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منطقة  2020مایو    19بتاریخ   باسم شكوى، ضد  ویُعرف  قانونیة،  جلسة  الطالب طلب عقد  قدم  التعلیمیة  سان،  فالي  رامون 
، واستنادًا إلى مسائل مؤكدة في الشكوى، أصدر مكتب الجلسات اإلداریة، الذي یُشار إلیھ باسم 2020مایو    22الموحدة. بتاریخ  

OAH، سة قانونیة ووساطة مستعجلة وغیر مستعجلة (أمر تحدید جدول زمني). حدد أمر تحدید  أمر تحدید جدول زمني وإشعار جل
ما قبل   2020یونیو    1إلجراء وساطة مستعجلة بشأن ھذه المسألة، وتاریخ    2020مایو    28الجدول الزمني تاریخ   لعقد اجتماع 

 لة. لعقد جلسة مستعج  2020یونیو  11یونیو حتى  9الجلسة المستعجلة، وتاریخ من 

، قدم الطرفان طلبًا مشترًكا إللغاء تعجیل ھذه المسألة وإلغاء مواعید الجلسات المستعجلة على أساس عدم 2020مایو    26بتاریخ  
، واستمرار التحاقھ بنفس 2020-2019قیام منطقة سان رامون التعلیمیة بطلب طرد الطالب بسبب سلوكھ التأدیبي في العام الدراسي  

 المدرسة. 

 قانون المعمول بھال

لحاق التعلیمي  یجوز ویحق لولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة ال یوافق على أي قرار تصدره المنطقة التعلیمیة بخصوص تغییر اإل 
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    .)) 2006(  34من قانون اللوائح الفدرالیة رقم  

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

 ).  المرجع نفسھیالت لمسائل مستعجلة. (یخول مكتب الجلسات اإلداریة لعمل استثناءات أو منح تأج 

یمكن إلغاء تعجیل مسألة ما في حالة واحدة فقط وھي إذا كانت ال توجد مسألة مزعومة تخضع إلى جلسة مستعجلة، أو إذا سحب  
  تغییر یطرأ على اإللحاق الطالب المسائل الواردة في الشكوى التي أفضت إلى الجلسة المستعجلة، أو إذا اختار الطالب الطعن في أي  

مولینا ضد مجلس )(أ) ولیس بموجب القسم الفرعي رقم (ك). ( 6، القسم الفرعي رقم (ب)( 1415، القسم رقم 20بموجب الباب رقم 
 . )157 F. Supp. 3d 1064، 1068-1071 (D.N.M. 2016)التعلیم بمدارس لوس لوناس 
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 المناقشة 

أثار الطالب عدة مسائل تستلزم عقد جلسة تتعلق بحرمانھ الجوھري واإلجرائي من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني خالل 
(ي)،  1. لم یطلب الطالب جلسة مستعجلة على وجھ التحدید، إال أنھ في المسألة  2021-2020و    2020-2019العامین الدراسیین  

كان یشكل أحد    2020-2019لیمیة أخفقت في التوصل إلى أن سلوكھ أثناء العام الدراسي  زعم الطالب أن منطقة سان رامون التع
مظاھر إعاقتھ. ال یوافق الطالب على تحدید مظاھر اإلعاقة الذي توصلت إلیھ منطقة سان رامون التعلیمیة في اجتماع مراجعة تحدید 

ال2019دیسمبر    3مظاھر اإلعاقة المنعقد في   التعلیمیة  . على سبیل التعویض  مقترح، یطلب الطالب أن تعقد منطقة سان رامون 
العصبي   التوحد واالضطراب طیف ضطراباجتماع مراجعة تحدید مظاھر اإلعاقة مجددًا وتحدید أن سلوكھ كان ناجم عن إصابتھ با

ات اإلداریة أنھ یلزم عقد جلسة مستعجلة النفسي للمناعة الذاتیة عند األطفال والمترافق مع المكورة العقدیَّة. وبالتالي، وجد مكتب الجلس
 ألن الطالب طعن في تحدید مظاھر اإلعاقة الذي أجرتھ منطقة سان رامون التعلیمیة.

یطلب الطرفان عدم التعجیل بھذه المسألة لسببین. السبب األول، أنھما یزعمان عدم وجود أساس لعقد جلسة مستعجلة حیث لم  
الطالب. یتعارض ھذا النعي مع القانون. حدد الطالب إخفاق سان رامون في تحدید أن سلوكھ كان أحد مظاھر  یطرأ تغییر على إلحاق  

إعاقتھ باعتباره مسألة تستوجب عقد جلسة. تخضع ھذه المسألة إلى إطار زمني مستعجل. یقتضي القانون حجز ھذه المسألة لجلسة  
سان رامون تحرك  حقیقة عدم  النظر عن  سلوكھ    مستعجلة بصرف  بسبب  التعلیمي  إلحاقھ  تغییر  ذلك  أو بخالف  الطالب،  لفصل 

 التأدیبي. 

في التداعي بشأن أي موضوعات مستعجلة في ھذا األمر. ومع ذلك، لم یتحرك    نالسبب الثاني، یزعم الطرفان أنھما ال یرغبا  
أجرتھ سان رامون، یزعم الطالب حدوث وقائع الطالب لرد الموضوعات المستعجلة. بعد الطعن في تحدید مظاھر اإلعاقة الذي  

وفق   استئنافًا  تشكل  موضوعات  رقم  اویثیر  رقم 3(ك)( 1415لقسم  القسم  في  الواردة  اإللزامیة  األحكام  تنطبق  وبالتالي   ،(
تغییر،   )(ب) لعقد جلسة مستعجلة. وعلیھ، تم رفض طلب إلغاء التعجیل. تبقى مواعید الجلسات المستعجلة المقررة دون4(ك)(1415

 ونتوقع من الطرفین تقدیم مذكرات اجتماع ما قبل الجلسة المستعجلة والمثول في جمیع الجلسات المستعجلة. 

ال شيء في ھذا األمر یمنع الطالب من تقدیم طلب إضافي إما لسحب المسائل المستعجلة أو لتوضیح أنھ یطلب عرض جمیع  
، فقط باعتبارھا حرمان من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني. إذا استمر الطالب على المسائل، والوقائع المتعلقة بھذه المسائل

ھذا المنوال، فقد یتم منعھ من الدفع بأي مخالفات لألحكام التأدیبیة الواردة في القانون أو المطالبة بأي تعویضات قد تكون مقررة لھ  
)(أ)، الفصل 3(ك)(1415عاقة، بما في ذلك تلك الواردة في القسم رقم في أمر یطالب سان رامون بإعادة مراجعة تحدید مظاھر اإل

 (أ)، وقانون كالیفورنیا المقابل. 300.534من قانون اللوائح الفدرالیة، القسم رقم  34رقم 

 األمر

 رفض طلب إلغاء التعجیل. 1. 
 استمرار الجلسة المستعجلة حسب الجدول الزمني المقرر.2. 

 بھذا أمرنا 

 )Theresa Ravandiتیریسا رافندي (
 قاضي القانون اإلداري 
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