر 

) وقوانین الوالیة المماثلة لھ إجراًء لرفض االدعاءات المستندة إلى  IDEAال یحدد قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

للطرف ُمقدم االلتماس بتقدیم السجل األسس الموضوعیة المتعلقة بقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة دون إتاحة الفرصة أوالً 

یشترط قانون اإلجراءات اإلداریة أن یتلقى   .وما یلیھ)  1400من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20أثناء الجلسة . (الباب 

األطراف الذین یمثلون أمام مكتب الجلسات اإلداریة إخطاًرا وفرصة للنظر في دعواھم، ویشمل ذلك فرصة تقدیم األدلة  

ومع ذلك، في الجلسة التمھیدیة، یجوز لقاضي القانون   .)) 1، القسم الفرعي (أ) (11425.10دحضھا. (قانون الحكومة، القسم و

(قانون الحكومة، القسم   ".اإلداري النظر في ھذه الدعاوى، "كما یجب أن یعزز اإلجراء المنظم والسریع للنظر في الدعوى

نحو مماثل، یجوز لقاضي القانون اإلداري عند النظر في الدعوى اتخاذ إجراء  ). على12، القسم الفرعي (ب) (11511.5

، القسم  1030"لتعزیز اإلجراءات الواجبة أو السلوك الُمنظم لنظر الدعوى". (قانون كالیفورنیا للوائح، الباب األول القسم 

 . ))3الفرعي (ه) (

 مناقشة
 

التعلیمیة قدمت معلومات مغلوطة إلى   San Mateo-Foster Cityفي الدعوى الحالیة، یؤكد الطالب أن منطقة 
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الوالدین وحجبت المعلومات التي كان من الضروري تقدیمھا. بسبب ھذه اإلجراءات، یدفع الطالب بأنھ یمكنھ تقدیم ادعاءات تعود  

األطفال. المعلومات المغلوطة التي استشھد بھا الطالب كأسباب لعدم العمل   ، عندما كان الطالب في مرحلة ریاض2008إلى عام 

بقانون التقادم ھي من ثالثة أنواع: بیانات تفید بأن الطالب لم یكن لدیھ إعاقة من شأنھا أن تؤھلھ للحصول على خدمات التعلیم 

مؤھالً للحصول على التعلیم الخاص، وأن أداء  الخاص، وأن الطالب لم یكن بحاجة إلى الخضوع للتقییم لمعرفة ما إذا كان 

التعلیمیة أن الطالب لم یتمكن من تقدیم وقائع   San Mateo-Foster Cityالطالب كان بمستوى صفھ الدراسي. تؤكد منطقة  

 كافیة للطعن في قانون التقادم المحدد بعامین.

انون التقادم المحدد بعامین ینطبق فیما یتعلق بالتصرف  ھنا، یوجد نزاع حول الوقائع فیما یتعلق بما إذا كان استثناء من ق

التعلیمیة في عدم تزوید الوالدین بحقوقھم اإلجرائیة وضماناتھم، مما یُعیق    San Mateo-Foster Cityالمزعوم من قِبل منطقة  

شأن النزاع حول الوقائع . یمكن فقط التوصل لحل ب2017قدرتھم على بدء تقدیم طلب عقد جلسة إجراءات واجبة قبل شھر یونیو  

لرفض الدعاوى التي    San Mateo-Foster Cityھذا من خالل فحص األدلة عند بدایة نظر الدعوى. ووفقًا لھذا، تم رفض طلب  

 سقطت بالتقادم.

 القرار 
 

لرفض الدعوى. استمرار النظر في المسألة حسب الجدول الزمني  San Mateo-Foster Cityتم رفض طلب 

 المقرر. 

 أمرنا.  ھكذا
 
 

(Chris Butchko)  كریس بوتشكو 

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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