
 تم تعدیل إمكانیة الوصول 

 

 

 كالیفورنیا  اإلداریة بوالیة  الجلسات  مكتب  أمام

 في موضوع: 

 ولي األمر بالنیابة عن الطالب، 

 ضد

 مكتب  قضیة  التعلیمیة للمدارس الثانویة. FREMONT UNIONمنطقة 

 2019110958 رقم  الجلسات اإلداریة

أمر رفض طلب بقاء الحال على ما ھو 

 Fremont، قدمت منطقة2019دیسمبر  3، قدم الطالب طلبًا لبقاء الحال كما ھو. في 2019نوفمبر  26بتاریخ 

Union    التعلیمیة للمدارس الثانویة اعتراًضا على أساس أن المدرسة غیر الحكومیة أنھت تعاقد تقدیم البیئة التعلیمیة للطالب من

یمیة وضع الطالب في برنامج تعلیم مماثل غیر حكومي وفقًا التعل Fremontیوًما وتعتزم منطقة   20خالل إشعار كتابي مدتھ 

.دیسمبر، قدمت الطالبة مضبطة الجلسة التمھیدیة 4. بتاریخ 2019مارس  4متفق علیھ ومطبق بتاریخ  آلخر برنامج تعلیم فردي

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)) 56505قانون التعلیم، البند  ) ؛ 2006(

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

توماس ضد مجلس  ، قبل أن ینشأ النزاع. (IEPیسمى   الحالیة ھي آخر بیئة تعلیمیة متفق علیھا لتطبیق برنامج التعلیم الفردي،
 . )F. 2d 618, 625 918 )1990(الدائرة السادسة التعلیم في سنسیناتي. 

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 

لكن المحاكم أدركت أنھ نظًرا لتغیر الظروف، فإن الوضع القائم  .، القسم الفرعي (أ))3042، القسم 5وقوانین كالیفورنیا، الباب 

  G. Vashon Island بالنیابة عن منطقة. Ms. Sیمكن تكراره دائًما ألغراض متعلقة بأحكام بقاء الحال على ما ھو. ( ال
 § .U.S.C 20 ،، یحل محلھ القانون ألسباب أخرىF. 3d 1115, 1133-35 337) 2003(الدائرة التاسعة   التعلیمیة.

1414(d)(1)(B) (.  عندما یتقدم الطالب من صف إلى صف آخر، فإن أحكام بقاء الحال على ما ھو تمنح الطالب الحق في

الحصول على بیئة تعلیمیة تماثل، ألقصى قدر ممكن، البیئة التعلیمیة التي كانت قائمة في الوقت الذي نشأ فیھ النزاع، مع مراعاة 

(المنطقة الشرقیة من كالیفورنیا  التعلیمیة  Delano Unionضد منطقة  ) R.F. Frankel. إف. فرانكل (آر(الظروف المتغیرة. 
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2016 (224 F. Supp. 3d, 979،   ،بالنیابة عن مقتبس منVan Scoy) فان سكوي .Van Scoy ضد منطقة (San Luis 

Coastal  .المحكمة المركزیة بكالیفورنیا التعلیمیة الموحدة)(C.D. Cal. 2005) 353 F. Supp. 2d 1083,1086( . 

مناقشة 

متفق علیھ ومطبق. یؤكد     IEPھو آخر برنامج  2019مارس  4المقرر في  IEPال یتنازع الطرفان على أن برنامج 

األخیرة التي عقدت  IEPالطالب أن الطرفین لم یتفقا على تسویة مناسبة للبرنامج التعلیمي للطالب بعد اجتماعات فریق برنامج 

المقرر   IEPیتنازع الطرفان على ما إذا كان برنامج  لمناقشة البیئة التعلیمیة للطالب. 2019دیسمبر  2و  2019أكتوبر  16في 

، وھي مدرسة غیر حكومیة معتمدة،  Creative Learning Centerیفرض على الطالب البقاء في مركز  2019مارس  4 في

یوًما لمنطقة   20أرسل إشعاًرا كتابیًا مدتھ  Creative Learning Center، على الرغم من أن مركز NPSتُعرف أیًضا باسم 

Fremont 2019دیسمبر  20ب االستمرار في البرنامج المقرر في التعلیمیة یفید بأنھ لم یعد بإمكان الطال . 

على أن الطالب یحتاج إلى بیئة تعلیمیة في مدرسة غیر حكومیة.   2019مارس  4المقرر في  IEPینص برنامج 

 Creative Learning، أن یقدم لھ مركزIEPالتعلیمیة على الطالب، بعد مناقشة فریق برنامج  Fremontعرضت منطقة 

Center لكن منطقة   .علیًما حكومیًا مجانیًا ومناسبًا تFremont   التعلیمیة، في ھذه الحالة، ال تسعى إلى تغییر البیئة التعلیمیة

، بصفتھ مقدم خدمة خاص، قراًرا بأنھ لم یعد قادًرا على تلبیة Creative Learning Centerبدالً من ذلك، اتخذ مركز . للطالب

بإلحاق الطالب  2019مارس  4المقرر في  IEPالتعلیمیة التزامھا بموجب برنامج  Fremontاحتیاجات الطالب. أكدت منطقة  

  Fremontبمدرسة غیر حكومیة معتمدة وتسعى إلیجاد بدیل، مدرسة غیر حكومیة مماثلة لكي یلتحق بھا الطالب. طلبت منطقة 

منطقة  التعلیمیة الحصول على رأي الوالدین بشأن تقدیم بیئة تعلیمیة في مدرسة غیر حكومیة. استجابةً لطلبات الوالدین، قدمت 

Fremont  التعلیمیة إحاالت إلى مركزWings Learnings Center  ومدرسةAchieve Kids  .غیر الحكومیة 

ال یزال ھو البیئة التعلیمیة الواردة في طلب بقاء الحال على   Creative Learning Centerیحتج الطالب بأن مركز 

یوًما كما ھو   20خدمة الطالب من خالل ارسال إشعار مدتھ عقده ل Creative Learning Centerما ھو حتى إذا أنھى مركز 

من قانون التعلیم  56366عالوة على ذلك، لم ینص القسم ).4)(، القسم الفرعي (أ56366منصوص علیھ في قانون التعلیم، القسم 

یجب أن تحتفظ بالطالب إذا  ولم ینص قانون ولوائح بقاء الحال على ما ھو المعمول بھا على أن المدارس غیر الحكومیة المعتمدة

أنھت العقد لخدمة الطالب من خالل ارسال اإلشعار الصحیح إذا لم یوافق ولي األمر على إنھاء العقد الخاص بمقدم الخدمة  

 الخاص.   

  Fremont  لم تعد متاحة، فإن منطقة Creative Learning Centerنظًرا ألن البیئة التعلیمیة للطالب في مركز 

ملزمة قانونیًا بإیجاد برنامج تعلیم مماثل للطالب لكي یلتحق بھ. بناًء علیھ، تم رفض طلب بقاء الحال على ما ھو لبقاء  التعلیمیة 

لم   Creative Learning Center ترة البت في ھذا النزاع ألن مركزأثناء ف Creative Learning Centerالطالب في مركز 

تناول ھذا القرار مدى مالءمة المكان البدیل، المدرسة غیر الحكومیة المماثلة التي عرضتھا یعد متاًحا كبیئة تعلیمیة للطالب. لم ی

 .  2019دیسمبر  20التعلیمیة لتكون ھي البیئة التعلیمیة للطالب بعد  Fremontمنطقة 
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القرار 

تم رفض طلب الطالب لبقاء الحال على ما ھو. 

 أمرنا.  ھكذا

2019دیسمبر   04 التاریخ: 

(Jennifer Kelly) جنیفر كیلي

 اإلداري  القانون قاضي

مكتب الجلسات اإلداریة 
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