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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات مكتب أمام

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،   في موضوع:

 ضد

 منطقة لوس أنجلوس التعلیمیة الموحدة. 

 2020020556رقم  الجلسات اإلداریة مكتب قضیة 

اجتماع  أمر بإبداء سبب االعتقاد بضرورة عدم فصل قضیة الطالب وأمر بإرجاء 

 ما قبل الجلسة والجلسة 

 2020  مایو 8

الواجبة، والُمشار إلیھا باسم شكوى   اإلجراءات ، قدم ولي األمر بالنیابة عن الطالب طلب جلسة2020فبرایر  13في 

لعقد  2020مارس  27، حدد مكتب الجلسات اإلداریة یوم 2020فبرایر  14لوس أنجلوس التعلیمیة الموحدة. في  ضد منطقة

لعقد جلسة حسب األصول القانونیة. یُشار إلى مكتب الجلسات اإلداریة  2020أبریل  9و  8و  7ماع ما قبل الجلسة وأیام اجت

 . PHC؛ وإلى اجتماع ما قبل الجلسة باألحرف OAHاختصاًرا باألحرف 

 یوم PHCعلى طلب الطرفین المشترك إلرجاء القضیة، وقرر أن یُعقد  OAH، وافق 2020مارس  17في 

 . 2020مایو  21و  20و  19وأن تُعقد الجلسة أیام  2020مایو  8

، عقد قاضي القانون اإلداري كول دالتون اجتماع ما قبل الجلسة عبر الفیدیو. یُدعى قاضي القانون  2020مایو  8في 

موحدة. ولم  )، محامي، نیابةً عن منطقة لوس أنجلوس التعلیمیة الDonald Erwin. حضر دونالد إروین (ALJاإلداري 

یحضر أي شخص نیابة عن الطالب. ولم تُقدم لیزا شافعي، محامیة الطالب، إفادة اجتماع ما قبل الجلسة. وقد أُرسلت دعوة 

اجتماع ما قبل الجلسة إلى السیدة شافعي كما أُرسلت إلى السید إروین. وانتظر قاضي القانون اإلداري والسید إروین السیدة  

 دقیقة. 15شافعي لمدة 

من قانون  11455.10ینظم قانون اإلجراءات اإلداریة الجلسات التي تعقد أمام مكتب الجلسات اإلداریة. ینص القسم 

وما  56500.1الحكومة بأن الشخص معرض لعقوبات عدم احترام في حالة عدم إطاعة أمر قضائي أو مقاومتھ. ویُحدد القسم 

من  56502اإلجرائیة للجلسات التي تُعقد حسب األصول القانونیة. ویُحدد القسم یلیھ من قانون التعلیم في كالیفورنیا الضمانات 

قانون التعلیم المتطلبات اإلجرائیة والجداول الزمنیة لعقد جلسات حسب األصول القانونیة وإصدار قرارات، في حالة عدم تقدیم 

في أن یقوم الطرف اآلخر بالجلسة بإبالغھ   من قانون التعلیم على حقوق الطرف األول 56505طلبات إرجاء. وینص القسم 
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أیام على األقل من   10بما یعتقد ھذا الطرف أنھا القضایا التي سیتم البت فیھا في أثناء الجلسة وحلھ المقترح لھذه القضایا، قبل 

من المقرر   تاریخ الجلسة. وینص أیًضا على حقوق الطرفین في الحصول على نسخة من كل الوثائق وقائمة بالشھود الذین

تقدیمھم في الجلسة، وذلك قبل خمسة أیام عمل على األقل من الجلسة. فیما یلي أوامر اجتماع ما قبل الجلسة المفّصلة الصادرة  

 . OAHمن 

)، یقع على عاتق ھذا الطرف واجب IDEAعندما یقدم أحد األطراف شكوى وفقًا لقانون تعلیم األفراد المعاقین ( 

الذي یشمل الكشف عن شھوده واألدلة الوثائقیة، إضافة إلى االستعداد للجلسة من خالل حضور اجتماع مباشرة القضیة، األمر 

ما قبل الجلسة اإللزامي. إن اختیار الطالب االمتناع عن تقدیم إفادة اجتماع ما قبل الجلسة وحضور االجتماع یعطل إجراءات 

 .OAHجلسة 

 لي: لذا، أصدر قاضي القانون اإلداري األمر التا

 15أمر إبداء السبب: جلسة أمر إبداء السبب المنعقدة عبر الفیدیو فیما یخص: تقرر أن تكون جلسة الفصل یوم   .1

صباًحا، والتي ینبغي على الطرفین حضورھا، ویتعین على محامي الطالب الحضور   10:00الساعة  2020مایو 

ب بسبب عدم مباشرة المسألة. سیُرسل  في وقتھا وإبداء سبب، إن وجد، عدم اعتقاده بضرورة حفظ شكوى الطال

OAH   دعوة عبر البرید اإللكتروني على عنوان البرید اإللكتروني الخاص بمحامي الطالب المسجل لدى نقابة

المحامین في الوالیة، ألن المحامي لم یقدم للمكتب عنوان برید إلكتروني خاص بالعمل. یلزم على جمیع  

اء السبب المنعقدة عبر الفیدیو. في حالة عدم ظھور محامي الطالب، األطراف المشاركة في جلسة أمر إبد

 فستُفصل شكوى الطالب دون إجحاف بسبب عدم مباشرة ھذه المسألة. 

صباًحا وسیُعقد مباشرة عقب جلسة أمر   10:00مایو الساعة  15تم إرجاء اجتماع ما قبل الجلسة إلى یوم  .2

 إبداء السبب، ما لم تُحفظ المسألة.

 . 2020مایو  28و  27و  26ء الجلسة إلى أیام تم إرجا .3

 أمرنا. ھكذا
 
 

(Cole Dalton) كول دالتون 

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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