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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،  في موضوع:

 ضد

 الموحدة. التعلیمیة  CAPISTRANOمنطقة 
 2020011100رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة 

 قرار تحدید مدى عدم كفایة شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة 

 2020فبرایر  18

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة، تُسمى شكوى، إلى مكتب الجلسات 2020ینایر  30بتاریخ 

 YMCAالتابع لـ  ASESالتعلیمیة الموحدة وبرنامج  Capistrano، مع تسمیة منطقة OAHاإلداریة، یُشار إلیھ باالختصار 

، قدمت  2019فبرایر  14كطرف. بتاریخ  YMCAاستبعد مكتب الجلسات اإلداریة ، 2020فبرایر  3بمقاطعة أورانج. في 

 التعلیمیة إخطاًرا بعدم كفایة الشكوى.  Capistranoمنطقة 

 القانون الحاكم

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

م للشكوى طلب عقد جلسة ال یحق للط .(ب) و (ج))  من قانون  20إال إذا كانت الشكوى تفي بمتطلبات الباب  رف الُمقدِّ

 )(أ). 7(ب)( 1415الوالیات المتحدة، القسم 

یوًما من   15مكتب الجلسات اإلداریة والطرف اآلخر كتابیًا خالل  أحد الطرفین یُخطر لم ما  كافیة تعتبر الشكوى

من قانون الوالیات المتحدة، القسم   20متطلبات اإلخطار. (الباب   ن الشكوى لم تستوفتلقي الشكوى بأن الطرف یعتقد أ 

 . ))1، القسم الفرعي (د)(56505القسم  )(ج)؛ قانون التعلیم،2(ج)( 1415

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

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

 () 2()(أ)7(ب)( 1415من قانون الوالیات المتحدة القسم  20في نطاق ما ھو معروف ومتاح للطرف في ذلك الوقت. (الباب 

م شكاوى مبھمة ومربكة، وتعزز اإلنصاف من خالل تزوید األطراف المذكورة تحول ھذه المتطلبات دون تقدی . ))4و ( 3)

بمعلومات كافیة لمعرفة كیفیة االستعداد للجلسة وكیفیة المشاركة في جلسات التسویة والوساطة. (انظر تقریر مجلس النواب 

)، صفحات 2003ة األولى (، الجلس108-185، تقریر مجلس الشیوخ رقم 115)، ص 2003، الجلسة األولى (108-77رقم 

34-35(. 
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توفر الشكوى معلومات كافیة عندما توفر "معرفة وفھًما للمسائل التي تستند إلیھا الشكوى". (تقریر مجلس الشیوخ  

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

اقة والطابع غیر الرسمي نسبیًا لجلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة التي یُصرح بھا القانون. (السید بورك  األفراد ذوي اإلع

)Burke ألیكساندرا آر () بالنیابة عنAlexandra R ضد منطقة (.Brookline  التعلیمیة)D.N.H.، 10   2009سبتمبر  ،

مجلس التعلیم بمقاطعة سكامبیا ضد  ]؛  CV-0215-JL(  2009 WL 2957991].opn.nonpub-06اإلجراء المدني رقم 
)  Sammonsسامونز (؛ F. Supp. 2d 1248, 1259-1260 406) 2005(المنطقة الجنوبیة من أالباما  ) Bentonبنتون (

 8:04CV2657T24EAJ (2005 WL، 2005أكتوبر  28، (منطقة وسط فلوریدامجلس مدرسة مقاطعة بولك   ضد

2850076 ]nonpub.opn جي (-إم إس ]؛ راجعM.S.-G ضد مجلس تعلیم منطقة (Lenape Regional  الثانویة التعلیمیة
أم  ال ھو  أمر  یخضع    ما إذا كانت الشكوى كافیة . ]).nonpub.opn[  775، 772الملحق الفدرالي  306 )2009(الدائرة الثالثة 

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

 . )FR 46 ،540-46541، 46699 71) 2006أغسطس  14ذوي اإلعاقة (

 مناقشة

یوًما من تلقي شكوى الطالب. ویرد فیھ أن   15التعلیمیة إخطارھا بعدم الكفایة خالل  Capistranoقدمت منطقة 

التعلیمیة ألي إجراءات أو التقاعس عن اتخاذھا من شأنھ التأثیر على  Capistranoشكوى الطالب لم تزعم بأن اتخاذ منطقة 

طالب عُرضت على نحو غیر كاٍف إلخطارھا بأي انتھاك  التعلیمیة أن شكوى ال Capistranoتعلیم الطالب. تؤكد منطقة 

، أو تقییمھ أو إلحاقھ FAPEقانوني مزعوم متعلق بالطالب وتحدید التعلیم العام المجاني المناسب، أو المعروف اختصاًرا باسم 

 بھ أو توفیره لھ. 

ألنھا لم تزود منطقة  تتذرع شكوى الطالب بأربع مسائل. عُرضت جمیع المسائل األربعة على نحو غیر كاٍف 

Capistrano   التعلیمیة بالوصف المطلوب فیما یتعلق بكیفیة ارتباط المزاعم بقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة أو رفض توفیر

 تعلیم عام مجاني مناسب.

ا  ، وفقً 2019سبتمبر  20بتاریخ  YMCA من ASESیُشیر الطالب في المسألة األولى إلى أنھ تم قبولھ في برنامج 

التعلیمیة قد مارست التمییز ضده كطالب   Capistranoالتفاقیة تسویة، لكنھ لم یلتحق بالبرنامج بعد. یزعم الطالب أن منطقة 

. لم تتضمن المسألة األولى  YMCA، بھدف منع التحاقھ ببرنامج IEPملتحق ببرنامج تعلیم فردي أو المعروف اختصاًرا باسم 

والتعلیم العام المجاني المناسب. ال یزعم الطالب اتخاذ منطقة  YMCAن االلتحاق ببرنامج أي وقائع داعمة توضح العالقة بی

Capistrano  التعلیمیة ألي إجراءات أو التقاعس عن اتخاذھا فیما یخص تحدید الطالب أو تقییمھ أو مستواه التعلیمي أو توفیر

 قد عُرضت على نحو غیر كاٍف.  تعلیم عام مناسب ومجاني لھ. وبناًء علیھ، فإن المسألة األولى

التعلیمیة. بدالً من ذلك،   Capistranoأخفقت المسائل الثانیة والثالثة والرابعة في ادعاء أي انتھاك من قِبل منطقة 
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. یزعم الطالب أن  ASESمنع التحاقھ ببرنامج  قاموا بالتمییز ضد الطالب بھدف YMCAتزعم ھذه المسائل أن العاملین في 

أخضعوه لعملیة التحاق مختلفة، ولم یسمحوا لوالدتھ بأن تكون جزًءا من حلقة التواصل أو أن تصطحبھ  YMCAالعاملین في 

من البرنامج، وطلبوا توفیر مساعد شخصي بدوام كامل للطالب، ثم لم یوفروا مساعدًا. ال توجد معلومات حول كیفیة ارتباط 

التعلیمیة، الطرف الوحید المتبقي، توفیر تعلیم عام مجاني مناسب أو تأثیر  Capistranoة برفض منطقة ھذه الوقائع المزعوم

ذلك على تعلیم الطالب. لم یتمكن الطالب من تقدیم حجة تبین عالقة ھذه الوقائع ببرنامج تعلیم فردي معین أو اإلعاقات التي  

من غیر الواضح ما إذا كانت أي من المشكالت التي تواجھ الطالب تقع ضمن  یعاني منھا أو التسھیالت أو الخدمات المقدمة لھ. 

 اختصاص مكتب الجلسات اإلداریة دون مزید من الوصف. 

لم تتضمن شكوى الطالب أي معلومات تتعلق باحتیاجاتھ التعلیمیة، وبرنامج التعلیم الفردي الملتحق بھ حالیًا، 

، وكیف یرتبط التحاق الطالب بھذا  YMCAمن   ASES ما یخص برنامجالتعلیمیة فی Capistranoومسؤولیات منطقة 

التعلیمیة بالوصف المطلوب للمشكلة   Capistranoالبرنامج بتوفیر تعلیم عام مجاني مناسب. وعلیھ، لم تزود الشكوى منطقة 

 والوقائع المتعلقة بھا.

  YMCA، وبرنامج تواصل بین YMCAمن   ASES التسویات التي یقترحھا الطالب تطلب التحاقھ ببرنامج

والمنزل، وتوفیر مساعد شخصي أو میسر بدوام كامل، وسداد تكالیف الرعایة النھاریة الخاصة. یلزم أن تتضمن الشكوى  

من قانون الوالیات المتحدة القسم  20الوقت. (الباب  ھذا في للطرف في نطاق ما ھو معروف ومتوفر للمشكلة حالً مقترًحا 

لقد استوفى الطالب المعیار المطلوب من الناحیة القانونیة الذي ینص على إعالن التسویة في  . )) 4(() 2((أ)) 7(ب)( 1415

 نطاق ما ھو معروف ومتوفر لھ. 

محام طلب توفیر وسیط من مكتب   وسیط لمساعدة الوالدین الذین لیس لدیھما ممثل: یجوز للوالدین الذین ال یمثلھما 

ا في تحدید المسائل والتسویات المقترحة التي یجب تضمینھا في الشكوى. (قانون التعلیم، القسم الجلسات اإلداریة لمساعدتھم

یتم حث الوالدین على االتصال بمكتب الجلسات اإلداریة للحصول على المساعدة إذا كانوا یعتزمون تعدیل طلبھما   .)56505

 بعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة.

 القرار 
 

من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20الطالب على نحو غیر كاٍف، وذلك بموجب الباب  عُرضت شكوى  .1

 )(د). 2(ج)( 1415

 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم   20یُسمح للطالب بتقدیم شكوى ُمعدلة وذلك بموجب الباب  .2

 ). 2()1()(ھـ)2(ج)(

)،  2)(أ)(7(ب)( 1415قانون الوالیات المتحدة، القسم من  20یجب أن تلتزم الشكوى الُمعدلة بمتطلبات الباب  .3

 یوًما من تاریخ ھذا القرار.  14ویجب تقدیمھا في موعد أقصاه 

 إذا لم یقدم الطالب الشكوى الُمعدلة في الوقت المناسب، فسیتم رفض الشكوى.  .4

 تم إلغاء سریان جمیع التواریخ المحددة ُمسبقًا فیما یتعلق بھذه المسألة. .5
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 نا. أمر ھكذا

) Theresa Ravandiتیریزا رافاندي (

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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