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 كالیفورنیا اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 في موضوع: ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

 التعلیمیة الموحدة. LOS ANGELESمنطقة 
 2020090015رقم  الجلسات اإلداریة  مكتب قضیة 

إعادة تحدید  قرار تحدید مدى كفایة شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة؛ وقرار  

 موعد لجلسة األمر بتبیان األسباب الموجبة للنظر في الدعوى 

 2020 سبتمبر 14

، قدم الطالب طلبًا لعقد جلسة إجراءات قانونیة واجبة، تُسمى شكوى، إلى مكتب الجلسات  2020أغسطس  31بتاریخ 

، قدمت  2020سبتمبر  11التعلیمیة الموحدة. بتاریخ  Los Angelesمنطقة  ، مع تسمیةOAHاإلداریة، یُشار إلیھ باالختصار 

 ة الشكوى.التعلیمیة إخطاًرا بعدم كفای Los Angelesمنطقة 

 القانون الحاكم 

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

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

 )(أ). 7(ب)( 1415القسم 

 تعد الشكوى كافیة إذا كانت: 

تصف المشكلة المتعلقة بالتغییر المقترح بخصوص تحدید الطالب أو تقییمھ أو مستواه التعلیمي، أو تزوید الطالب بتعلیم عام مناسب   .1

 ومجاني؛

 وتتضمن حقائق عن المشكلة؛  .2

 الوقت. وتتضمن حالً مقترًحا في نطاق ما ھو معروف ومتوفر للطرف في ھذا  .3

تحول ھذه المتطلبات دون تقدیم شكاوى مبھمة  .))4و ( )3()2()(أ)7(ب)( 1415من قانون الوالیات المتحدة القسم  20(الباب 

ومربكة، وتعزز اإلنصاف من خالل تزوید األطراف المذكورة بمعلومات كافیة لمعرفة كیفیة االستعداد للجلسة وكیفیة المشاركة 

  ، تقریر مجل115)، ص 2003الجلسة األولى ( 108-77في جلسات التسویة والوساطة. (انظر تقریر مجلس النواب رقم 
 

س

 .)35-34)، صفحات 2003، الجلسة األولى (108-185الشیوخ رقم 
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ًفھما للمسائل التي تستند إلیھا الشكوى". (تقریر مجلس الشیوخ رقم 185- توفر الشكوى معلومات كافیة عندما توفر "معرفة و

108، أعاله، ص 34). یجب تفسیر متطلبات المرافعة بحریة في ضوء األھداف اإلصالحیة األشمل لقانون تعلیم األفراد ذوي 

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

عن ألیكساندرا آر (Alexandra R). ضد منطقة Brookline التعلیمیة (.D.N.H، 10 سبتمبر 2009، اإلجراء المدني رقم 

   (Benton) 2009 -06؛ مجلس التعلیم بمقاطعة سكامبیا  ضد بنتون WL 2957991[nonpub.opn.] (CV-0215-JL

(المنطقة الجنوبیة من أالباما 2005) F. Supp. 2d 1248, 1259-1260 406؛ سامونز (Sammons) ضد مجلس مدرسة 

 2005 WL 2850076 (8:04CV2657T24EAJ ،2005 منطقة وسط فلوریدا، 28 أكتوبر) مقاطعة بولك
[.nonpub.opn]؛ راجع إم إ س -جي (M.S.-G) ضد مجلس تعلیم منطقة Lenape Regional الثانویة التعلیمیة (الدائرة الثالثة 

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

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

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

نون تعلیم األفراد ذوي ، أصدر النائب العام الفتوى القانونیة التي تأخذ في االعتبار ما إذا كان قا 2017سبتمبر  28بتاریخ 

اإلعاقة و/أو اللوائح التنفیذیة و/أو قانون التعلیم في والیة كالیفورنیا قد سمح ألحد الطرفین في اإلجراءات القانونیة الواجبة 

أي المتعلقة بالتعلیم الخاص بأن یتم تمثیلھ من قِبل شخص لم یكن عضًوا عامالً في نقابة المحامین بوالیة كالیفورنیا. خلص ر

النائب العام إلى أن ھذه القوانین ال تسمح بأن یتم تمثیل األطراف في جلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة المتعلقة بالتعلیم الخاص 

من قِبل شخص لیس عضًوا عامالً في نقابة المحامین بوالیة كالیفورنیا في جلسات اإلجراءات القانونیة الواجبة. (الرأي القانوني 

 . ))2017( 19ائب العام بوالیة كالیفورنیا، للن 100رقم 

 مناقشة 

تعد شكوى الطالب شكالً غیر مناسب للمرافعة وتعرض االدعاءات على نحو غیر كاٍف. یزعم الطالب بصورة أساسیة 

، ولم 2020، منذ مارس IEPالتعلیمیة لم تنفذ برنامج تعلیم فردیًا للطالب، المعروف اختصاًرا باسم  Los Angelesأن منطقة 

تخطر الوالدین بالتغییرات في برنامج التعلیم الفردي للطالب، وأنھا غیرت برنامج التعلیم الفردي للطالب بدرجة كبیرة. تُعد  

المسائل عامة ولیست خاصة بالطالب، ألن الشكوى لم تحدد برنامج التعلیم الفردي أو الخدمات محل النزاع. ادعاءات الطالب  

 التعلیمیة المسائل التي تستند إلیھا الشكوى. Los Angelesمعلومات كافیة ألن تفھم منطقة غامضة للغایة وال تقدم 

) وباتریك دونوھیو  Peter G. Albertالشكوى مماثلة لشكاوى طالبین أخریین قدمھا المحامیان بیتر جي ألبرت (

)Patrick Donohue واعتبرھا مكتب الجلسات اإلداریة غیر كافیة. (انظر الطالب ضد منطقة ،(Poway   التعلیمیة الموحدة

[توصل القرار إلى أن شكوى اإلجراءات القانونیة  2020080526) قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 2020أغسطس  25(

) 2020أغسطس  27التعلیمیة الموحدة ( Saddleback Valleyالواجبة التي قدمھا الطالب غیر كافیة]؛ الطالب ضد منطقة 

[توصل القرار إلى أن شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة التي قدمھا الطالب   2020080561قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 
 . غیر كافیة])
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تي تزعم رفض توفیر تجاھل محامو الطالب أن البرنامج التعلیمي لكل طفل ھو برنامج فرید من نوعھ وأن الشكوى ال

تعلیم عام مجاني مناسب یجب أن تكون خاصة بحالة الطالب على وجھ التحدید. ھنا، یمكن أن تخص الشكوى أي طفل في أي  

التعلیمیة االستعداد لجلسة تسویة أو وساطة فیما یخص   Los Angelesمنطقة تعلیمیة، مما یجعل من المستحیل بالنسبة لمنطقة 

 ا تقدم من أسباب، تعد شكوى الطالب غیر كافیة.ھذا األمر. نظًرا لم

، 451إضافة إلى ذلك، یُحیط مكتب الجلسات اإلداریة علًما من الناحیة القضائیة، قانون األدلة بوالیة كالیفورنیا، القسم 

القضاة كولین من قِبل رئیسة   2020سبتمبر  2القسم الفرعي (أ)، بطلب تبیان األسباب الموجبة للنظر في الدعوى الصادر في 

 Brain Injury) في المنطقة الجنوبیة من نیویورك الذي یتضمن دعوى جماعیة لمجموعة Colleen McMahonمكمان (

Group  ضد جمیع المناطق التعلیمیة في الوالیات المتحدة تتعلق بالوقائع المزعومة في ھذه الشكوى ضد منطقةLos Angeles  

 ولین مكمان بتبیان األسباب الموجبة للنظر في الدعوى، قد نص على ما یلي: التعلیمیة. إن قرار رئیسة القضاة ك

یساور المحكمة شكوًكا بالغة في أن لھا سلطة قضائیة على أي منطقة تعلیمیة في أي والیة أخرى غیر والیة نیویورك،  

میع المناطق التعلیمیة في الوالیات  حیث یوجد مقرھا. لذلك، یُطلب من المدعین تبیان األسباب الموجبة لعدم رفض الشكوى ضد ج

األخرى، وذلك في مذكرة ال تزید عدد صفحاتھا عن عشر صفحات ذات تباعد أسطر مزدوج المسافة. نود أن نحث محامي  49الـ 

المدعین بشدة على تناول األحكام القضائیة األخیرة الصادرة عن المحكمة العلیا فیما یخص الوالیة القضائیة الشخصیة على  

  -ولیس الحجج الوعظیة  -لمؤسسات (المناطق التعلیمیة تُعد مؤسسات بلدیة) في ھذه المذكرة، مع االستشھاد بالحجج القانونیة ا

التي تتناول الخلل القضائي المحتمل. لقد الحظنا أن الخدمة على ما یبدو ال یتم تقدیمھا في كل منطقة تعلیمیة في الوالیات المتحدة  

لى تسلیم نسخة من االستدعاء والشكوى إلى كل منطقة تعلیمیة بالطریقة التي تشترطھا القواعد الفدرالیة  (األمر الذي یدعو إ

والفصل فیھا قبل أي مسألة )، لذلك ترى المحكمة أنھ من األفضل طرح ھذه المسألة من تلقاء نفسھا 4لإلجراءات المدنیة ص 

والتي،   -مة لدعم طلب تبیان األسباب الموجبة للنظر في الدعوى من المدعین ینبغي اإلشارة إلى أننا راجعنا المذكرة المقد .أخرى

) (یبدو أنھ تم إرسالھا عبر البرید اإللكتروني إلى قاضي  ECFبالمناسبة، لم یتم تقدیمھا مطلقًا في الملفات اإللكترونیة للقضیة ( 

ائیة طویلة الذراع على المناطق التعلیمیة الموجودة خارج  والحجج المقدمة في ھذه المذكرة لممارسة الوالیة القض -الجزء األول) 

الوالیة واإلدارات التعلیمیة (التي تتلقى تمویالً فدرالیًا تقدمھ الوكاالت المحلیة في نیویورك؛ وأن صندوق المعاشات التقاعدیة 

تجاریة" ألغراض القانون طویل واالستثمار في السندات من خالل المؤسسات المالیة الموجودة في نیویورك تشكل "معامالت 

؛  RICOالذراع؛ وأن عدم تقدیمھا خدمات التعلیم الخاص بعد تلقي األموال الفدرالیة بالوسائل اإللكترونیة ینتھك بطریقة ما قانون 

یھ أحد  وأن الحصول "بطریقة احتیالیة" على األموال الفدرالیة ینتھك أیًضا قانون المطالبات الكاذبة) وال یجتاز ما أطلق عل

الزمالء السابقین "اختبار الضحك". تعد غیر كافیة ظاھریًا. إذا لم یتمكن محامي المدعین من تقدیم دفاع أفضل من ذلك، فسیتم  

 رفض الشكوى بالنسبة لجمیع المدعى علیھم من خارج الوالیة.

(المنطقة الجنوبیة  ) وآخرین Bill de Blasioبالسیو ( ) وآخرون ضد بیل دي .D.T)، بشكل فردي وبالنیابة عن دي تي (.J.Tجیھ تي (

 . CM ((120 LRP 26297( 5878اإلجراء المدني  20، 2020سبتمبر  2من نیویورك، 
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) الشكوى نیابة عن  Patrick Donohue) وباتریك دونوھیو (Peter G. Albertقدم المحامیان بیتر جي ألبرت ( 

ل لممارسة القانون في والیة كالیفورنیا، في انتھاك للسلطة المذكورة أعاله. وعلیھ فإن  الطالب. ال یبدو أن أیًا من المحامیین مخو

المحامیین غیر مخولین بتقدیم الشكوى نیابة عن الطالب. وبناًء علیھ، یتعین على الطالب تقدیم الشكوى الُمعدلة عن طریق محاٍم 

 ولي األمر بصفتھ متقاضیًا یمثل نفسھ أمام المحاكم. مصرح لھ بممارسة المحاماة في والیة كالیفورنیا أو عن طریق 

 القرار

 1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20ُعرضت شكوى الطالب على نحو غیر كاٍف، وذلك بموجب الباب  .1

 )(د). 2(ج)(

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

 . )2() 1)(ھـ)(2(ج)(

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

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

المحاماة في والیة إذا لم یقدم الطالب الشكوى الُمعدلة في الوقت المناسب عن طریق محاٍم مصرح لھ بممارسة  .4

 كالیفورنیا أو عن طریق ولي األمر بصفتھ متقاضیًا یمثل نفسھ أمام المحاكم، فسیتم رفض الشكوى.

تم إلغاء سریان جمیع التواریخ المحددة ُمسبقًا فیما یتعلق بھذه المسألة، باستثناء جلسة األمر بتبیان األسباب   .5

 الموجبة للنظر في الدعوى. 

صباًحا بتاریخ   9:00لجلسة األمر بتبیان األسباب الموجبة للنظر في الدعوى لیصبح الساعة  تم إعادة تحدید موعد .6

. ینبغي تقدیم أي رد من 2020سبتمبر   28مساًء،  5:00. یجب على الطالب تقدیم رد في موعد أقصاه الساعة 2020أكتوبر  12

 . 2020كتوبر أ 8مساًء بتاریخ  5:00التعلیمیة بحلول الساعة  Los Angelesمنطقة 

 أمرنا. ھكذا

 ) Peter Paul Castilloبیتر بول كاستیلو (

 رئیس الجلسة، قاضي القانون اإلداري  

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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