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أمر موافقة على طلب بقاء الحال على ما ھو 

2020أغسطس  24

، قدم الطالب طلبًا لبقاء الحال على ما ھو. یلتمس الطالب الحصول على أمر یقضي بأن 2020أغسطس  13بتاریخ 

 Smartالتعلیمیة الموحدة على آخر بیئة تعلیمیة للطالب تم االتفاق علیھا وتطبیقھا في مدرسة  Los Angelesتحافظ منطقة 

Start  غیر الحكومیة. لم تتقدم منطقةLOS ANGELES  .التعلیمیة الموحدة بأي اعتراض 

القانون الحاكم 

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

(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(

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

توماس ضد مجلس ، قبل أن ینشأ النزاع. (IEPیسمى  التعلیم الفرديالحالیة ھي آخر بیئة تعلیمیة متفق علیھا ومطبقة لبرنامج 

 . )F. 2d 618, 625 918 )1990(الدائرة السادسة التعلیم في سنسیناتي. 

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

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

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

مناقشة 

غیر الحكومیة، وفقًا آلخر برنامج  Smart Startیلتمس الطالب الحصول على أمر ببقاء الحال على ما ھو في مدرسة  

IEP  طلب بقاء الحال على ما ھو المقدم من الطالب مدعوم بإقرارات مشفوعة   .2019أكتوبر  25متفق علیھ ومطبق بتاریخ
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   تعدیل إمكانیة الوصول تم 

  IEPوبرنامج  2019المقرر في شھر أكتوبر  IEPمن مستشاره وولي أمره، ونسخ موثقة من المستندات الموقعة لبرنامج بقسم 

 Los. لم تعترض منطقة 2020أغسطس  13، والتي وقعھا ولي األمر مع وجود استثناء في 2020یونیو  25المقرر في 

Angeles م من الطالب.التعلیمیة على طلب بقاء الحال على ما ھو المقد 

دقیقة في األسبوع في مدرسة غیر حكومیة   1570بیئة تعلیمیة لمدة  2019أكتوبر  25المقرر في  IEPوفر برنامج 

دقیقة في األسبوع لكل من خدمات عالج النطق والعالج المھني وخطة التدخل  30، باإلضافة إلى Smart Startوھي مدرسة 

خالل  Smart Startھذا. التحق الطالب بمدرسة   IEPوافق ولي األمر على برنامج  السلوكي وخدمات العام الدراسي الممتد.

 .2020-2019العام الدراسي 

الخاص بھا  IEPالتعلیمیة الموحدة تغییر البیئة التعلیمیة والبرنامج من خالل برنامج  Los Angelesطلبت منطقة 

بیئة تعلیمیة   2020المقرر في شھر یونیو  IEP، قدم برنامج 2021-2020. بالنسبة للعام الدراسي 2020یونیو  25المقرر في 

  Overland Avenueدقیقة إسبوعیًا في برنامج الیوم الخاص على موقع تعلیمي عام، وتحدیدًا، في مدرسة  1350لمدة 

في  2020لشھر یونیو  IEPتطبیق التدخل السلوكي وتطویر التدخل السلوكي.  استمر برنامج االبتدائیة، باإلضافة إلى خدمات 

أغسطس   13وخدمات العام الدراسي الممتد. في المھني بشكل أسبوعي،  تقدیم خطة التدخل السلوكي، وعالج النطق والعالج

ناء، مما یفید بالموافقة على جمیع عناصر مع وجود استث 2020المقرر في شھر یونیو  IEP، وقع ولي األمر برنامج 2020

 االبتدائیة.  Overlandباستثناء مكان التدریس والبیئة التعلیمیة في مدرسة   IEPبرنامج 

غیر الحكومیة ھو آخر  Smart Startالذي یقدم بیئة تعلیمیة في مدرسة   2019أكتوبر  25المقرر في  IEPبرنامج 

ة التعلیمیة التي تنطبق علیھا أحكام بقاء الحال على ما ھو للطالب لحین تسویة ھذه  برنامج متفق علیھ ومطبق، ویشكل البیئ

 القضیة وفقًا لإلجراءات القانونیة الواجبة.  

القرار 

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

المقرر  IEPبرنامجلطالب على ما ھو یتمثل في البرنامج التعلیمي الذي تنطبق علیھ أحكام بقاء حال ا.2

لحین تسویة ھذه القضیة وفقًا  Smart Startوالذي یقدم بیئة تعلیمیة في مدرسة   2019في شھر أكتوبر 

لإلجراءات القانونیة الواجبة.

 أمرنا.  ھكذا

 (Theresa Ravandi) تیریزا رافاندي

اإلداري  القانون قاضي

مكتب الجلسات اإلداریة 
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