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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات مكتب أمام

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،  في موضوع:

 ضد

 التعلیمیة.  Newhallمنطقة  

 2020060872رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة 

 قرار تحدید مدى كفایة شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة 

 2020 یولیو  10

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة، تُسمى شكوى، إلى مكتب الجلسات  2020یونیو  25بتاریخ 

  Newhall، قدمت منطقة 2020یولیو  9التعلیمیة. بتاریخ  Newhall، مع تسمیة منطقة OAHاإلداریة، یُشار إلیھ باالختصار 

 .6و  5المسألتین رقم  التعلیمیة إخطاًرا بعدم كفایة الشكوى، وتحدیدًا

 القانون الحاكم 

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

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

 )(أ). 7(ب)( 1415القسم 

أو تقییمھ أو مستواه   ) تصف المشكلة المتعلقة بالتغییر المقترح بخصوص تحدید الطالب1تعد 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  20ھو معروف ومتاح للطرف في ذلك الوقت. (الباب 

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

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

 . )35-34)، صفحات 2003، الجلسة األولى (108-185، تقریر مجلس الشیوخ رقم 115)، ص 2003(

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

یجب تفسیر متطلبات المرافعة بحریة في ضوء األھداف اإلصالحیة األشمل لقانون تعلیم األفراد  .)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 
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  ) Bentonمجلس التعلیم بمقاطعة سكامبیا ضد بنتون (؛ 2009 WL 2957991[nonpub.opn.]) CV-0215-JL-06رقم 

مجلس مدرسة  ) ضدSammonsسامونز (؛ F. Supp. 2d 1248, 1259-1260 406) 2005(المنطقة الجنوبیة من أالباما 
 8:04CV2657T24EAJ( 2005 WL 2850076، 2005أكتوبر  28(منطقة وسط فلوریدا، 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، 772 306) الملحق الفدرالي 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 

  Newhallتم سردھا، وجمیعھا كافیة. یزعم الطالب في المسألة األولى أن منطقة  تتذرع شكوى الطالب بستة ادعاءات

، من خالل عدم إجراء تقییم  FAPEالتعلیمیة قد رفضت توفیر تعلیم عام مجاني مناسب للطالب، أو المعروف اختصاًرا باسم 

الجة السمعیة والبصریة والذاكرة العاملة، ولم  ، ألن المنطقة لم تُقیِّم الطالب من ناحیة المع2018تربوي نفسي شامل في یونیو 

التعلیمیة قد رفضت توفیر تعلیم  Newhallتُقیِّمھ من الناحیة االجتماعیة العاطفیة بصورة مناسبة. تزعم المسألة الثانیة أن منطقة 

الطالب الحالیة. تزعم  نظًرا لسلوكیات 2018عام مجاني مناسب للطالب من خالل عدم إجراء تقییم للسلوك الوظیفي في یونیو 

، وبرنامج 2018یونیو  28التعلیمیة قد رفضت توفیر تعلیم عام مجاني مناسب للطالب في  Newhallالمسألة الثالثة أن منطقة 

، من خالل عدم توفیر مساعد شخصي بسبب سلوكھا، وتقدم المسألة الرابعة نفس  IEPتعلیم فردي، أو المعروف اختصاًرا باسم 

 . 2019یونیو  4یخص برنامج التعلیم الفردي بتاریخ  االدعاء فیما

  Newhallتزعم المسألتان الخامسة والسادسة، اللتان تضمان أجزاء فرعیة لكل مجال مستھدف في المسألة، أن منطقة 

  28ي في التعلیمیة قد رفضت توفیر تعلیم عام مجاني مناسب للطالب من خالل عدم تقدیم أھداف مناسبة لبرنامج التعلیم الفرد

، على الترتیب. یزعم الطالب أن األھداف المقدمة كانت غیر كافیة وأنھ كان ینبغي تقدیم أھداف 2019یونیو  4و  2018یونیو 

إضافیة لضمان تقدم أكادیمي مجٍد والحفاظ على المھارات في مستوى الصف. على وجھ التحدید، یؤكد الطالب أنھ في كال 

ن ھدف القراءة محسوبًا بصورة معقولة لضمان تحقیق فائدة تعلیمیة مجدیة، وأنھ لم تكن ھناك أھداف  برنامجي التعلیم الفردي لم یك

للقراءة في نواحي القراءة بطالقة أو القراءة والفھم أو كلمات النظر أو التحلیل أو المفردات. یزعم الطالب أیًضا أنھ في كال 

بًا بصورة معقولة لضمان تحقیق فائدة تعلیمیة مجدیة، وأنھ لم تكن ھناك برنامجي التعلیم الفردي، لم یكن ھدف الكتابة محسو

أھداف كتابة في نواحي الكتابة بطالقة والتعبیر الكتابي والتھجئة وقواعد النحو والكتابة باألحرف الكبیرة وعالمات الترقیم. 

ھدف الریاضیات محسوبًا بصورة معقولة لضمان  بالنسبة للریاضیات، یزعم الطالب أنھ في كال برنامجي التعلیم الفردي، لم یكن

الحقائق الریاضیة والتفكیر الریاضي والحساب واألشكال. تتضمن   تحقیق فائدة تعلیمیة مجدیة، وأنھ لم تكن ھناك أھداف في نواحي

 الشكوى أیًضا تسویة مقترحة فیما یخص جمیع االدعاءات. 

،  2018تا المشكلة على أنھا عدم كفایة التقییم التربوي النفسي في یونیو تعد المسألتان األولى والثانیة كافیتین. لقد حدد

. یزعم االدعاءان أن ھناك معلومات محددة تدعم ھاتین المسألتین، بما في ذلك 2018وعدم إجراء تقییم للسلوك الوظیفي في یونیو 

 ییًما وسلوك الطالب الذي یستدعي التقییم. التعلیمیة تق Newhallالتفاصیل المتعلقة بالمجاالت التي لم تُجر لھا منطقة 
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ُعرض أیًضا على نحو كاٍف المسألتان الثالثة والرابعة، اللتان تعترضان على عدم توفیر مساعد شخصي. تُحدد الشكوى  

االدعاءات التفصیلیة  برنامجي التعلیم الفردي الواردین في المسألة اللذین ینبغي فیھما توفیر مساعد شخصي، ھذا باإلضافة إلى  

 المتعلقة بسلوك الطالب التي تدعم ادعاءاتھ. 

التعلیمیة بالمعرفة  Newhallفیما یتعلق بالمسألتین الخامسة والسادسة، تتذرع شكوى الطالب بوقائع كافیة لتزوید منطقة 

تعلیم الفردي الواردین في المسألة، وھما والفھم للمسألتین اللتین تستند إلیھما ادعاءات الطالب. تحدد كلتا المسألتین برنامجي ال

. یحدد االدعاءان أیًضا أیًا من بنود التعلیم العام المجاني المناسب 2019یونیو  4و   2018یونیو  28برنامجي التعلیم الفردي في 

فیة التي كان یجب للطالب یمثل صعوبة، بمعنى أھداف القراءة والكتابة والریاضیات، وعلى وجھ التحدید، ما ھي األھداف اإلضا

تقدیمھا للطالب في تلك النواحي. یزعم الطالب عدم إحرازه ألي تقدم في جمیع المجاالت األكادیمیة، وأن األھداف المقدمة لم  

تضمن تقدًما أكادیمیًا مجدیًا أو تحافظ على المھارات في مستوى الصف، مع ضرب بعض األمثلة المحددة ألوجھ القصور 

 ة لدى الطالب.األكادیمیة المزعوم

التعلیمیة بالرد والمشاركة في   Newhallتحدد شكوى الطالب المسائل والوقائع الكافیة حول المشكالت للسماح لمنطقة 

 جلسة التسویة والوساطة. 

 وعلیھ، فإن الوقائع المزعومة في شكوى الطالب كافیة.

 القرار

 ). 2)(أ)(7(ب)(  1415الوالیات المتحدة، القسم من قانون  20تعد الشكوى كافیة، وذلك بموجب الباب  .1

 تم تأكید جمیع مواعید جلسات الوساطة والجلسات التمھیدیة والجلسات.  .2

 أمرنا. ھكذا

 ) Laurie Gorslineلوري جورسلین (

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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