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 جلسات اإلداریةمكتب ال أمام
 والیة كالیفورنیا 

 في دعوى:
 ولي أمر بالنیابة عن طالب، 

 
 ضد
 

 التعلیمیة  أتواتر االبتدائیة  منطقة
 2019040373دعوى مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

 أمر رفض طلب إلغاء تعجیل مع عدم المساس

قانونیة (شكوى) ضد منطقة   ا، قدم الطالب طلًب 2019  إبریل  6بتاریخ   التعلیمیة.   مدارس  لعقد جلسة  إلى المسائل   ااستنادً أتواتر االبتدائیة 
المؤكدة في الشكوى، أصدر مكتب الجلسات اإلداریة أمر تحدید جدول زمني وإشعار جلسة قانونیة ووساطة مستعجلة وغیر مستعجلة (أمر  

لعقد اجتماع ما قبل الجلسة للنظر في المسائل المستعجلة، على أن  2019 إبریل 26مر تحدید الجدول الزمني تاریخ تحدید جدول زمني). حدد أ
لعقد اجتماع ما قبل الجلسة للنظر في المسائل غیر المستعجلة، على  2019مایو  17. وتم تحدید موعد 2019مایو  7تبدأ الجلسة المستعجلة في 

 . 2019و مای  29أن تبدأ الجلسة في  

، قدم الطالب طلبًا إللغاء تعجیل ھذه المسألة وإلغاء مواعید الجلسات المستعجلة. لم یتلق مكتب الجلسات اإلداریة  2019  إبریل  10بتاریخ  
 ردًأ من أتواتر.

 القانون المعمول بھ 

لحاق التعلیمي  المنطقة التعلیمیة بخصوص تغییر اإلیجوز ویحق لولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة ال یوافق على أي قرار تصدره  
للطفل استنادًا إلى مخالفة لمدونة سلوك الطالب، أو ال یوافق على تحدید مظاھر اإلعاقة الذي توصلت إلیھ المنطقة التعلیمیة، طلب 

(أ)  300.532، القسم رقم  20)(أ) من قانون الوالیات المتحدة رقم  3(ك)(1415الحصول على جلسة قانونیة مستعجلة. (القسم رقم  
) یجب أن تُعقد الجلسة القانونیة المستعجلة أمام مكتب الجلسات اإلداریة في غضون 1.)2006(  34من قانون اللوائح الفدرالیة رقم  

، 20)(ب) من قانون الوالیات المتحدة رقم  4(ك)(1415یوم دراسي من تاریخ تقدیم شكوى تطالب بعقد الجلسة. (القسم رقم    20
) ویعتبر الحق اإلجرائي في جلسة قانونیة مستعجلة إلزامیًا وال . 34) من قانون اللوائح الفدرالیة رقم  2(ج)(300.532القسم رقم  

). یمكن إلغاء تعجیل مسألة ما في المرجع نفسھیخول مكتب الجلسات اإلداریة لعمل استثناءات أو منح تأجیالت لمسائل مستعجلة. (
ا كانت ال توجد مسألة مزعومة تخضع إلى جلسة مستعجلة، أو إذا سحب الطالب المسائل الواردة في الشكوى حالة واحدة فقط وھي إذ

،  1415، القسم رقم  20بموجب الباب رقم    التي أفضت إلى الجلسة المستعجلة، أو إذا اختار الطالب الطعن في قرار تغییر اإللحاق
 .D.N.M)مولینا ضد مجلس التعلیم بمدارس لوس لوناس  لفرعي رقم (ك). ()(أ) ولیس بموجب القسم ا6القسم الفرعي رقم (ب)(

2016) 157 F. Supp. 3d        1064 ،1068-1071 (. 

 .2006جمیع اإلشارات الالحقة إلى قانون اللوائح الفدرالیة تشیر إلى إصدار عام  1

 المناقشة 

أثار الطالب مسائل عدیدة تستوجب عقد جلسة تتعلق بحرمانھ المزعوم من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني على مدار 
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العامین الماضیین. لم یطلب الطالب جلسة مستعجلة على وجھ التحدید، إال أنھ طرح موضوع إذا ما كانت أتواتر فصلتھ بشكل غیر 
الئق بسبب سلوك یتعلق بإعاقاتھ بشكل  مباشر، وإذا ما كانت أخفقت في إجراء تقییم سلوكي وظیفي قبل فصلھ، وإذا ما أخفقت في  
عقد اجتماع مراجعة تحدید مظاھر اإلعاقة ول م تول  االعتبار الواجب لتأثیر إعاقاتھ على سلوكیاتھ (الموضوعات (ح) و (ي) و (ك)).  

انھ من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني ولم یطالب بتعویضات  على الرغم من أن الطالب صاغ ھذه المسائل في إطار حرم
تتعلق باألحكام التأدیبیة، وجد مكتب الجلسات اإلداریة أن الجلسة المستعجلة مطلوبة على ضوء االدعاء بتغییر إلحاق الطالب بسبب  

 مھا.مسائل تأدیبیة، وبسبب عدم الطعن في إجراءات مراجعة تحدید مظاھر اإلعاقة أو انعدا

وفق   استئنافًا  تشكل  شكواه  في  مسائل  أثار  أنھ  من  بالرغم  المستعجلة  الجلسات  مواعید  إلغاء  الطالب  رقم  الیطلب  قسم 
)(ب) لعقد جلسة مستعجلة. في طلبھ  4(ك)(1415)، مما یفضي إلى تطبیق األحكام اإللزامیة الواردة في القسم رقم  3(ك)(1415

أتواتر، وھي منطقة تعلیمیة  لم یعد خاضعًا الختصاص  ثانویة اآلن وأنھ  أنھ یرتاد مدرسة  الطالب  الجلسات، یؤكد  بعدم استعجال 
یتحرك الطالب لسحب مسائل تتعلق بشكل مباشر بتغییر إلحاقھ ألسباب تأدیبیة أو إخفاق أتواتر في إجراء ابتدائیة. ومع ذلك، لم  

باعتبارھا حرمان من   حصًرامراجعة مالئمة لتحدید مظاھر اإلعاقة، ولم یقدم توضیح بأنھ یطلب متابعة المسائل (ح) و (ي) و (ك)  
 یتم إلغاء مواعید الجلسات المستعجلة في الوقت الراھن. الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني. وعلیھ، لن 

ال شيء في ھذا األمر یمنع الطالب من تقدیم طلب إضافي إما لسحب جمیع المسائل المستعجلة على وجھ التحدید أو لتوضیح أنھ  
الئم مجاني، مما یمنعھ من الدفع  تعلیم عام میطلب متابعة المسائل (ح) و (ي) و (ك) حصًرا باعتبارھا حرمانًا من الحصول على  

)(أ)، الباب رقم 3(ك)(1415بأي مخالفات لألحكام التأدیبیة الواردة في القانون والمطالبة بالتعویضات المقررة بموجب القسم رقم  
 (أ) وقانون كالیفورنیا المقابل.300.532من قانون اللوائح الفدرالیة، القسم رقم  34

 األمر 

 استعجال ھذه المسألة ورفض إلغاء مواعید الجلسات المستعجلة دون مساس.رفض طلب عدم 1. 
 االستمرار في نظر ھذه المسألة حسب الجدول الزمني المقرر حالیًا.2. 

 بھذا أمرنا. 

 2019إبریل  17 التاریخ:

 ) THERESA RAVANDI(  تیریسا رافندي
 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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