
 الوصول  إمكانیةتعدیل تم  
1  

 أمام مكتب الجلسات اإلداریة
 والیة كالیفورنیا 

 في دعوى:
 طالب،  ولي أمر بالنیابة عن

 
 ضد
 

 التعلیمیة  یونیون الثانویة سویتواترمنطقة 
 2019121085اإلداریة رقم  الجلساتدعوى مكتب 

 
 

 تعجیل جلسة   إلغاءأمر رفض طلب 
 

قانونیة،  2019دیسمبر    30بتاریخ   الطالب طلب عقد جلسة  قدم  باسم شكوى، ضد  یُ ،  الثانویة سویتواترمنطقة  عَرف   یونیون 
ستنادًا إلى مسائل مؤكدة في الشكوى، أصدر مكتب الجلسات اإلداریة، الذي یُشار إلیھ باسم  ا، و2019دیسمبر    31. بتاریخ  التعلیمیة
OAH  ،  حدد أمر تحدید أمر تحدید جدول زمني.    غیر مستعجلة،ومستعجلة  ووساطة  قانونیة  أمر تحدید جدول زمني وإشعار جلسة

الزمني المسالمستعجلة  للوساطة    2020ینایر    29  تاریخ  الجدول  ھذه  تاریخ  ألة،  في  قبل   لعقد  2020ینایر    31وحدد  ما  اجتماع 
 جلسة مستعجلة.لعقد  2020فبرایر  13حتى  11كما حدد تاریخ ، المستعجلةالجلسة  

 
 طلبًا مشترًكا إللغاء تعجیل ھذه المسألة. التعلیمیة  یونیون الثانویة سویتواترومنطقة ، قدم الطالب 2020ینایر  15بتاریخ 

 
 القانون المعمول بھ 

 
أمر   لولي  ویحق  تغییر    طفل یجوز  بخصوص  التعلیمیة  المنطقة  تصدره  قرار  أي  على  یوافق  ال  اإلعاقة  ذوي  لحاق اإلمن 

ل المنطقة التعلیمي  إلیھ  توصلت  الذي  اإلعاقة  مظاھر  تحدید  على  یوافق  ال  أو  الطالب،  سلوك  لمدونة  مخالفة  إلى  استنادًا  لطفل 
قانونیة مستعجلة. (القسم رقم   الحصول على جلسة  المتحدة رقم  3(ك)(1415التعلیمیة، طلب  الوالیات  قانون  القسم 20)(أ) من   ،

الفدرا300.532رقم   اللوائح  قانون  رقم  (أ) من  إلى  ) 2006(  34لیة  تشیر  الفدرالیة  اللوائح  قانون  إلى  الالحقة  اإلشارات  ، جمیع 
یوم دراسي من تاریخ   20یجب أن تُعقد الجلسة القانونیة المستعجلة أمام مكتب الجلسات اإلداریة في غضون    ).2006إصدار عام  

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

أو منح تأجیالت لمسائل مستعجلة. ( استثناءات  إلغاء تعجیل مسألة ما  المرجع نفسھلعمل  في حالة واحدة فقط أو تأجیلھا  ). یمكن 
وھي إذا كانت ال توجد مسألة مزعومة تخضع إلى جلسة مستعجلة، أو إذا سحب الطالب المسائل الواردة في الشكوى التي أفضت 

اإللحاق تغییر  قرار  في  الطعن  الطالب  اختار  إذا  أو  المستعجلة،  الجلسة  رقم  20رقم    الباببموجب    إلى  القسم  القسم  1415،   ،
(ب)( رقم  (6الفرعي  (ك).  رقم  الفرعي  القسم  بموجب  ولیس  لوناس  )(أ)  لوس  بمدارس  التعلیم  مجلس   .D.N.M)مولینا ضد 

2016) 157 F. Supp. 3d 1064 ،1068-1071 (. 
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التعلیمیة    2019أكتوبر    9و    2019سبتمبر    18في    وقفھ عن الدراسة تزعم الشكوى المقدمة من الطالب أنھ تم   وأن المنطقة 
في الطلب المشترك .  مظاھر اإلعاقة  لتحدیدمراجعة   إجراءدون  إلى دراسة مستقلة  ونقلھ  الطالب    إلحاققامت بشكل انفرادي بتغییر  

الجلسة   ارتیاد إللغاء تعجیل  قد عاود  الطالب، وأنھ  النظر ضد  قید  أو  تأدیبیة حالیة  إجراءات  أنھ ال توجد  الطالب  ذكر  القانونیة، 
الحالي في الشكوى. كما أكد الطالب أنھ یسعى فقط إلى الحصول على تعلیم تعویضي تعویًضا    اإللحاقھ ال یطعن في  المدرسة وأن

تحدید مظاھر بینما تتنازع المنطقة التعلیمیة في الحاجة إلى  الطلب أنھ "  حویوضة.  عن الفترة التي وقعت فیھا المخالفات المزعوم
   ..."تحدید مظاھر اإلعاقةبدون  اإللحاقتغییر جاري في   ال یمكن أن یستمرعلى أنھ  الطرفان، اتفق اإلعاقة

یوضح الطلب أنھ بالرغم من عدم وجود إجراء تأدیبي قید النظر، مازال ھناك نزاع حول وجوب عقد اجتماع تحدید مظاھر  
اإلعاقة. لم یقدم الطرفان أي حجیة تؤكد ضرورة وجود إجراء تأدیبي قید النظر لالحتكام إلى أحكام التعجیل الواردة في قانون تعلیم  

لوالیة أو أن التعویض المطلوب یحكم مدى انطباق ھذه األحكام. وعلیھ، ما زالت الوقائع المزعومة األفراد ذوي اإلعاقة وقانون ا
)، وبالتالي تنطبق األحكام اإللزامیة الواردة في  3(ك)(1415لقسم رقم  افي الشكوى وفي طلب إلغاء التعجیل تشكل استئناف وفق  

 الطلب.  رفضمن ثََم، تم )(ب) الخاصة بعقد جلسة مستعجلة. و4(ك)(1415القسم رقم 

ال شيء في ھذا الطلب یمنع الطالب من سحب موضوعھ المستعجل. على سبیل المثال، لم یؤكد الطالب أنھ كان یزعم حرمانھ 
المشترك على حقیقة أن   الطلب  المدرسة. وباألحرى، ركز  إلى طرده من  استنادًا  الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني فقط  من 

 طلب تعلیم تعویضي فقط. ومع ذلك، ال تحكم التعویضات المسائل.الطالب ی

 األمر 
 

 رفض طلب إلغاء تعجیل ھذه المسألة. 1. 
 تبقى جمیع المواعید حسب الجدول الزمني المقرر.  2.

 
 بھذا أمرنا. 

 
 2020ینایر  21: التاریخ

 
 ) Marlo Nisperosمارلو نسبیروس (

 قاضي القانون اإلداري 
 اإلداري مكتب الجلسات 


	ﺔﯾرادﻹا تﺎﺴﻠﺠﻟا ﺐﺘﻜﻣ مﺎﻣأ ﺎﯿﻧرﻮﻔﯿﻟﺎﻛ ﺔﯾﻻو 
	:ىﻮﻋد ﻲﻓ ﻦﻋ ﺔﺑﺎﯿﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣأ ﻲﻟو ،ﺐﻟﺎط ﺪﺿ ﺔﻘﻄﻨﻣﺮﺗاﻮﺘﯾﻮﺳ ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا نﻮﯿﻧﻮﯾ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﺘﻜﻣ ىﻮﻋدتﺎﺴﻠﺠﻟا ﻢﻗر ﺔﯾرادﻹا2019121085 
	 ﺐﻠط ﺾﻓر ﺮﻣأءﺎﻐﻟإ  ﺔﺴﻠﺟ ﻞﯿﺠﻌﺗ 
	 ﮫﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 
	 ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟا 
	 ﺮﻣﻷا 
	 .ﺎﻧﺮﻣأ اﺬﮭﺑ 




