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، قدم الطالب طلب جلسة إجراءات واجبة إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تحدید منطقة  2020ینایر  28بتاریخ 

Glendora الواجبة باسم شكوى. یُشار إلى مكتب الجلسات اإلداریة  اإلجراءات جلسة التعلیمیة الموحدة. یُشار إلي طلب

 .OAHباالختصار 

 الموحدة ردًا على شكوى الطالب. Glendora، قدمت منطقة 2020فبرایر  7بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة  Glendora، قدمت منطقة 2020فبرایر  12، قدم الطالب شكوى معدّلة. في 2020فبرایر  11في 

فبرایر  21، قدَّم الطالب اعتراًضا على طلب رفض الدعوى. بتاریخ 2020فبرایر  19طلبًا لرفض الشكوى المعدلة. بتاریخ 

الموحدة ردًا على شكوى الطالب المعدلة. لم یتوصل مكتب الجلسات اإلداریة إلى ُحكم فیما   Glendoraمنطقة   ، قدمت2020

 التعلیمیة الموحدة التماًسا لرفض الدعوى. Glendoraقبل تقدیم منطقة  یخص التماس الطالب لتعدیل الشكوى

 القانون الحاكم
 

تعلق بتصنیف طفلك أو تقییمھ أو تحدید مستواه التعلیمي، أو توفیر  یحق للوالدین تقدیم شكوى "فیما یخص أي مسألة ت

 ،56501 القسم). قانون التعلیم، 6(ب)( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20تعلیم عام مناسب ومجاني للطفل." (الباب 

االستماع إلى مطالبات اإلجراءات القانونیة الواجبة یتمتع مكتب الجلسات اإلداریة باختصاص إجراء جلسات  .))أ( الفرعي القسم

 9th(التعلیمیة الموحدة  Manhattan Beachضد منطقة  Wyner الناشئة في إطار قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات. (

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

الرقم  عدم امتثال المنطقة التعلیمیة التفاقیة التسویة. ( ال تشمل ھذه الوالیة القضائیة المحدودة االدعاءات التي تزعم 

، توصل الطرفان إلى اتفاقیة تسویة وافقت فیھا المنطقة التعلیمیة على تقدیم Wyner  في قضیة .)1030في الصفحة التعریفي 
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االلتزام ببنودھا. بعد مرور  خدمات معینة أثناء جلسة إجراءات واجبة. أمر الموظف المعني بالنظر في القضیة طرفي االتفاقیة ب

عامین، قدم الطالب طلبًا مرة أخرى لعقد جلسة إجراءات واجبة زاعًما فیھ أن المنطقة التعلیمیة لم تمتثل التفاقیة التسویة في 

األولى القضیة األولى. قرر الموظف المعني بالنظر في القضیة أن المسائل التي تزعم عدم االمتثال التفاقیة التسویة في القضیة 

لتنفیذ قرارات مكتب    على أن "الطریقة المناسبة Wynerلیست من اختصاصھ. أید االستئناف ھذا الحكم. نص القرار في قضیة 

جلسات استماع التعلیم الخاص" كانت إجراءات شكوى االمتثال الخاصة بوزارة التعلیم في والیة كالیفورنیا (قانون كالیفورنیا  

Code Regs., tit. وما یلیھ)، وإن "جلسة اإلجراءات الواجبة الالحقة لم تكن متاحة لتناول. . . عدم  4600، القسم الخامس ،

،   Wynerاالمتثال المزعوم التفاقیة التسویة وقرار مكتب جلسات استماع التعلیم الخاص في جلسة إجراءات واجبة مسبقة." (
 . )1030ص  F. 3d 223 أعاله

(المنطقة الشمالیة بوالیة كالیفورنیا  التعلیمیة الموحدة Alamedaضد منطقة  Pedrazaقضیة في اآلونة األخیرة، في 

)، قضت محكمة المقاطعة بأن مكتب الجلسات اإلداریة لھ  C 05-04977 VRW) 2007 WL 949603، رقم 2007

النتھاك اتفاقیة التسویة التي تم اختصاص الفصل في االدعاءات التي تزعم رفض تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب للطالب كنتیجة 

التوصل إلیھا عن طریق الوساطة. ومع ذلك، یجب أن تتناول إجراءات شكوى االمتثال الخاصة بوزارة التعلیم في والیة 

 كالیفورنیا حالة اإلخالل باتفاقیة التسویة التي تم التوصل إلیھا عن طریق الوساطة.

 مناقشة
 

التعلیمیة الموحدة في شكوى اإلجراءات الواجبة الُمعدلة. أوالً،   Glendoraقة قدم الطالب ثالثة ادعاءات ضد منط

، والُمشار إلیھا باتفاقیة التسویة، ینبغي اعتبارھا باطلة 2020ینایر  6یزعم الطالب أن اتفاقیة التسویة التي وقعھا الطرفین بتاریخ 

والدي الطالب قد أبرما االتفاقیة تحت اإلكراه وبالتالي ینبغي إبطال  بناًء على التأثیر الذي ال مسوغ لھ. ثانیًا، یزعم الطالب أن 

التعلیمیة الموحدة انتھكت التعھد الضمني بحسن النیة والنزاھة في  Glendoraاتفاقیة التسویة. ثالثًا، یزعم الطالب أن منطقة 

 تشجیع الوالدین على توقیع اتفاقیة التسویة.

اع بتغییر الوضع التعلیمي للطالب. بناًء على الدفوع الُمقدمة، فإن أغلب الوقائع على سبیل التذكیر، یتعلق ھذا النز 

 األساسیة ال خالف علیھا.

، التحق الطالب بمدرسة غیر عامة وفقًا آلخر برنامج تعلیم فردي تم  2020-2019وفقًا للدفوع الُمقدمة، في بدایة العام الدراسي 

التعلیمیة الموحدة اجتماًعا  Glendora، عقدت منطقة 2019أكتوبر  30. بتاریخ IEPر توقیعھ وتنفیذه، الُمشار إلیھ باالختصا 

لفریق برنامج التعلیم الفردي لتناول مخاوف الوالدین المتعلقة بسالمة الطالب في المدرسة غیر العامة. في اجتماع فریق برنامج  

التعلیمیة الموحدة بموجب قانون التعلیم،  Glendoraإلى منطقة  یوًما  20التعلیم الفردي، قدمت المدرسة غیر العامة إخطاًرا لمدة 

 )، بإنھاء اتفاقیة الخدمة الفردیة للطالب في المدرسة غیر العامة. 4(أ) ( 56366القسم 

التعلیمیة الموحدة والوالدان على إیجاد مكان تعلیمي بدیل للطالب، ورفض الوالدان  Glendoraفیما بعد، عملت منطقة 

ینایر  6باإللحاق اإلداري المؤقت بمدرسة أخرى غیر عامة. لیس ھناك خالف على أنھ بتاریخ  Glendora عرض منطقة

التعلیمیة الموحدة بموجبھا على  Glendora، وقع الطرفان اتفاقیة التسویة واإلعفاء من المطالبات التي وافقت منطقة 2020
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حد واالضطرابات ذات الصلة أثناء النظر في أمر إلحاق الطالب وقبولھ تقدیم خدمات تحلیل السلوك التطبیقي من خالل مركز التو

بمدرسة غیر عامة بدیلة یختارھا ویوافق علیھا الطرفین. تنص اتفاقیة التسویة على إعفاء شامل من المطالبات التعلیمیة اعتباًرا 

تقوم فیھ [مدرسة غیر عامة] بإبالغ المنطقة التعلیمیة  من "تاریخ تنفیذ ھذه االتفاقیة بالكامل حتى نھایتھا بما في ذلك التاریخ الذي

من القانون المدني  1542بقرارھا بشأن قبول الطالب أم ال."تنص اتفاقیة التسویة أیًضا على التنازل عن المطالبات بموجب القسم 

 لوالیة كالیفورنیا. 

 4التعلیمیة الموحدة بتاریخ  Glendoraأخطرت المدرسة البدیلة غیر العامة المتفق علیھا من قِبل الطرفین منطقة 

التعلیمیة الموحدة   Glendora، بأنھ تم قبول الطالب في برنامجھا. یُطالب التماس رفض الدعوى الُمقدم من منطقة 2020فبرایر 

التعلیمیة الموحدة   Glendoraل على تعویض عن المطالبات المرفوعة ضد منطقة برفض الشكوى الُمعدلة ألنھا تسعى للحصو

والتي تم اإلعفاء منھا بموجب البنود الصریحة التفاقیة التسویة. تقر شكوى الطالب الُمعدلة بأن الطرفین قد عقدا اتفاقیة التسویة، 

الوالدین قد أبرموھا بناًء على التأثیر واإلكراه غیر  ولكنھا تدفع بأنھ یجب إعفاء الطالب من بنود االتفاقیة على أساس أن

التعلیمیة الموحدة انتھكت التعھد الضمني بحسن النیة والنزاھة في تصرفھا مع   Glendoraالمبررین، عالوة على أن منطقة 

إلى محكمة فدرالیة أو محكمة  الوالدین فیما یخص اتفاقیة التسویة. إذا سعى الوالدان إلى إلغاء اتفاقیة التسویة، فعلیھما اللجوء 

، رقم 2011فبرایر  28(المنطقة الوسطى بوالیة كالیفورنیا، التعلیمیة الموحدة  Riversideضد منطقة  .Y.Gالوالیة. (

EDCV 10-1002 CAS (OPx)( 2011 WL 791331،*5 ( . 

إن مكتب الجلسات اإلداریة لیس جھة اختصاص فیما یخص االدعاءات المزعومة في الشكوى على أساس أن اتفاقیة  

التسویة المنفذة بالكامل تحظر جمیع المطالبات التعلیمیة للطالب، بما في ذلك تلك التي تنشأ بموجب قانون األفراد ذوي اإلعاقة 

نھایتھا بما في ذلك التاریخ الذي أخطرت فیھ المدرسة البدیلة غیر العامة منطقة  وقانون التعلیم في والیة كالیفورنیا، حتى

Glendora  التعلیمیة الموحدة بقرارھا بقبول الطالب أم ال. بناًء على التماس رفض الدعوى الُمقدم من منطقةGlendora  

المدرسة البدیلة غیر العامة التي تم اختیارھا  بقبول الطالب في  2020فبرایر  4التعلیمیة الموحدة، فقد تم إخطارھا بتاریخ 

واالتفاق علیھا من قِبل الطرفین. بناًء علیھ، استنادًا إلى بنود اتفاقیة التسویة، ال یعد مكتب الجلسات اإلداریة جھة اختصاص فیما 

. إلى الحد  2020فبرایر  4التعلیمیة الموحدة التي نشأت قبل  Glendoraیخص أي مطالبات تعلیمیة من قِبل الطالب ضد منطقة 

التعلیمیة الموحدة بناًء على وجوب نفاذ اتفاقیة التسویة أو عدم   Glendoraالذي یحصل فیھ الطالب على االنتصاف من منطقة 

االمتثال لھا، فإن الطریقة المناسبة لمواصلة ھذا االدعاء ھي من خالل إجراءات شكوى االمتثال الخاصة بوزارة التعلیم في والیة 

 . وما یلیھ)  4600القسم  ، Code Regs., tit. 5كالیفورنیا. (كالیفورنیا 

 
 القرار 

 
 .2020011057رقم  الجلسات اإلداریة مكتب تم رفض قضیة
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 أمرنا.  ھكذا
 
 

 (Jennifer Kelly)  جنیفر كیلي

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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