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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام

 في مسألة: ولي األمر بالنیابة عن الطالب،

 ضد

 الموحدة.   التعلیمیة BELLFLOWER منطقة  

 2019110836رقم  الجلسات اإلداریة  مكتب  قضیة

 أمر برفض الطعن القطعي 

14 أغسطس 2020 

مساًء، إشعاًرا بطعن قطعي ضد قاضي   1:25، الساعة 2020أغسطس  14التعلیمیة في  Bellflowerقدَّمت منطقة 

للنظر في المسألة یوم  Defilippis). تم تعیین قاضي القانون اإلداري Rita Defilippisالقانون اإلداري ریتا دیفیلیبس (

، عبر 2020أغسطس  18جبة یوم الثالثاء، . من المقرر أن تبدأ جلسة اإلجراءات القانونیة الوا2020أغسطس  12األربعاء 

الفیدیو ولیس في مكتب إقلیمي تابع لمكتب الجلسات اإلداریة. أبلغ مكتب الجلسات اإلداریة كال الطرفین بتعیین قاضي القانون 

 . 2020أغسطس  13صباًحا یوم الخمیس،  9عبر مكالمة ھاتفیة على سبیل الكیاسة قبل الساعة  Defilippisاإلداري 

، القسم الفرعي (د)  11425.40التعلیمیة الطعن بموجب قانون الحكومة، القسم BELLFLOWER مت منطقة قدَّ 

 . 1034، القسم 1من قانون اإلجراءات اإلداریة، وقانون اللوائح التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا، الباب 

د رئیس الجلسة. یحق ألي طرف ، القسم الفرعي (د) على معاییر استبعا 11425.40ینص قانون الحكومة، القسم 

تقدیم طعن قطعي واحد (استبعاد دون إبداء أسباب) ضد قاضي قانون إداري ُمعیَّن إلحدى جلسات مكتب الجلسات اإلداریة. 

، القسمان الفرعیان (أ) و (ب)؛ قانون الحكومة، القسم  1034، القسم 1(قانون اللوائح التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا، الباب 

باإلضافة إلى ذلك، إذا كان من المقرر عقد الجلسة في موقع آخر بخالف مكتب إقلیمي تابع  .، القسم الفرعي (د)) 11425.40

لمكتب الجلسات اإلداریة، یتعین تقدیم الطعن القطعي بحلول ظھر یوم الجمعة السابق لألسبوع الذي ستبدأ فیھ الجلسة. (قانون  

ال یجوز تقدیم طعن قطعي في حالة إعادة  .، القسم الفرعي (ھـ))1034، القسم 1الباب  اللوائح التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا،

 . ، القسم الفرعي (أ))1034، القسم 1النظر أو رد الدعوى. (قانون اللوائح التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا، الباب 

م منطقة  تم تقدیمھ بعد ظھر یوم الجمعة السابق التعلیمیة الطعن القطعي في الوقت الُمحدد، حیث  Bellflowerلم تُقدِّ

للموعد المحدد لبدء الجلسة. یقدم التقویم الخارجي لمكتب الجلسات اإلداریة إشعاًرا رسمیًا لألطراف بالتغییرات المجراة بشأن  

إلشعارھما   تعیین قاضي القانون اإلداري. باإلضافة إلى ذلك، تلقى كال الطرفین، في ھذه القضیة، مكالمة على سبیل الكیاسة

 ساعة من الموعد النھائي لتقدیم الطعن. 24بالتغییر قبل أكثر من 
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 األمر

 .Defilippisالتعلیمیة ضد قاضي القانون اإلداري  Bellflowerیُرفض الطعن الذي قدمتھ منطقة  .1

 ستظل جمیع التواریخ المحددة ُمسبقًا فیما یتعلق بھذه المسألة موجودة في التقویم. .2

 أمرنا.  ھكذا

 (Joy Redmon) جوي ریدمون 

 رئیس الجلسة، قاضي القانون اإلداري 
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