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اإلداریة   الجلساتمكتب أمام   
 والیة كالیفورنیا 

 في دعوى:
 ولي أمر بالنیابة عن طالب، 

 
 ضد 

 .فالي یونیون الثانویة التعلیمیة  أنتلوب ومنطقة  التعلیمیة النكستر منطقة  

 2020040519رقم مكتب الجلسات اإلداریة دعوى 

 أمر موافقة على طلب إلغاء تعجیل جلسة 
 

 2020إبریل  22

النكستر  ، قدم ولي األمر، بالنیابة عن الطالب، طلب عقد جلسة قانونیة، یُعرف باسم شكوى، ضد منطقة  2020إبریل    14بتاریخ  
فالي یونیون الثانویة التعلیمیة. یتم اإلشارة إلى ولي األمر، الذي ینوب عن الطالب، باسم الطالب. بتاریخ  أنتلوبومنطقة  التعلیمیة  

، أمر  OAHالذي یُشار إلیھ باسم  ،  مكتب الجلسات اإلداریة، واستنادًا إلى المسائل المؤكدة في الشكوى، أصدر  2020إبریل    17
مستعجلة وغیر مستعجلة، أمر تحدید جدول زمني. حدد أمر تحدید الجدول الزمني    تحدید جدول زمني وإشعار جلسة قانونیة ووساطة

تاریخ    2020إبریل    29تاریخ   وحدد  المسألة،  ھذه  في  المستعجلة  الوساطة  الجلسة   2020مایو    4إلجراء  قبل  ما  اجتماع  لعقد 
 لعقد جلسة مستعجلة. 2020مایو  14حتى  12المستعجلة، وحدد تاریخ 

مكتب الجلسات اإلداریة  یتلق، قدم الطالب طلب إللغاء تعجیل ھذه المسألة وإلغاء المواعید المعجلة. لم 2020إبریل  21 بتاریخ
 فالي. ردًا من النكستر أو أنتلوب

 القانون المعمول بھ

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

(أ)  300.532م رقم  ، القس20)(أ) من قانون الوالیات المتحدة رقم  3(ك)(1415الحصول على جلسة قانونیة مستعجلة. (القسم رقم  
). 2006)، جمیع اإلشارات الالحقة إلى قانون اللوائح الفدرالیة تشیر إلى إصدار عام  2006(  34من قانون اللوائح الفدرالیة رقم  

یوم دراسي من تاریخ تقدیم شكوى تطالب   20یجب أن تُعقد الجلسة القانونیة المستعجلة أمام مكتب الجلسات اإلداریة في غضون  
) من قانون اللوائح 2(ج)(300.532، القسم رقم  20)(ب) من قانون الوالیات المتحدة رقم  4(ك)(1415جلسة. (القسم رقم  بعقد ال

ویعتبر الحق اإلجرائي في جلسة قانونیة مستعجلة إلزامیًا وال یخول مكتب الجلسات اإلداریة لعمل استثناءات أو  .)34الفدرالیة رقم 
). یمكن إلغاء تعجیل مسألة ما أو تأجیلھا في حالة واحدة فقط وھي إذا كانت ال توجد  المرجع نفسھ(منح تأجیالت لمسائل مستعجلة.  

مسألة مزعومة تخضع إلى جلسة مستعجلة، أو إذا سحب الطالب المسائل الواردة في الشكوى التي أفضت إلى الجلسة المستعجلة،  
)(أ) ولیس  6، القسم الفرعي رقم (ب)(1415، القسم رقم  20الباب رقم    بموجب  أو إذا اختار الطالب الطعن في قرار تغییر اإللحاق
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 ،157 F. Supp. 3d 1064  (D.N.M. 2016)  بموجب القسم الفرعي رقم (ك). (مولینا ضد مجلس التعلیم بمدارس لوس لوناس
 .(1068-1071

 المناقشة 

أثبت الطالب أنھ لم یتم الزعم بمسائل مستعجلة في الشكوى أو أنھ قد طرأ تغییر في الظروف، لذلك فالجلسة المستعجلة لم تعد  
مطلوبة. في شكواه، زعم الطالب أن منطقة النكستر التعلیمیة حرمتھ من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني عن طریق اخفاقھا 

اقة بشأن إجراء تأدیبي وقع منذ عامین. لم یعد الطالب ملتحقًا بمنطقة النكستر التعلیمیة أو خاضع المزعوم في تحدید مظاھر اإلع 
إلجراء تأدیبي قد یؤثر على تعلیمھ. بالرغم من أن الشكوى تتضمن وقائع تتعلق بمسألة إذا ما كان یتوجب على النكستر تحدید مظاھر  

)، وبالتالي، ال تنطبق األحكام اإللزامیة الواردة في القسم  3(ك)(1415رقم    القسمفق  اإلعاقة، ال یزعم الطالب وقائع تشكل استئناف و
)(أ).  6(ب)(1415)(ب) إلجراء جلسة مستعجلة حیث أن الطالب ال یلتمس شيء سوى االنصاف بموجب القسم رقم  4(ك)(1415رقم  

 إلغاء مواعید الجلسات المستعجلة.). وبالتالي، سیتم F. Supp. 3d 1064 ،1068-1071 157 مولینا، سوبرا،(
 

 األمر

 الموافقة على طلب إلغاء تعجیل ھذه المسألة.1. 
، واجتماع ما قبل  2020إبریل    29إلغاء مواعید جمیع الجلسات المستعجلة، بما في ذلك الوساطة المستعجلة المؤرخة في  2. 

 . 2020مایو  14حتى  2020مایو  12 جلسة المستعجلة المؤرخة منالو 2020مایو  4الجلسة المستعجلة المؤرخ في 
االستمرار في نظر المسألة غیر المستعجلة وفقًا ألمر تحدید الجدول الزمني الصادر من مكتب الجلسات اإلداریة بتاریخ  3. 

  9وعقد الجلسة القانونیة من   2020یونیو  1من مساء یوم  3:00، مع عقد اجتماع ما قبل الجلسة الساعة 2020إبریل  17
 . 2020یونیو  11حتى  2020یونیو 

 بھذا أمرنا. 

 )Cararea Lucierكاراري لوسییر (
 قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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