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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 في موضوع: ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد 

مكتب الجلسات   التعلیمیة الموحدة. قضیة CORONA-NORCOمنطقة 

 2020020889اإلداریة رقم 

 أمر بالموافقة على طلب رفض الدعوى

 2020 یولیو 15

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة إلى مكتب الجلسات اإلداریة  2020فبرایر  21بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة بصفتھا مدعى   CORONA-NORCO، مع تحدید منطقة OAHالذي یشار إلیھ باالختصار 

 علیھا.

التعلیمیة الموحدة طلبًا لرفض دعوى ُمقدم   Corona-Norco، قدمت منطقة 2020یولیو  6بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة أن  Corona-Norcoالشكوى الذي لم یتمكن من المشاركة في جلسة تسویة إلزامیة. تزعم منطقة 

، الذي ألزم الطرفین بالمشاركة  2020یونیو  2الطالب لم یمتثل للقرار الصادر عن مكتب الجلسات اإلداریة بتاریخ 

یوًما أو اتفاق الطرفین على التنازل عن جلسة التسویة. لم یرد الطالب على طلب  30ویة في غضون في جلسة تس

 رفض الدعوى. 

 
 القانون الحاكم

یتعین على ھیئة التعلیم المحلیة االجتماع مع الوالدین واألعضاء ذوي الصلة في فریق برنامج التعلیم الفردي  

) 1(و) ( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20الطالب. (الباب یوًما من تلقي شكوى  15للطالب في غضون 

االجتماع جلسة   ). یُسمى 2006) (1(أ) (  300.510من قانون اللوائح الفدرالیة، القسم    34(ب) (ط) (ل)؛ الباب  

من قانون اللوائح    34تسویة، ویمكن التنازل عنھ كتابةً من قِبل الطرفین أو إذا اتفقا على استخدام الوساطة. (الباب  

إذا لم یحضر الوالدان جلسة التسویة، ولم یتم التنازل عنھا، فلن تعقد جلسة    . ))3(أ) (  300.510الفدرالیة، القسم  

من قانون اللوائح الفدرالیة،    34اإلجراءات القانونیة الواجبة حتى یتم التنازل عن جلسة التسویة أو یتم عقدھا. (الباب  

الـ    .))3(ب) (  300.510القسم   یوًما، إذا وثقت   30یمكن للمدعى علیھ أن یطلب رفض القضیة بعد مرور فترة 

(الباب   الوالدان.  یحضر  ولم  التسویة  جلسة  لعقد  المبذولة  المعقولة  الفدرالیة،    34الجھود  اللوائح  قانون  القسم  من 
 ).)4(ب) ( 300.510
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 مناقشة 

 
التعلیمیة الموحدة أنھا أرسلت مكاتبات إلى ولي األمر عبر البرید   Corona-Norcoأثبت طلب منطقة 

، موضحةً أن مكتب الجلسات اإلداریة أمر األطراف بالمشاركة 2020یونیو  5األمریكي والبرید اإللكتروني بتاریخ 

الموحدة  التعلیمیة  Corona-Norcoأو قبل ھذا التاریخ. اقترحت منطقة  2020یولیو  2في جلسة تسویة بتاریخ 

،  2020یولیو  2وطلبت من ولي األمر اقتراح تواریخ بدیلة قبل  2020یونیو  30و  26تاریخین لعقد جلسة التسویة، 

-Coronaوذلك في حالة عدم تواجد ولي األمر في التواریخ المقترحة. تم إرفاق خطاب ُمعد مسبقًا بخطاب منطقة 

Norco .التعلیمیة الموحدة حتى یتمكن ولي األمر من الرد بسھولة بالتاریخ الذي یفضلھ 

التعلیمیة الموحدة برسالة عبر البرید اإللكتروني   Corona-Norcoرد ولي األمر على خطاب منطقة 

یونیو  5لالستفسار عن موضوع استبدال المحامي الذي تمت مناقشتھ في المكاتبات بتاریخ  2020یونیو  11بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة على استفسار الطالب في نفس التاریخ وطلبت من ولي   Corona-Norco. ردت منطقة 2020

التعلیمیة   Corona-Norcoاألمر الرد على التواریخ المقترحة لجلسة التسویة. أرسل ولي األمر مكاتبات إلى منطقة 

التعلیمیة الموحدة   Corona-Norcoحددون من منطقة أن یقوم موظفون م وطلب 2020یونیو  12الموحدة بتاریخ 

. 2020یونیو  16بحضور اجتماع تسویة المنازعات. قدم الطالب المكاتبات نفسھا لمكتب الجلسات اإلداریة بتاریخ 

أصدر مكتب الجلسات اإلداریة إخطاًرا بعدم اتخاذ أي إجراء ألنھ لم یكن طلبًا ولم یطلب من مكتب الجلسات اإلداریة 

 ..تخاذ أي إجراء في ھذه الدعوى ا

التعلیمیة الموحدة خطابًا للطالب ردًا على   Corona-Norco، أرسلت منطقة 2020یونیو  19بتاریخ 

وحاولت تحدید موعدًا لجلسة التسویة. تم إرفاق خطاب ُمعد مسبقًا بھذه المكاتبات  2020یونیو  12المكاتبات بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة رسائل برید صوتیة  Corona-Norcoة التسویة. أرسلت منطقة  للسماح للطالب باختیار موعد لجلس

  Corona-Norcoلمحاولة تحدید موعد لجلسة التسویة. أرسلت منطقة  2020یونیو  26و  25لولي األمر بتاریخ 

كي لالستفسار عما إذا  عبر البرید اإللكتروني والبرید األمری 2020یونیو  26التعلیمیة الموحدة خطابًا للطالب بتاریخ 

لطلب تحدید  2020یونیو  29كان ولي األمر سیشارك في جلسة التسویة. أُرسل برید صوتي أخیر لولي األمر بتاریخ 

موعد لعقد جلسة التسویة. لم یُشارك ولي األمر في جلسة التسویة رغم المحاوالت المتعددة من جانب منطقة  

Corona-Norco مشاركتھ. التعلیمیة الموحدة لضمان 

من الضروري مشاركة ولي األمر في جلسة التسویة قبل البدء في عقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة. ال 

توجد اتفاقیة مكتوبة فیما یخص التنازل عن التسویة أو االنتقال إلى الوساطة بدالً من جلسة التسویة. أثبتت منطقة 
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Corona-Norco معقولة لتدبر أمر مشاركة ولي األمر قبل تقدیم طلبھا الثاني   التعلیمیة الموحدة أنھا بذلت جھودًا

 برفض الدعوى. Corona-Norcoلرفض الدعوى. وعلیھ، فقد تمت الموافقة على طلب منطقة 

 األمر 
 

 الموحدة ورد القضیة. التعلیمیة CORONA-NORCOالموافقة على طلب رفض الدعوى الُمقدَّم من منطقة 
 
 

 (Marlo Nisperos )  مارلو نیسبیروس

   اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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