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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام
 

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،  

 ضد

الثانویة   OXNARD UNIONالمنطقة التعلیمیة لمدرسة   

 التعلیمیة الموحدة.  VENTURAومنطقة  

رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة
2019100963 

 

 
 لرفض الدعوى أمر برفض التماس 

 
، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات واجبة، یُشار إلیھا باسم شكوى، إلى مكتب الجلسات  2019أكتوبر  22بتاریخ 

الثانویة، والمشار إلیھا باسم   Oxnard Union. تذكر الشكوى المنطقة التعلیمیة لمدرسة OAHاإلداریة، یُشار إلیھ باالختصار 

Oxnard Union  ومنطقةVentura  التعلیمیة الموحدة، والمشار إلیھا باسمVentura فیما یخص ھذا االلتماس، زعمت .

الثانویة التعلیمیة. وافقت   Oxnard Unionالشكوى أن الطالبة كانت مؤھلة للحصول على تعلیم خاص وتقیم داخل حدود منطقة 

فیما بین المناطق التعلیمیة حتى تتمكن الطالبة من  الثانویة التعلیمیة على السماح للطالبة بالتحویل Oxnard Unionمنطقة 

 التعلیمیة الموحدة. Venturaالثانویة التابعة لمنطقة  El Caminoالتسجیل في مدرسة 

الثانویة، الُمشار  El Caminoالتعلیمیة الموحدة رفضت قبول الطالبة في مدرسة  Venturaزعمت الشكوى أن منطقة 

على أساس أن المدرسة تفتقر إلى الموارد الالزمة لتوفیر الترتیبات التیسیریة والخدمات   ، El Caminoإلیھا باسم مدرسة 

. زعمت الطالبة أن منطقة  IEP، والُمشار إلیھ باالختصار 2019المطلوبة في برنامج التعلیم الفردي الُمقدم للطالبة في یونیو 

Ventura بین فیما الطالبة تحویل رفض خالل من المناسب المجاني العام بالتعلیم الطالبة إلحاق رفضت التعلیمیة الموحدة 

 الثانویة على أساس إعاقتھا.   El Caminoمدرسة في والتسجیل التعلیمیة المناطق

التعلیمیة الموحدة التماًسا لرفض شكوى الطالب فیما یخص   Ventura، قدمت منطقة 2019نوفمبر  6بتاریخ 

 إلى ما یلي: ، استنادًاVenturaمنطقة 

التعلیمیة الموحدة قد  Venturaلیس من اختصاص مكتب الجلسات اإلداریة تحدید ما إذا كانت منطقة  •

 رفضت طلب نقل الطالب بین المناطق التعلیمیة بشكل غیر قانوني؛

التعلیمیة الموحدة قد  Venturaلیس من اختصاص مكتب الجلسات اإلداریة تحدید ما إذا كانت منطقة  •



              الوصول   إمكانیةتعدیل تم 

 رفضت طلب نقل الطالب بین المناطق التعلیمیة بشكل غیر صحیح بسبب إعاقتھ؛ و

التعلیمیة الموحدة فیما یخص ھذه  Venturaلیس لدى مكتب الجلسات اإلداریة والیة قضائیة على منطقة  •

 التعلیمیة الموحدة. Venturaوى ألن الطالب لم یكن مسجالً في منطقة الدع

التعلیمیة الموحدة في االلتماس واإلعالن المشفوع بالقسم المرفق معھ أنھا وافقت على طلب  Venturaتدعي منطقة 

الثانویة  Buenaبمدرسة ، لكنھا عرضت الحاق الطالبة 2019أكتوبر  21تحویل الطالبة فیما بین المناطق التعلیمیة بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة أنھا   Venturaالثانویة. تؤكد منطقة  El Caminoالتعلیمیة الموحدة بدالً من مدرسة  Venturaالتابعة لمنطقة 

الثانویة ألن ھذه المدرسة یمكن أن تُقدم للطالبة برنامًجا تعلیمیًا یمكن مقارنتھ بالبرنامج المحدد في  Buenaعرضت مدرسة 

التعلیمیة الموحدة أن الوالدین لم یقبال عرض   Ventura. تدعي منطقة 2019رنامج التعلیم الفردي الُمقدم للطالبة في یونیو ب

 التعلیمیة الموحدة.  Venturaالثانویة ولم تُسجل الطالبة مطلقًا في منطقة  Buenaالمنطقة إللحاق الطالبة بمدرسة 

 لرفض الدعوى.  Venturaاعتراًضا على التماس ، قدَّم الطالب 2019نوفمبر  12بتاریخ 

 القانون الحاكم 
 

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

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

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

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

 .)56028.5و  56500القسمان 

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 أمورھم

)20 U.S.C. § 1400(d)(1)(A) ) وB) و (C(انظر أیًضا  ؛Ed. Code, § 56000  یحق ألي طرف تقدیم شكوى "فیما (

یخص أي مسألة تتعلق بتصنیف طفلك أو تقییمھ أو تحدید مستواه التعلیمي، أو توفیر تعلیم عام مناسب ومجاني للطفل". (الباب  

[یحق ألحد األطراف  .، القسم الفرعي (أ))56501قانون التعلیم، القسم  ).6(ب)(1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20

تقدیم شكوى فیما یخص الدعاوى التي تتضمن اقتراًحا أو رفًضا لبدء أو تغییر تحدید التعلیم العام المجاني المناسب للطفل أو 

موافقة على تقییم الطفل؛ أو وجود ُخُصوَمة بین أحد  تقییمھ أو إلحاقھ بھ أو توفیره لھ؛ أو رفض أحد الوالدین أو الوصي القانوني ال

الوالدین أو الوصي القانوني وھیئة التعلیم الحكومیة بشأن توافر برنامج مناسب للطفل، بما في ذلك مسألة المسؤولیة المالیة].) 

علیمیة الموحدة الت Manhattan Beachضد منطقة   Wynerیقتصر اختصاص مكتب الجلسات اإلداریة على ھذه الدعاوى. ( 

)9th Cir. 2000( 223 F. 3d 1026، 1028-1029( . 

لیس من اختصاص مكتب الجلسات اإلداریة النظر في طعن رفض المنطقة التعلیمیة لطلب التحویل فیما بین المناطق  

 . ، القسم الفرعي (أ))46601التعلیمیة. یجب تقدیم مثل ھذه الطعون إلى مجلس التعلیم بالمقاطعة. (قانون التعلیم، القسم 
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 مناقشة 
 

على الرغم من أن مكتب الجلسات اإلداریة سیوافق على التماسات رفض الدعاوى التي تقع ظاھریًا خارج نطاق  

 غیر واألطراف التسویة، اتفاقیات ، وإنفاذ504اختصاصھ (على سبیل المثال، دعاوى الحقوق المدنیة، ودعاوى المادة 

ھنا، یجب حل المسائل الوقائعیة المتعلقة  .مستعجل حكم إجراء  یوفر ال الخاص التعلیم قانون فإن ،)ذلك إلى وما الصحیحة،

التعلیمیة الموحدة فیما یخص طلب الطالب بالتحویل فیما بین المناطق التعلیمیة من أجل تحدید  Venturaباستجابة منطقة 

التعلیمیة الموحدة   Venturaوعلیھ، ال یقتصر التماس منطقة  .)46204؛ 48200المسائل القانونیة الُمقدمة. (قانون التعلیم، القسم 

على الدعاوى التي تقع ظاھریًا خارج نطاق اختصاص مكتب الجلسات اإلداریة، ولكنھ یسعى بدالً من ذلك إلى البت في األسس 

 الموضوعیة. ووفقًا لھذا، تم رفض الطلب. تم تأكید جمیع التواریخ المحددة حالیًا فیما یتعلق بھذه المسألة. 

 القرار
 

 لرفض الدعوى. استمرار النظر في المسألة حسب الجدول الزمني المقرر. Venturaتم رفض طلب 
 

 2019نوفمبر   15 التاریخ:
 
 

(Robert G. Martin ) روبرت جي مارتن 

 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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