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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام

 في المسائل المجّمعة المتعلقة بما یلي:  

 التعلیمیة،  ROSEDALE UNION منطقة

 ضد

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 2019110885الجلسات اإلداریة رقم  قضیة مكتب  

 و

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

 كیرن،  التعلیمیة ومدیر المنطقة التعلیمیة للمدارس في مقاطعة ROSEDALE UNION منطقة

 2019100374رقم  الجلسات اإلداریة  مكتب  قضیة

 أمر برفض الطعن القطعي 

التعلیمیة إشعاًرا بطعن قطعي ضد قاضي القانون اإلداري   Rosedale Union، قدمت منطقة 2020ینایر  6في 

 ) في المسألة الموضحة أعاله.Laurie Gorslineلوري غورسلین (

، القسم الفرعي (د) من قانون  11425.40التعلیمیة الطعن بموجب قانون الحكومة، القسم  Rosedaleقدَّمت منطقة 

. عارض الطالب الطعن القطعي الذي 1034، القسم 1بوالیة كالیفورنیا، الباب  اإلجراءات اإلداریة، وقانون اللوائح التنظیمیة

 ، على أساس أن الطعن قُدم بعد فوات الوقت المحدد. 2020ینایر  7التعلیمیة في  Rosedaleقدمتھ منطقة 

طرف  ، القسم الفرعي (د) على معاییر استبعاد رئیس الجلسة. یحق ألي11425.40ینص 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 

لن یُقبل، في أي حال من األحوال، أي طعن قطعي إذا تم تقدیمھ بعد بدء الجلسة. باإلضافة   .، القسم الفرعي (د)) 11425.40

إلى ذلك، إذا كان قد تم تعیین قاضي قانون إداري بحلول موعد االجتماع السابق للجلسة، یجب تقدیم أي طعن ضد القاضي 

، القسم  1انون اللوائح التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا، الباب المعیّن خالل فترة أقصاھا موعد بدء ذلك االجتماع السابق للجلسة. (ق

ال یجوز تقدیم طعن قطعي في حالة إعادة النظر أو رد الدعوى. (قانون اللوائح التنظیمیة بوالیة  .، القسم الفرعي (ج))1034

 . ، القسم الفرعي (أ))1034، القسم 1كالیفورنیا، الباب 
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اإلداري   القانون  قاضي  في    Gorslineعقدت  للجلسة  سابقین  و    22اجتماعین  ،  2019نوفمبر    25نوفمبر 

في   المجّمعة  القضایا  في  للجلسة  السابق  االجتماع  بعد  أمًرا  منطقة  2019نوفمبر    27وأصدرت  محاولة  إن   .Rosedale  

 حدثت بعد الوقت الُمحدد.  Gorslineالتعلیمیة لتقدیم طعن قطعي بعد االجتماع السابق للجلسة أمام قاضي القانون اإلداري 

م منطقة  التعلیمیة الطعن القطعي في الوقت المناسب ویُرفض بموجب قانون الحكومة،   Rosedaleلم تُقدِّ

، القسم  1ن الفرعیین (أ) و (د) وقانون اللوائح التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا، الباب ی، والقسم11425.40القسم 

 ، القسم الفرعي (ج).1034

 األمر

 .Laurie Gorslineالتعلیمیة ضد قاضي القانون اإلداري  Rosedaleیُرفض الطعن الذي قدَّمتھ منطقة  .1
مساًء   3:00، الساعة 2020ینایر  10سیظل االجتماع السابق للجلسة المقرر عقده في الوقت الحالي في   .2

 قویم.باإلضافة إلى جمیع التواریخ المحددة ُمسبقًا فیما یتعلق بھذه المسألة في الت

 أمرنا.  ھكذا

2020 ینایر  07 التاریخ: 

(Marian H. Tully)  ماریان أتش. تولي 
 رئیس الجلسة، قاضي القانون اإلداري 

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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