
  الوصول  إمكانیةتعدیل تم 

 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات مكتب أمام 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، في موضوع:

 ضد 

 الموحدة. التعلیمیة OAKLAND منطقة

 2019090159رقم   الجلسات اإلداریة مكتب قضیة 

 أمر لتوضیح سبب عدم فرض عقوبات على محامي الطالب 

، وافق مكتب  2019أكتوبر  8إجراءات واجبة، تُدعى شكوى. في  جلسة قدم الطالب طلب، 2019سبتمبر  5بتاریخ 

)، على طلب األطراف لتحدید موعد للوساطة وتأجیل الجلسة حتى یمكن عقد جلسة الوساطة. أرجأ OAHالجلسات اإلداریة (

لیكون   PHCاجتماع ما قبل الجلسة أو  ، وحدد موعد2019دیسمبر لعام  5و   4و  3مكتب الجلسات اإلداریة الجلسة إلى أیام 

 ھو یوم الوساطة.  2019نوفمبر  5، وقرر أن یكون یوم 2019نوفمبر  22یوم 

، بعد ساعات العمل، قدم بریت س. ألین محامي الطالب خطابًا یطالب فیھ بإلغاء 2019نوفمبر عام  4في یوم 

نزاع وفي انتظار توقیع اتفاقیة تسویة كتابیة." ألغى مكتب  . . . قد توصال إلى حل نھائي بخصوص ال  نیالوساطة ألن "الطرف

OAH ن لم یُقدما اتفاقیة تسویة كتابیة ولم یُقدم الطالب طلبًا بحفظ القضیة أو أخطر مكتب ی الوساطة، إال أن الطرفOAH  

 بحالة المسألة.

) كتابةً قبل ثالثة أیام PHC(تُطالب كل طرف بتقدیم إفادة اجتماع ما قبل الجلسة  OAHعلى الرغم من أن قوانین 

بحالة القضیة،  OAHعمل من تاریخ االجتماع، لم یُقدم أي من الطرفین إیاھا. ولم یبذل أي من الطرفین أي محاوالت إلخطار 

 على الرغم من مرور قرابة ثالثة أسابیع على إعالن السید ألین عن وجود تسویة. 

. إال أن السید  2019نوفمبر  22ع ما قبل الجلسة یوم الجمعة الموافق عقد قاضي القانون اإلداري الموقع أدناه اجتما

ألین لم یشارك؛ وأفاد جھاز الرد اآللي بأنھ لم یكن متاًحا. وشارك دیفید میسھوك نیابة عن منطقة أوكالند التعلیمیة الموحدة وأقر 

لحفظ القضیة. باالعتماد على إقرارات السید میسھوك  بأن ھناك اتفاقیة تسویة كاملة تحتاج إلى توقیع أو توقیعین قبل تقدیم طلب 

التي أفادت بترجیح تقدیم صفحة التوقیع الخاصة باتفاقیة التسویة وطلب فصل القضیة قبل نھایة الیوم، أرجأ قاضي القانون 

 ق كھذه. . لم یتم تقدیم أي وثائ2019نوفمبر  25صباًحا من یوم   10:00اإلداري اجتماع ما قبل الجلسة إلى الساعة 

 25صباًحا یوم  10:00وعندما عقد قاضي القانون اإلداري اجتماع ما قبل الجلسة الُمرجئ عبر الھاتف الساعة 

، لم یكن السید ألین متاًحا أیًضا ولم نتمكن من الوصول إال لجھاز الرد اآللي. شارك السید میسھوك في اجتماع 2019نوفمبر 
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السابق لالجتماع قد قدم جمیع توقیعات المنطقة التعلیمیة  2019نوفمبر  22عة الموافق ما قبل الجلسة وأقر بأنھ في یوم الجم

 والوثائق ذات الصلة للسید ألین وطالبھ بسرعة تقدیم طلب لحفظ القضیة.

، بعد اجتماع ما قبل الجلسة الثاني، قدم الطالب 2019نوفمبر  25صباًحا من یوم  10:39وفي تمام الساعة 

 التوقیع الخاصة باتفاقیة التسویة وطلبًا لحفظ القضیة. صفحة 

إذا لم یتوصل ولي األمر ووكالة التعلیم المحلیة إلى حل في الشكوى المقدمة وفق اإلجراءات القانونیة في 

یوًما التالیة لذلك، ما لم یتم  45إصدار قرار في غضون الـ  OAHیوًما من استالم الشكوى، یتعین على  30غضون 

من قانون   34؛ الباب 20) من قانون الوالیات المتحدة رقم 2)(ب)(1(و)(1415رقم  القسم (ء القضیة لسبب وجیھ.  إرجا 

 . ، القسم الفرعي (و))56502؛ قانون التعلیم، البند 300.51اللوائح الفدرالیة البند رقم 

ة اجتماع ما قبل الجلسة، ولم یظھر في أي  في حالتنا ھذه، لم یُباشر الطالب إجراءات ھذه المسألة بجدیة، ولم یقدم إفاد

نوفمبر  4، ولم یفعل شیئًا لحل ھذه المسألة خالل الفترة من إعالنھ في 2019نوفمبر  25و  22من اجتماعات ما قبل الجلسة في 

لتأخیرات . نظًرا إلى ا2019نوفمبر  25عن التسویة وحتى تقدیمھ المتأخر لھا بعد اجتماع ما قبل الجلسة الثاني في  2019

الطویلة واإلجراءات غیر الضروریة في ھذه المسألة، أصدرت المحكمة أمًرا للطالب بإبداء سبب اعتقاده بضرورة عدم فرض  

بسبب التأخیرات غیر الضروریة واجتماعات ما قبل  OAHعقوبات على محامي الطالب فیما یتعلق بالتكالیف التي تكبدھا 

 . 2019دیسمبر  1محامي، وذلك عن طریق اإلقرار خالل موعد أقصاه ظھر یوم الجلسة غیر الحاسمة بسبب إھمال ال

 أمرنا.  ھكذا

 2019نوفمبر  25: التاریخ

   (Charles Marson) تشارلز مارسون

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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