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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات مكتب أمام 
 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، في موضوع:

 ضد 

 المنطقة التعلیمیة لمدرسة ویلیام أس ھارت یونیون الثانویة. قضیة

 2020040907رقم   الجلسات اإلداریة مكتب

 المسألة بسبب عدم التفاعل أمر إبداء سبب االعتقاد بضرورة عدم حفظ 

 2020 یولیو 6

إجراءات واجبة، تُدعى شكوى، مع تحدید   جلسة ، قدمت األم بالنیابة عن الطالب طلب2020إبریل  30بتاریخ 

مدرسة ویلیام أس ھارت. ذكر دلیل تسلیم اإلخطار المرفق بالشكوى أن األم قدمت الشكوى بنفسھا إلى المشرف على مدارس  

أمر تحدید موعد في الیوم نفسھ، والذي من بین أشیاء أخرى، أخطر األم بأنھ  OAHویلیام إس ھارت في ذلك الیوم. أصدر 

، والذي PHCھا تقدیم إفادة اجتماع ما قبل الجلسة قبل ثالثة أیام عمل من موعد ذلك االجتماع، الذي یُشار إلیھ باالختصار یلزم

 . 2020یونیو  1قرر أمر جدولة موعد أن یكون في یوم 

سخة من  ، قدمت مدرسة ولیام إس ھارت إفادة اجتماع ما قبل الجلسة مؤكدة أنھا لم تستلم ن2020مایو  27في یوم 

، أرسل  2020مایو  28. بتاریخ OAH من الصادر موعد تحدید ألمر نتیجة الشكوى مطلقًا، وأنھا علمت بأمر الشكوى فقط

 .طلبھا  على بناءً  مكتب الجلسات اإلداریة نسخة من الشكوى إلى مدرسة ویلیام أس ھارت

الطرفان وقاضي القانون اإلداري حالة الشكوى  ، ناقش 2020یونیو  1خالل اجتماع ما قبل الجلسة المنعقد یوم 

وحقیقة أن األم لم تُقدم إفادة اجتماع ما قبل الجلسة نیابة عن الطالب. أقر السید واد باستالم الشكوى من مكتب الجلسات 

تحدید جدوالً   اإلداریة. بموافقة الطرفان، رفض قاضي القانون اإلداري حل أي نزاع حول اإلبالغ بالشكوى وبدالً من ذلك أعاد

. في األمر الذي أعاد وضع جدوالً زمنیًا،  2020یونیو  1زمنیًا لكي یُعتبر أن الشكوى قُدمت إلى مدرسة ولیام إس ھارت یوم 

المعاد جدولتھ. في الیوم   PHC) قبل ثالثة أیام عمل من تاریخ PHCطُلب من األم مجددًا تقدیم إفادة اجتماع ما قبل الجلسة (

، ومرة أخرى طلب من  2020یولیو  6أمر تحدید موعد آخر أعاد تحدید اجتماع ما قبل الجلسة لیكون في  OAHالتالي، أصدر 

 قبل ثالثة أیام عمل من اجتماع ما قبل الجلسة. PHCاألم ضرورة تقدیم إفادة 

، ولم تُشارك في أي نشاط یتعلق بقضیتھا، ولم تظھر خالل 2020یولیو  6قبل یوم  PHCإال أن األم لم تُقدم إفادة 

 اجتماع ما قبل الجلسة المنعقد في ذلك الیوم. 
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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  OAH یوًما من استالم الشكوى، یتعین على 30غضون 

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

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

نا ھذه، لم تواصل األم نیابة عن الطالب مباشرة ھذه المسألة بجدیة. فقد تأخرت ثالثة مرات عن تقدیم إفادة في حالت

PHC  نظًرا إلى التأخیرات الطویلة في ھذه المسألة، تأمر 2020یولیو   6ولم تظھر خالل اجتماع ما قبل الجلسة المنعقد یوم .

 5:00بي، في شكل إقرار مع حلف الیمین، في موعد أقصاه الساعة المحكمة األم نیابة عن الطفل بإبداء سبب كتا 

 ، موضحة سبب اعتقادھا بضرورة عدم فصل المسألة بسبب عدم التفاعل.2020یولیو  13مساًء یوم 

 أمرنا.  ھكذا

 (Charles Marson) تشارلز مارسون

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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