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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 الطالب،  في موضوع: ولي األمر بالنیابة عن

 ضد 

التعلیمیة الموحدة، ومنطقة   Golden Plainsمدیر المنطقة التعلیمیة لمدارس مقاطعة فریسنو، ومنطقة 

Kerman  .التعلیمیة الموحدة 

 2020070315رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة

 التعلیمیة الموحدة بصفتھا طرفًا.  KERMANأمر برفض طلب رفض الدعوى ضد منطقة 

2020أغسطس  12

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة إلى مكتب الجلسات اإلداریة الذي 2020یولیو  9بتاریخ 

التعلیمیة الموحدة، ومدیر المنطقة التعلیمیة   KERMAN)، مع تحدید منطقة OAHباالختصار (عادةً ما یشار إلیھ 

، قدمت منطقة 2020یولیو  28التعلیمیة الموحدة. بتاریخ  Golden Plainsلمدارس مقاطعة فریسنو، ومنطقة 

Kerman  ًا. تزعم منطقة التعلیمیة الموحدة طلبًا الستبعادھا من الدعوى مؤكدةً أنھا لیست طرفًا مختصKerman 

،  FAPEالتعلیمیة الموحدة أنھا لیست مسؤولة عن تقدیم أو توفیر تعلیم عام مجاني ومناسب، الُمسمى اختصاًرا باسم 

 31إخطار بعدم المعارضة. بتاریخ بتقدیم   Golden Plains، قامت المنطقة التعلیمیة  2020یولیو  30للطالب. في 

 علیمیة لمدارس مقاطعة فریسنو إخطاًرا بعدم المعارضة. ولم یُقدم الطالب أي رد.یولیو، قدم مدیر المنطقة الت

 القانون الحاكم

ال یوجد إجراء حكم مستعجل في قضایا التعلیم الخاص. ولكن، سیرفض مكتب الجلسات اإلداریة االدعاءات 

والقضایا التي ال تدخل ضمن نطاق اختصاصھ. یُعد مكتب الجلسات اإلداریة جھة اختصاص فقط فیما یخص  

، أو قوانین والیة  IDEAاًرا باسم االدعاءات التي تزعم انتھاك قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، الُمسمى اختص

كالیفورنیا للتعلیم الخاص. قد تتضمن جلسات اإلجراءات القانونیة الواجبة المتعلقة بالتعلیم الخاص مشاركة ولي األمر  

، 56501أو الوصي أو الطالب و "الوكالة الحكومیة المشاركة في أي قرارات تتعلق بالتلمیذ". (قانون التعلیم، القسم 

ف "الھیئة العامة" على أنھا "منطقة تعلیمیة أو مكتب تعلیم بالمقاطعة، أو منطقة خطة محلیة   .لفرعي (أ))القسم ا تُعرَّ

للتعلیم الخاص، أو أي وكالة حكومیة أخرى تقدم تعلیًما خاًصا أو خدمات ذات صلة لألفراد ذوي االحتیاجات 

 .)56028.5و  56500االستثنائیة". (قانون التعلیم، القسمان 
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التعلیمیة الموحدة باعتبارھا ھیئة عامة مسؤولة. یُعد أمًرا ال   Kermanتحدد الشكوى في ھذه القضیة منطقة 

التعلیمیة الموحدة ھي ھیئة عامة تُقدم التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للطالب  Kermanجدال فیھ أن منطقة 

العدید من المسائل التي تزعم رفض تقدیم تعلیم عام   ذوي االحتیاجات االستثنائیة. تعرض الشكوى في ھذه القضیة 

) وقوانین والیة كالیفورنیا للتعلیم  IDEAمجاني مناسب للطالب بما یُعد انتھاًكا لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

 الخاص. وبناًء علیھ، فإن مكتب الجلسات اإلداریة یُعد جھة اختصاص في ھذه الدعوى. 

التعلیمیة الموحدة مسؤولة عن توفیر تعلیم عام مجاني مناسب للطالب  Kermanت منطقة إن مسألة ما إذا كان

أم ال ھي مسألة تتعلق بوقائع سیُبت فیھا في الجلسة نظًرا لعدم وجود إجراء حكم مستعجل في قضایا التعلیم الخاص، 

 . التعلیمیة الموحدة باستبعادھا من أطراف ھذه الدعوى  Kermanتم رفض طلب منطقة 

األمر 

ھذه  التعلیمیة الموحدة باستبعادھا من أطراف ھذه الدعوى. ویتم استكمال Kermanیتم رفض طلب منطقة 
 الدعوى ضد جمیع األطراف المذكورین في شكوى الطالب على النحو الُمقرر حالیًا. 

 أمرنا.  ھكذا

(Rita Defilippis) ریتا دیفیلیبس

 قاضي القانون اإلداري 
مكتب الجلسات اإلداریة 
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