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التعلیمیة الموحدة،  ، قدم الطالب طلب عقد جلسة قانونیة، یُعرف باسم شكوى، ضد منطقة لوس انجلوس2020مایو  27بتاریخ      
التي یُشار إلیھا باسم لوس أنجلوس الموحدة. استنادًا إلى المسائل المؤكدة في الشكوى، أصدر مكتب الجلسات اإلداریة، الذي یُشار 

. حدد 2020مایو    29، أمر تحدید جدول زمني وإشعار جلسة قانونیة ووساطة مستعجلة وغیر مستعجلة بتاریخ  OAHإلیھ باسم  
یونیو لعقد اجتماع ما   15إلجراء وساطة مستعجلة بشأن ھذه المسألة، وتاریخ    2020یونیو    10د الجدول الزمني تاریخ  أمر تحدی

 لعقد جلسة مستعجلة.  2020یونیو  25و  24و  23قبل الجلسة المستعجلة، وتاریخ 

ید الجلسات المستعجلة. لم یتم طلب رد من  ، قدم الطالب طلب إللغاء تعجیل ھذه المسألة وإلغاء مواع2020یونیو    2بتاریخ  
 .الموحدة التعلیمیة منطقة لوس انجلوس

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

(أ)  300.532، القسم رقم  20)(أ) من قانون الوالیات المتحدة رقم  3(ك)(1415الحصول على جلسة قانونیة مستعجلة. (القسم رقم  
   .)) 2006( 34من قانون اللوائح الفدرالیة رقم 

یجب أن تُعقد الجلسة القانونیة  المستعجلة أمام مكتب الجلسات اإلداریة في غضون  20  یوم دراسي من تاریخ تقدیم شكوى تطال ب 
بعقد الجلسة. (القسم رقم  1415(ك)(4)(ب) من قانون الوالیات المتحدة رقم  20، القسم رقم  300.532(ج)(2) من قانون اللوائح 
الفدرالیة رقم 34).  ویعتبر الحق اإلجرائي في جلسة قانونیة مستعجلة إلزامیًا وال یخول مكتب الجلسات اإلداریة لعمل استثناءات أو  
منح تأجیالت لمسائل مستعجلة. (المرجع نفسھ). یمكن إلغاء تعجیل مسألة ما أو تأجیلھا في حالة واحدة فقط وھي إذا كانت ال توج د 
مسألة مزعومة تخضع إلى جلسة مستعجلة، أو إذا سحب الطالب المسائل الواردة في ا لشكوى التي أفضت إلى الجلسة المستعجلة، 
أو إذا اختار الطالب الطعن في قرار تغییر اإللحاق بموجب الباب رقم 20، القسم رقم 1415، القسم الفرعي رقم (ب)(6)(أ) ولیس 
  ،157 F. Supp. 3d 1064  (D.N.M. 2016)  بموجب القسم الفرعي رقم (ك). (مولینا ضد مجلس التعلیم بمدارس لوس لوناس
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 .(1068-1071

 أثارت شكوى الطالب مسألة واحدة قد تستوجب عقد جلسة مستعجلة.     

 على ما یلي: 3وعلى وجھ التحدید، تؤكد المسألة رقم 

 التعلیمیة الموحدة بتغییر إلحاق الطالب بنقلھ من بیئة التعلیم العام إلى بیئة بدیلة. قامت منطقة لوس انجلوس• 
أیام بعد تغییر إلحاق الطالب بنقلھ إلى    10التعلیمیة الموحدة تحدید مظاھر اإلعاقة في غضون   منطقة لوس انجلوس  تجرلم  • 

 إلحاق بدیل.
 التعلیمیة الموحدة ولي األمر بإشعار عن قرارھا بتغییر إلحاق الطالب ونقلھ إلى إلحاق بدیل.  لم تزود منطقة لوس انجلوس• 
الموحدة على حقوق الطالب وحرمتھ من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني، الذي    یمیةالتعل منطقة لوس انجلوس  تعدت• 

 ، من خالل اخفاقھا في إجراء تحدید مظاھر اإلعاقة.FAPEیُشار إلیھ باسم 
التعلیمي الخاص    التعلیمیة انتھكت منطقة لوس انجلوس•  البرنامج  الموحدة فرصة ولي األمر في المشاركة في صیاغة 

 وحرمت الطالب من میزة تعلیمیة من خالل اخفاقھا في إرسال إشعار وتحدید مظاھر اإلعاقة.  بالطالب،

(ك) من قانون الوالیات  1415، القسم رقم  20یؤكد الطلب المقدم من الطالب أنھ لم یكن ینوي رفع دعاوى بموجب الباب رقم       
)(أ) من  6(ب)(1415، القسم رقم  20تعویضات بموجب الباب رقم  المتحدة، وبدًال من ذلك، یؤكد الطالب أنھ فقط كان ینوي طلب  

قانون الوالیات المتحدة. یؤكد الطالب أنھ ال یخضع إلى أي إجراءات تأدیبیة حالیة أو قید النظر وأنھ ال یقیم استئناف بموجب الباب  
 ) من قانون الوالیات المتحدة. 3(ك)(1415، القسم رقم 20رقم 

واء الشكوى على وقائع تتعلق باإلخفاق في تحدید مظاھر اإلعاقة، أثبت الطالب أنھ لم یكن یعتزم إثارة ھذا على الرغم من احت     
األمر باعتباره مسألة مستعجلة. یعتبر تأكید الطالب بمثابة سحب للمسألة بشكل فعال إلى الحد الذي یتم فیھ إثارة الدعوى بموجب 

تنطبق  3(ك)(1415القسم رقم   القسم رقم  ). ولذلك، ال  في  الواردة  اإللزامیة  جلسة  4(ك)(1415األحكام  بعقد  تقضي  التي  )(ب) 
 ). وبالتالي، سیتم إلغاء مواعید الجلسات المستعجلة.F. Supp. 3d 1064 ،1068-1071 157 مولینا، سوبرا،مستعجلة. (

الثالث والوقائع المتعلقة بھ فقط،        حرمان من الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني یجوز للطالب طرح الموضوع  باعتباره 
). سوف یتم منع الطالب من الدفع بأي مخالفات لألحكام التأدیبیة بالقانون التي كانت ستُكفل للطالب 6(ب)(1415بموجب القسم رقم  

ي ذلك األحكام الواردة في الباب رقم في أمر یطالب منطقة لوس أنجلوس التعلیمیة الموحدة بعقد اجتماع تحدید مظاھر اإلعاقة، بما ف 
(أ) من قانون اللوائح الفدرالیة، 300.532، القسم رقم  34)(أ) من قانون الوالیات المتحدة والباب رقم  3(ك)(1414، القسم رقم  20

 وقانون كالیفورنیا المقابل.

 األمر

، القسم  20لدعاوى الناشئة بموجب الباب رقم  على ا  3الموافقة على طلب إلغاء تعجیل ھذه المسألة. اقتصار الموضوع رقم  1. 
 العالقة.  ي)(أ) من قانون الوالیات المتحدة وقانون كالیفورنیا ذ6(ب)(1415رقم 

 15، اجتماع ما قبل الجلسة المستعجلة:  2020یونیو    10إلغاء مواعید الجلسات المستعجلة التالیة: الوساطة المستعجلة:  2. 
 . 2020یونیو  25و  24و  23المستعجلة: ، الجلسة 2020یونیو 

االستمرار في نظر المسألة غیر العاجلة حسب المواعید المذكورة في أمر تحدید الجدول الزمني، ما لم یصدر أمر بخالف  3.
 ذلك.

 بھذا أمرنا 

 ) Adrienne L. Krikorianل. كریكوریان (أدریان إی
 قاضي القانون اإلداري 
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