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، قدم الطالب جلسة إجراءات قانونیة واجبة، تُسمى شكوى، إلى مكتب الجلسات اإلداریة،  2020فبرایر  5بتاریخ 

فبرایر، قدمت منطقة   10التعلیمیة الموحدة. بتاریخ  Corona-Norco، مع تسمیة منطقة OAHیُشار إلیھ باالختصار 

Corona-Norco  .التعلیمیة إخطاًرا بعدم كفایة الشكوى 

 القانون الحاكم

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

من قانون  20إال إذا كانت الشكوى تفي بمتطلبات الباب  قد جلسة ال یحق للطرف الُمقدم للشكوى طلب ع .(ب) و (ج)) 

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

) 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(2؛ و(مستواه التعلیمي، أو تزوید الطالب بتعلیم عام مناسب ومجاني

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

ف المذكورة تحول ھذه المتطلبات دون تقدیم شكاوى مبھمة ومربكة، وتعزز اإلنصاف من خالل تزوید األطرا .)) 4) و (3(

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

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

34-35(. 

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 

جلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة التي یُصرح بھا القانون. (السید بورك  األفراد ذوي اإلعاقة والطابع غیر الرسمي نسبیًا ل 
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(Burke) بالنیابة عن ألیكساندرا آر (Alexandra R).  ضد منطقة Brookline التعلیمیة (.D.N.H، 10  سبتمبر 2009،  

اإلجراء المدني رقم WL 2957991[nonpub.opn.] (CV-0215-JL-06 2009؛  مجلس التعلیم بمقاطعة سكامبیا . ض د 

  (Sammons) 406؛ سامونز F. Supp. 2d 1248, 1259-1260 (2005 المنطقة الجنوبیة من أالباما)  (Benton) بنتون
2005 WL  (8:04CV2657T24EAJ ،2005 منطقة وسط فلوریدا، 28 أكتوبر) ضد مجلس مدرسة مقاطعة بول ك
2850076 [.nonpub.opn]؛ راجع إم إس -جي (M.S.-G) ضد مجلس تعلیم منطق ة Lenape Regional الثانویة 

التعلیمیة (الدائرة الثالثة 2009) الملحق الفدرالي 775 ،772 306 [.nonpub.opn]).  ما إذا كانت الشكوى كافیة أم ال ھ و 
أمر یخضع لتقدیر قاضي القانون اإلداري. (المساعدة المقدمة للوالیات لتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة وِمنح مرحلة ما قب ل 

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

 مناقشة

 ءات، البعض منھا كاٍف والبعض اآلخر غیر كاٍف. تتم مناقشة المسائل أدناه.تتذرع شكوى الطالب بثالثة ادعا 

التعلیمیة بما تستند علیھ  Corona-Norcoعُرضت المسألتان األولى والثانیة على نحو كاٍف إلخطار منطقة  

للطالب دون إخطار   التعلیمیة قد نقلت المساعد الشخصي Corona-Norcoادعاءات الطالب. تزعم المسألة األولى أن منطقة 

وعوًضا عن ذلك تستخدم مساعدین من فصول أخرى. تزعم األم أیًضا أن لدیھا معلومات تُفید بعدم وجود مساعد شخصي 

، 2019في فبرایر  Chino Valley SDللطالب. یقترح الطالب كتسویة "االلتزام ببرنامج التعلیم الفردي المكتوب، الُمقدم من 

 مات الفردیة المكثفة". وتوفیر مساعد شخصي للخد

التعلیمیة أن المسألة األولى مربكة وغیر واضحة فیما یخص اإلطار الزمني، وتنص  Corona-Norcoتزعم منطقة 

على تسویة مقترحة تشمل منطقة تعلیمیة أخرى. ولكن، عُرضت المسألة األولى للطالب على نحو كاٍف للسماح لمنطقة 

Corona-Norco لجلسة التسویة والوساطة والجلسة اإلداریة. بالنظر إلى شكوى الطالب ككل، فاإلطار   التعلیمیة باالستعداد

. أثناء جلسة التسویة یمكن توضیح أي تناقضات ملحوظة أو معلومات غیر واضحة 2020-2019الزمني ھو العام الدراسي 

 في تقریر الوقائع الخاص بالطالب أو التسویة المقترحة.

تنص على  2019دیسمبر  18لطالب أن مالحظات برنامج التعلیم الفردي الخاص بھ بتاریخ تزعم المسألة الثانیة ل

التعلیمیة ستنظر في  Corona-Norco، فإن منطقة 2019دیسمبر  20أنھ في حالة عدم وجود مساعد شخصي بحلول 

 Corona-Norcoمنطقة ، وھي مدرسة غیر عامة. یطلب الطالب كتسویة مقترحة أن تلتزم Portviewاالستعانة بمدرسة 

 . Portviewوتنقل الطالب إلى مدرسة  2019دیسمبر  20التعلیمیة ببرنامج التعلیم الفردي بتاریخ 

التعلیمیة أن المسألة الثانیة غیر كافیة وتنص فقط على مزاعم وقائع غیر كاملة  Corona-Norcoتزعم منطقة 

 التعلیمیة التكھن فیما یخص مشكالت الطالب. Corona-Norcoتتطلب من منطقة 

التعلیمیة لم  Corona-Norcoولكن، بالنظر إلى المسألة الثانیة والتسویة المقترحة لھا معًا، تزعم شكوى الطالب أن منطقة 

، عند  Portsview، من خالل عدم النظر في إلحاق الطالب بمدرسة 2019 دیسمبر 20تنفذ برنامج التعلیم الفردي بتاریخ 
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-Coronaلطالب. لقد عُرضت المسألة الثانیة على نحو كاٍف للسماح لمنطقة اإلخفاق المزعوم في توفیر مساعد شخصي ل

Norco  التعلیمیة باالستعداد لجلسة التسویة والوساطة والجلسة اإلداریة. یمكن تفسیر أي توضیح مطلوب فیما یخص الطالب

 في جلسة التسویة. 

أو ممثل و/ أو وكیل، لمساعدتي في  تنص المسألة الثالثة للطالب على أنھ "من حقي أن یكون لدي محام و/

 اجتماعات برنامج التعلیم الفردي".

التعلیمیة أن المسألة الثالثة عُرضت على نحو غیر كاٍف لعدم نصھا على ادعاء  Corona-Norcoتزعم منطقة 

ما یتعلق بتحدید الطالب مناسب لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة. لم تنص المسألة الثالثة على ادعاء یخص التغییر المقترح فی

أو تقییمھ أو مستواه التعلیمي أو توفیر تعلیم عام مجاني مناسب لھ. وعلیھ، لم تتمكن المسألة الثالثة للطالب من أن تنص على 

 ادعاء أو وقائع إلقامة ادعاء وفقًا لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، ویعد االدعاء غیر كاٍف.

ثلھما محام، طلب توفیر وسیط من مكتب الجلسات اإلداریة لمساعدتھما في تحدید المسائل  یجوز للوالدین الذین ال یم

یتم حث الوالدین على االتصال بمكتب  .) 56505والتسویات المقترحة التي یجب تضمینھا في الشكوى. (قانون التعلیم، القسم 

 ما بعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة.الجلسات اإلداریة للحصول على المساعدة إذا كانوا یعتزمون تعدیل طلبھ

 القرار 

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

 ).2)(أ)(7(ب)( 1415

والیات المتحدة،  من قانون ال 20عُرضت المسألة الثالثة في شكوى الطالب على نحو غیر كاٍف، وذلك بموجب الباب  .2

 )(د).2(ج)( 1415القسم 

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

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

یوًما من تاریخ ھذا القرار. سیؤدي تقدیم شكوى معدلة إلى إعادة بدء الجداول الزمنیة المطبقة   14تقدیمھا في موعد أقصاه 

 لجلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة. 

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

 أمرنا.  ھكذا

)  Rita Defilippisریتا دیفیلیبس (

قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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