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 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة الجلسات مكتب أمام

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،

 ضد 

 الموحدة. التعلیمیةBEVERLY HILLS منطقة 

 2019020071  مكتب الجلسات اإلداریة رقم قضیة 

أمر موافقة على طلب بقاء الحال على ما ھو 

 BEVERLY ، قدمت منطقة 2019فبرایر  7، قدم الطالب طلبًا لبقاء الحال كما ھو. بتاریخ 2019فبرایر  4بتاریخ 

HILLS قدم الطالب ردّا على اعتراض منطقة 2019فبرایر  8الموحدة اعتراًضا على طلب الطالب. بتاریخ  التعلیمیة ،

Beverly Hills  .التعلیمیة 

القانون الحاكم 

استكمال اإلجراءات القانونیة الواجبة للجلسة ، یحق لطالب التعلیم الخاص البقاء في بیئتھ التعلیمیة الحالیة، ما لم  لحین 

(أ) 300.518البند  .C.F.R 34 )؛(ي1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20یتفق الطرفان على خالف ذلك. (الباب 

ویُشار إلى ذلك بمصطلح "بقاء الحال على ما ھو". ألغراض متعلقة  .))د( الفرعي القسم 56505قانون التعلیم، البند ؛ 1)2006(

إلیھا في برنامج التعلیم الفردي بأحكام بقاء الحال على ما ھو، عادة ما تكون البیئة التعلیمیة الحالیة ھي البیئة التعلیمیة المشار 

 918) 1990(الدائرة السادسة توماس ضد مجلس التعلیم في سنسیناتي.  طبیقھ قبل أن ینشأ النزاع. (الخاص بالطالب، والذي تم ت

F. 2d 618, 625 ( . 

، ما لم تتم اإلشارة إلى غیر ذلك.2006جمیع اإلشارات إلى قانون اللوائح الفدرالیة تشیر إلى إصدار عام  1

في كالیفورنیا، یتم تعریف "البیئة التعلیمیة المحددة" على أنھا "تلك المجموعة الفریدة من المرافق أو الموظفین أو 

.  IEPالموقع أو المعدات الالزمة لتوفیر الخدمات التعلیمیة للفرد ذي االحتیاجات االستثنائیة"، كما ھو مبین في برنامج 

 .، القسم الفرعي (أ))3042القسم  ،5(لوائح وقوانین كالیفورنیا، الباب  
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أدركت أنھ نظًرا لتغیر الظروف، فإن الوضع القائم ال یمكن تكراره دائًما ألغراض متعلقة بأحكام بقاء  لكن المحاكم 

 ,F. 3d 1115 337 )2003(الدائرة التاسعة  التعلیمیة. G. Vashon Islandبالنیابة عن منطقة  .Ms. S( .الحال على ما ھو

التقدم إلى الصف التالي یحافظ على   .))U.S.C. § 1414(d)(1)(B) 20 ،، یحل محلھ القانون ألسباب أخرى1133-35

) ضد منطقة  Van Scoy. فان سكوي ( Van Scoyالوضع القائم ألغراض متعلقة بأحكام بقاء الحال على ما ھو. (بالنیابة عن
San Luis Coastal   .التعلیمیة الموحدة(C.D. Cal. 2005) 353 F. Supp. 2d 1083, 1086[،على ما ھو"   "بقاء الحال

 .Van Clay( )N.D. Ill) ضد فان كالي (.Beth Bأیًضا بیث بي. ( ؛ انظر] التاليللتقدم إلى الصف  تالبیئة التعلیمیة كان

2000) 126 F. Supp. 2d 532, 534تعلیق على القسم 12616، صفحة 48، رقم 64، مجلد .؛ اللوائح الفیدرالیة ،

 .)]التقدم في الصفوف الدراسیة للطفل ذي اإلعاقة مناقشة[ 300.514

ال یوجد انتھاك ألحكام بقاء الحال على ما ھو إذا تم إغالق المدرسة ألسباب متعلقة بالمیزانیة وتم تقدیم برنامج مماثل 

 F. 2d 771)، 1985(دائرة مقاطعة كولومبیا   (Smith)ضد سمیث ) McKenzieماكینزي (انظر (للطفل في مكان آخر. 

 .F 877) 1989) ضد مقاطعة كولومبیا (دائرة مقاطعة كولومبیا Knight) من خالل نایت (Knight؛ نایت (1533 ,1527

2d 1025, 1028) ؛ ویلWeil 931) 1991 (الدائرة الخامسةمجلس التعلیم اإلبتدائي والثانوني  ) ضد F. 2d 1069, 

) ضد مجلس التعلیم PS 79أولیاء األمور والمواطنون المعنیون بالتعلیم المستمر في مالكولم إكس ( انظر أیًضا  ؛1072-1073
) ضد Richards) من خالل ریتشارد (Tilton؛ تیلتون (F.2d 751, 756 629) 1980(الدائرة الثانیة بمدینة نیویورك. 

"إجازات المعلمین في ھاواي واإلغالق  .)F. 2d 800, 805 705) 1983(الدائرة السادسة  التعلیم بمقاطعة جیفرسون.مجلس 

بالنیابة عن أولیاء األمور الذین   .N.D  ."المتزامن للمدارس الحكومیة ال یعتبر تغییًرا في البیئة التعلیمیة لألطفال ذوي اإلعاقة
 .  F. 3d 1104-1116 600 )2010(الدائرة التاسعة وى ضد إدارة التعلیم في ھاواي." یقومون بدور األوصیاء لغرض الدع

إلى خدمات وكالة غیر حكومیة ولكن لم یتم تسمیة وكالة غیر حكومیة معینة، فإن  IEPبوجھ عام، إذا أشار برنامج 

التعلیمیة   Riponضد منطقة   .Z.F( .المنطقة التعلیمیة لدیھا سلطة منفردة الستبدال الوكالة غیر الحكومیة المقدمة للخدمة
الطالب ضد منطقة  ؛E.D.Cal., Jan. 9, 2013, No. 2:11–CV–02741) 2013 WL 127662, p. 6(الموحدة. 
Ripon .(أمر رفض طلب بقاء    2011030842) قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 2011إبریل  12( التعلیمیة الموحدة

 .الحال على ما ھو))

على أنھا مقدم للخدمات، فإن ھذه الوكالة غیر الحكومیة بعینھا   IEPلكن إذا تم تحدید وكالة غیر حكومیة في برنامج  

  Rocklinضد منطقة   .Joshua Aتعتبر جزًءا من البیئة التعلیمیة الواردة في أمر بقاء الحال على ما ھو للطالب. (انظر 
 إقراره.، تم 4-2، الصفحات 2007 WL 238968 (E.D. Cal., Aug. 20, 2007, No. CV 07-01057)التعلیمیة. 

  San Franciscoالطالب ضد منطقة ))؛ انظر أیًضا .Joshua A( جوشوا أیھ.( F.3d 1036 559) 2009(الدائرة التاسعة 
(أمر موافقة على طلب بقاء  2011071058) قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 2011أغسطس   26. (التعلیمیة الموحدة

مكتب الجلسات   ) قضیة2011أغسطس  5(  .التعلیمیة الموحدة San Franciscoالطالب ضد منطقة الحال على ما ھو)؛ 
 .و))(أمر موافقة على طلب بقاء الحال على ما ھ 2011060361 ) رقم:OAHاإلداریة (
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مناقشة

التعلیمیة حرمتھ من التعلیم الحكومي المناسب المجاني بسبب    Beverly Hillsیزعم الطالب في شكواه أن منطقة

انتھاكات متعددة تتعلق باستبعاد مساعد السلوك التابع للوكالة غیر الحكومیة الخاصة بھ. الطالب كان لدیھ مساعد سلوك من وكالة  

فبرایر   20لخاص بالطالب في ا  IEPاجتمع فریق برنامج . 2015منذ خریف  Shabani Instituteغیر حكومیة من خالل معھد 

التعلیمیة تقدیم خدمات التدخل السلوكي من خالل    Beverly Hills، إلجراء المراجعة السنویة للطالب؛ واصلت منطقة 2018

التعلیمیة. وافق والدا الطالب    Beverly Hillsوكالة غیر حكومیة بموجب عقد مع منطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص أو منطقة

لمناقشة  2018أكتوبر  8الخاص بالطالب مرة أخرى في   IEP. اجتمع فریق برنامج2018مارس  14ھذا في  IEPبرنامج على 

  .التعلیمیة  Beverly Hillsاالنتقال من خدمات التدخل السلوكي الذي تقدمھ وكالة غیر حكومیة إلى الخدمات التي تقدمھا منطقة

اعد السلوك في الوكالة غیر الحكومیة والتغییرات الوحیدة التي تم إجراؤھا على برنامج لم یوافق الوالدان على نقل الطالب من مس

IEP   وافق الوالدان على التغیرات التي تم إجراؤھا  .والتواصلكانت متعلقة بسجل متابعة النطق  2018فبرایر  20المقرر في

 .  IEP، بتعدیل برنامج  2018أكتوبر  8على سجل متابعة النطق والتواصل في 

ھو   2018أكتوبر  8والذي تم تعدیلھ في  2018فبرایر  20المقرر للطالب في  IEPال یوجد تنازع بشأن أن برنامج  

المعمول بھ. ال یوجد تنازع أیًضا فیما یتعلق بمستوى أو مدة أي خدمات مقدمة. التنازع الوحید الخاص بطلب بقاء   IEPبرنامج  

یر حكومیة ستقدم خدمات التدخل السلوكي. یلتمس الطالب في طلب بقاء األمر على ما ھو األمر على ما ھو متعلق بأي وكالة غ

 Shabaniالتعلیمیة باالستمرار في تقدیم خدمات دعم السلوك للطالب من خالل معھد   Beverly Hillsإصدار قرار یلزم منطقة

Institute ستندات برنامج  أثناء فترة البت في ھذه القضیة. قدم كال الطرفین نسخة من مIEP  فبرایر   20المقرر للطالب في

 تم االتفاق علیھ وتطبیقھ. IEP، وأكدا أنھ آخر برنامج 2018أكتوبر  8، والذي تم تعدیلھ في 2018

ال ینطبق علیھ أحكام بقاء الحال على ما ھو  Shabani Instituteالتعلیمیة بأن معھد   Beverly Hillsاحتجت منطقة

وكالة غیر حكومیة محددة ولم تتم اإلشارة إلیھ في أي موضع بمستندات   IEPنھ لم یرد في مستندات برنامج  بالنسبة للطالب ال

. احتج الطالب بأن تغییر الوكالة غیر الحكومیة المسؤولة عن تقدیم خدمات التدخل السلوكي لھ سیتطلب منھ التغییر  IEPبرنامج  

  Beverly Hillsافق مختلفة ومعرفة مختلفة بإعاقة الطالبة. لم تتفق منطقةمن برنامج لبرنامج آخر یضم موظفین مختلفین ومر

التعلیمیة مع الطالب وأكدت أن تغییر الوكالة غیر الحكومیة التي تقدم خدمات التدخل السلوكي سیتطلب فقط تغییر الموظفین حیث  

تعلیمیة  ال  Beverly Hillsالمكان. احتجت منطقةإن الوكالة غیر الحكومیة الجدیدة ستقدم نفس خدمات التدخل السلوكي في نفس 

 Beverly. أخطرت منطقة2019ینایر  11للطالب بالتغییر عن طریق إرسال خطاب إلى الوالدین في  أیًضا بأنھا أرسلت إشعار

Hills   التعلیمیة الوالدین بأنھا تعاقدت مع وكالة غیر حكومیة جدیدة، وكالةSTARكي للطالب ، لتقدیم خدمات التدخل السلو

. ومع ذلك،  2019ینایر  31اعتباًرا من  Shabani Institute، وأنھا أنھت تعاقدھا مع معھد 2019فبرایر  12اعتباًرا من 

  20لمواصلة تقدیم خدمات التدخل السلوكي حتى  Shabani Instituteالتعلیمیة اتفاقًا مع معھد   Beverly Hillsعقدت منطقة

التعلیمیة بأنھا أرسلت إشعاًرا   Beverly Hillsحتجت منطقةا .أسبوع لمدة للطالب، لتقدیم الخدمات بشكل انتقالي 2019فبرایر 

ار الوكالة غیر صحیًحا للطالب بشأن التغییر في خدمات الوكالة غیر الحكومیة وأنھا تمتلك وحدھا السلطة التقدیریة الختی

 الحكومیة المقدمة للخدمة. 
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 Elkالطالب ضد منطقة التعلیمیة بین الحقائق الواردة ھنا وتلك الخاصة بقضیة   Beverly Hillsمیزت منطقة

Grove (أمر موافقة على طلب بقاء   2014070177) قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 2014یولیو  7( .التعلیمیة الموحدة

 Shabani Institute)، سالفة الذكر، حیث لم یرد ذكر معھد .Joshua A( جوشوا أیھ.ھو) الذي استند إلى قضیة  الحال على ما

تمت تسمیة مقدم خدمات سلوك محدد عدة  ) (Elk Groveإلك جروف  ، بینما في قضیةIEPفي أي موضع في مستندات برنامج 

بشكل محدد  Shabani Instituteلى الرغم من عدم تسمیة معھد وتم ربطھ بأھداف معینة. ع  IEPمرات في مستندات برنامج  

 20في كل من یومي  Shabani Instituteالخاص بالطالب، فقد حضر مساعدون للطالب من معھد  IEPفي مستندات برنامج  

 Shabani. باإلضافة إلى ذلك، فإن معھد IEP، وھما یومي عقد اجتماعات فریق برنامج  2018أكتوبر  8و  2018فبرایر 

Institute  كان یعمل مع منطقةBeverly Hills   تاریخ اجتماع فریق برنامج 2018أكتوبر  8التعلیمیة منذ ،IEP  لتطویر ،

  Beverly Hillsإلى تلقي خدمات التدخل السلوكي من منطقة Shabani Institute مع معھد  خطة انتقال للطالب من العمل

، فإنھ كان جزًءا من برنامج IEPلم یرد ذكره في مستندات برنامج   Shabani Instituteالتعلیمیة. على الرغم من أن معھد 

IEP  إن تغییر الوكالة غیر الحكومیة المسؤولة عن   .يمن خالل تقدیم خدمات التدخل السلوك 2015الخاص بالطالب منذ خریف

 تقدیم خدمات السلوك یؤدي إلى تغییر الموظفین الذین یعملون مع الطالب على سلوكھ.

التعلیمیة أي أدلة ذات مصداقیة تثبت حدوث تغییر في ظروف الطالب أو أسبابًا محددة    Beverly Hillsلم تقدم منطقة

 Beverlyمن تقدیم خدمات التدخل السلوكي أثناء فترة البت في ھذه القضیة. ادعت منطقة  Shabani Instituteلعدم تمكن معھد  

Hills  التعلیمیة أن ھذا الطالب ھو الطالب الوحید في منطقةBeverly Hills   التعلیمیة الذي یتلقى خدمات من معھدShabani 

Institute ات األخیرة ألنھا تعتقد أن الوكاالت األخرى تقدم خدمات  وأنھا قد استخدمت وكاالت غیر حكومیة أخرى في السنو

التعلیمیة أي دلیل على ھذا االدعاء، وإذا كان ھذا صحیًحا، فإن ذلك من    Beverly Hillsعالیة الجودة. ومع ذلك، لم تقدم منطقة

اق علیھ وتطبیقھ ألن  ھو آخر مقدم خدمة للطالب تم االتف Shabani Instituteشأنھ أن یعزز ادعاء الطالب بأن معھد 

استخدمت الوكاالت غیر الحكومیة العامة التي تستخدمھا للطالب اآلخرین الذین یحتاجون إلى   التعلیمیة  Beverly Hillsمنطقة

التعلیمیة    Beverly Hills، اخطرت منطقة Shabani Instituteبعد إجراء مناقشات كثیرة مع معھد . خدمات تدخل سلوكي

. ھذا لیس الموقف الذي یحدث فیھ إغالق 2019ینایر  31بأنھا قد أنھت عقدھا معھ اعتباًرا من  Shabani Instituteمعھد 

  Beverly Hillsالوكالة غیر الحكومیة أو فقدانھا لالعتماد أو إنھاء خدماتھا مع المنطقة التعلیمیة. في ھذا الموقف قررت منطقة

التعلیمیة    Beverly Hillsیة. ومع ذلك، بالرغم من تاریخ اإلنھاء، أبلغت منطقةالتعلیمیة إنھاء تعاقدھا مع الوكالة غیر الحكوم

 أنھا ما زالت متعاقدة معھ بعد التاریخ المحدد.  Shabani Instituteمعھد 

اعترض الوالدان بشدة على تغییر مقدمي الخدمة، بناًء على إقرار األب لدعم موقفھم بأن التغییر في مقدم خدمة التدخل  

باسو كي الذي یعمل مع الطفل لفترة طویلة سیضیف فترة انتقالیة إضافیة وغیر ضروریة للطالب. على خالف قضیة السلو
التعلیمیة قد حددت وكالة غیر حكومیة   Beverly Hillsفعلى الرغم من أن منطقة، سالفة الذكر، ) (Paso Roblesروبلز

جدیدة كمقدم خدمة، إال أنھا لم تقدم أي دلیل موثوق بھ یضع أساًسا لتغییر مقدمي الخدمة بناًء على األداء بحیث یبرر تعطیل  

،   Shabani Instituteبرنامج تعلیم الطالب، وكانت الوكالة غیر الحكومیة التي تعمل كمقدم خدمة على مر السنوات ھي معھد

 أثناء فترة البت في ھذه الدعوى.
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  2019ینایر   31بعد   Shabani Instituteباإلضافة إلى ذلك، أقرت المنطقة التعلیمیة بأنھا یمكنھا التعاقد مع معھد

 Shabaniمعھدالسلوك التي تم تحدیدھا من خالل  وأنھا تخطط لذلك، مما یثبت قدرتھا على االستمرار في تقدیم خدمات

Institute   .منطقةإن اختیار واعتباره الوكالة التي تنطبق علیھا أحكام بقاء الحال على ما ھو للطالبBeverly Hills    التعلیمیة

التعلیمیة بأن توفر للطالب وكالة   Beverly Hillsال یلغي التزام منطقة  Shabani Instituteإلنھاء عالقتھا التعاقدیة مع معھد 

التعلیمیة، فإنھ ال یزال بإمكانھا إبرام عقد مع   Beverly Hillsلحال على ما ھو، وكما أوضحت منطقة تنطبق علیھا أحكام بقاء ا

 ، حتى ولو بشكل مؤقت.  Shabani Instituteمعھد

جوشوا  ). في قضیة  (.Joshua Aجوشوا أیھ.یمكن دعم نفس النتیجة من خالل تطبیق المنطق المستخدم في قضیة 
لتمس الطالب إصدار قرار ببقاء الحال على ما ھو بعد أن اقترحت المنطقة التعلیمیة تغییر مقدم )، حیث ا (.Joshua Aأیھ.

 الخدمة الذي كان الطالب یتلقى الخدمات منھ ألكثر من عامین. الحظت المحكمة أن الطالب لم یكن لدیھ أي تغییر في الظروف

ذلك، خلصت طقة لم تقدم أي دلیل یبرر التغییر في مقدمي الخدمة. لبحیث یكون ھناك ما یبرر التغییر في مقدمي الخدمة، وأن المن

یؤید االستنتاج القائل بأن أحكام بقاء الحال على ما ھو علیھ یجب أن تنطبق على مقدم الخدمة   IEPالمحكمة إلى أن برنامج

 .)3في صفحة سالفة الذكر، )، .Joshua A( جوشوا أیھ.الحالي للطالب. (

 Shabani)، إذ أن معھد .Joshua A( جوشوا أیھ.على الرغم من أن الوقائع ھنا لیست متطابقة مع وقائع قضیة 

Institute   لم یرد تحدیدًا في أي موضع في مستندات برنامجIEP جوشوا أیھ.، فإنھ على غرار قضیة )Joshua A. كان ،(

باإلضافة إلى ذلك، فقد شارك   .یقدم للطالب خدمات التدخل السلوكي لمدة تزید عن ثالث سنوات Shabani Instituteمعھد 

التعلیمیة لوضع خطة النتقال    Beverly Hillsوعمل مع منطقة  IEPفي اجتماعات فریق برنامج   Shabani Instituteمعھد 

إن تغییر الوكالة غیر الحكومیة التي تعمل  .التعلیمیة  Beverly Hillsالطالب إلى خدمات التدخل السلوكي التي تقدمھا منطقة

 كمقدم للخدمة یعني تغییًرا في طاقم العمل الذي لن یكن لدیھ نفس المعرفة باإلعاقة التي یعاني منھا لطالب.

ه في الذي ینطبق علیھ أحكام بقاء الحال على ما ھو للطالب ھو البرنامج الذي تم تقریر IEPوبناًء علیھ، فإن برنامج  

 Shabaniمات التدخل السلوكي من خالل معھد، والذي یشمل تقدیم خد2018أكتوبر  8كما ھو معدل في  2018فبرایر  20

Institute  .باعتباره وكالة غیر حكومیة تعمل كمقدم خدمة 

القرار 

تمت الموافقة على طلب بقاء الحال على ما ھو المقدم من الطالب..1

تنطبق أحكام بقاء الحال على ما ھو للطالب على البیئة التعلیمیة والخدمات ذات الصلة المتضمنة في برنامج  .2

IEP  والذي یشمل تقدیم خدمات التدخل 2018أكتوبر  8كما ھو معدل في  2018فبرایر  20الذي تم تقریره في ،

كومیة تعمل كمقدم خدمة.باعتباره وكالة غیر ح  Shabani Instituteالسلوكي من خالل معھد 



 تم تعدیل إمكانیة الوصول 

6 

 

2019فبرایر 13 التاریخ:

(LINDA JOHNSON) لیندا جونسون

 قاضي القانون اإلداري 

مكتب الجلسات اإلداریة 


	مﺎﻣأ ﺐﺘﻜﻣ تﺎﺴﻠﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﺑ ﺔﯾرادﻹا ﺎﯿﻧرﻮﻔﯿﻟﺎﻛ 
	 :عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ ،ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻦﻋ ﺔﺑﺎﯿﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﻲﻟو ﺪﺿ ﺔﻘﻄﻨﻣ BEVERLY HILLSﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا .ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺔﯿﻀﻗ ﻢﻗر ﺔﯾرادﻹا تﺎﺴﻠﺠﻟا ﺐﺘﻜﻣ 2019020071 
	 ﻮھ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ لﺎﺤﻟا ءﺎﻘﺑ ﺐﻠط ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﺮﻣأ
	 ﻢﻛﺎﺤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا
	ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ
	 راﺮﻘﻟا




