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أمر رفض طلب بقاء الحال على ما ھو 

، قدَّم الطالب اعتراًضا 2019أكتوبر  11، قدم الطالب طلبًا لبقاء الحال كما ھو. بتاریخ 2019أكتوبر  8بتاریخ 

 . 2019أكتوبر  16ردًا بتاریخ San Francisco على الطلب وقدمت منطقة  

القانون الحاكم 

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

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

 . القسم الفرعي (د)) 56505)؛ قانون التعلیم، البند 2006(

ألغراض متعلقة بأحكام بقاء الحال على ما ھو، عادة ما تكون   ".ما ھوویُشار إلى ذلك بمصطلح "بقاء الحال على 

البیئة التعلیمة الحالیة ھي آخر بیئة تعلیمیة متفق علیھا لتطبیق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطالب، الذي یسمى برنامج 

IEP) .918 )1990ة (الدائرة السادستوماس ضد مجلس التعلیم في سنسیناتي. ، قبل أن ینشأ النزاع F. 2d 618, 625( . 

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

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

 .، القسم الفرعي (أ))3042، القسم 5وقوانین كالیفورنیا، الباب 

یمكن تكراره دائًما ألغراض متعلقة بأحكام بقاء  لكن المحاكم أدركت أنھ نظًرا لتغیر الظروف، فإن الوضع القائم ال

 ,F.3d 1115 337 )2003 (الدائرة التاسعةالتعلیمیة.  G. Vashon Island. بالنیابة عن منطقة Ms. Sالحال على ما ھو. (

عندما یتقدم الطالب من صف إلى صف  .) U.S.C. § 1414(d)(1)(B) 20 ،، یحل محلھ القانون ألسباب أخرى1133-1135

آخر، فإن أحكام بقاء الحال على ما ھو تمنح الطالب الحق في الحصول على بیئة تعلیمیة تماثل، ألقصى قدر ممكن، البیئة  

  Seattle) ضد منطقة .N.Eإن. إي. (التعلیمیة التي كانت قائمة في الوقت الذي نشأ فیھ النزاع، مع مراعاة الظروف المتغیرة. (
 .Van Clay(  )N.D. Ill) ضد فان كالي (.Beth Bبیث بي. ( ؛  F. 3d 1093, 1098 842)2016(الدائرة التاسعة  .التعلیمیة
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2000 (126 F. Supp. 2d 532,534-535 ؛ ) فان سكويVan Scoy ضد منطقة (San Luis Coastal  التعلیمیة الموحدة .  
 . ) C.D. Cal. 2005 ( 353 F. Supp.2d 1083, 1086(المحكمة المركزیة بكالیفورنیا (

مناقشة 

من األوراق الكثیرة المتعلقة بالطلبات واالعتراضات المقدمة، یبدو أن الطرفین یتفقان بوجھ عام على الحقائق التالیة: 

عاًما وھي مؤھلة للحصول على تعلیم خاص في فئات التوحد واإلعاقة الذھنیة وغیرھا من اإلعاقات  11تبلغ الطالبة 

والذي وقعتھ والدة الطالب  2018فبرایر  12األخیر المتفق علیھ والمطبق على الطالب في   IEPالصحیة. تم اقتراح برنامج 

، كان الطالب IEP، وفقًا لبرنامج 2019-2018ذلك الحین. في العام الدراسي  ، وتم تعدیلھ أربع مرات منذ 2018مایو  22في 

في الصف الخامس والتحق بفصل الیوم الخاص لإلعاقات الخفیفة إلى المتوسطة من الصف الثالث إلى الخامس، مع التعمیم في  

 االبتدائیة في سان فرانسیسكو.  Francis Scott Keyالتعلیم العام، في مدرسة 

، طلبت األم من سان فرانسیسكو عدم تقدم الطالب إلى الصف السادس وعدم التحاقھ بالمدرسة 2019من ینایر  بدًءا

، ولكن بدالً من ذلك، أن یظل الطالب في الصف الخامس لمدة عام آخر. كانت تعتقد 2020-2019اإلعدادیة في العام الدراسي 

 لم، لكنھ لم یتقن مواد الصف الخامس بعد.أنھ قد أحرز بعض التقدم مؤخًرا وعمل جیدًا مع المع

لمدیر المدرسة السلطة التقدیریة لتقریر ما إذا كان یجب  5120في ذلك الوقت، أعطت سیاسة مجلس المدرسة رقم 

اجتمع  . IEPتقدم طالب التعلیم العام إلى الصف التالي أو بقائھ في نفس الصف. لم تشیر إلى الطالب الذین تطبق علیھم برامج 

لمناقشة طلب األم بأن یظل الطالب في الصف   2019إبریل من عام  4ر و فبرای  26الخاص بالطالب في  IEPفریق برنامج 

الخامس ولكن أعضاء المنطقة التعلیمة المشاركین في الفریق لم یوافقوا على ذلك. بعد ذلك، أرسلت سان فرانسیسكو إشعاًرا 

 . 5120كتابیًا مسبقًا لألم یفید بأن الطالب سیتم نقلھ إلى الصف السادس بموجب السیاسة رقم 

، والتي 5123، تبنى مجلس المدرسة سیاسة جدیدة لبقاء الطالب في نفس الصف، السیاسة رقم 2019مایو  14في 

منحت المعلم سلطة تقریر بقاء طالب التعلیم الخاص في نفس الصف، بشرط تقدیم التماس للرئیس التنفیذي بالمنطقة التعلیمیة، 

یجب أن یحدد المعاییر المتعلقة ببقاء الطالب في نفس الصف. وفقًا لتلك    IEPعلى الرغم من أنھا نصت أیًضا على أن فریق

السیاسة الجدیدة، رفضت سان فرانسیسكو مرة أخرى طلب األم لبقاء الطالب في الصف الخامس. منذ بدایة العام الدراسي، 

 رفضت األم إرسال الطالب إلى المدرسة في الصف السادس.

أن أمر تقدمھ إلى الصف السادس من عدمھ كان قراًرا یجب اتخاذه، وفقًا لقانون تعلم الحجة األساسیة للطالب ھي 

الخاص بھ، وبالتالي یتطلب موافقة األم. نظًرا لعدم    IEP، من قبل فریق برنامج IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة، الذي یسمى 

لب یحتفظ بالبیئة التعلیمیة التي تنطبق علیھا متفق علیھ ومطبق یُلحق الطالب بالصف السادس، فإن الطا  IEPوجود برنامج 

االبتدائیة، وتشكل محاولة سان   Keyأحكام بقاء الحال على ما ھو المتمثلة في فصل الیوم الخاص للصف الخامس في مدرسة 

 فرانسیسكو لنقل الطالب إلى الصف السادس محاولة من جانب واحد لتغییر البیئة التعلیمیة.
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لكن الطالب عجز عن إثبات أن التقدم من صف إلى صف آخر یشكل تغییًرا في البیئة التعلیمیة لغرض قاعدة بقاء الحال 

 Van) ضد فان كالي (.Beth Bبیث بي. ( على ما ھو، وترى العدید من القرارات أنھ لیس كذلك. على سبیل المثال، في قضیة 

Clay،126 )، سالفة الذكر F. Supp. 2d 532  حالة مثل ھذه تماًما، حیث أصبح الطالب الذي أكمل الصف الخامس وكان من ،

 المقرر أن ینتقل إلى المدرسة اإلعدادیة متورًطا في نزاع بشأن اإلجراءات القانونیة الواجبة.

 حال على ما ھو: رأت المحكمة أن التقدم إلى المرحلة اإلعدادیة كان جزًءا من البیئة التعلیمیة الواردة في أمر بقاء ال

نحن ال نعتقد أن التغییر إلى المدرسة اإلعدادیة یعني أنھ لم یعد ھناك بیئة تعلیمیة حالیة، أو أن المدرسة اإلعدادیة ھي  

بال شك بیئة تعلیمیة غیر مناسبة. المدرسة اإلعدادیة ھي التقدم العادي للقبول بالمدرسة الثانویة والتقدم مقید بالوضع  

 .)535-534في الصفحتین نفس المصدر ( ... التعلیمي الراھن

 .F 353 ،، سالفة الذكر التعلیمیة  الموحدة.   San Luis Coastal) ضد منطقة Van Scoyفان سكوي ( في قضیة 

Supp. 2d 1083 رفضت المحكمة تطبیق قاعدة بقاء الحال على ما ھو على تقدم الطالب من روضة األطفال إلى الصف ،

 السبب:  األول.

من المؤكد أن الغرض من أحكام بقاء الحال على ما ھو لیس إبقاء الطالب في نفس الصف أثناء فترة البت في النزاع. 

تمنح أحكام بقاء الحال على ما ھو الطالب الحق في الحصول على بیئة تعلیمیة تماثل، ألقصى قدر ممكن، البیئة 

 . )1086في الصفحة نفس المصدر ( مع مراعاة الظروف المتغیرة.التعلیمیة التي كانت قائمة وقت نشوء النزاع، 

، حصل الطالب الذي F. 3d 1093 842التعلیمیة.، سالفة الذكر، Seattle) ضد منطقة .N.Eإن. إي. (في قضیة 

مكون من جزأین، والذي وضعھ في    IEPعلى برنامج  Bellevueكان على وشك االنتھاء من الصف الثالث في مدرسة 

"فصل فردي" لبقیة صفھ الدراسي الثالث وفي فصل یقدم بیئة تعلیمیة منفصلة مع طالب آخرین من ذوي اإلعاقة في بدایة 

 وقدمت  سیاتل، مدینة إلى العائلة انتقلتخالل الصیف، . ) 1095-1094في الصفحتین  نفس المصدر( .العام الدراسي التالي

 في التعلیمیة بالبیئة یتعلق فیما  ھو ما  على الحال بقاء أحكام تطبیق بشأن وتنازعت الواجبة، القانونیة اإلجراءات التخاذ طلبًا 

قررت غالبیة ھیئة المحلفین بالدائرة التاسعة أن أحكام بقاء الحال على ما ھو فیما یتعلق بالبیئة التعلیمیة  .الجدیدة المنطقة

للطالب في بدایة العام الدراسي الجدید تنطبق على الفصل الذي یقدم بیئة تعلیمیة منفصلة الموضح في الجزء الثاني من برنامج  

IEP :وعلقوا قائلین ، 

عموًما في التعلیم باعتباره تطلعًا إلى األمام؛ ونشیر إلى الطفل الذي أكمل الصف الرابع وعلى وشك  نحن نفكر 

االلتحاق بالصف الخامس باعتباره "طالبًا تقدم للصف الخامس."كان الوضع القائم وقت الجلسة ھو االلتحاق المتوقع 

لھذا السبب، فإن أحكام بقاء الحال   .) 1098صفحة في النفس المصدر ( بالبرنامج الذي یقدم بیئة تعلیمیة منفصلة. 

 على ما ھو فیما یتعلق بالبیئة التعلیمیة للطالب تنطبق على االلتحاق المتوقع بالصف السادس.

 .D.D.C)) ضد مقاطعة كولومبیا .D.Kدي. كیھ. ((   المدرسة المحددة أو المبنى المحدد لیست ھي البیئة التعلیمیة.

2013) 962 F. Supp. 2d 227, 232-234 .( ،"رأت الدائرة التاسعة أن البیئة التعلیمیة ھي "برنامج التعلیم العام للطالب
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(الدائرة  ) ضد وزارة التعلیم في ھاواي.N.Dوھو وصف یتوافق مع تعریف والیة كالیفورنیا للبیئة التعلیمیة. (إن. دي. (

، القسم الفرعي (أ).)  3042، القسم 5وقوانین كالیفورنیا، الباب )؛ انظر لوائح F. 3d 1104, 1116 600 )2010التاسعة 

التقدم إلى الصف التالي ھنا ال یغیر برنامج الطالب ألن سان فرانسیسكو اقترحت تعلیم الطالب في الصف السادس وفقًا لبرنامج  

IEP  .نفسھ المطبق في الوقت الحالي 

یستشھد الطالب بقرار قضائي واحد لدعم حجتھ:  لجنة  مدرسة بلدة برلنغتون في ماساتشوستس ضد وزارة التعلیم في 

ماساتشوستس U.S. 359 [105 S.Ct. 199 ; 685 L.Ed.2d 385] (1985) 471 ،  حیث تناولت المحكمة العلیا ما إذا كان 

یحق للوالدین الحصول على تعویض عن االختیار الفردي للبیئة التعلیمیة في مدرسة خاصة. أشار الطالب إلى المقطع التالي:  

نحن نعتقد أن غرًضا واحدًا على األقل من أحكام بقاء الحال على ما ھو یتمثل في منع مسؤولي المدرسة من إخراج 

من الفصل الدراسي العادي بالمدرسة العامة بسبب اعتراض الوالدین أثناء فترة انتظار استكمال إجراءات  طفل

شدد الطالب على كلمة "الفصل الدراسي" وجادل بأن استخدامھا   .)3783في الصفحة  نفس المصدر( المراجعة.

جب بقاء الطالب في فصلھ الدراسي السابق  یعني أن المحكمة العلیا فسرت أحكام بقاء الحال على ما ھو بأنھا تستو

 لحین تسویة النزاع من خالل اإلجراءات القانونیة الواجبة.

أحكام بقاء الحال على ما ھو الواردة في قانون برلنغتون ھذا یضع الكثیر من المعنى في كلمة واحدة. لم تفسر محكمة 

راحةً أنھا لن تصدر قراًرا بشأن البیئة التعلیمیة التي ینطبق  )؛ لكنھا في الواقع ذكرت صIDEAتعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

بدالً من ذلك، في المقطع الذي   .) U.S. at p. 371 471برلنغتون، سالفة الذكر، علیھا أحكام بقاء الحال على ما ھو للطالب.  (

شدد علیھ الطالب، كانت المحكمة تتناول فقط ادعاء المنطقة التعلیمیة وترفضھ بأن الوالدین قد تنازال عن أي حق في السداد عن 

الحال على ما   طریق انتھاك شروط االتفاقیة المبرمة مع المنطقة التعلیمیة بشأن البیئة التعلیمیة المؤقتة، التي تجیزھا أحكام بقاء

من البدیھي أن القرار لیس حجة    .(ي))  1415؛ انظر قانون الوالیات المتحدة القسم 372-371في صفحتي  نفس المصدرھو. (

 Davis( )E.D. Cal. 2017( 231) ضد دافیس (Dickeyدیكي (لمقترح لم تنظر فیھ المحكمة. (انظر، على سبیل المثال، 

F. Supp. 3d 634, 716 (. لیكون لھا التأثیر الكاسح الذي ینسبھ  برلنغتونأي محكمة كلمة "فصل دراسي" في  لم تقرأ

عالوة على ذلك، لم تحلل المحكمة أو تنظر في تعریف والیة كالیفورنیا "للبیئة التعلیمیة المحددة"، وھو تعریف  .الطالب إلیھا 

المفھوم الضیق لفصل دراسي معین. (لوائح وقوانین  أوسع بكثیر، وبالتالي فھو یحمي حقوق الطالب بوجھ عام أكثر من 

 . ، القسم الفرعي (أ))3042، القسم 5 كالیفورنیا، الباب

في أوراق الطلبات التي تقدم بھا الطالب، أثار الطالب العدید من القضایا التي من غیر المناسب اتخاذ قرار بشأنھا في  

لم یشمل جمیع األعضاء المطلوبین؛ وعلى   2019إبریل  4ذي انعقد في  ال IEPھذا الطلب. أكد على أن اجتماع فریق برنامج 

أن تقدمھ إلى الصف السادس یحرمھ من التعلیم العام المجاني المناسب؛ وأن كال السیاستین الخاصتین بمجلس التعلیم التي 

غیر صالحتین. من جانبھا، احتجت تصرفت بموجبھما سان فرانسیسكو ال یتوافقان مع قانون الوالیة والقانون الفدرالي وأنھما 

مكتب الجلسات اإلداریة ال یتمتع بأي سلطة قضائیة على قرارات بقاء الطالب في نفس الصف أو تقدمھ   سان فرانسیسكو بأن

من قانون  48070.5و   48070؛ وھي تخضع بدالً من ذلك للقسمین IEPللصف التالي ألنھا لیست من قرارات فریق برنامج 
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ذان یفوضان مجالس المدارس باتخاذ قرارات بقاء الطالب في نفس الصف أو تقدمھ للصف التالي ویطلبان من ھذه  التعلیم، الل

المجالس تبني سیاسات.

قانون   20ال تحتاج أي من ھذه االحتجاجات إلى معالجة ھنا. ال یزال الطالب في "بیئتھ التعلیمیة القائمة آنذاك". (

لم یكن تقدم الطالب إلى الصف السادس تغییًرا في البیئة التعلیمیة، وبالتالي فإنھ ال یقع  .ي)) ( 1415الوالیات المتحدة القسم 

في إطار قاعدة بقاء الحال على ما ھو. 

القرار 

تم رفض أمر طلب بقاء الحال على ما ھو الخاص بالطالب.

2019أكتوبر  18 التاریخ: 

(Charles Marson) تشارلز مارسون

 اإلداري  القانون قاضي

مكتب الجلسات اإلداریة 
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	 :عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ ،ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻦﻋ ﺔﺑﺎﯿﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﻲﻟو ﺪﺿ ﺔﻘﻄﻨﻣ SAN FRANCISCOﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا .ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺔﯿﻀﻗ ﺐﺘﻜﻣ ﺔﯾرادﻹا تﺎﺴﻠﺠﻟا ﻢﻗر 2019100237 
	 ﻮھ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ لﺎﺤﻟا ءﺎﻘﺑ ﺐﻠط ﺾﻓر ﺮﻣأ
	 ﻢﻛﺎﺤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا
	 ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ
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