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 ضد 

مكتب الجلسات   الموحدة، قضیة التعلیمیة ANTIOCH منطقة

 2020020567اإلداریة رقم 

 

 أمر بالموافقة على طلب رفض الدعوى
 

 2020مارس  12
 

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة، أي شكوى، إلى مكتب 2020فبرایر  13بتاریخ 

الجلسات اإلداریة   التعلیمیة الموحدة. ستتم اإلشارة إلى مكتب Antiochالجلسات اإلداریة، مع تحدید منطقة 

 ".OAHباالختصار "

التعلیمیة الموحدة طلبًا لرفض الدعوى، زاعمةً أنھا لیست  Antioch، قدمت منطقة 2020فبرایر  24بتاریخ 

 Antiochھیئة التعلیم المحلیة المسؤولة عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب للطالب. باإلضافة إلى ذلك، زعمت منطقة 

، قدم  2020فبرایر  27مكتب الجلسات اإلداریة. بتاریخ  التعلیمیة الموحدة أن الطالب قدم ادعاءات لیست من اختصاص

 التعلیمیة الموحدة ردًا على اعتراض الطالب.  Antioch، قدمت منطقة 2020فبرایر  28الطالب اعتراًضا. بتاریخ 

یُشار إلى قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة باالختصار IDEA. یُشار إلى ھیئة التعلیم المحلیة باالختصار LEA. یُشار 

 .IEP یُشار إلى برنامج التعلیم الفردي باالختصار .SELPA إلى منطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص باالختصار

  .FAPE یُشار إلى التعلیم العام المجاني المناسب باالختصار

 القانون الحاكم

 
،  LEA)، فإن ھیئة التعلیم المحلیة، والمعروفة باالختصار IDEAبموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

من قانون الوالیات  20تضطلع بمسؤولیة "توفیر التعلیم لألطفال ذوي اإلعاقة في نطاق والیتھا القضائیة". (الباب 

لیمیة بالمقاطعة، أو "ھیئة التعلیم المحلیة" تعني المنطقة التعلیمیة، أو إدارة الشؤون التع .))1(أ) ( 1413المتحدة، القسم 

مدرسة مستقلة غیر ربحیة تُشارك كعضو في منطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص، أو منطقة الخطة المحلیة للتعلیم 

 .)56026.3الخاص. (قانون التعلیم، القسم 
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والطالب   تمتد إجراءات جلسة اإلجراءات الواجبة القانونیة المتعلقة بالتعلیم الخاص إلى ولي األمر أو الوصي،

، القسم 56501في ظروف معینة، و "الھیئة العامة المشاركة في أي قرارات تتعلق بالتلمیذ". (قانون التعلیم، القسم 

 .الفرعي (أ))

یُحدد قانون والیة كالیفورنیا أیًا من ھیئات التعلیم المحلیة ھي المسؤولة عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب 

 .Cal. App 35) 2019(التعلیمیة الموحدة  Manhattan Beachضد منطقة . B.H(وإعداد برنامج تعلیم فردي. 

5th 563، 570-572(. ) .المرجع  یتم عادة تحدید ھیئة التعلیم المحلیة المسؤولة عن طریق مكان إقامة ولي األمر
 Los Gatos-Saratoga Jointضد منطقة  Katz؛ 56208و  48200، االستشھاد بقانون التعلیم، القسمین السابق 

Union .117) 2004( الثانویة التعلیمیة Cal. App. 4th 47, 54, 11 Cal. Rptr. 3d 546 (.   ومع ذلك، ھناك

ینطبق أحد ھذه االستثناءات عند التحاق الطالب  .)Cal.App.5th 563, 570-572 35 ،.، أعالهB.Hاستثناءات. (

 بإحدى المدارس المستقلة بوالیة كالیفورنیا.

). IDEAجمیع المدارس المستقلة بوالیة كالیفورنیا ُمطالبة باالمتثال لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

لدى  .(أ)) 300.209الیة القسم من قانون اللوائح الفدر  34؛ الباب 47646و  47641(قانون التعلیم، القسمین 

المدارس المستقلة بوالیة كالیفورنیا خیارین فیما یخص التعلیم الخاص. یجوز تعیین المدرسة المستقلة بصفتھا ھیئة  

، أو یجوز SELPAالتعلیم المحلیة واالنضمام إلى منطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص، والمعروفة باالختصار 

(قانون التعلیم، القسمان  خولت المدرسة المستقلة. لمستقلة من داخل ھیئة التعلیم المحلیة التي تعیین مدرسة للمدرسة ا

). عندما یتم تحدید مدرسة مستقلة كعضو ھیئة التعلیم المحلیة المستقل التابعة لھا في منطقة الخطة 47646و  47641

قلة تكون ھي المسؤولة وحدھا عن تنفیذ جمیع  المحلیة للتعلیم الخاص ألغراض التعلیم الخاص، فإن المدرسة المست

متطلبات الوالیة والمتطلبات الفدرالیة فیما یتعلق بالتعلیم الخاص واالمتثال لجمیع القوانین واللوائح التنظیمیة المعمول 

القسم  من قانون اللوائح الفدرالیة،  34؛ الباب 47641بھا المتعلقة بالطالب ذوي اإلعاقة. (قانون التعلیم، القسم 

عندما تكون  .)2017دیسمبر  27(ج)؛ راجع أیًضا وزارة التعلیم في والیة كالیفورنیا، رسالة رسمیة،  300.209

المدرسة المستقلة إحدى مدارس ھیئة التعلیم المحلیة، فإن ھیئة التعلیم المحلیة المنوطة بالتخویل تكون ھي المسؤولة 

سة المستقلة على تعلیم عام مجاني مناسب بطریقة تتفق مع  عن ضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة في المدر

) وتتوافق مع القوانین واللوائح التنظیمیة لوالیة كالیفورنیا. (قانون  IDEAمتطلبات قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

   (ب)).300.209من قانون اللوائح الفدرالیة، القسم  34؛ الباب 47646القسم  التعلیم،

 

والیة كالیفورنیا، عند التحاق الطالب بمدرسة مستقلة، فإن ھیئة التعلیم المحلیة تضطلع  بموجب قانون

. الباب 47646و  47641بمسؤولیة تقدیم بدائل تعلیم عام مجاني مناسب لھذا الطالب. (انظر إلى قانون التعلیم، القسم 

التي تنص على أن المنطقة التعلیمیة التي یقع في القاعدة العامة  .(أ)) 300.209من قانون اللوائح الفدرالیة القسم  34
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نطاقھا مكان اإلقامة تُعد ھي المسؤولة عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب تُعطي فرصة ألحكام قانون التعلیم الذي 

 یضع صراحة ھذه المسؤولیة على عاتق المدرسة المستقلة أو ھیئة التعلیم المحلیة المنوطة بتخویلھا. 

 التعلیم اإلعاقة ذوي  من األطفال تلقّي ضمان في المساعدة ھو اإلعاقة ذوي  األفراد تعلیم نقانو  من الھدف

یالئم االحتیاجات الفریدة لكل طفل، ومن أجل حمایة حقوق ھؤالء األطفال ووالدیھم.  الذي  والمجاني المالئم العام

)(أ) و(ب) و(ج). انظر أیًضا إلى قانون التعلیم، القسم  1(د)(1400من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20(الباب 

56000.( 

یحق للطرف تقدیم شكوى "فیما یخص أي مسألة تتعلق بتصنیف طفلھ أو تقییمھ أو تحدید مستواه التعلیمي، أو توفیر   

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

[یحق ألحد األطراف تقدیم شكوى فیما یخص المسائل التي تتضمن اقتراًحا أو رفًضا  .، القسم الفرعي (أ))56501

لبدء أو تغییر التصنیف أو التقییم أو المستوى التعلیمي للطفل أو توفیر تعلیم عام مجاني مناسب للطفل؛ أو رفض أحد 

وني الموافقة على تقییم الطفل؛ أو وجود خصومة بین أحد الوالدین أو الوصي القانوني وھیئة  الوالدین أو الوصي القان 

 . التعلیم العامة بشأن توافر برنامج مناسب للطفل، بما في ذلك مسألة المسؤولیة المالیة])

ضد منطقة   )Wyner) على ھذه القضایا. (واینر (OAHیقتصر االختصاص القضائي لمكتب الجلسات اإلداریة (
Manhattan Beach 223)  2000الموحدة. (الدائرة التاسعة.  التعلیمیة F. 3d 1026, 1028-1029(. 

 

من قانون إعادة  504ال یملك مكتب الجلسات اإلداریة االختصاص القضائي للبت في الدعوى بناًء على القسم 

وما یلیھ)، وقانون   701من قانون الوالیات المتحدة األمریكیة، القسم  29) (الباب 504(القسم  1973التأھیل لعام 

وما یلیھ)، أو   1201ات المتحدة األمریكیة، القسم من قانون الوالی  42) (الباب ADAاألمریكیین ذوي اإلعاقة (

 ). 51المدنیة (القانون المدني، القسم  ) للحقوقUnruhأونروه ( وقانون

 مناقشة 
 

المستقلة،   California Virtualفي الدعوى الحالیة، اتفق الطرفان على أن الطالب قد التحق بمدرسة 

، وھي إحدى المدارس المستقلة بوالیة كالیفورنیا، طوال الفترة الزمنیة المحددة. یُقیم  CAVAالمعروفة باالختصار 

التعلیمیة الموحدة. كما زعمت شكوى الطالب، فقد ألحق  Antiochالطالب داخل حدود الوالیة القضائیة لمنطقة 

التعلیمیة  Antioch، ألنھما لم یوافقا على عرض منطقة 2018ایر فبر 12بتاریخ  CAVAالوالدان الطالب بمدرسة 

یوًما كان على الطالب أن یواظب خاللھا على الحضور في بیئة  45الموحدة الخاص باإللحاق بمستوى تعلیمي لمدة 

بمدرسة  التعلیمیة الموحدة الطالب Antioch. لم تُلحق منطقة IAESتعلیمیة بدیلة مؤقتة، یُشار إلیھا باالختصار 
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CAVA حیث إن منطقة .Antioch  لیست ھیئة التعلیم المحلیة المنوطة بتخویل مدرسةCAVA 45. بعد مرور 

التعلیمیة الموحدة لطلب تحدید مستوى في  Antiochیوًما من االلتحاق بالتعلیم البدیل المؤقت، اتصل الوالدان بمنطقة 

 للطالب برنامًجا للتعلیم الفردي.  CAVA. تُقدم مدرسة CAVA برنامج التعلیم الفردي. ظل الطالب ملتحقًا بمدرسة

التعلیمیة الموحدة أن تُقدم للطالب برنامج تعلیم فردي حتى یلتحق الطالب بالمنطقة  Antiochرفضت منطقة 
 التعلیمیة. 

لتعلیمیة. أدت التعلیمیة الموحدة إلى أن یعرف ما الذي ستقدمھ لھ المنطقة ا Antiochرفض الطالب االلتحاق بمنطقة 

حالة الجمود ھذه إلى تقدیم الطلب الحالي لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة وطلب لرفض الدعوى ُمقدَّم من منطقة 

Antioch  .التعلیمیة الموحدة 

 یثیر الطالب في شكواه خمس مسائل. 
 

التعلیمیة الموحدة، باعتبارھا المنطقة التعلیمیة التي یقع في   Antiochالمسألة األولى: ما إذا كانت منطقة 

نطاقھا مكان إقامة الطالب، مطالبة بعقد اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي وعرض تقدیم خدمات 

فصاعدًا، للعام الدراسي  2018التعلیم العام المجاني المناسب للطالب ولوالدیھ اعتباًرا من فبرایر 

 . 2020-2019لعام الدراسي ، ول2018-2019

التعلیمیة الموحدة معلومات بسیطة لوالدي  Antiochالمسألة الثانیة: ما إذا كان ینبغي أن تُقدم منطقة 

 .2018الطالب فیما یتعلق بالمستوى المقترح لھ في إبریل 

ن بشكل مجٍد في التعلیمیة الموحدة قد رفضت مشاركة الوالدی Antiochالمسألة الثالثة: ما إذا كانت منطقة 

عملیة برنامج التعلیم الفردي عند عدم تمكنھا من تقدیم برنامج تعلیم فردي وتحدید تعلیم عام مجاني 

 فصاعدًا. 2018مناسب وتقدیمھ للطالب اعتباًرا من فبرایر 

التعلیمیة الموحدة قد استجابت في الوقت المناسب لطلب  Antiochالمسألة الرابعة: ما إذا كانت منطقة 

التعلیمیة الموحدة  Antiochفصاعدًا، بأن تعقد منطقة  2018الوالدین عدة مرات اعتباًرا من مارس 

اجتماًعا لفریق برنامج التعلیم الفردي لمناقشة احتیاجات الطالب وأھدافھ وخدماتھ وتعیین مستوى لھ وما 

 امج التعلیم الفردي للطالب.إذا كان ھناك أي تأخیر یمنع الوالدین من المشاركة الُمجدیة في عملیة برن 

المسألة الخامسة: ما إذا كانت منطقة Antioch التعلیمیة الموحدة قد أنكرت حقوق الطالب ووالدیھ 

بموجب القسم 504، وقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (ADA)، وقانون الحقوق المدنیة للوالیة. 

ي ھذه الدعوى ألنھا لیست ھیئة التعلیم  التعلیمیة الموحدة لیست طرفًا مختًصا ف  Antiochإن منطقة 

. مدرسة CAVAالمحلیة المسؤولة عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب للطالب طالما أن الطالب ملتحقًا بمدرسة 

CAVA  أو ھیئة التعلیم المحلیة المنوطة بتخویلھا، ھي المسؤولة عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب للطالب طالما ،



 الوصول إمكانیة تعدیل تم
5 

 

 بالمدرسة المستقلة. أن الطالب ملتحقًا

التعلیمیة الموحدة لرفض الدعوى، إلى السلطة  Antiochأشار الطالب في اعتراضھ على طلب منطقة 

القانونیة التي تدعم فكرة أن الطالب الذي تم إلحاقھ بمدرسة خاصة لھ الحق في أن تُقدم لھ المنطقة التعلیمیة التي یقع 

إنما ھي  في نطاقھا مكان إقامتھ تعلیًما عاًما مجانیًا مناسبًا. ولكن، مدارس كالیفورنیا المستقلة لیست مدارس خاصة 

ھیئات عامة وھي غیر ُملزمة بتقدیم تعلیم عام مجاني  مدارس عامة. یُعد التمییز مھًما. ألن المدارس الخاصة لیست

بموجب القانون، للطالب الذي تم إلحاقھ بصورة انفرادیة بمدرسة خاصة الحق في أن تُقدم لھ المنطقة مناسب للطالب. 

متھ تعلیًما عاًما مجانیًا مناسبًا، لكن الطالب الذي تم إلحاقھ بصورة انفرادیة التعلیمیة التي یقع في نطاقھا مكان إقا 

 بمدرسة مستقلة ال یحق لھ ذلك.

أو المدرسة المستقلة    CAVAالتعلیمیة الموحدة سندًا قانونیًا واضًحا مفاده أن مدرسة    Antiochقدمت منطقة  

 وحدھا عن تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب للطالب. أو ھیئة التعلیم المحلیة المنوطة بتخویلھا ھي المسؤولة

باإلضافة إلى ذلك، ال یُعد مكتب الجلسات اإلداریة جھة اختصاص فیما یتعلق بالمسألة الخامسة للطالب، نظًرا  

)، وقانون الحقوق المدنیة ADA، وقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (504ألن المسألة تتعلق باالدعاءات بموجب القسم 

 للوالیة.

 األمر 
 

 الموحدة. ورد الدعوى. التعلیمیة Antiochم من منطقة الموافقة على طلب رفض الدعوى الُمقدَّ 
 

 أمرنا.  ھكذا
 
 

 (Cararea Lucier)  كاراریا لوسیر

 اإلداري القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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