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 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، في موضوع:

 ضد 

 قضیة الموحدة. التعلیمیة  CAPISTRANOمنطقة 

 2020010127رقم   الجلسات اإلداریة مكتب

 

 أمر موافقة على طلب رفض الدعوى
 

 2020فبرایر  20
 

، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلب جلسة إجراءات واجبة، تُعرف أیًضا كشكوى، إلى  2020ینایر    6بتاریخ  

 التعلیمیة الموحدة. Capistranoمكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید منطقة 

عمةً أن منطقة  التعلیمیة الموحدة التماًسا لرفض الدعوى، زا Capistrano، قدمت منطقة 2020فبرایر  14بتاریخ 

Capistrano  لم تكن الھیئة الحكومیة المسؤولة عن تحدید التعلیم العام المجاني المناسب، الُمشار إلیھ باالختصارFAPE ،

 للطالبة أو تقییمھ أو إلحاقھا بھ أو توفیره لھا خالل العامین السابقین لتقدیم الشكوى. 

 ، قدم الطالب اعتراًضا.2020فبرایر  18في 
 
 

 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

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

 . ) 56028.5و 56500القسمان 

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

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

) یحق ألي طرف تقدیم  Ed. Code, § 56000ظر أیًضا ان ؛ )C) و (Bو (  U.S.C. § 1400(d)(1)(A) 20. (أمورھم

شكوى "فیما یتعلق بأي مسألة تتعلق بتحدید ھویة الطفل أو تقییمھ أو وضعھ التعلیمي، أو توفیر تعلیم حكومي مجاني مناسب 
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قسم الفرعي (أ) ، ال56501)؛ قانون التعلیم، القسم ب6)(( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20لھذا الطفل." (الباب 

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

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

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

التعلیمیة الموحدة  Manhattan Beachضد منطقة   Wynerاختصاص مكتب الجلسات اإلداریة على ھذه الدعاوى. (

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

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

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

، القسم الفرعي (ل)، یُحددان استثناءات من قانون 56505، القسم  ) (د) وقانون التعلیم3(و) ( 1415الوالیات المتحدة، القسم 

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

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

 الوالدین التي كان من الضروري تقدیمھا إلیھما.

 مناقشة
 

أوالً، لم تتمكن شكوى الطالبة من تقدیم وقائع من شأنھا دعم ادعاءاتھا في تجاوز فترة قانون التقادم المحددة بعامین. لم  

تتمكن الشكوى من تأكید الوقائع لتأسیس استثناء من قانون التقادم. على وجھ التحدید، لم تتمكن الشكوى من زعم وقائع حول ما  

التعلیمیة الموحدة  Capistranoنعا من تقدیم طلب لعقد جلسة إجراءات واجبة نتیجة تقدیم منطقة إذا كان والدي الطالبة قد مُ 

التعلیمیة   Capistranoلمعلومات مغلوطة محددة تُفید بأنھا توصلت إلى حل للمشكلة التي تستند إلیھا الشكوى أو حجب منطقة 

 مھا إلیھما.الموحدة للمعلومات عن الوالدین التي كان من الضروري تقدی

 ، قد ُمنعت بموجب قانون التقادم المحدد بعامین. 2018ینایر  6وبناًء علیھ، فإن ادعاءات الطالبة قبل تاریخ 

التعلیمیة الموحدة كانت مسؤولة   Capistranoثانیًا، لم تتمكن شكوى الطالبة من زعم أي وقائع إلثبات أن منطقة  

، قبل عامین من تقدیم 2018ینایر  6عن تحدید التعلیم العام المجاني المناسب للطالبة أو تقییمھ أو إلحاقھا بھ أو توفیره لھا منذ 

و ھذا  أو نح  2017التعلیمیة الموحدة في مایو  Capistranoالشكوى. تؤكد الشكوى أنھ تم إلغاء تسجیل الطالبة من منطقة 

التعلیمیة الموحدة منذ ذلك   Capistranoالتاریخ والتحقت بمنطقة تعلیمیة أخرى. لم تقم الطالبة بإعادة التسجیل في منطقة 

  Sage Oak Charterالتعلیمیة. تعد منطقة  Sage Oak Charter، التحقت الطالبة بمنطقة 2018الحین. بتاریخ سبتمبر 

 Sage Oakالتعلیمیة الموحدة. ما زالت الطالبة ملتحقة بمنطقة  Capistranoمنطقة  التعلیمیة منطقة تعلیمیة منفصلة عن

Charter .التعلیمیة 

التعلیمیة الموحدة، وبالتالي،  Capistranoتدفع الطالبة في اعتراضھا بأنھا استمرت في اإلقامة داخل حدود منطقة 

  Capistranoزعم الطالبة أنھ تم إلغاء تسجیلھا من منطقة ظلت المنطقة مسؤولة عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب لھا. ت

التعلیمیة الموحدة بسبب نزاع حول عرض المنطقة لتعلیم عام مجاني مناسب. ومع ذلك، فإن نزاع الطالبة الذي أدى إلى إلغاء 
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اني مناسب خالل  لتعلیم عام مج  Capistranoالتعلیمیة الموحدة یستند إلى عرض منطقة  Capistranoتسجیلھا في منطقة 

 2017-2016. ال تقدم شكوى الطالبة واعتراضھا أي تفسیر لسبب عدم طعن الطالبة في العرض 2017-2016العام الدراسي 

الخاص بتعلیم عام مجاني مناسب في غضون عامین. باإلضافة إلى ذلك، تم تسجیل الطالبة وتقدیم الخدمة لھا من قِبل مناطق 

، كانت المناطق 2018ینایر  6التعلیمیة خالل تلك الفترة. منذ  Sage Oak Charterنطقة تعلیمیة أخرى، ویشمل ذلك م

التعلیمیة الموحدة. إذا لم تتمكن أي من ھیئات التعلیم المحلیة   Capistranoالتعلیمیة األخرى تقدم الخدمة للطالبة، ولیس منطقة 

  Capistranoیة تقع على عاتق ھیئة التعلیم المحلیة ولیس منطقة ھذه في تزوید الطالبة بتعلیم عام مجاني مناسب، فإن المسؤول

 التعلیمیة الموحدة.

باإلضافة إلى ذلك، لم تقدم الشكوى أي معلومات بشأن ما إذا كانت الطالبة قد سعت للحصول على عرض للتعلیم 

. یزعم اعتراض الطالبة بالكاد أن 2018ینایر  6التعلیمیة الموحدة منذ  Capistranoالخاص والخدمات ذات الصلة من منطقة 

التعلیمیة الموحدة. ومع ذلك، لم   Capistranoھناك مناقشات واجتماعات جاریة منذ أن تم إلغاء تسجیل الطالبة من منطقة 

. لم تتمكن الشكوى من ادعاء وقائع  2018ینایر  6یحدد االعتراض ما إذا كانت تلك المناقشات واالجتماعات قد حدثت بعد 

. وبناًء على ذلك، تمت  2018ینایر  6التعلیمیة الموحدة في أي قرارات تتعلق بالطالبة منذ  Capistranoمشاركة منطقة تثبت 

 الموحدة لرفض الدعوى. Capistranoالموافقة على طلب منطقة 

 القرار 
 

 الموحدة لرفض الدعوى. أُلغیت جمیع التواریخ. Capistranoتمت الموافقة على طلب منطقة  .1

الباب   .2 ُمعدلة وذلك بموجب  بتقدیم شكوى   1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم    20یُسمح للطالب 

سیؤدي تقدیم شكوى معدلة إلى إعادة بدء الجداول الزمنیة المطبقة لجلسة اإلجراءات .  )2)(1())(ھـ2(ج)(

 القانونیة الواجبة.

)، ویجب  2)(أ)(7(ب)( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20لتزم الشكوى الُمعدلة بمتطلبات الباب یجب أن ت  .3
 یوًما من تاریخ ھذا القرار.  14تقدیمھا في موعد أقصاه 

 
 إذا لم یقدم الطالب الشكوى الُمعدلة في الوقت المناسب، فسیتم رفض ھذه المسألة.  .4

 
 

(Rommel P. Cruz)  رومیل بي كروز 

 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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