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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 في موضوع: ولي األمر بالنیابة عن الطالب،

 ضد 

.  IQ ACADEMIES OF CALIFORNIA - LOS ANGELESمدرسة 

 2020040606رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

بالموافقة على طلب رفض الدعوىأمر 

2020مایو  01

، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة، یُشار 2020إبریل  20بتاریخ 

 - IQ ACADEMIES OF CALIFORNIAإلیھ بالشكوى، إلى مكتب الجلسات اإلداریة، مع تسمیة مدرسة 

LOS ANGELES یُشار إلیھا باالختصار ،IQ Academyالجلسات اإلداریة باالختصار  . یشار إلى مكتب

"OAH." 

طلبًا لرفض الدعوى زاعمةً أن مكتب الجلسات اإلداریة   IQ Academy، قدمت مدرسة 2020إبریل  29في 

، قدم الطالب اعتراًضا على 2020مایو    1لیس جھة اختصاص للفصل في بعض المسائل الواردة في الشكوى. بتاریخ  

 لدعوى. الخاص برفض ا IQ Academyطلب مدرسة 

القانون الحاكم

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

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

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

). یحق للطرف تقدیم شكوى "فیما یخص أي مسألة تتعلق بتصنیف طفلھ أو تقییمھ أو تحدید 56000التعلیم، القسم 

ت المتحدة، القسم  من قانون الوالیا 20مستواه التعلیمي، أو توفیر تعلیم عام مناسب ومجاني للطفل". (الباب 

[یحق ألحد األطراف تقدیم شكوى فیما یخص   .، القسم الفرعي (أ))56501). قانون التعلیم، القسم 6(ب)(1415

المسائل التي تتضمن اقتراًحا أو رفًضا لبدء أو تغییر التصنیف أو التقییم أو المستوى التعلیمي للطفل أو توفیر تعلیم عام 

حد الوالدین أو الوصي القانوني الموافقة على تقییم الطفل؛ أو وجود خصومة بین أحد  مجاني مناسب للطفل؛ أو رفض أ

الوالدین أو الوصي القانوني وھیئة التعلیم العامة بشأن توافر برنامج مناسب للطفل، بما في ذلك مسألة المسؤولیة  
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ضد  )Wynerلقضایا. (واینر () على ھذه اOAHیقتصر االختصاص القضائي لمكتب الجلسات اإلداریة ( .المالیة])
 .)F. 3d 1026, 1028-1029 223) 2000الموحدة. (الدائرة التاسعة.  التعلیمیة Manhattan Beachمنطقة 

ال یشمل ھذا االختصاص المحدود االختصاص في المطالبات التي تدعي عدم امتثال منطقة تعلیمیة التفاقیة 

، خالل جلسة إجراءات قانونیة واجبة، توصل األطراف واینر ). في قضیة 1030في الصفحة الرقم التعریفي. تسویة. (

إلى اتفاقیة تسویة وافقت فیھا المنطقة التعلیمیة على تقدیم خدمات معینة. طلب مسؤول الجلسة من األطراف االلتزام  

اجبة أخرى، وأثار، من بین أمور بشروط االتفاقیة. وبعد ذلك بعامین، طلب الطالب عقد جلسة إجراءات قانونیة و 

أخرى، ست مسائل تتعلق بإخفاق المنطقة التعلیمیة المزعوم في االمتثال التفاقیة التسویة السابقة. وجد مكتب الجلسات 

في االستماع لقضایا جلسات اإلجراءات  OAH)، وھو سلف مكتب SEHOالمتعلقة بالتعلیم الخاص بكالیفورنیا (

)، أن المسائل المتعلقة باالمتثال لألمر السابق IDEAتعلقة بقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (القانونیة الواجبة الم

 كانت خارج نطاق اختصاصھ. 

" كانت SEHOأن "الطریقة المناسبة لتنفیذ أوامر مكتب واینر تم تأیید ھذا الحكم في االستئناف. رأت محكمة 

إجراءات الشكوى المتعلقة باالمتثال الخاصة بوزارة التعلیم في كالیفورنیا (لوائح وقوانین كالیفورنیا، الباب الخامس،  

وما بعده)، وأنھ "لم تكن ھناك جلسة إجراءات قانونیة واجبة الحقة متاحة لتناول. . . عدم االمتثال   4600القسم 

في   F. 3d 223، واینر، أعاله في جلسة إجراءات قانونیة واجبة سابقة." ( SEHOالمزعوم التفاقیة التسویة وأمر 

 .)1030الصفحة 

 ,N. D. Cal., Mar. 27)التعلیمیة الموحدة  Alameda) ضد منطقة Pedrazaبیدرازا (في دعوى 

2007, No. C 05-04977 VRW) 2007 WL 949603  رأت محكمة الوالیات المتحدة المحلیة لمقاطعة ،

كالیفورنیا الشمالیة أنھ عندما یزعم الطالب الحرمان من التعلیم العام المجاني المناسب نتیجة النتھاك اتفاقیة تسویة، 

لھ االختصاص القضائي للفصل في الدعاوى التي تدعي  OAHولیس مجرد خرق التفاقیة التسویة، فإن مكتب 

، ینبغي تناول المسائل التي تنطوي على  بیدرازا من التعلیم العام المجاني المناسب. وفقًا للمحكمة في دعوى  الحرمان

 مجرد خرق التفاقیة التسویة من خالل إجراءات الشكوى المتعلقة باالمتثال الخاصة بوزارة التعلیم في كالیفورنیا. 

ضد ) Vailletteفایلیت (تي تنطبق على تفسیر العقود. (یتم تفسیر اتفاقیات التسویة باستخدام نفس القواعد ال
-Adams v. Johnsمقتبس من  ،Fireman’s Fund Ins. Co. (1993) 18 Cal.App.4th 680, 686شركة 

Manville Corp .) .876) 1989الدائرة التاسعة F. 2d 702, 704(.  عادة، یجب إعطاء نص الوثیقة معناه"

البسیط وفھمھ بالمنطق السلیم؛ وما یحكم ھو النیة الموضوعیة المعلنة لألطراف، ولیس نوایاھم الذاتیة غیر المعلنة". 

.) إذا كان العقد غامًضا، أي أنھ قابل للتفسیر بأكثر من طریقة، یمكن استخدام أدلة 686في الصفحة  .(الرقم التعریفي

.  G. W. Thomas Drayage & Rigging Coضد   Pacific Gas & Electric Co.شركة جیة لتفسیره. (خار
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(1968) 69 Cal. 2d 33, 37-40( .  حتى إذا كان العقد یبدو واضًحا في ظاھره، یجوز للطرف تقدیم أدلة خارجیة

ذات صلة إلثبات أن العقد یحتوي على غموض كامن؛ ولكن، إلثبات الغموض، یجب أن یكون العقد "عرضة بشكل  

,  Arnold Worldwide) ضد شركةDoreدور ((  معقول" للتفسیر المقدم من قبل الطرف الذي یقدم أدلة خارجیة.
Inc. (2006) 39 Cal.4th 384, 391, 393( . 

مناقشة 

 IQ، رفض مكتب الجلسات اإلداریة شكوى مقدمة من الطالب ضد مدرسة 2020مارس  2بتاریخ 

Academy  قرر مكتب الجلسات اإلداریة أن كًال من المسائل  2020010388في قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم .

واإلعفاء العام  2019الثالثة التي زعمھا الطالب في الشكوى قد تم إلغاؤھا بموجب بنود اتفاقیة التسویة في أكتوبر 

 المتبادل عن المطالبات المنفذة بالكامل للطرفین.

ان على أن اإلعفاء منع أي طرف من بدء أي دعاوى أو إجراءات، بما في ذلك المطالبات بموجب قانون  اتفق الطرف

أو برنامج  2020مایو  20)، ناتجة عن أو متصلة بالبرنامج التعلیمي للطالب حتى IDEAتعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

 التعلیم الفردي للطالب التعلیمي السنوي/ كل ثالث سنوات.

، قبل شھر واحد من انتھاء 2020إبریل  20م الطالب شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة بتاریخ ھنا، قد

الوقت المحدد لسقوط اتفاقیة التسویة. وعلیھ فإن الشكوى قُدمت في غیر وقتھا واستنادًا لذلك یكون الرفض مبرًرا. 

تقییمھ أو تحدید مستواه التعلیمي، أو باإلضافة إلى ذلك، ال تمت مزاعم الشكوى بصلة إلى تصنیف الطالب أو 

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

تتبعت بصورة غیر سلیمة حضور   IQ Academy، القسم الفرعي (أ)). تزعم الشكوى أن مدرسة  56501القسم 

 الطالب في المدرسة. 

ال تُعد ھذه المسألة ضمن االختصاص المحدود لمكتب الجلسات اإلداریة. لھذا السبب اإلضافي، فإن الرفض  

یُعد مالئًما. 

األمر 

.IQ Academyالموافقة على طلب رفض الدعوى الُمقدَّم من مدرسة .1

ألغیت جمیع التواریخ المحددة في الوقت الراھن..2

تم رد شكوى الطالب. .3
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 أمرنا.  ھكذا

(Jennifer Kelly) جینیفر  كیلي

 اإلداري القانون قاضي

مكتب الجلسات اإلداریة 
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