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 ولي األمر بالنیابة عن الطالب،  
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التعلیمیة الموحدة ومكتب التعلیم بمقاطعة كونترا   PLEASANTONمنطقة 

  2020070970رقم   الجلسات اإلداریة  مكتب كوستا قضیة

 

 على ما ھو أمر موافقة على طلب بقاء الحال 
 

 2020أغسطس  24
 

، قدم الطالب طلبًا لبقاء الحال على ما ھو. یقر الطالب بأن مباني المدرسة مغلقة بناء على  2020أغسطس  15بتاریخ 

. یطلب الطالب إصدار أمر بقاء الحال على ما ھو فیما  19-أوامر الصحة العامة الصادرة على مستوى الوالیة بخصوص كوفید

دعم الطالب طلبھ . IEPمات األساسیة ذات الصلة في برنامج التعلیم الفردي للطالب، والمشار إلیھ باسم یتعلق فقط بالخد

 بمستندات موثقة وإقرارات مشفوعة بقسم. 

التعلیمیة الموحدة اعتراًضا على أساس أن مباني المدرسة مغلقة   Pleasanton، قدمت منطقة 2020أغسطس  19في 

التعلیمیة غیر مسموح لھا بتقدیم   Pleasantonالصادرة على مستوى الوالیة، واحتجت بأن منطقة بموجب أوامر الصحة العامة 

  Pleasantonطلبت منطقة . اعتراضھا بالمستندات الموثقة التعلیمیة Pleasantonالتدریس بالحضور الشخصي. دعمت منطقة 

التعلیمیة بأن یضع مكتب الجلسات اإلداریة خطة تعلیم عن بُعد للطالب لتكون البیئة التعلیمیة التي ینطبق علیھا أحكام بقاء الحال  

 على ما ھو للطالب.

التعلیمیة في االعتراض  Pleasanton، انضم مكتب التعلیم في مقاطعة كونترا كوستا لمنطقة 2020أغسطس  20في 

، قدم الطالب ردًا على اعتراض منطقة  2020أغسطس  20على طلب بقاء الحال على ما ھو المقدم من الطالب. في 

Pleasanton  ًقدمت منطقة  2020أغسطس  21ا مشفوًعا بالقسم. في التعلیمیة، مع تقدیم إثباتات داعمة إضافیة وإقرار ،

Pleasanton  قدم الطالب ردًا تكمیلیًا على رد منطقة 2020أغسطس  24التعلیمیة ردًا لتدعیم اعتراضھا. في ،Pleasanton 

 التعلیمیة، مع تقدیم إقرارات مشفوعة بقسم ومستندات موثقة إضافیة. 

 القانون الحاكم 
 

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

(أ)  300.518البند  .C.F.R 34 ).(ي1415من قانون الوالیات المتحدة، القسم  20یتفق الطرفان على خالف ذلك. (الباب 
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 . القسم الفرعي (د)) 56505قانون التعلیم، البند  )؛2006(

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

توماس ضد مجلس التعلیم في قبل أن ینشأ النزاع. (  IEPالتعلیمیة الحالیة ھي آخر بیئة تعلیمیة متفق علیھا ومطبقة لبرنامج
 . )F. 2d 618, 625 918 )1990(الدائرة السادسة سنسیناتي. 

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

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

على سبیل المثال، عندما یتقدم الطالب من  .) U.S.C. § 1414(d)(1)(B) 20 ،، یحل محلھ القانون ألسباب أخرى1133-35

صف إلى صف، فإن أحكام بقاء الحال على ما ھو تمنح الطالب الحق في الحصول على بیئة تعلیمیة مماثلة، ألقصى قدر ممكن،  

) ضد  R.F. Frankel(آر. إف. فرانكل (نشوء النزاع، مع مراعاة الظروف المتغیرة. للبیئة التعلیمیة التي كانت قائمة في وقت 
بالنیابة عن  من،  مقتبس، F. Supp. 3d, 979 224) 2016(المنطقة الشرقیة من كالیفورنیا التعلیمیة   Delano Unionمنطقة 

Van Scoy ) فان سكوي .Van Scoy ضد منطقة (San Luis Coastal  .المحكمة المركزیة بكالیفورنیا  التعلیمیة الموحدة)

2005(353 F. Supp. 2d 1083, 1086 ( . یستوجب توفیر "برنامج مماثل " في   إغالق المدرسة ألسباب متعلقة بالمیزانیة

(دائرة مقاطعة    (Smith)ضد سمیث ) McKenzieمكان آخر من أجل تطبیق أحكام بقاء الحال على ما ھو. (انظر ماكینزي (

) ضد مقاطعة كولومبیا (دائرة  Knight) من خالل نایت (Knight؛ نایت (F.2d 1527, 1533 771)، 1985كولومبیا (

)  الدائرة الخامسة(مجلس التعلیم اإلبتدائي والثانوني. ) ضد  Weil؛ ویل (F.2d 1025, 1028 877) 1989(مقاطعة كولومبیا 

931 F.2d 1069, 1072-1073 أولیاء األمور والمواطنون المعنیون بالتعلیم المستمر في مالكولم إكس (، انظر أیًضاPS 79  (
) من خالل ریتشارد Tilton؛ تیلتون (F. 2d 751, 756 629) 1980(الدائرة الثانیة ضد مجلس التعلیم بمدینة نیویورك. 

)Richards.705 )1983السادسة (الدائرة   ) ضد مجلس التعلیم بمقاطعة جیفرسون F. 2d 800, 805( . 

مارس   13. في 19-) حالة الطوارئ في كالیفورنیا بسبب كوفیدNewsom، أعلن الحاكم نیوسوم (2020مارس  4في 

، والذي یتضمن توجیھات بخصوص عملیات N-26-20) األمر التنفیذي رقم Newsom، أصدر الحاكم نیوسوم (2020

وزارة التعلیم في   N-26-20المنطقة التعلیمیة أثناء إغالق المدارس ألسباب متعلقة بالصحة العامة. كلف األمر التنفیذي رقم 

یم كالیفورنیا ووكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة بإعداد توجیھ على نحو مشترك یضمن حصول الطالب ذوي اإلعاقة على تعل

حكومي مجاني ومناسب بما یتفق مع برنامج التعلیم الفردي الخاص بھم بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، الذي یشار 

 .  IDEAإلیھا باسم 

من خالل إصدار توجیھ حول  N-26- 20، طبقت وزارة التعلیم في كالیفورنیا األمر التنفیذي رقم 2020إبریل  9في 

لكن التوجیھ تناول ما إذا   .IDEAلم یتناول التوجیھ أحكام بقاء الحال على ما ھو بموجب قانون  .19-وفیدالتعلیم الخاص أثناء ك

 أم ال: 19-كان یجوز للمناطق التعلیمیة تقدیم خدمات التعلیم الخاص بالحضور الشخصي أثناء غلق المدارس بسبب كوفید

ت للطالب ذوي اإلعاقة بالحضور الشخصي أو بالمنزل  ) ممنوعة من تقدیم خدما LEA"ھل وكالة التعلیم المحلیة (

 بغرض دعم الطالب في الحصول على الخیارات البدیلة للتعلم الذي یتم تقدیمھ؟ 
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االستثنائیة، قد تحتاج وكاالت التعلیم المحلیة إلى تقدیم أوجھ دعم وخدمات معینة  ال. في بعض المواقف 

للطالب الفردیین بالحضور الشخصي من أجل الحفاظ على الصحة والسالمة النفسیة/البدنیة للطالب بغرض دعم  

لذلك، یجب الحرص على أن الطالب في الحصول على الخیارات البدیلة للتعلم الذي یتم تقدیمھ (مثل التعلم عن بُعد). 

تكون خیارات تقدیم الخدمة البدیلة متوافقة مع توجیھ مسؤولي الصحة الفیدرالیین ومسؤولي الصحة في الوالیة 

ومسؤولي الصحة المحلیین فیما یتعلق بالتباعد البدني، وذلك بھدف الحفاظ على سالمة وصحة الطالب والمعلمین  

 .ومقدمي الخدمات في المقام األول"

أوضحت وزارة التعلیم في كالیفورنیا أیًضا أن بعض مقدمي الخدمات یعتبرون عاملین أساسیین بموجب األمر التنفیذي 

، بما في ذلك الممرضین والمساعدین وأخصائي ومساعدي العالج الطبیعي والعالج المھني واألخصائیین  N-33-20رقم 

 االجتماعیین وأخصائي أمراض النطق. یفید التوجیھ:

ناًء علیھ، إذا تم اتخاذ قرار فردي بأن الطالب یحتاج إلى خدمات أو أوجھ دعم بالحضور الشخصي للحفاظ على  "ب

صحتھ وسالمتھ النفسیة/ البدنیة بغرض دعم الطالب في الحصول على الخیارات البدیلة المقدمة للتعلم (مثل التعلم عن  

من تقدیم ھذه الخدمة بموجب أمر البقاء في المنزل الذي أصدره   بُعد)، فإن وكالة التعلیم المحلیة ال تُمنع بالضرورة

 . )"Newsomالحاكم نیوسوم (

، أصدرت وزارة الصحة العامة بكالیفورنیا وثیقة من خمس صفحات مع "إطار عمل لدعم 2020یولیو  17في 

"تتضمن   .2021-2020 مجتمعات المدارس حیث قررت متى وكیف یتم تطبیق التدریس بالحضور الشخصي للعام الدراسي

 بعض التوجیھات للمدارس، منھا: 2020یولیو  17الوثیقة الصادرة في 

"یجوز للمدارس والمناطق التعلیمیة إعادة فتح أبوابھا للتدریس بالحضور الشخصي في أي وقت إذا كانت تقع في نطاق 

إذا كانت سلطة  . یوًما األخیرة 14ـ ) لم تكن مدرجة على قائمة المتابعة بالمقاطعة خالل الLHJسلطة صحة محلیة (

یوًما األخیرة، فیجب على المدرسة تقدیم التعلم عن بُعد  14) مدرجة على قائمة المتابعة خالل الـ LHJالصحة المحلیة (

 .یوًما" 14فقط، حتى یتم رفع اسم سلطة الصحة المحلیة التابعة لھا من قائمة المتابعة لمدة ال تقل عن 

باستثناء المدارس االبتدائیة للتقدم بطلب للحصول على إعفاءات. لم  2020یولیو  17العمل الصادر في یسمح إطار 

 یشیر إطار العمل إلى التعلیم الخاص. 

 مناقشة 
 

) الصبغیة،  Wolf-Hirschhornھیرشیرون ( –الطالبة ھي فتاة تبلغ من العمر أحد عشر عاًما ولدت بمتالزمة وولف 

على جمیع نواحي نموھا. تعاني الطالبة من إعاقة في العظام وإعاقة إدراكیة وإعاقة بصریة. ال تتواصل  التي تؤثر بشكل كبیر

بشكل لفظي. كجزء من برنامجھا التعلیمي، تحتاج الطالبة إلى عالج نطق وعالج مھني وعالج طبیعي وتربیة بدنیة معدلة  

صحیة وممرضة مھنیة مرخصة بدوام كامل كمساعدة فردیة  وخدمات بصریة متخصصة. تحتاج الطالبة أیًضا إلى خطة رعایة

 لھا.
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الخاص بھا، فإن ممرضتھا   IEPتعاني الطالبة من نوبات ویتم تغذیتھا بشكل أساسي من خالل أنبوب. وفقًا لبرنامج 

عنصًرا في كل یوم دراسي، بما في ذلك   34المھنیة المرخصة التي تعمل بدوام كامل مكلفة بتنفیذ قائمة مرجعیة مكونة من 

 إعطائھا األدویة وتغذیتھا باألنبوب، ومتابعتھا تحسبًا لحدوث نوبات وتقدیم االستجابة الطبیة، وتعدیل أوضاع جسدھا ونقلھا. 

تم   IEP، ھو آخر برنامج 2019أغسطس  27الذي تم إقراره للطالبة في  IEPمیع األطراف على أن برنامج تتفق ج 

، قرر 2019100433، في قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 2019نوفمبر  8باإلضافة إلى ذلك، في  .االتفاق علیھ وتطبیقھ

ھو البیئة التعلیمیة التي تنطبق علیھا  2019أغسطس  27بة في الذي تم إقراره للطال IEPمكتب الجلسات اإلداریة أن برنامج 

 . 2019أغسطس  27منذ   IEPأحكام بقاء الحال على ما ھو. لم یتفق األطراف على برنامج 

)، كما ھو  FAPEیتفق الطرفان أیًضا على أن خطة التعلم عن بُعد للطالبة ال توفر لھا تعلیم حكومي مجاني ومناسب (

ت المرفقة بطلب الطالب والملفات ذات الصلة. یوافق الوالدان على خطة التعلم عن بُعد الخاصة بالطالبة. موضح في المستندا

التعلیمیة ومقاطعة كونترا كوستا أن خطة التعلم عن بُعد ھي خطة معقولة وعملیة في ظل    Pleasantonومع ذلك، تؤكد منطقة

 17خدمات للطالبة بالحضور الشخصي بسبب إطار العمل الصادر في  قدیمالظروف االستثنائیة. یحتجا بأنھما ال یسمح لھما بت

، ویطلبا من مكتب الجلسات اإلداریة أن یصدر قراًرا یقضي بأن تكون خطة التعلم عن بُعد الخاصة بالطالبة ھي 2020یولیو 

 البیئة التعلیمیة التي ینطبق علیھا أحكام بقاء الحال على ما ھو. 

بالحضور  أن منعھما من تقدیم خدمات للطالبالتعلیمیة ومقاطعة كونترا كوستا بش  Pleasantonتتناقض حجج منطقة

،  2020التعلیمیة تقدم العالج الطبیعي للطالبة بالحضور الشخصي منذ یولیو   Pleasantonالشخصي مع حقیقة أن منطقة

دمات التعلیمیة التعویضیة ناتجة عن القرار الصادر في بموجب أمر من وحدة االمتثال التابعة لوزارة التعلیم بكالیفورنیا. ھذه الخ 

. أظھرت المستندات الموثقة المرفقة بطلبات الطالبة وملفاتھا أن  2019100433قضیة مكتب الجلسات اإلداریة رقم 

دمات  التعلیمیة، بعد أن صدر أمر بتقدیم خدمات بالحضور الشخصي، وضعت بروتوكوالً مفصالً لتقدیم خ   Pleasantonمنطقة

 التربیة البدنیة التعویضیة في منزل الطالبة، وقد حقق ھذا األمر نجاًحا. 

)،  Newsomتنص توجیھات وزارة التعلیم بوالیة كالیفورنیا، بموجب األمر التنفیذي الذي أصدره الحاكم نیوسوم (

ة في كونترا كوستا، وھي ھیئة  على أن المدارس غیر ممنوعة من تقدیم خدمات تعلیمیة بالحضور الشخصي. تتخذ دائرة الصح 

التعلیمیة، موقفًا مفاده أنھا تسمح بتقدیم الخدمات التعلیمیة بالحضور   Pleasantonالصحة العامة التي یقع في نطاقھا منطقة

 الشخصي ألي أنشطة ال یمكن القیام بھا عن بُعد والتي تكون مطلوبة حتى یتمكن الطالب من الحصول على تعلیمھم. أخیًرا، لم

تشكل استثناًء   19-أي حجة قانونیة لدعم استنتاج أن جائحة كوفید التعلیمیة ومقاطعة كونترا كوستا   Pleasantonتقدم منطقة

 لمتطلب بقاء الحال على ما ھو. 

عندما یتعذر تطبیق البیئة التعلیمیة الواردة في أمر بقاء الحال على ھو كما ھو مكتوب بالضبط في مستند برنامج 

IEP یجب على المناطق التعلیمیة محاولة إیجاد بیئة مماثلة، بأقصى قدر ممكن، للبیئة التي كانت قائمة في الوقت الذي نشأ ،

التعلیمیة   Delano Union) ضد منطقة R.F. Frankel(آر. إف. فرانكل ( فیھ النزاع، مع مراعاة الظروف المتغیرة.
 Van. فان سكوي (Van Scoyبالنیابة عن من،  مقتبس، F. Supp. 3d, 979 224) 2016(المنطقة الشرقیة من كالیفورنیا 
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Scoy( ضد منطقةSan Luis Coastal  .المحكمة المركزیة بكالیفورنیا التعلیمیة الموحدة)353 )2005 F. Supp. 2d 

یجب أن یكون برنامج البیئة التعلیمیة الوارد في أمر بقاء الحال على ما ھو برنامًجا مماثالً لبرنامج ذلك  .) 1086 ,1083

 الطفل. 

أثبتت الطالبة أن برنامج التعلم عن بُعد لیس برنامًجا مماثالً لبرنامج البیئة التعلیمیة الذي ینطبق علیھ أحكام بقاء الحال  

دمات مكثفة للحصول إلى تعلیمھا. بناًء علیھ، تمت الموافقة على طلب بقاء الحال على ما ھو  على ما ھو، نظًرا لحاجتھا إلى خ 

 .2019أغسطس  27الذي تم إقراره لھا في   IEPخصوص الخدمات األساسیة في برنامجالمقدم من الطالبة ب

 القرار 
 

 تمت الموافقة على طلب بقاء الحال على ما ھو.  .1

التعلیمیة ومقاطعة كونترا كوستا تقدیم    Pleasantonالقرار، یجب على منطقةیوًما من ھذا  15في غضون  .2

 27المقرر لھا في  IEPخدمات للطالبة بالحضور الشخصي، بالمدة والكثافة الموضحتین في برنامج 

 ، في النواحي التالیة:2019أغسطس 

 ممرضة مھنیة مرخصة؛  1:1 . أ

  عالج النطق؛ . ب
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التعلیمیة ومقاطعة كونترا كوستا تقدیم الخدمات الواردة في أمر بقاء الحال    Pleasantonیجوز لمنطقة .3

قد یتم تقدیمھا   على ما ھو من خالل موظفین مؤھلین من وكالة غیر حكومیة إذا اختاروا ذلك. الخدمات

التعلیمیة ومقاطعة كونترا    Pleasantonفي منزل الطالبة. لم یرد في ھذا القرار ما یحتم على منطقة

 كوستا تقدیم خدمات داخل مباني المدرسة أو من خالل موظفي المدرسة. 

 أمرنا.  ھكذا
 
 

 (Cararea Lucier)  كاراریا لوسیر

 اإلداري  القانون قاضي

 مكتب الجلسات اإلداریة 
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