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 كالیفورنیا اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 الطالب،  ولي األمر بالنیابة عن في موضوع:

 ضد

   الموحدة. التعلیمیة   NORWALK-LA MIRADAمنطقة

 2019100208رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة 

 قرار تحدید مدى كفایة شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة 

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة، تُسمى شكوى، إلى مكتب الجلسات 2019أكتوبر  3بتاریخ 

، 2019أكتوبر  11التعلیمیة الموحدة. بتاریخ  Norwalk-La Mirada، مع تسمیة منطقة OAHاإلداریة، یُشار إلیھ باالختصار 

 دة إخطاًرا بعدم كفایة الشكوى. التعلیمیة الموح Norwalk-La Miradaقدمت منطقة 

 القانون الحاكم 

(ب) و   1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20یحق لألطراف المذكورة االعتراض على كفایة الشكوى. (الباب 

م للشكوى طلب عقد جلسة إال إذا كانت الشكوى تفي بمتطلبات الباب    .(ج)) المتحدة،   من قانون الوالیات 20ال یحق للطرف الُمقدِّ

 )(أ). 7(ب)( 1415القسم 

) تصف المشكلة المتعلقة بالتغییر المقترح بخصوص تحدید الطالب أو تقییمھ أو مستواه  1تعد الشكوى كافیة إذا كانت: (

) تتضمن حالً مقترًحا في نطاق ما  3) تتضمن حقائق عن المشكلة؛ و(2التعلیمي، أو تزوید الطالب بتعلیم عام مناسب ومجاني؛ و(

تحول   .))4) و (3()2()(أ) 7(ب)( 1415من قانون الوالیات المتحدة القسم  20و معروف ومتاح للطرف في ذلك الوقت. (الباب ھ

ھذه المتطلبات دون تقدیم شكاوى مبھمة ومربكة، وتعزز اإلنصاف من خالل تزوید األطراف المذكورة بمعلومات كافیة لمعرفة 

الجلسة األولى   108-77كیفیة االستعداد للجلسة وكیفیة المشاركة في جلسات التسویة والوساطة. (انظر تقریر مجلس النواب رقم 

 . )35-34)، صفحات 2003، الجلسة األولى (108-185س الشیوخ رقم ، تقریر مجل115)، ص 2003(

توفر الشكوى معلومات كافیة عندما توفر "معرفة وفھًما للمسائل التي تستند إلیھا الشكوى". (تقریر مجلس الشیوخ رقم 

انون تعلیم األفراد یجب تفسیر متطلبات المرافعة بحریة في ضوء األھداف اإلصالحیة األشمل لق .)34، ص أعاله، 185-108

)  Burkeذوي اإلعاقة والطابع غیر الرسمي نسبیًا لجلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة التي یُصرح بھا القانون. (السید بورك (

، اإلجراء المدني 2009سبتمبر  D.N.H. ،10(التعلیمیة  Brooklineضد منطقة  .)Alexandra Rألیكساندرا آر (بالنیابة عن 

  )Bentonبنتون ( مجلس التعلیم بمقاطعة سكامبیا ضد؛ 2009 WL 2957991[nonpub.opn.]) CV-0215-JL-06رقم 
 ) ضدSammonsسامونز (؛ F. Supp. 2d 1248, 1259-1260 406) 2005(المنطقة الجنوبیة من أالباما 
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 8:04CV2657T24EAJ (2005 WL 2850076، 2005أكتوبر  28(منطقة وسط فلوریدا، مجلس مدرسة مقاطعة بولك 

]nonpub.opn. جي (-إم إس  ]؛ راجعM.S.-G ضد مجلس تعلیم منطقة (Lenape Regional  الدائرة الثالثة الثانویة التعلیمیة)

ما إذا كانت الشكوى كافیة أم ال ھو أمر یخضع لتقدیر قاضي  .]).nonpub.opn[ 775، 772الملحق الفدرالي   306 )2009

  14القانون اإلداري. (المساعدة المقدمة للوالیات لتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة وِمنح مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة (

 . )FR 46 ،540-46541، 46699 71) 2006أغسطس 

 مناقشة 

 بثالثة ادعاءات في الشكوى، اثنان منھا كافیتان وواحدة غیر كافیة. تتم مناقشة المسائل أدناه. تتذرع شكوى الطالب 

التعلیمیة بما تستند علیھ  Norwalk-La Miradaُعرضت المسألتان األولى والثانیة على نحو كاٍف إلخطار منطقة  

التعلیمیة بما تستند   Norwalk-La Miradaر منطقة ادعاءات الطالب. قدمت ھاتان المسألتان شكوى محددة ووقائع كافیة إلخطا

 إلیھ الشكوى للسماح لھذه المنطقة التعلیمیة بالمشاركة في فترة التسویة والوساطة واالستعداد لجلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة.

علیم عام مجاني  التعلیمیة رفضت توفیر ت Norwalk-La Miradaفیما یخص المسألة الثالثة، یزعم الطالب أن منطقة 

مناسب للطالب من خالل عدم إجرائھا تسھیالت في برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطالب. في تقریر الوقائع الخاص بالطالب،  

. استنادًا 2019فبرایر  22و   2017ودیسمبر  2016مارس  2حدد الطالب العدید من برامج التعلیم الفردي في التواریخ التالیة: 

  Norwalk-La Miradaالمقدمة، غیر واضح ما ھو برنامج التعلیم الفردي الذي یزعم الطالب أن منطقة  إلى المعلومات

 التعلیمیة بما تستند علیھ شكوى الطالب.  Norwalk-La Miradaالتعلیمیة لم تنفذه. ویعد ھذا غیر كاٍف إلخطار منطقة 

 القرار

 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20كافیتین، وذلك بموجب الباب تعد المسألتان األولى والثانیة في شكوى الطالب  .1

 ). 2) (أ)(7(ب)(

 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20ُعرضت المسألة الثالثة في شكوى الطالب على نحو غیر كاٍف، وذلك بموجب الباب  .2

 )(د). 2(ج)(

 ). 2() 1()(ھـ)2(ج)( 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم   20الباب یُسمح للطالب بتقدیم شكوى ُمعدلة وذلك بموجب  .3

)، ویجب تقدیمھا في 2) (أ)(7(ب)(  1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم   20یجب أن تلتزم الشكوى الُمعدلة بمتطلبات الباب  .4

دء الجداول الزمنیة المطبقة لجلسة اإلجراءات یوًما من تاریخ ھذا القرار. سیؤدي تقدیم شكوى معدلة إلى إعادة ب 14موعد أقصاه 

 القانونیة الواجبة.

 إذا لم یقدم الطالب الشكوى الُمعدلة في الوقت المناسب، فسیتم النظر فقط في المسألتین األولى والثانیة في شكوى الطالب. .5

 أمرنا. ھكذا

 2019أكتوبر  21التاریخ: 
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 )  Marlo Nisperosمارلو نیسبیروس (

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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