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 الوقائية اإلجراءات إشعار
 

 Individuals with)يقتضي قانون تعليم األفراد المعاقين
Disabilities Education Act (IDEA)) وهو القانون ،

الفيدرالي الخاص بتعليم الطالب من ذوي االحتياجات 
الخاصة، أن تقوم المدارس بتقديم إشعار إلى أولياء أمور 

 يحتوي على تفسير آامل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
لإلجراءات الوقائية المتاحة بموجب قانون تعليم األفراد 

. وتشريعات وزارة التعليم األمريكية) IDEA(المعاقين 
ويجب إعطاء أولياء األمور نسخة من هذا اإلشعار مرة 

واحدة فقط في العام الدراسي، ويستثنى من ذلك أنه يجب 
عند اإلحالة األولية أو ) 1: (إعطاء نسخة إلى أولياء األمور

 عند استالم الشكوى) 2(طلب ولي األمر للتقييم؛ و
 األولى المقدمة للوالية بموجب الفقرات من

  من قانون اللوائح الفيدرالية 300.153 إلى 300.151
 34 CFR §§300.151 وعند استالم الشكوى القانونية

  في العام الدراسي و§300.507األولى بموجب الفقرة 
عند اتخاذ قرار بتنفيذ إجراء تأديبي يمثل تغيير المكان؛ ) 3(
 قانون اللوائح الفيدرالية . [عند طلب ولي األمر) 4(و

[34 CFR §300.504(a)] يجب أن يتضمن إشعار 
ً                 اإلجراءات الوقائية هذا تفسير ا آامال  لجميع اإلجراءات       ً                           

اإللحاق [ §300.148الوقائية المتاحة بموجب الفقرة رقم 
) ادي الجانب في مدرسة خاصة على النفقة العامةأح

إجراءات  (300.153 إلى §§300.151والفقرات من 
 §§300.300، والفقرة )الشكاوى المقدمة إلى الوالية

 300.503 إلى §§300.502والفقرات من ) الموافقة(
 والفقرات من 300.518 إلى §§300.505والفقرات من 

ءات الوقائية في اإلجرا (300.536إلى  §§ 300.530
الجزء ” من التشريعات الواردة في ”E“الجزء الفرعي 

“B( 300.625 إلى §§300.610، والفقرات من)  سرية
 ). ”F“نصوص المعلومات في الجزء الفرعي 

 : بأآمله المستند هذا في التالية االختصارات ُ      ت ستخدم
(Administrative Law Judge (ALJ)) 

 اإلداري القانون ؛قاضي 
(Behavioral Intervention Plan (BIP)) 

 السلوآي التدخل ؛خطة 
(free appropriate public education (FAPE))

 والمجاني المناسب العام ؛التعليم 
(Family Educational Rights and Privacy Act 

(FERPA)) 
 لألسرة التعليمية والحقوق الخصوصية ؛قانون 

(Functional Behavioral Assessment (FBA))
  الوظيفي السلوآي ؛التقييم 

(Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA)) 

 المعاقين األفراد تعليم قانون؛ 
(Independent Educational Evaluation (IEE)) 

 المستقل التعليمي التقييم؛ 
(Individualized Education Program (IEP))

 الفردي التربوي البرنامج؛ 
 (Michigan Department of Education (MDE)) 

 ميتشجان بوالية التعليمية اإلدارة؛ 
(Office of Special Education and Early 

Intervention Services (OSE/EIS)) 
التدخل  وخدمات الخاصة مكتب التربية؛ 

 المبكر
(State Office of Administrative Hearings and 

Rules (SOAHR))  
  واللوائح االستماع لجلسات ؛الوالية بمكت

 اإلدارية

 قانون اللوائح الفيدرالية  المسبق الكتابي اإلشعار
34 CFR § 300.503 

  اإلشعار
منطقة ”يتضمن المصطلح (يجب على منطقة المدرسة 

 أآاديمية ، آما هو مستخدم في هذا اإلشعار،“المدرسة
ح لك يوض(                ً      ً   أن تقدم لك إشعار ا آتابي ا ) مدرسة عامة

ً معلومات معينة آتابة    : عندما،)                  
المنطقة قبول أو تغيير تعريف الطالب أو  تعتزم .1

تقييمه أو مكانه التعليمي، أو أحكام التعليم العام 
  للطفل؛ أو) FAPE(المناسب والمجاني 

المنطقة قبول أو تغيير تعريف الطالب أو  ترفض .2
تقييمه أو مكانه التعليمي، أو أحكام التعليم العام 

 .للطفل) FAPE(مناسب والمجاني ال

 اإلشعار محتوى
  :أن الكتابي اإلشعار في يجب

 منطقة تعتزم الذي اإلجراء بالتفصيل يوضح .1
  :به القيام ترفض أو اتخاذه المدرسة

 عازمة المدرسة منطقة يجعل الذي السبب يوضح .2
 به؛ القيام ترفض أو اإلجراء اتخاذ على

 أو سجل أو تقدير أو تقييمي إجراء آل يصف .3
 قرار اتخاذ في المدرسة منطقة استخدمته تقرير
 رفضه؛ أو اإلجراء اتخاذ على عزمها بشأن

 على بيان يضمن لك التمتع بالحماية يشتمل .4
بموجب أحكام اإلجراءات الوقائية الواردة في 

 من قانون تعليم األفراد المعاقين “الجزء ب”
)IDEA(؛ 

 لإلجراءات وصف على الحصول بكيفية يعلمك .5
 منطقة تعتزم الذي اإلجراء آان إذا وقائيةال

 إحالة ليس به القيام ترفض أو اتخاذه المدرسة
 للتقييم؛ أولية

مصادر يمكنك االتصال بهم لمساعدتك  يتضمن .6
 من قانون تعليم األفراد “الجزء ب”في فهم 

 ؛)IDEA(المعاقين 
بالتفصيل الخيارات األخرى التي درسها  يوضح .7

واألسباب ) IEP( الفردي فريق البرنامج التربوي
 التي دعت إلى رفض هذه الخيارات؛ 

وصف لألسباب األخرى التي جعلت منطقة  تقديم .8
 .المدرسة تعتزم اتخاذ اإلجراء أو ترفضه

 آإشعار الفردي التربوي البرنامج استخدام
قد تستخدم إحدى الوآاالت العامة البرنامج التربوي 

ي المسبق طالما آجزء من اإلشعار الكتاب) IEP(الفردي 
التي استلمها ولي األمر تستوفي ) المستندات(أن المستند 

  .§300.503جميع المتطلبات الواردة في الفقرة
  مفهومة بلغة اإلشعار آتابة
 اإلشعار؛ يكون أن يجب

  الناس؛ عامة يفهمها أن يمكن بلغة     ً  مكتوب ا .1
 اآلخر التواصل نمط أو األصلية بلغتك      ً متوفر ا .2

 من أنه الواضح من يكن لم ام تستخدمه، الذي
 .بذلك القيام المفيد غير

 لغة اآلخر التواصل نمط أو األصلية لغتك تكن لم إذا
 منطقة على فيجب بالكتابة، عنها التعبير يمكن

 :أن تضمن أن المدرسة
 أخرى بوسائل    ً  شفهي ا لك اإلشعار ترجمة تتم .1

 اآلخر؛ التواصل نمط أو األصلية لغتك إلى
 عار؛اإلش محتوى تفهم .2
 تم أنه على آتابي دليل هناك يكون .3

  2.و 1 رقم الشرطين استيفاء

 قانون اللوائح الفيدرالية  األصلية اللغة
34 CFR § 300.29 

 محدود فرد مع استخدامه عند ،األصلية اللغة مصطلح إن
  :يلي ما يعني اإلنجليزية، اللغة في المهارة

 بشكل الشخص هذا يستخدمها التي اللغة .1
 التي اللغة الطفل، حالة في ،أو طبيعي،
  طبيعي؛ بشكل الطفل أمر ولي يستخدمها

جميع حاالت التواصل المباشر مع  في .2
، اللغة )بما في ذلك تقييم الطفل(الطفل 

التي يستخدمها الطفل بشكل طبيعي في 
 .المنزل أو في بيئة التعلم

بالنسبة لشخص يعاني من الصمم أو العمى، أو شخص ال 
ة، فعندئذ يكون نمط التواصل هو الطريقة التي يعرف لغة مكتوب

مثل لغة اإلشارة أو طريقة (يستخدمها الشخص بصورة طبيعية 
 ).برايل أو التواصل الشفوي

 قانون اللوائح الفيدرالية  اإللكتروني البريد
34 CFR §300.505 

إذا آانت منطقة المدرسة تقدم ألولياء األمور خيار استالم 
يد اإللكتروني، فيمكنك اختيار استالم ما المستندات عبر البر

  :يلي عبر البريد اإللكتروني
  مسبق؛ آتابي إشعار .1
 الوقائية؛ اإلجراءات إشعار .2
 .القانونية بالشكوى الصلة ذات اإلشعارات .3

 قانون اللوائح الفيدرالية  التعريف – األمر ولي موافقة
34 CFR §300.9 

  الموافقة
  :الموافقة تعني

لتفصيل بلغتك األصلية أو نمط تم إطالعك با أنه .1
مثل لغة اإلشارة أو طريقة (التواصل اآلخر 

على جميع ) برايل أو التواصل الشفوي
المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي منحت موافتك 

  .عليه
أنك تفهم وتوافق آتابة على ذلك اإلجراء،  .2

وتصف الموافقة ذلك اإلجراء وتسرد السجالت 
 رها ولمن؛التي سيتم إصدا) إن وجدت(

                        ً      ً            تفهم أن الموافقة تعد أمر ا تطوعي ا من جانبك  أنك .3
 .ويجوز لك سحب موافقتك في أي وقت

ً                     إجراء  قد حدث بعد أن منحت ) يلغي(إن سحب موافقتك ال ينفي      
 .موافقتك عليه وقبل أن تسحبها

 قانون اللوائح الفيدرالية  األمر ولي موافقة
34 CFR §300.300 

  لمبدئيا التقييم على الموافقة
ال تستطيع منطقة المدرسة إجراء تقييم مبدئي لطفلك بهدف 

ً        تحديد ما إذا آان طفلك مؤهال  بموجب   من قانون “الجزء ب”                         
للحصول على تعليم ذوي ) IDEA(تعليم األفراد المعاقين 

ً         االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة دون، أوال ، إرسال                                             
لمقترح وآذلك دون إشعار آتابي مسبق إليك يوضح اإلجراء ا

  الحصول على موافقتك آما يوضح العنوان،
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  .التعريف - األمر ولي موافقة
 على للحصول معقولة جهود بذل المدرسة منطقة على يجب

 آان إذا ما لتحديد مبدئي تقييم إجراء على المدروسة موافقتك
ً طفال  يعد طفلك  .ال أم الخاصة االحتياجات ذوي من   

 منحت قد أنك المبدئي التقييم على موافقتك تعني الو هذا،
ً  أيض ا  ذوي تعليم توفير في تبدأ آي المدرسة لمنطقة موافقتك   

 .لطفلك خدمات من به يتصل وما الخاصة االحتياجات

ً مسجال  طفلك آان إذا  تسعى آنت إذا أو عامة مدرسة في    
 أو الموافقة تقديم ورفضت عامة مدرسة في طفلك لتسجيل
 التقييم على الموافقة تقديم طلب على الرد عن عجزت
ً  لزام ا ليس ولكن المدرسة، لمنطقة يجوز فعندئذ المبدئي،     
 طريق عن لطفلك مبدئي تقييم إلجراء السعي عليها،

 واجتماع القانونية الشكوى أو القانون بوساطة االستعانة
 غير القانونية االستماع جلسات وإجراءات التسوية
 .المتحيزة

 تحديد في المتمثلة التزاماتها سةالمدر منطقة تنتهك ولن
ً  تقييم ا تجر لم إذا وتقييمه عليه والتعرف لطفلك مكان  لطفلك     
 .الظروف هذه في

 للقاصرين المبدئي التقييم تحكم التي الخاصة القواعد
  - أمره ولي مع يعيش وال     ً قاصر ا الطفل آان إذا
 ولي من موافقة على الحصول المدرسة منطقة على يتعين ال

 ذوي من يعد الطفل آان إذا ما لتحديد مبدئي تقييم إلجراء األمر
  :التالية الحاالت في ال أم الخاصة االحتياجات

 للقيام المبذولة المعقولة الجهود من الرغم على .1
 على العثور من المدرسة منطقة تتمكن لم بذلك،
 أو الطفل؛ أمر ولي

 الوالية؛ لقانون   ً  وفق ا األمر ولي حقوق إنهاء تم .2
 أو

 مسؤولية تتحمل عامة وآالة أو قاض قام .3
 اتخاذ في الحق بتفويض للطفل العامة الرعاية
 إجراء على الموافقة وفي التعليمية القرارات

 .األمر ولي غير آخر فرد إلى مبدئي تقييم

 قانون تعليم  آما تم استخدامه في،القاصر مصطلح إن
 :  ُ                   ، ي قصد به الطفل، الذي)IDEA (األفراد المعاقين

ً                                  مكفوال ، ما لم يكن قد تم تفويض ولي األمر  يكون .1     
الكفيل بالحق في اتخاذ القرارات التعليمية نيابة 

عن الطفل بواسطة قاض مشرف على حالة 
الطفل أو وآالة عامة تتحمل مسؤولية الرعاية 

 العامة للطفل؛ أو
 قانون بموجب حكومية وآالة ترعاه     ً قاصر ا يعتبر .2

 أو الوالية؛
 قانون بموجب المحكمة ترعاه     ً قاصر ا يعتبر .3

 أو ؛الوالية
 .األطفال لرعاية عامة وآالة حضانة في يكون .4

 الخدمات على األمر ولي موافقة
يجب على منطقة المدرسة أن تحصل على موافقتك 

المدروسة قبل توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
والخدمات ذات الصلة لطفلك للمرة األولى، آما يجب عليها 

. ولة للحصول على هذه الموافقة المدروسةبذل جهود معق
وإذا لم ترد على طلب تقديم موافقتك على أن يحصل الطفل 
على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة 

للمرة األولى، أو إذا رفضت منح هذه الموافقة، فقد ال 
أي، الوساطة (تستخدم منطقة المدرسة اإلجراءات الوقائية 

لقانونية أو اجتماع التسوية أو جلسة االستماع أو الشكوى ا
من أجل الحصول على اتفاق أو ) القانونية غير المتحيزة

حكم بتوفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات 
التي أوصى بها فريق البرنامج التربوي الفردي (الصلة 

)IEP (إذا رفضت . لطفلك دون موافقتك) الخاص بالطفل
 على أن يحصل الطفل على تعليم ذوي منح موافقتك

االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، أو 
إذا لم ترد على طلب تقديم تلك الموافقة ولم توفر منطقة 

المدرسة لطفلك تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 
  : ذات الصلة التي طلبت موافقتك عليها، فإن منطقة المدرسة

 حالة انتهاك لشرط توفير التعليم تكون في ال .1
لطفلك إذا ) FAPE(العام المناسب والمجاني 

  عجزت عن توفير تلك الخدمات لطفلك؛
تكون ملزمة بعقد اجتماع فريق البرنامج  ال .2

أو ملزمة بوضع برنامج ) IEP(التربوي الفردي 
لطفلك للحصول على تعليم ) IEP(تربوي فردي 

ت ذات الصلة ذوي االحتياجات الخاصة والخدما
 .التي تم طلب موافقتك عليها

 األمر ولي موافقة إلغاء
) تسحب(                                ً             إذا قمت بإبالغ منطقة المدرسة آتابي ا بأنك تلغي 

موافقتك على قيام منطقة المدرسة بتوفير تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة لطفلك، فإن 

  :منطقة المدرسة
 االحتياجات يذو تعليم توفير في تستمر ال قد .1

  لطفلك؛ الصلة ذات والخدمات الخاصة
عليها تقديم إشعار آتابي مسبق في حينه، بما  يجب .2

 من تشريعات قانون §300.503يتوافق مع الفقرة 
، يخطرك بعزمها )IDEA(تعليم األفراد المعاقين 

على التوقف عن توفير تعليم ذوي االحتياجات 
  ً      اد ا إلى الخاصة والخدمات ذات الصلة لطفلك استن

 استالم إلغاء الموافقة الكتابي؛
أي الوساطة (ال تستخدم اإلجراءات القانونية  ربما .3

أو اجتماع التسوية أو جلسة االستماع القانونية 
من أجل الحصول على اتفاق أو ) غير المتحيزة

 حكم بأنه يجوز توفير الخدمات ذات الصلة لطفلك؛
ليم العام تكون في حالة انتهاك لطلب توفير التع ال .4

لطفلك إذا عجزت ) FAPE(المناسب والمجاني 
عن االستمرار في توفير تعليم ذوي االحتياجات 

 الخاصة والخدمات ذات الصلة لطفلك؛
تكون ملزمة بعقد اجتماع فريق البرنامج  ال .5

أو وضع برنامج تربوي ) IEP(التربوي الفردي 

لطفلك لالستمرار في توفير تعليم ) IEP(فردي 
 تياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة؛ذوي االح

تكون ملزمة، بسبب إلغاء الموافقة، بتعديل  ال .6
سجالت التعليم الخاصة بطفلك إلزالة أية إشارات 

تدل على حصول طفلك على تعليم ذوي 
 .االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة

 التقييم إعادة عمليات على األمر ولي موافقة
 موافقتك على الحصول المدرسة منطقة على يجب

 تستطع لم ما طفلك، تقييم بإعادة تقوم أن قبل المدروسة
 :إثبات المدرسة منطقة
 على للحصول معقولة خطوات اتخذت أنها .1

 طفلك؛ تقييم إعادة على موافقتك
 .طلبها على ترد لم أنك .2

إذا رفضت تقديم الموافقة على إجراء التقييم للطفل، فعندئذ 
ولكنها ليست ملزمة بذلك، متابعة يجوز لمنطقة المدرسة، 

إعادة تقييم طفلك عن طريق استخدام الوساطة والشكوى 
القانونية واجتماع التسوية وإجراءات جلسة االستماع 

القانونية غير المتحيزة لطلب تجاوز رفضك للموافقة على 
وآما هو الحال في عمليات التقييم . إعادة تقييم طفلك

ة ال تنتهك التزاماتها بموجب المبدئي، فإن منطقة المدرس
إذا ) IDEA( من قانون تعليم األفراد المعاقين “الجزء ب”

 .رفضت متابعة إعادة تقييم سلوآه بهذه الطريقة

 موافقة على للحصول المبذولة المعقولة الجهود توثيق
 األمر ولي
 الجهود تثبت التي بالمستندات االحتفاظ المدرسة على يجب

 على األمر ولي موافقة على لحصولل المبذولة المعقولة
 في المبذولة المعقولة الجهود وآذلك المبدئي، التقييم إجراء
 الصلة ذات والخدمات الخاصة االحتياجات ذوي تعليم توفير
 أمور أولياء مكان تحديد وفي التقييم إعادة وفي األولى للمرة

 إجراء أجل من حكومية وآالة ترعاهم الذين القصر الطالب
ً سجال  المستندات تتضمن أن ويجب .المبدئي يمالتقي    

  :مثل الجوانب، هذه في المدرسة منطقة بمحاوالت
 أو أجريت التي الهاتفية للمكالمات مفصلة سجالت .1

   المكالمات؛ تلك ونتائج إجرائها محاولة تمت
 األمور أولياء إلى إرسالها تم التي المراسالت نسخ .2

 استالمها؛ تم ردود وأية
 منزل إلى تمت التي للزيارات ةتفصيلي سجالت .3

 على المترتبة والنتائج عمله مكان أو األمر ولي
 .الزيارات تلك

  

 للموافقة األخرى المتطلبات
 بما المدرسة منطقة تقوم أن قبل مطلوبة غير موافقتك تكون
  :يلي

 أو طفلك تقييم من آجزء الحالية البيانات مراجعة .1
  أو تقييمه؛ إعادة

 على إجراؤه تم لطفلك آخر ييمتق أو اختبار إجراء .2
 جميع من الموافقة طلب يتم لم ما األطفال جميع
 .التقييم أو االختبار قبل األطفال، آل أمور أولياء

 خدمة على الموافقة رفضك تنفيذ عدم المدرسة لمنطقة يجوز
 أو فائدة أو خدمة أية من طفلك أو أنت لمنعك واحد نشاط أو

 .آخر نشاط

لك في مدرسة خاصة على نفقتك إذا قمت بتسجيل طف
الخاصة أو إذا قمت بتسجيله في نظام مدرسة التعليم 

المنزلي، ولم تقدم موافقتك على إجراء التقييم المبدئي لطفلك 
أو إعادة التقييم له، أو إذا عجزت عن الرد على طلب تقديم 

موافقتك، فيجوز عندئذ لمنطقة المدرسة عدم استخدام 
أي الوساطة أو (قة التي تنتهجها إجراءات إلغاء المواف

الشكوى القانونية أو اجتماع التسوية أو جلسة االستماع 
ولن تكون ملزمة باعتبار طفلك ) القانونية غير المتحيزة

ً                        مؤهال  لتلقي الخدمات العادلة  أي الخدمات المتوفرة (   
لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة الذين ألحقهم أولياء 

 ).صةاألمور في مدرسة خا

قانون اللوائح الفيدرالية  المستقل التعليمي التقييم عمليات
34 CFR § 300.502 

  عام
آما هو موضح أدناه، لديك الحق في الحصول على التقييم 

لطفلك إذا لم توافق على تقييم ) IEE(التعليمي المستقل 
وإذا طلبت . طفلك الذي قامت بإجرائه منطقة المدرسة

، فيجب على )IEE(عليمي المستقل الحصول على التقييم الت
منطقة المدرسة أن تقدم لك معلومات حول المكان الذي قد 

وآذلك ) IEE(تحصل فيه على تقييم تعليمي مستقل 
معلومات حول معايير المناطق المدرسية التي تسري على 

  ).IEE(عمليات التقييم التعليمي المستقل 

  التعريفات
أي تقييم قام ) IEE(لمستقل ُ                              ي قصد بمصطلح التقييم التعليمي ا

                          ً                    بإجرائه ممتحن مؤهل ليس موظف ا في منطقة المدرسة 
  .المسؤولة عن تعليم طفلك

 أن منطقة المدرسة إما أن “النفقة العامة”ُ            ي قصد بمصطلح 
تدفع التكلفة الكاملة إلجراء التقييم أو تضمن أن يتم إجراء 

توافق مع                  ً                               التقييم لطفلك مجان ا، وأن يتم إجراء التقييم بما ي
، )IDEA( من قانون تعليم األفراد المعاقين “الجزء ب”

الذي يسمح لكل والية باستخدام مصادر الدعم الخاصة 
والفيدرالية والمحلية والتابعة للوالية المتوفرة في الوالية 

  . من القانون“الجزء ب”لتلبية متطلبات 

 العامة النفقة على التقييم إجراء في األمر ولي حق
لطفلك ) IEE(ق في إجراء التقييم التعليمي المستقل لك الح

على النفقة العامة إذا لم توافق على التقييم الذي أجري 
لطفلك من قبل منطقة المدرسة، ويخضع ذلك للشروط 

  :التالية
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قمت بإرسال طلب آتابي إلجراء التقييم  إذا .1
لطفلك على النفقة ) IEE(التعليمي المستقل 

                      ً    ة المدرسة أن ترد، آتابي ا، العامة، فيجب على منطق
على الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ استالم 

إجراء ) أ: (الطلب، موضحة نية المنطقة في إما
على النفقة العامة؛ ) IEE(التقييم التعليمي المستقل 

تقديم شكوى قانونية لطلب عقد جلسة ) ب(أو 
استماع لتوضيح أن التقييم الذي أجرته لطفلك يعد 

ً    تقييم ا م   .   ً  ناسب ا    
طلبت منطقة المدرسة عقد جلسة استماع وآان  إذا .2

القرار النهائي أن التقييم الذي أجرته منطقة 
ً       ً                 المدرسة لطفلك يعد تقييم ا مناسب ا، فال يزال لديك                        

، )IEE(الحق في إجراء التقييم التعليمي المستقل 
 .ولكن ليس على النفقة العامة

) IEE(ل طلبت إجراء التقييم التعليمي المستق إذا .3
لطفلك، فقد تسألك منطقة المدرسة عن سبب 

اعتراضك على التقييم الذي أجرته منطقة المدرسة 
ومع ذلك، قد ال تطلب منطقة المدرسة . لطفلك

     ً                                  تفسير ا وقد ال تتأخر، بشكل غير معقول، في 
لطفلك على ) IEE(إجراء التقييم التعليمي المستقل 

لب عقد النفقة العامة أو رفع شكوى قانونية لط
جلسة استماع من أجل الدفاع عن التقييم الذي 

 . أجرته منطقة المدرسة لطفلك
ِ                           لم يف  التقييم التعليمي المستقل  إذا .4     )IEE ( الذي

حصلت عليه بمعايير منطقة المدرسة، فربما تقوم 
منطقة المدرسة بتقديم التعويض المستحق عن 
المصروفات الخاصة بالتقييم التعليمي المستقل 

)IEE(ويحق لك إجراء تقييم .  والذي قد يتم إلغاؤه
لمرة واحدة فقط على النفقة ) IEE(تعليمي مستقل 

العامة في آل مرة تقوم فيها منطقة المدرسة 
 .بإجراء تقييم لطفلك لم ينل موافقتك

 األمر ولي طلبها التي التقييم عمليات
لطفلك على ) IEE(إذا حصلت على تقييم تعليمي مستقل 

عامة أو إذا شارآت منطقة المدرسة في إجراء تقييم النفقة ال
  :لطفلك حصلت عليه على نفقتك الخاصة، فعندئذ

على منطقة المدرسة أخذ نتائج التقييم  يجب .1
الخاصة بطفلك في االعتبار، إذا آانت تلك النتائج 

تستوفي معايير منطقة المدرسة فيما يتعلق 
ي أي ، ف)IEE(بعمليات التقييم التعليمي المستقل 

                  ً                               قرار يتم اتخاذه وفق ا ألحكام التعليم العام المناسب 
  للطفل؛ ) FAPE(والمجاني 

 آدليل التقييم تقديم المدرسة لمنطقة أو لك يجوز .2
 .بطفلك المتعلقة القانونية االستماع جلسة في

 اإلداري القانون قاضي قبل من التقييم إجراء طلبات
ء تقييم إجرا) ALJ(إذا طلب قاضي القانون اإلداري 

لطفلك آجزء من جلسة االستماع ) IEE(تعليمي مستقل 
  .القانونية، فيجب أن تكون تكلفة التقييم على النفقة العامة

  المدرسة منطقة معايير

على النفقة ) IEE(في حالة إجراء التقييم التعليمي المستقل 
                                             ً              العامة، فإن المعايير التي تم إجراء التقييم وفق ا لها بما في 

ن التقييم ومؤهالت الممتحن يجب أن تكون هي ذلك مكا
نفسها المعايير التي تتبعها منطقة المدرسة عندما تبدأ في 

إلى الحد الذي تتوافق فيه تلك المعايير مع (إجراء أي تقييم 
 )).IEE(حقك في إجراء تقييم تعليمي مستقل 

وباستثناء المعايير الموضحة أعاله، ال يجوز أن تفرض 
ً     ً               شروط ا أو جدوال  زمني ا فيما يتعلق منطقة المدرسة          ً     

على النفقة ) IEE(بالحصول على تقييم تعليمي مستقل 
 .العامة

 قانون اللوائح الفيدرالية  التعريفات
34 CFR § 300.611 

   العنوان، تحت مستخدم هو آما

  :المعلومات سرية
 أرقام إزالة أو الفعلي اإلتالف به يقصد اإلتالف ▪

 يتعذر بحيث معلوماتال من الشخصية الهويات
  .ذلك بعد المعلومات هذه على التعرف

بها نوع السجالت المشمول  يقصد التعليم سجالت ▪
 في قانون اللوائح “سجالت التعليم”ضمن تعريف 

التشريعات  (99 الجزء 34رقم ) CFR(الفيدرالية 
الخاصة بتطبيق قانون الخصوصية والحقوق 

لواليات  وقانون ا،1974التعليمية لألسرة لعام 
 1232g الفقرة 20رقم ) .U.S.C(المتحدة 

قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة (
FERPA) .(( ويعر ف قانون الخصوصية                  ّ    

سجالت ”) FERPA(والحقوق التعليمية لألسرة 
 بأنها السجالت التي ترتبط مباشرة “التعليم

بالطالب وتحتفظ بها وآالة تعليمية أو جهة تعمل 
  .آالةنيابة عن الو

 أو المدرسة منطقة بها يقصد المشارآة الوآالة ▪
 المميزة المعلومات تجمع التي المؤسسة أو الوآالة
تستخدمها، أو  أو بها تحتفظ أو الشخصية للهوية

التي يتم الحصول على المعلومات منها، بموجب 
 من قانون تعليم األفراد المعاقين B“الجزء ”
)IDEA.( 

 قانون اللوائح  الشخصية للهوية المميزة المعلومات
300.32 § 34 

 المعلومات بها يقصد الشخصية للهوية المميزة المعلومات
  :على تحتوي التي

a. أو األمر ولي باعتبارك اسمك أو طفلك اسم 
  .العائلة في آخر فرد أي اسم

b. أو طفلك؛ عنوان 
c. الضمان رقم مثل شخصية، هوية رقم 

  أو الطالب؛ رقم أو لطفلك االجتماعي

d. المعلومات أو الشخصية بالصفات قائمة 
 على التعرف الممكن من تجعل التي األخرى
 .فيه ريب ال مؤآد بشكل طفلك

 قانون اللوائح الفيدرالية  األمور أولياء إلى إشعار
34 CFR § 300.612 

 تقديم (MDE)يجب على اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 
راءات إشعار ألولياء األمور ينص على أنها تتبع إج

وسياسات مالئمة إلعالم أولياء األمور بشكل آامل بسرية 
  المعلومات المميزة للهوية الشخصية، بما في ذلك

 اإلشعار تقديم له   ً  طبق ا يتم الذي للحد وصف .1
 المتنوعة السكانية للمجموعات األصلية باللغات

  الوالية؛ في
لألطفال الذين تم االحتفاظ بمعلوماتهم  وصف .2

 الشخصية، وأنواع المعلومات المميزة لهويتهم
المطلوبة، واألساليب التي تعتزم الوالية استخدامها 

بما في ذلك المصادر التي (في جمع المعلومات 
واالستخدامات التي يتم ) يتم جمع المعلومات منها
 فيها استعمال المعلومات

 أن يجب التي واإلجراءات للسياسات ملخص .3
 المعلومات زينتخ بشأن المشارآة الوآاالت تتبعها
 جهات إلى عنها والكشف الشخصية للهوية المميزة
 وإتالفها؛ واستردادها خارجية

 لجميع حقوق أولياء األمور واألطفال وصف .4
المتعلقة بهذه المعلومات، بما في ذلك الحقوق 
المنصوص عليها بموجب قانون الخصوصية 

وتشريعاته ) FERPA(والحقوق التعليمية لألسرة 
لواردة في قانون اللوائح الفيدرالية التنفيذية ا

)CFR ( وقبل إجراء أي . 99 الجزء 34رقم
نشاط رئيسي لتحديد الهوية أو تحديد المكان أو 

ً        والمعروف أيض ا باسم (التقييم  , )“إيجاد الطفل”           
يجب نشر اإلشعار أو اإلعالن عنه في الصحف 
ً        أو وسائل اإلعالم األخرى، أو آليهما مع ا، إلى                                   

ه بشكل مالئم في الوالية لتحديد مكان جانب تداول
األطفال الذين يحتاجون إلى تلقي تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة 

 . وتحديد هويتهم وتقييمهم
 

 قانون اللوائح الفيدرالية  الوصول حقوق
34 CFR § 300.613 

يجب أن تسمح لك الوآالة المشارآة بفحص ومراجعة أي 
 مرتبطة بطفلك والتي قامت الوآالة المشارآة سجالت للتعليم

 “الجزء ب”بجمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها بموجب 
ويجب أن تلتزم ). IDEA(من قانون تعليم األفراد المعاقين 

الوآالة المشارآة بطلبك في فحص ومراجعة أي سجالت 
للتعليم خاصة بطفلك دون أي تأخير غير ضروري وقبل أي 

، أو أية )IEP( البرنامج التربوي الفردي اجتماع بشأن

بما في ذلك اجتماع (جلسة استماع قانونية غير متحيزة 
، أو )التسوية أو جلسة االستماع بشأن اإلجراء التأديبي

ً                                يوم ا تحت أي ظرف من الظروف بعد أن 45ألآثر من     
  .       ً  قدمت طلب ا

  :يلي ما التعليم سجالت ومراجعة فحص في حقك يتضمن
 على المشارآة الوآالة من رد يتلق في حقك .1

 على الحصول حيث من المعقولة طلباتك
 للسجالت؛ وتفسيرات توضيحات

 من نسخ بتقديم المشارآة الوآالة مطالبة في حقك .2
 السجالت فحص من    ً  عملي ا تتمكن لم إذا السجالت
  النسخ؛ تلك على تحصل لم ما ومراجعتها

 السجالت بفحص عنك ينوب من يقوم أن في حقك .3
 .راجعتهاوم

 الالزمة بالسلطة تتمتع أنك المشارآة الوآالة تفترض ربما
 يتم لم ما بطفلك الخاصة السجالت ومراجعة لفحص
 به المعمول الوالية قانون بموجب السلطة هذه على إطالعها

 االنفصال أو آالوصاية األمور هذه مثل يحكم الذي
 .والطالق

 قانون اللوائح الفيدرالية  الوصول سجل
34 CFR § 300.614 

يجب على آل وآالة مشارآة االحتفاظ بسجل للجهات التي 
حصلت على إمكانية الوصول إلى سجالت التعليم التي يتم 

 “الجزء ب”جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها بموجب 
باستثناء وصول ) (IDEA(من قانون تعليم األفراد المعاقين 

، )الوآالة المشارآةأولياء األمور والموظفين المفوضين من 
بما في ذلك اسم الجهة وتاريخ منح حق الوصول والغرض 
  .الذي من أجله تم التصريح لتلك الجهة باستخدام السجالت

قانون اللوائح  واحد طفل من بأآثر الخاصة السجالت
 الفيدرالية

34 CFR § 300.615  

 من أآثر حول معلومات يتضمن للتعليم سجل أي آان إذا
 في الحق لهم األطفال هؤالء أمور أولياء إنف واحد، طفل
 يتم أو فقط بطفلهم الصلة ذات المعلومات ومراجعة فحص

  .بطفلهم الخاصة المعلومات بتلك إعالمهم

 قانون اللوائح الفيدرالية وأماآنها المعلومات بأنواع قائمة
34 CFR § 300.616 

 قائمة الطلب، عند لك، تقدم أن مشارآة وآالة آل على يجب
 أو بجمعها الوآالة قامت التي التعليم سجالت وأماآن بأنواع

  .استخدامها أو بها االحتفاظ
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 قانون اللوائح الفيدرالية  الرسوم
 34 CFR § 300.617   

ً       ُ           قد تفرض آل وآالة مشارآة رسوم ا على ن سخ السجالت                             
 من قانون تعليم B“الجزء ”التي تم تقديمها لك بموجب 

                             ً   ، إذا لم تكن الرسوم تمنعك عملي ا )IDEA(األفراد المعاقين 
  .من ممارسة حقك في فحص تلك السجالت ومراجعتها

ً                ربما ال تفرض الوآالة المشارآة رسوم ا على البحث عن                                  
 من قانون  B“الجزء”المعلومات أو استرجاعها بموجب 

  ). IDEA(تعليم األفراد المعاقين 

ح قانون اللوائ األمر ولي طلب على بناء السجالت تعديل
 الفيدرالية

34 CFR § 300.618 

إذا آنت تعتقد بأن المعلومات الواردة في سجالت التعليم 
الخاصة بطفلك والتي تم جمعها أو االحتفاظ بها أو 

 من قانون تعليم األفراد B“الجزء ”استخدامها بموجب 
غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك ) IDEA(المعاقين 

فيجوز لك مطالبة الخصوصية أو الحقوق األخرى لطفلك، 
الوآالة المشارآة التي تحتفظ بالمعلومات بتغيير هذه 

  .المعلومات

 ستقوم آانت إذا ما تقرر أن المشارآة الوآالة على يجب
 من معقولة زمنية فترة خالل لطلبك   ً  وفق ا المعلومات بتغيير
 تغيير المشارآة الوآالة رفضت وإذا .ال أم طلبك استالم

 بالرفض إعالمك عليها يجب فعندئذ ،لطلبك   ً  وفق ا المعلومات
 موضح هو آما استماع جلسة عقد في حقك إلى وإرشادك
   العنوان، ضمن

 .     فرصة لعقد جلسة استماع

 قانون اللوائح الفيدرالية  استماع جلسة لعقد فرصة
34 CFR § 300.619 

 الطلب، عند لك، توفر أن المشارآة الوآالة على يجب
 المعلومات على لالعتراض استماع جلسة لعقد فرصة
 أنها تأآيد بهدف بطفلك الخاصة التعليم سجالت في الواردة
 الحقوق أو الخصوصية تنتهك أو مضللة أو دقيقة غير

  .لطفلك األخرى

 قانون اللوائح الفيدرالية االستماع جلسة إجراءات
34 CFR § 300.621  

يجب عقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الواردة 
                ً                           سجالت التعليم وفق ا لإلجراءات الخاصة بجلسات في

االستماع بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية 
  ).FERPA(لألسرة 

 قانون اللوائح الفيدرالية  االستماع جلسة نتيجة
 CFR § 300.62034  

                                                     ً  إذا اتخذت الوآالة المشارآة، نتيجة لجلسة االستماع، قرار ا 
 أو مضللة أو تنتهك بأن تلك المعلومات غير دقيقة

الخصوصية أو الحقوق األخرى للطفل، فيجب عليها تغيير 
أما إذا .             ً                             ً  المعلومات وفق ا لذلك وإعالمك بهذا األمر آتابي ا

قررت الوآالة المشارآة، نتيجة لجلسة االستماع، أن تلك 
المعلومات ليست خاطئة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو 

ليها إعالمك بحقك في أن الحقوق األخرى لطفلك، فيجب ع
                                        ً     ّ       تدرج ضمن السجالت التي تحتفظ بها لطفلك بيان ا يعل ق على 

المعلومات أو يقدم أي أسباب تجعلك ال توافق على قرار 
ومثل هذا التفسير الذي يتم إدراجه في . الوآالة المشارآة

  :السجالت الخاصة بطفلك يجب
 السجالت من آجزء المشارآة الوآالة به تحتفظ أن .1

 محل الجزء أو السجل أن طالما بطفلك خاصةال
  المشارآة؛ الوآالة به تحتفظ النزاع

 الخاصة السجالت عن المشارآة الوآالة آشفت إذا .2
 آذلك فيجب جهة، ألية النزاع محل الجزء أو بطفلك
 .الجهة لتلك التفسير هذا آشف

 الشخصية للهوية المميزة المعلومات آشف على الموافقة
 لفيدرالية قانون اللوائح ا

34 CFR § 300.622 

ما لم يتم التصريح بالكشف عن المعلومات المميزة للهوية 
دون موافقة ولي (الشخصية المتضمنة في سجالت التعليم 

بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية ) األمر
، فيجب الحصول على موافقتك قبل )FERPA(لألسرة 

لشخصية إلى جهات الكشف عن المعلومات المميزة للهوية ا
. غير الموظفين الرسميين التابعين للوآاالت المشارآة

وباستثناء ما يدخل ضمن الظروف المحددة أدناه، فإن 
موافقتك ليست مطلوبة قبل الكشف عن المعلومات المميزة 

للهوية الشخصية إلى الموظفين الرسميين التابعين للوآاالت 
 من قانون  B“الجزء”المشارآة بغرض استيفاء متطلبات 

  ). IDEA(تعليم األفراد المعاقين 

يجب الحصول على موافقتك، أو موافقة طالب مؤهل وصل 
إلى سن الرشد بموجب قانون الوالية، قبل الكشف عن 

المعلومات المميزة للهوية الشخصية إلى الموظفين 
الرسميين التابعين للوآاالت المشارآة التي توفر خدمات 

  .تمويلهااالنتقال أو تقوم ب

ً                                إذا آان طفلك مسجال  في، أو سينتقل إلى، مدرسة خاصة                  
ليست موجودة في نفس منطقة المدرسة التي فيها محل 

إقامتك، فيجب عندئذ الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح 
عن أية معلومات مميزة للهوية الشخصية عن طفلك بين 
يها الموظفين الرسميين التابعين لمنطقة المدرسة التي تقع ف
المدرسة الخاصة والموظفين الرسميين التابعين لمنطقة 

 .المدرسة التي يقع فيها محل إقامتك

 قانون اللوائح الفيدرالية  الوقائية األساليب
 CFR § 300.62334 

يجب على آل وآالة مشارآة حماية سرية المعلومات 
المميزة للهوية الشخصية في مراحل التجميع والتخزين 

ويتحمل موظف رسمي واحد لكل .  فوالكشف واإلتال
وآالة مشارآة المسؤولية عن ضمان سرية المعلومات 

ويجب على جميع األشخاص .  المميزة للهوية الشخصية
الذين يقومون بجمع أو استخدام المعلومات المميزة للهوية 

الشخصية تلقي التدريب أو اإلرشاد المتعلق بسياسات 
 B“الجزء”سرية بموجب وإجراءات والية ميتشجان بشأن ال

وقانون ) IDEA(من قانون تعليم األفراد المعاقين 
  ). FERPA(الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة 

آذلك، يجب على آل وآالة مشارآة االحتفاظ، من أجل 
التفتيش العام، بقائمة حالية بأسماء الموظفين ومناصبهم 

علومات داخل الوآالة ممن قد يكون لهم حق الوصول إلى الم
  .المميزة للهوية الشخصية

 قانون اللوائح الفيدرالية  المعلومات إتالف
34 CFR § 300.624 

يجب على منطقة المدرسة إعالمك عندما ال تعد المعلومات 
المميزة للهوية الشخصية والتي تم جمعها أو االحتفاظ بها أو 

 من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”استخدامها بموجب 
مطلوبة لتوفير الخدمات التعليمية ) IDEA (المعاقين
  .لطفلك

ومع ذلك، فقد يتم . يجب إتالف المعلومات بناء على طلبك
االحتفاظ إلى وقت غير معلوم بسجل دائم يتضمن اسم الطفل 

وعنوانه ورقم هاتفه وصفه الدراسي وسجل حضوره 
والفصول الدراسية التي حضرها ومستوى الصف الدراسي 

  .لعام الذي أنهاهالذي أآمله وا

 الفيدرالية اللوائح قانون الطالب حقوق
34 CFR § 300.625 

بموجب تشريعات قانون الخصوصية والحقوق التعليمية 
، يتم نقل حقوق أولياء األمور بشأن )FERPA(لألسرة 

ً   عام ا18سجالت التعليم إلى الطالب عند بلوغهم سن      .
ت التعليم آذلك، يتم نقل حقوق أولياء األمور بشأن سجال

 من قانون تعليم األفراد المعاقين  B“الجزء”بموجب 
)IDEA ( عام ا18إلى الطالب عند بلوغهم سن   ً ومع ذلك، .    

يجب أن تقدم الوآالة المشارآة أي إشعار مطلوب بموجب 
إلى ) IDEA( من قانون تعليم األفراد المعاقين  B“الجزء”

  .آل من الطالب وولي األمر

  الفيدرالية ائحاللو قانون الوساطة
 CFR § 300.50634   

   عام
إجراءات ) MDE(أقرت اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

إلتاحة الوساطة لك ولمنطقة المدرسة من أجل تسوية 
 من  B“الجزء”الخالفات التي تتعلق بأية أمور بموجب 

، بما ذلك األمور التي )IDEA(قانون تعليم األفراد المعاقين 
 أي شكوى إلى الوالية أو تقديم شكوى نشأت قبل رفع

ً                                   وبناء  على ذلك، تتوفر الوساطة من أجل حل .  قانونية     
 من قانون  C“الجزء” أو  B“الجزء”النزاعات بموجب 

، سواء قمت أو لم تقم بتقديم )IDEA(تعليم األفراد المعاقين 
طلب عقد جلسة استماع قانونية آما هو موضح ضمن 

  .العنوان

  .ونيةقان شكوى تقديم
  المتطلبات
  :الوساطة عملية أن اإلجراءات تضمن
 منطقة جانب ومن جانبك من تطوعية تكون .1

 المدرسة؛
يتم استخدامها إللغاء حقك في عقد جلسة  لم .2

استماع قانونية أو تأجيله، أو إللغاء أي حقوق 
 أو  B“الجزء”أخرى تكون لك بموجب 

 من قانون تعليم األفراد المعاقين  C“الجزء”
)IDEA( ؛ 

 تم متحيز وغير مؤهل وسيط يد على إجراؤها يتم .3
 .وعملية فعالة وساطة أساليب استخدام على تدريبه

 ألولياء تقدم التي اإلجراءات تطوير المدرسة لمنطقة يجوز
 الوساطة عملية استخدام عدم تختار التي والمدارس األمور
 مع لك، مناسبين ومكان وقت في مقابلة، إلجراء فرصة
 :أي هة،نزي جهة

 النزاعات حل آيانات أحد مع عقد بإبرام قامت .1
 المعلومات مراآز أحد مع أو والمناسبة، البديلة

 الموارد مرآز مع أو األمور، أولياء وتدريب
 الوالية؛ في األمور ألولياء المجتمعية

 لك بالنسبة الوساطة عملية فوائد تشرح سوف .2
 .استخدامها على وتشجعك

) MDE(يمية بوالية ميتشجان يجب على اإلدارة التعل
االحتفاظ بقائمة األشخاص الذين يعتبرون وسطاء مؤهلين 
وعلى علم بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بتوفير تعليم 

آذلك، . ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة
) MDE(يتعين على اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

 أو دائري أو أي أساس تحديد الوسطاء على أساس عشوائي
تتحمل الوالية مسؤولية تكاليف عملية . آخر غير متحيز

 .الوساطة، بما في ذلك تكاليف االجتماعات
  ويتم توفير هذه الخدمات من قبل برنامج وساطة تعليم

 ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميتشجان 
(Michigan Special Education Mediation 

)Programع التالي  على الموق
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msemp/org.cenmi.www://http.  ويجب آذلك تحديد
موعد آل اجتماع في عملية الوساطة بطريقة مناسبة وعقده 

ً                     في مكان يكون مالئم ا لك ولمنطقة المدرسة                 . 

 عملية خالل من نزاع بتسوية المدرسة ومنطقة أنت قمت إذا
     ً  قانون ا ملزم اتفاق إبرام الطرفين آال على فيجب الوساطة،
 :وأن الحل يوضح
 أثناء حدثت التي المناقشات جميع أن على ينص .1

 استخدامها يجوز وال سرية ستظل الوساطة عملية
 إجراءات أو قانونية استماع جلسة أية في آدليل
  الحقة؛ مدنية

 .المدرسة منطقة وممثل أنت عليه   ّ  توق ع .2

                       ً          توب وتم توقيعه يكون ساري ا في أية إن أي اتفاق وساطة مك
أي محكمة لديها سلطة بموجب (محكمة والية مختصة 

أو في أية ) قانون الوالية لسماع هذا النوع من القضايا
يجب أن تكون . محكمة مرآزية في الواليات المتحدة

وال يمكن . المناقشات التي حدثت أثناء عملية الوساطة سرية
لسة استماع قانونية في المستقبل استخدامها آدليل في أية ج

أو إجراءات مدنية يتم اتخاذها في المستقبل تكون تابعة ألية 
محكمة فيدرالية أو محكمة والية في والية تتلقى المساعدة 

 من قانون تعليم األفراد C“الجزء” أو B“الجزء”بموجب 
 ).IDEA(المعاقين 

 الوسيط نزاهة
  :الوسيط
دارة التعليمية بوالية            ً        أن يكون موظف ا في اإل يجوز .1

أو منطقة المدرسة المسؤولة ) MDE(ميتشجان 
  عن تعليم الطفل أو رعايته؛

أال تكون لديه مصلحة شخصية أو مهنية  يجب .2
 .تتعارض مع حيادية الوسيط

ً                   ً      الشخص الذي يكون مؤهال  آوسيط ال يعتبر موظف ا في                     
منطقة مدرسة أو وآالة والية فقط لمجرد أن الوآالة أو 

ً               المدرسة دفعت له رسوم ا ليعمل آوسيطمنطقة                      . 

 الوالية بشكوى الخاصة اإلجراءات

 وشكوى القانونية االستماع جلسة شكوى بين الفرق
  الوالية

 من قانون تعليم األفراد “الجزء ب”تنص تشريعات 
على فصل اإلجراءات المتعلقة بشكاوى ) IDEA(المعاقين 

آما هو . ستماعالوالية عن الشكاوى القانونية وجلسات اال
موضح أدناه، يجوز ألي فرد أو مؤسسة تقديم شكوى والية 

 من  C“الجزء” أو  B“الجزء”تزعم انتهاك أي من شروط 
قبل منطقة المدرسة أو اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

)MDE (ويجوز لك أنت فقط أو . أو أي وآالة عامة أخرى
أي أمور منطقة المدرسة تقديم شكوى قانونية بخصوص 

ذات صلة بقبول أو رفض أو تغيير هوية أي طفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة أو تقييمه أو مكانه التعليمي، أو توفير 
وفي . لهذا الطفل) FAPE(التعليم العام المناسب والمجاني 

حين أنه يجب، بوجه عام، على موظفي اإلدارة التعليمية 
ية خالل مدة تسوية أي شكوى وال) MDE(بوالية ميتشجان 

ً                                        يوم ا، ما لم يتم تمديد هذه الفترة الزمنية 60ال تزيد على     
بشكل مناسب، فإنه يجب على قاضي القانون اإلداري 

)ALJ ( سماع أي شكوى قانونية) إذا لم تتم تسويتها من
وإصدار قرار ) خالل اجتماع التسوية أو من خالل الوساطة

ً                       يوم ا بعد نهاية فترة التس45مكتوب خالل  وية، آما هو    
عملية التسوية، ما لم  موضح في هذا المستند ضمن العنوان،

بمنح فترة تمديد خاصة ) ALJ(يقم قاضي القانون اإلداري 
هذا، . للمدة الزمنية بناء على طلبك أو طلب منطقة المدرسة

وسيتم توضيح شكوى الوالية والشكوى القانونية وإجراءات 
ً          ر تفصيال  فيما يليالتسوية وجلسة االستماع بشكل أآث       .  

  الفيدرالية اللوائح قانون الوالية شكوى إقرار
34 CFR § 300.151 

  عام
يجب أن يكون لدى اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

)MDE ( إجراءات مكتوبة) راجع القواعد اإلدارية لتعليم
 340.1701aذوي االحتياجات الخاصة، القاعدة رقم 

  :جلمن أ) 1853 إلى  340.1851و
 شكوى أي ذلك في بما الوالية، ضد شكوى أية حل .1

  أخرى؛ والية من فرد أو مؤسسة من تقديمها تم
 .شكوى تقديم .2
 بين واسع نطاق على الوالية شكوى إجراءات نشر .3

 في بما المعنيين، اآلخرين واألفراد األمور أولياء
 األمور، أولياء وتدريب المعلومات مراآز ذلك

 الحياة ومراآز ة،والحماي الدفاع ووآاالت
 .المناسبة األخرى والكيانات المستقلة،

 المناسبة الخدمات تقديم منع عن التعويض تدابير
عند حل أي شكوى والية تبين فيها إخفاق اإلدارة التعليمية 

في تقديم الخدمات المناسبة، فإنه ) MDE(بوالية ميتشجان 
) MDE(يجب على اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

  : تعامل معال
 ذلك في بما المناسبة، الخدمات تقديم في اإلخفاق .1

 مع للتعامل المناسب التصحيحي اإلجراء اتخاذ
  الطفل؛ احتياجات

 من األطفال لجميع المستقبل في الخدمات تقديم .2
 .الخاصة االحتياجات ذوي

 اللوائح قانون الوالية شكوى إلجراءات األدنى الحد
  الفيدرالية

34 CFR § 300.152 

  األدنى الحد الزمني، اإلطار

  لإلجراءات
، من )MDE(تحدد اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان  سوف

خالل مكتب التربية الخاصة وخدمات التدخل المبكر 
)OSE/EIS ( في إجراءات شكوى الوالية إطار ا زمني ا   ً     ً                           

ً                           يوم ا بعد تقديم الشكوى من أجل60مدته     :  
 حددت اإلدارة تحقيق مستقل في الموقع، إذا إجراء .1

أن التحقيق ) MDE(التعليمية بوالية ميتشجان 
         ً      ً   يعد أمر ا ضروري ا؛

 معلومات لتقديم الفرصة بالشكوى المتقدم منح .2
ً  آتابة ، أو    ً  شفهي ا إما إضافية،  التي االدعاءات حول     
 الشكوى؛ تتضمنها

منطقة المدرسة أو الوآالة العامة األخرى  منح .3
ذلك، بحد الفرصة للرد على الشكوى، بما في 

حسبما تختار الوآالة، اقتراح لحل ) أ: (أدنى
فرصة لولي األمر الذي يقوم ) ب(و; الشكوى

بتقديم شكوى وللوآالة آي توافق طواعية على 
 الدخول في الوساطة؛

جميع المعلومات ذات الصلة وإجراء  مراجعة .4
تحديد مستقل فيما يتعلق بما إذا آانت منطقة 

 األخرى تنتهك شروط المدرسة أو الوآالة العامة
 من قانون تعليم األفراد المعاقين “الجزء ب”
)IDEA ( أم ال؛ 

قرار مكتوب إلى مقدم الشكوى يتناول آل  إصدار .5
) أ: (االدعاءات الواردة في الشكوى ويحتوي على

أسباب ) ب(بيانات التحقيق واالستنتاجات؛ و
القرار النهائي الذي اتخذته اإلدارة التعليمية بوالية 

 ).MDE(يتشجان م

 والتنفيذ النهائي والقرار الزمنية الفترة تمديد
اإلجراءات التي تتبعها اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

)MDE( أيض ا يجب أعاله الموضحة  ً   :أن   
بمد الفترة الزمنية في نطاق إطار زمني ال  تسمح .1

ً             يوم ا فقط إذا، 60يزيد على  حدثت ظروف ) أ(   
) ب(كوى والية خاصة؛ أو استثنائية تتعلق بأي ش

وافق ولي األمر ومنطقة المدرسة أو الوآالة 
العامة األخرى المشترآون طواعية على مد الفترة 

 .الزمنية لتسوية األمر من خالل الوساطة
اإلجراءات المطلوبة للتنفيذ الفعلي للقرار  تتضمن .2

النهائي الذي تتخذه اإلدارة التعليمية بوالية 
 :  الضرورة، بما في ذلك، عند)MDE(ميتشجان 

a. الفنية؛ المساعدة أنشطة  
b. المفاوضات؛  
c. االمتثال لتحقيق التصحيحية اإلجراءات 

 .للقرار

  القانونية االستماع وجلسات الوالية شكاوى
ً              في حالة تلقي شكوى والية مكتوبة هي أيض ا موضوع جلسة                                     

استماع قانونية آما هو موضح أدناه ضمن العنوان، تقديم 
نية، أو آانت شكوى الوالية تحتوي على عدة شكوى قانو

                                  ً          مشكالت تعتبر واحدة منها أو أآثر جزء ا من جلسة 
االستماع هذه، فعندئذ يجب على الوالية التغاضي عن 

شكوى الوالية، أو أي جزء من شكوى الوالية ستتم مناقشته 
. في جلسة االستماع القانونية حتى تنتهي جلسة االستماع

جب حل أية مشكلة في شكوى الوالية ال هذا، في حين أنه ي
        ً                                              تكون جزء ا من جلسة االستماع القانونية مع االلتزام باإلطار 

وإذا تم طرح مشكلة . الزمني واإلجراءات الموضحة أعاله
                                            ً      في شكوى والية آان قد تم اتخاذ قرار بشأنها مسبق ا في 

أنت ومنطقة (جلسة استماع قانونية تتضمن نفس األطراف 
ً              فعندئذ يكون القرار القانوني ملزم ا فيما يتعلق ، )المدرسة                                

بهذه المشكلة ويجب على اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 
)MDE ( إبالغ مقدم الشكوى بأن ذلك القرار هو قرار

آذلك، يتعين أن تقوم اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان . ملزم
)MDE ( بحل أي شكوى تزعم إخفاق منطقة المدرسة أو
آالة العامة األخرى في تنفيذ قرار جلسة االستماع الو

  .القانونية

  الفيدرالية اللوائح قانون الوالية شكوى تقديم
 34 CFR § 300.153  

 مكتوبة والية شكوى تقديم فرد أو مؤسسة ألي يجوز
  .أعاله الموضحة اإلجراءات بموجب وموقعة
  :يلي ما الوالية شكوى تتضمن أن يجب

 األخرى العامة الوآالة أو مدرسةال منطقة بأن بيان .1
 :انتهكت قد
a. لتعليم اإلدارية القواعد في حالية أحكام أي 

 أو الخاصة؛ االحتياجات ذوي
b.  من قانون الخصوصية 451الفقرة )PA (

 وما يليها في 380.1 والفقرة 1976لعام 
، فيما )MCL(تشريعات والية ميتشجان 

يتعلق ببرامج وخدمات تعليم ذوي االحتياجات 
 الخاصة؛ أو

c.  2004قانون تعليم األفراد المعاقين لعام ،
، 20رقم ) .U.S.C(قانون الواليات المتحدة 

 وما يليها، §1400، الفقرة 33المادة 
والتشريعات التنفيذية للقانون، قانون اللوائح 

؛ 303، الجزء 34رقم ) .C.F.R(الفيدرالية 
 أو

d. أو المدرسة؛ لمنطقة وسيطة خطة 
e. أو الفردي، التربوي نامجالبر فريق تقرير 

 قرار أو االستماع، جلسة مسؤول قرار
 ذوي تعليم خدمات أو برامج بشأن المحكمة

  أو الخاصة؛ االحتياجات
f. الوالية لالعتمادات الفيدرالية بموجب  تطبيق

 ).IDEA(قانون تعليم األفراد المعاقين 
 البيان؛ إليها يستند التي الحقائق .2
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 الشكوى؛ بمقدم لاالتصا جهة ومعلومات توقيع .3
 :بعينه طفل لحقوق انتهاك حدوث زعم عند .4

a. الطفل؛ إقامة محل وعنوان الطفل اسم 
b. الطفل؛ إليها يذهب التي المدرسة اسم 
c. مشرد، شاب أو طفل وجود حالة في 

 االتصال جهة عن المتوفرة المعلومات
 إليها يذهب التي المدرسة واسم بالطفل،
 الطفل؛

d. منها انييع التي المشكلة لطبيعة وصف 
 الصلة ذات الحقائق ذلك في بما الطفل؛

  بالمشكلة؛
e. المعروف الحد إلى للمشكلة المقترح الحل 

 تقديم وقت في للشكوى المقدمة للجهة والمتاح
 .الشكوى

ً                   يجب أن تقدم الشكوى ادعاء  بأن انتهاآ ا قد حدث منذ أآثر             ً                        
من عام قبل تاريخ استالم اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

)MDE ( أو منطقة المدرسة المستقلة)ISD (للشكوى  .
ويتعين على الجهة المقدمة لشكوى الوالية إعادة إرسال 
نسخة من الشكوى إلى منطقة المدرسة أو الوآالة العامة 
األخرى التي تقدم الخدمات للطفل، وذلك في نفس الوقت 

الذي تقوم فيه تلك الجهة بتقديم الشكوى ضد مكتب التربية 
وفي هذا ). OSE/EIS(اصة وخدمات التدخل المبكر الخ

) MDE(الصدد، قامت اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 
.  بتطوير مثال لنموذج للمساعدة في تقديم شكوى الوالية

ويتوفر مثال النموذج على 
  www.michigan.gov/ose-eis.الموقع

ً                               إنك لست ملزم ا باستخدام هذا النموذج المثالي ، ومع ذلك.            
فإن الشكوى يجب أن تحتوي على المعلومات المطلوبة 

 ). أعاله4 إلى 1انظر الشروط من (لتقديم شكوى الوالية 

 القانونية الشكوى إجراءات

  الفيدرالية اللوائح قانون قانونية شكوى تقديم
34 CFR § 300.507  

   عام
يجوز لك أنت أو لمنطقة المدرسة تقديم شكوى قانونية 

ذات صلة بقبول أو رفض أو تغيير بخصوص أي أمور 
هوية طفلك أو تقييمه أو مكانه التعليمي، أو توفير التعليم 

  .لطفلك) FAPE(العام المناسب والمجاني 

ً          يجب أن تقدم الشكوى القانونية ادعاء  بأن انتهاآ ا قد حدث             ً                                  
منذ ال يزيد عن عامين قبل أن تعرف أو تعلم أنت أو منطقة 

جراء محل الدعوى الذي يشكل المدرسة معلومات حول اإل
ال يسري اإلطار الزمني المحدد . أساس الشكوى القانونية

أعاله عليك إذا لم تتمكن من تقديم شكوى قانونية خالل 
  :الوقت المحدد ألن

 وجه على    ً  زائف ا      ً تقرير ا قدمت المدرسة منطقة .1
 المشكالت بحل قامت أنها يوضح الخصوص
  أو الشكوى؛ في المحددة

درسة أخفت عنك المعلومات التي آان الم منطقة .2
 أو B“الجزء”يلزم تقديمها لك بموجب 

 من قانون تعليم األفراد المعاقين  C“الجزء”
)IDEA.( 

 األمور ألولياء معلومات
 القانونية بالخدمات إعالمك المدرسة منطقة على يجب

 الصلة ذات األخرى والخدمات والمجانية التكلفة منخفضة
 إذا أو المعلومات، تلك بطلب قمت إذا قةالمنط في المتوفرة

  .قانونية شكوى بتقديم المدرسة منطقة أو أنت قمت

  الفيدرالية اللوائح قانون القانونية الشكوى
34 CFR § 300.508  

  عام
من أجل طلب عقد جلسة استماع، يجب عليك أو على منطقة 

تقديم ) أو محاميك أو محامي منطقة المدرسة(المدرسة 
نية إلى اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان شكوى قانو

)MDE(وتقديم نسخة إلى الطرف اآلخر ،.  

 أدناه، الوارد المحتوى آل على الشكوى تحتوي أن ويتعين
  .سرية تظل أن يجب آما

 الشكوى محتوى
  :يلي ما القانونية الشكوى تتضمن أن يجب

  الطفل؛ اسم .1
 الطفل؛ إقامة محل عنوان .2
 الطفل؛ مدرسة اسم .3
ً طفال  أو   ً  شاب ا الطفل آان إذا .4  توفير فيجب     ً  مشرد ا،   

 مدرسة واسم بالطفل االتصال جهة معلومات
 الطفل؛

 باإلجراء الصلة ذات الطفل مشكلة لطبيعة وصف .5
 ذات الحقائق ذلك في بما المرفوض؛ أو المقترح
  بالمشكلة؛ الصلة

 والمتاح المعروف الحد إلى للمشكلة المقترح الحل .6
 .الوقت ذلك في ةالمدرس لمنطقة أو لك

 قانونية شكوى أي إلى االستماع قبل المطلوب اإلشعار
ال يجوز لك أو لمنطقة المدرسة عقد جلسة استماع قانونية 

أو محاميك أو محامي (حتى تقوم أنت أو منطقة المدرسة 
بتقديم شكوى قانونية بشكل مالئم تتضمن ) منطقة المدرسة

 تقديم الشكوى ويكون قد تم. المعلومات المدرجة أعاله
القانونية بالشكل المالئم عندما يتسلمها آل من اإلدارة 

  .والطرف اآلخر) MDE(التعليمية بوالية ميتشجان 

  الشكوى آفاية
من أجل إعادة إرسال أي شكوى قانونية، فيجب أن تكون 

أي استوفت (وسيتم اعتبار الشكوى القانونية آافية . آافية
ما لم يقم الطرف المستلم ) همتطلبات المحتوى الواردة أعال

بإخطار قاضي ) أنت أو منطقة المدرسة(للشكوى القانونية 
 15                ً        والطرف اآلخر آتابي ا، خالل ) ALJ(القانون اإلداري 

ً                                                  يوم ا من تاريخ استالم الشكوى، بأن الطرف المستلم يعتقد    
. أن الشكوى القانونية ال تفي بالمتطلبات المسرودة أعاله

خالل خمسة أيام من تاريخ استالم اإلخطار بأن الطرف 
يعتبر الشكوى القانونية ) أنت أو منطقة المدرسة(المستلم 

أن ) ALJ(جب على قاضي القانون اإلداري غير آافية، في
يقرر ما إذا آانت الشكوى القانونية تفي بالمتطلبات 

المسرودة أعاله أم ال، وأن يخطرك أنت ومنطقة المدرسة 
  .         ً            بذلك آتابي ا على الفور

  الشكوى تعديل
 الشكوى على تغييرات إجراء المدرسة لمنطقة أو لك يجوز
  :إذا فقط

 وتم     ً  آتابي ا تغييراتال تلك اآلخر الطرف أقر .1
 خالل من القانونية الشكوى لحل الفرصة إعطاؤه
   أو أدناه؛ موضح هو آما تسوية، اجتماع

اإلذن بإجراء ) ALJ(قاضي القانون اإلداري  منح .2
التغييرات، قبل أن تبدأ جلسة االستماع القانونية 

 .بخمسة أيام على األآثر

)  المدرسةأنت أو منطقة(إذا أجرى الطرف المقدم للشكوى 
تغييرات على الشكوى القانونية، فإن الحدود الزمنية 

ً                   يوم ا من تاريخ استالم 15في غضون (الجتماع التسوية     
ً       يوم ا من 30في غضون (والفترة الزمنية للتسوية ) الشكوى    

تبدأ مرة أخرى من تاريخ تقديم ) تاريخ استالم الشكوى
 .الشكوى المعدلة

 القانونية الشكوى على المدرسة منطقة رد
 هو آما    ً   مسبق ا،     ً  آتابي ا      ً إشعار ا المدرسة منطقة لك ترسل لم إذا

بشأن  المسبق، الكتابي اإلشعار العنوان ضمن موضح
موضوع المناقشة الذي تتضمنه شكواك القانونية، فإنه يجب 

 أيام من تاريخ استالم 10على منطقة المدرسة، في غضون 
  :ضمن                               ً    الشكوى القانونية، أن ترسل لك رد ا يت

ً  توضيح ا .1  رفضت أو اقترحت أجله من الذي للسبب     
 في طرحه تم الذي اإلجراء اتخاذ المدرسة منطقة
   القانونية؛ الشكوى

للخيارات األخرى التي بحثها فريق    ً  وصف ا .2
الخاص بطفلك ) IEP(البرنامج التربوي الفردي 

   ً                               ووصف ا لألسباب التي أدت إلى رفض تلك 
 الخيارات؛

 أو التقديرات أو التقييم إجراءات لجميع   ً  وصف ا .3
 منطقة استخدمتها التي التقارير أو السجالت
 .المرفوض أو المقترح لإلجراء آأساس المدرسة

 أعاله ال 4 إلى 1إن تقديم المعلومات الواردة في البنود من 
يمنع منطقة المدرسة من إثبات أن شكواك القانونية آانت 

 .غير آافية

 انونيةالق الشكوى على اآلخر الطرف رد
باستثناء ما هو منصوص عليه تحت العنوان الفرعي 

رد منطقة المدرسة على الشكوى ”الموضح أعاله، 
، فإنه يجب على الطرف المستلم للشكوى “القانونية

 أيام من تاريخ استالم الشكوى، أن 10القانونية، في غضون 
                      ً                          يرسل إلى الطرف اآلخر رد ا يتناول بشكل خاص المشكالت 

  .ها الشكوىالتي تتضمن

  الفيدرالية اللوائح قانون النماذج أمثلة
 34 CFR § 300.509  

بتطوير ) MDE(قامت اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 
ولكنك .  مثال لنموذج لمساعدتك في تقديم شكوى قانونية

ً                                           لست ملزم ا باستخدام هذا النموذج المثالي الذي وضعته         
  ).MDE(اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

 على تحتوي أن يجب القانونية الشكوى فإن ذلك، ومع
 ويتوفر  .قانونية شكوى تقديم أجل من المطلوبة المعلومات

  الموقع على النموذج مثال
.www.michigan.gov/ose-eis  

ال يضمن استخدام نموذج المثالي أن يحكم قاضي : مالحظة(
رض بأن الشكوى آافية إذا اعت) ALJ(القانون اإلداري 

 .)الطرف اآلخر على آفاية الشكوى

 االستماع جلسة تعليق فترة في األطفال انتساب مكان
  الفيدرالية اللوائح قانون القانونية والشكوى

34 CFR § 300.518 

 العنوان، تحت أدناه عليه منصوص هو ما باستثناء
 االحتياجات ذوي األطفال تأديب عند المتبعة اإلجراءات
ديم شكوى قانونية إلى اإلدارة التعليمية وبمجرد تق ،الخاصة

واستالم الطرف اآلخر لهذه ) MDE(في والية ميتشجان 
الشكوى، فإنه يجب أن يظل طفلك في مكانه التعليمي الحالي 

أثناء الفترة الزمنية المحددة لعملية التسوية، وأثناء انتظار 
صدور قرار من أية جلسة استماع قانونية غير متحيزة أو 

ات المحكمة، ما لم توافق أنت أو منطقة المدرسة على إجراء
  .غير ذلك

إذا آانت الشكوى القانونية تشتمل على تطبيق لقرار بالقبول 
األولي في مدرسة عامة، فيجب وضع طفلك، بموافقتك، في 

البرنامج النظامي للمدرسة العامة حتى يتم إنهاء آل هذه 
  .اإلجراءات

تمل على تطبيق لقرار بتوفير إذا آانت الشكوى القانونية تش
 من قانون تعليم  B“الجزء”الخدمات األولية بموجب 

لطفل ينتقل من الحصول على ) IDEA(األفراد المعاقين 
من قانون تعليم األفراد  C“ الجزء”خدمات بموجب 
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 من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”إلى ) IDEA(المعاقين 
ً      ولم يعد مؤهال  للحص) IDEA(المعاقين  ول على خدمات            

 ألن هذا الطفل قد أتم الثالثة من عمره، فال  C“الجزء”
  C“الجزء”تكون منطقة المدرسة ملزمة بتوفير خدمات 

وإذا تبين أن الطفل مؤهل . التي آان الطفل يحصل عليها
 من قانون تعليم األفراد المعاقين  B“الجزء”بموجب 

)IDEA (م وأنك توافق على أن يحصل الطفل على تعلي
ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة 

األولى، فإنه بعد ذلك، عند تعليق نتيجة اإلجراءات، يجب 
على منطقة المدرسة توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

أي تلك التي (والخدمات ذات الصلة التي ليست محل نزاع 
 ).توافق عليها أنت ومنطقة المدرسة

  الفيدرالية اللوائح نقانو التسوية عملية
34 CFR § 300.510 

  التسوية اجتماع
يجب على منطقة المدرسة عقد اجتماع تسوية معك ومع 

) IEP(عضو أو أعضاء فريق البرنامج التربوي الفردي 
الذين لديهم معرفة خاصة بالحقائق التي تم تحديدها في 

ويجب عقد اجتماع التسوية في غضون . شكواك القانونية
ً  يوم 15 ا من تاريخ تقديم الشكوى القانونية إلى اإلدارة    

 واستالم منطقة المدر) MDE(التعليمية بوالية ميتشجان 
  .سة لها

ال يمكن البدء في جلسة االستماع القانونية حتى يتم عقد 
  :إن االجتماع.  اجتماع التسوية

ً ممثال  يتضمن أن يجب .1  يتمتع المدرسة لمنطقة    
 المدرسة؛ منطقة عن نيابة القرار اتخاذ بسلطة

 ما المدرسة لمنطقة     ً  محامي ا يتضمن أال الممكن من .2
ٍ محام  بصحبتك يكن لم    . 

يتعين عليك أنت ومنطقة المدرسة تحديد األعضاء المناسبين 
لحضور ) IEP(من فريق البرنامج التربوي الفردي 

ويتم عقد هذا االجتماع من أجل مناقشة شكواك . االجتماع
 تشكل أساس الشكوى، حتى يكون القانونية والحقائق التي

ال يكون . لدى منطقة المدرسة الفرصة لتسوية النزاع
 :                   ً      اجتماع التسوية ضروري ا إذا

 التنازل على     ً  آتابي ا المدرسة ومنطقة أنت وافقت .1
  أو االجتماع؛ انعقاد عن

 عملية استخدام على المدرسة ومنطقة أنت وافقت .2
 العنوان، ضمن موضح هو آما الوساطة؛
 .ةالوساط

 التسوية فترة
إذا لم تقم منطقة المدرسة بحل الشكوى القانونية بشكل 

ً                                    يوم ا من تاريخ استالم الشكوى القانونية 30يرضيك خالل     
، فعندئذ يجوز )أثناء الفترة الزمنية المحددة لعملية التسوية(

  .عقد جلسة االستماع القانونية

ً        يوم ا إلصدا45يبدأ اإلطار الزمني الذي تبلغ مدته  ر قرار    
ً        يوم ا، مع 30نهائي عقب انتهاء فترة التسوية التي تبلغ     

وجود استثناءات معينة من أجل التعديالت التي يتم إجراؤها 
ً                      يوم ا، آما هو محدد أدناه30على فترة التسوية التي تبلغ     .  

 التنازل على المدرسة ومنطقة أنت وافقت إذا ما باستثناء
 عدم فإن الوساطة، استخدام أجل من التسوية عملية عن

 لعملية الزمني اإلطار سيؤخر التسوية اجتماع في مشارآتك
 من واحد في تشارك حتى القانونية االستماع وجلسة التسوية

 .االجتماعات هذه

بعد بذل الجهود المعقولة وتوثيق مثل هذه الجهود، إذا لم 
تتمكن منطقة المدرسة من ضمان مشارآتك في اجتماع 

وز لمنطقة المدرسة، في نهاية فترة التسوية التسوية، فإنه يج
ً                                    يوم ا، أن تطلب من قاضي القانون اإلداري 30التي تبلغ     

)ALJ (برد شكواك القانونية. 

ً سجال  الجهود هذه توثيق عملية تتضمن أن يجب  لمحاوالت   
 الجانبان، عليه يتفق ومكان وقت ترتيب المدرسة منطقة
 :مثل وذلك
 أو أجريت التي اتفيةاله للمكالمات مفصلة سجالت .1

  المكالمات؛ تلك ونتائج إجرائها محاولة تمت
 ردود وأية إليك إرسالها تم التي المراسالت نسخ .2

  استالمها؛ تم
 منزلك إلى تمت التي للزيارات تفصيلية سجالت .3

 تلك على المترتبة والنتائج عملك مكان أو
 .الزيارات

سوية خالل إذا لم تتمكن منطقة المدرسة من عقد اجتماع الت
ً                                        يوم ا من تاريخ استالم اإلشعار الخاص بالشكوى 15    

القانونية، أو لم تتمكن في المشارآة في اجتماع التسوية، 
) ALJ(فيجوز لك أن تطالب قاضي القانون اإلداري 

بإصدار قرار ببدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع القانونية 
ً   يوم ا45والذي تبلغ مدته     . 

ً  يوم ا 30 تبلغ التي التسوية فترة في التعديالت    
                                             ً          إذا وافقت أنت ومنطقة المدرسة على التنازل آتابي ا عن عقد 

ً          يوم ا لجلسة 45اجتماع التسوية، فإن المدة الزمنية التي تبلغ     
  .االستماع القانونية ستبدأ من اليوم التالي

بعد أن تبدأ عملية الوساطة أو اجتماع التسوية وقبل نهاية 
ً                          يوم ا، إذا اتفقت أنت ومنطقة 30 تبلغ فترة التسوية التي    

            ً                                       المدرسة آتابي ا على استحالة التوصل ألي اتفاق، فعندئذ 
ً                  يوم ا لجلسة االستماع 45ستبدأ المدة الزمنية التي تبلغ     

إذا وافقت أنت ومنطقة المدرسة . القانونية من اليوم التالي
على استخدام عملية الوساطة في نهاية فترة التسوية التي 

ً                               ً        يوم ا، فإن آال الطرفين يوافقان آتابي ا على 30غ تبل    
ومع . االستمرار في الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق

                                       ً            ذلك، إذا انسحبت أنت أو منطقة المدرسة الحق ا من عملية 
ً    يوم ا 45الوساطة، فعندئذ ستبدأ المدة الزمنية التي تبلغ     

  .لجلسة االستماع القانونية من اليوم التالي

  الكتابي لتسويةا اتفاق
 فيجب التسوية، اجتماع في للنزاع تسوية إلى التوصل تم إذا

  :    ً  قانون ا ملزم اتفاق إبرام المدرسة ومنطقة أنت عليك

 يتمتع المدرسة منطقة من وممثل أنت بتوقيعه تقوم .1
   المدرسة؛ منطقة إلزام بسلطة

أي (   ً                           ساري ا في أية محكمة والية مختصة  يكون .2
طة لسماع هذا النوع من محكمة والية لديها سل

أو في أية محكمة مرآزية في الواليات ) القضايا
 . المتحدة

 االتفاق مراجعة فترة
إذا قمت أنت ومنطقة المدرسة بإبرام اتفاق نتيجة الجتماع 

) أنت أو منطقة المدرسة(التسوية، فيجوز ألي من الطرفين 
 أيام عمل من الوقت الذي قمت فيه 3إلغاء االتفاق خالل 

  .نت ومنطقة المدرسة بتوقيع االتفاقأ

  القانونية الشكاوى على بناء االستماع جلسات
 اللوائح قانون المتحيزة غير القانونية االستماع جلسة

  الفيدرالية
34 CFR § 300.511  

  عام
عند تقديم أي شكوى قانونية، يجب أن يكون لديك أو لدى 

لسة منطقة المدرسة المشترآة في النزاع فرصة لعقد ج
استماع قانونية غير متحيزة، بعد اتباع اإلجراءات 

  . “عملية التسوية” و“الشكوى القانونية”الموضحة في أقسام 

  المتحيز غير اإلداري القانون قاضي
  ):ALJ(آحد أدنى، قاضي القانون اإلداري 

           ً                             أال يكون موظف ا في اإلدارة التعليمية بوالية  يجب .1
المشترآة أو منطقة المدرسة ) MDE(ميتشجان 

ومع ذلك، فإن أي .  في تعليم الطفل أو رعايته
ً                    شخص ال يكون موظف ا تابع ا للوآالة لمجرد أن        ً              

الوآالة تدفع له ليعمل آقاضي قانون إداري 
)ALJ(؛  

أال تكون لديه أية مصلحة شخصية أو مهنية  يجب .2
تتعارض مع حيادية قضاة القانون اإلداري 

)ALJ (في جلسة االستماع؛ 
ون واسع المعرفة وعلى دراية تامة أن يك يجب .3

بكل من أحكام قانون تعليم األفراد المعاقين 
)IDEA ( والتشريعات الفيدرالية وتشريعات

الوالية ذات الصلة بقانون تعليم األفراد المعاقين 
)IDEA ( وآذلك التفسيرات القانونية لقانون تعليم

المتبعة في المحاآم ) IDEA(األفراد المعاقين 
 لية ومحاآم الوالية؛ الفيدرا

أن يتمتع بالمعرفة والقدرة على عقد جلسات  يجب .4
االستماع، وعلى إعداد وآتابة القرارات المتوافقة 

 .مع الممارسات القانونية القياسية المناسبة

موظفي خدمة مدنيين ) ALJ(يعد قضاة القانون اإلداري 
مصنفين لدى الوالية يعملون آمحامين، ويتم توظيفهم من 

ل مكتب الوالية لجلسات االستماع واللوائح اإلدارية قب
)SOAHR .( وتحتفظ اإلدارة التعليمية في والية ميتشجان

)MDE) ( من خالل مكتب الوالية لجلسات االستماع
                 ً    بقائمة تتضمن بيان ا ))SOAHR(واللوائح اإلدارية 

بمؤهالت هؤالء األشخاص الذين يعملون آقضاة قانون 
 ).ALJ(إداري 

 القانونية االستماع جلسة موضوع
الذي يطالب بعقد ) أنت أو منطقة المدرسة(ال يجوز للطرف 

جلسة استماع قانونية أن يقوم بتصعيد المشكالت التي لم تتم 
مناقشتها في الشكوى القانونية إلى جلسة االستماع القانونية، 

  .ما لم يوافق الطرف اآلخر على ذلك

  ماعاست جلسة عقد لطلب الزمني اإلطار
يجب عليك أنت أو منطقة المدرسة تقديم شكوى قانونية 

خالل عامين من تاريخ معرفتك أنت أو منطقة المدرسة أو 
التاريخ الذي آان ينبغي فيه عليك أنت أو منطقة المدرسة 

  .التي تمت مناقشتها في الشكوى) المشكالت(معرفة المشكلة 

  الزمني اإلطار استثناءات
 الموضح أعاله عليك إذا لم تتمكن ال يسري اإلطار الزمني

  :من تقديم شكوى قانونية ألن
 وجه على    ً  زائف ا      ً تقرير ا قدمت المدرسة منطقة .1

 أو المشكلة بحل قامت أنها يوضح الخصوص
   أو الشكوى؛ في بتصعيده قمت الذي النزاع

المدرسة أخفت عنك المعلومات التي آان  منطقة .2
لجزء ا” أو “الجزء ب”يلزم تقديمها لك بموجب 

 ).IDEA( من قانون تعليم األفراد المعاقين “ج

  الفيدرالية اللوائح قانون االستماع جلسات حقوق
34 CFR § 300.512 

  عام
بما في ذلك (يتمتع أي طرف يريد عقد جلسة استماع قانونية 
  :بالحق في) جلسة استماع ذات صلة باإلجراءات التأديبية

ٍ محام  النصح له ويقدم يصحبه أن .1  أشخاص أو/و    
 تدريب على حاصلون أو خاصة بخبرة يتمتعون
 االحتياجات ذوي من األطفال بمشكالت يتعلق

  الخاصة؛
 الحاضرين الشهود ومواجهة األدلة تقديم .2

 بالحديث؛ وإلزامهم واستجوابهم
 يتم لم االستماع جلسة في دليل أي تقديم منع .3

 على عمل أيام خمسة قبل الطرف لهذا عنه الكشف
 االستماع؛ ةجلس من األقل

 أو إلكتروني أو مكتوب سجل على الحصول .4
  تراه؛ لما   ً  وفق ا االستماع لجلسة حرفي

 بصورة والقرارات التحقيق بيانات على الحصول .5
 .تراه لما   ً  وفق ا إلكترونية أو مكتوبة

 المعلومات عن اإلضافي الكشف
 استماع جلسة أي عقد من األقل على عمل أيام خمسة قبل

 لبعضكم اإلفصاح المدرسة ومنطقة أنت كعلي يجب قانونية،
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 التاريخ ذلك في إنهاؤها تم التي التقييمات جميع عن البعض
 أو أنت تنوي والتي التقييمات هذه إلى المستندة والتوصيات

  .االستماع جلسة في استخدامها المدرسة منطقة
منع أي طرف لم ) ALJ(ويجوز لقاضي القانون اإلداري 

تقديم التقييم أو التوصيات ذات الصلة يمتثل لهذا الشرط من 
  .في جلسة االستماع دون موافقة الطرف اآلخر

 حقوق أولياء األمور في جلسات االستماع
 :في الحق منحك يجب

     ً  حاضر ا؛ طفلك يكون أن .1
  عامة؛ لتكون االستماع جلسة فتح .2
 التحقيق وبيانات االستماع لجلسة بسجل االحتفاظ .3

 .ً  ن امجا لك تقديمه يتم والقرارات

 الفيدرالية اللوائح قانون االستماع جلسة قرارات
34 CFR § 300.513 

  اإلداري القانون قاضي قرار
بشأن ) ALJ(يجب أن يستند قرار قاضي القانون اإلداري 

ما إذا آان طفلك قد تلقى التعليم العام المناسب والمجاني 
)FAPE (على أسس موضوعية.  

جراءات، قد يقرر في جوانب االدعاء بحدوث انتهاك لإل
أن طفلك لم يحصل على ) ALJ(قاضي القانون اإلداري 

فقط إذا آان ) FAPE(التعليم العام المناسب والمجاني 
  :القصور في اإلجراءات

حق الطفل في الحصول على التعليم العام  أعاق .1
 ؛ أو)FAPE(المناسب والمجاني 

بشكل ملحوظ فرصتك في المشارآة في  أعاق .2
رار بشأن توفير التعليم العام عملية اتخاذ الق

 لطفلك؛ أو ) FAPE(المناسب والمجاني 
 .التعليمية الفوائد من الحرمان في تسبب .3

 األحكام تفسير شرط
ال يمكن تفسير أي من األحكام الموضحة أعاله بشكل يمنع 

من إصدار أمر لمنطقة ) ALJ(قاضي القانون اإلداري 
سم اإلجراءات المدرسة باالمتثال للشروط الواردة في ق

 من  B“الجزء”الوقائية من التشريعات الفيدرالية بموجب 
قانون اللوائح ) (IDEA(قانون تعليم األفراد المعاقين 

 تقديم300.536).  إلى CFR §§300.500 34الفيدرالية 
  قانونية استماع جلسة لعقد منفصل طلب

ال يمكن تفسير أي شيء وارد في قسم اإلجراءات الوقائية 
من قانون  B“ الجزء”تشريعات الفيدرالية بموجب من ال

قانون اللوائح الفيدرالية ) (IDEA(تعليم األفراد المعاقين 
34 CFR §§300.500 بشكل يمنعك )300.536 إلى 

من تقديم شكوى قانونية منفصلة بشأن مشكلة منفصلة عن 
 .شكوى قانونية تم تقديمها بالفعل

 العام اإلفصاحو االستشارية الهيئة وقرار النتائج
، بعد )MDE(يجب على اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 
  :حذف أية معلومات مميزة للهوية الشخصية

 االستماع جلسة في والقرارات النتائج تقديم .1
 ذوي بتعليم المعنية االستشارية اللجنة إلى القانونية

   للوالية؛ التابعة الخاصة االحتياجات
 .عام بشكل راتوالقرا النتائج تلك إتاحة .2

 غير والمراجعة واالستئناف النهائي؛ القرار استئناف
 الفيدرالية اللوائح قانون المتحيزة

 34 CFR §300.514 

  االستماع جلسة قرار حسم
بما في ذلك (يعد أي قرار تم اتخاذه في جلسة استماع قانونية 
    ً  قرار ا ) أي جلسة استماع ذات صلة باإلجراءات التأديبية

استثناء أن أي طرف مشترك في جلسة االستماع     ً     نهائي ا، ب
يجوز له استئناف القرار عن ) أنت أو منطقة المدرسة(

  .طريق رفع دعوى مدنية، آما هو موضح أدناه

 اللوائح قانون االستماع جلسات ومالءمة الزمنية الحدود
  الفيدرالية

34 CFR §300.515  

 فيما )MDE(يجب على اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 
ً                                          يوم ا بعد انتهاء فترة اجتماعات التسوية التي 45ال يزيد عن     

ً                      يوم ا أو فيما ال يزيد عن 30تبلغ  ً                      يوم ا بعد انتهاء الفترة 45       
الزمنية المعدلة آما هو موضح ضمن العنوان الفرعي، 

ً           يوم ا أن تضمن30التعديالت في فترة التسوية التي تبلغ     :  
 جلسة يف نهائي قرار إلى التوصل تم أنه .1

  االستماع؛
 آال إلى بالبريد القرار من نسخة إرسال تم أنه .2

 .الطرفين

السماح بشكل خاص ) ALJ(يجوز لقاضي القانون اإلداري 
ً                  يوم ا والموضحة أعاله 45بتمديد الفترة الزمنية التي تبلغ     
 .بناء على طلب أي من الطرفين

ويجب عقد آل جلسة استماع في وقت ومكان مالئم لك 
 . على نحو معقولولطفلك 

 فيها يتم التي الزمنية الفترة ذلك في بما المدنية، الدعاوى
 الفيدرالية اللوائح قانون الدعاوى تلك تقديم

34 CFR §300.516 

   عام
ال يوافق على ) أنت أو منطقة المدرسة(يحق ألي طرف 

بما في ذلك (النتائج والقرارات في جلسة االستماع القانونية 
رفع )  ذات صلة باإلجراءات التأديبيةأي جلسة استماع

دعوى مدنية فيما يتعلق باألمور التي آانت تشكل موضوع 
ويجوز رفع الدعوى في محكمة . جلسة االستماع القانونية

أي محكمة لديها السلطة لسماع هذا النوع (والية مختصة 

أو في محكمة مرآزية في الواليات المتحدة ) من القضايا
  .النزاعبغض النظر عن حجم 

  الزمني الحد
الذي يقوم برفع ) أنت أو منطقة المدرسة(على الطرف 

ً                       يوم ا من تاريخ قرار قاضي 90الدعوى أن ينتظر لمدة     
  .لرفع الدعوى المدنية) ALJ(القانون اإلداري 

   إضافية إجراءات
  :المحكمة فإن مدنية، دعوى أية في

  اإلدارية؛ اإلجراءات سجالت تتسلم .1
ً بناء  افيةاإلض األدلة تسمع .2  طلب أو طلبك على    

  المدرسة؛ منطقة
في قرارها على رجحان الدليل وتمنح  تستند .3

 . اإلعانة التي تحدد المحكمة أنها مناسبة

  المرآزية للمحاآم القضائي االختصاص
تتمتع المحاآم المرآزية في الواليات المتحدة بسلطة الحكم 

قانون  من  B“الجزء”في الدعاوى التي تم رفعها بموجب 
بغض النظر عن حجم ) IDEA(تعليم األفراد المعاقين 

  .النزاع

  الدستور دور
 من قانون تعليم األفراد المعاقين  B“الجزء”ال يوجد في 

)IDEA ( ما يقيد أو يحد من الحقوق واإلجراءات
والتعويضات المتاحة بموجب دستور الواليات المتحدة 

)U.S. Constitution(مريكيين ، قانون المعوقين األ
)Americans with Disabilities Act ( 1990لعام ،

  من قانون إعادة التأهيل ”V“العنوان 
Rehabilitation Act) ( 1973لعام)  أو )504الفقرة ،

القوانين الفيدرالية األخرى التي تحمي حقوق األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة، وباستثناء ما حدث قبل رفع أي دعوى 

ذه القوانين التي تطلب اإلعانة والتي تكون مدنية بموجب ه
ً         متاحة أيض ا بموجب   من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”        

، فإنه يجب تنفيذ اإلجراءات القانونية )IDEA(المعاقين 
                                             ً      الموضحة أعاله إلى نفس الحد الذي آان سيصبح مطلوب ا في 

 من  B“الجزء”حال قام الطرف برفع الدعوى بموجب 
وهذا يعني أنك قد ). IDEA(فراد المعاقين قانون تعليم األ

تحصل على التعويضات المتاحة بموجب القوانين األخرى 
التي تتداخل مع تلك التعويضات المتاحة بموجب قانون 

، ولكن بشكل عام، فإنه )IDEA(تعليم األفراد المعاقين 
للحصول على إعانة بموجب تلك القوانين األخرى، يجب 

ً          عليك أوال  استخدام  التعويضات اإلدارية المتاحة بموجب        
أي، الشكوى ) (IDEA(قانون تعليم األفراد المعاقين 

القانونية أو اجتماع التسوية أو إجراءات جلسة االستماع 
  .قبل الذهاب مباشرة إلى المحكمة) القانونية غير المتحيزة

  

 الفيدرالية اللوائح قانون المحاماة أتعاب
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  عام
 من قانون  B“الجزء” دعوى أو إجراء تم بموجب أية في

، إذا ربحت الدعوى، فعندئذ )IDEA(تعليم األفراد المعاقين 
يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن تحكم لك بأتعاب 
في أية .  المحاماة المعقولة آجزء من التكلفة المدفوعة إليك

 من قانون تعليم  B“الجزء”دعوى أو إجراء تم بموجب 
، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، )IDEA(المعاقين األفراد 

أن تلزم محاميك بدفع أتعاب المحاماة المعقولة آجزء من 
التكاليف للوآالة التعليمية التابعة للوالية أو لمنطقة المدرسة 

بتقديم شكوى أو ) أ: (التي ربحت الدعوى، إذا قام المحامي
ولة أو دعوى قضائية تجد المحكمة أنها ضعيفة أو غير معق

باالستمرار في التقاضي بعد أن ) ب(دون أساس؛ أو 
أصبحت الدعوى القضائية ضعيفة أو غير معقولة أو دون 

  أساس؛ أو
 من قانون  B“الجزء”في أية دعوى أو إجراء تم بموجب 

، يجوز للمحكمة، حسب )IDEA(تعليم األفراد المعاقين 
تقديرها، أن تحكم عليك أو على محاميك بدفع أتعاب 

المحاماة المعقولة آجزء من التكاليف للوآالة التعليمية 
التابعة للوالية أو لمنطقة المدرسة التي ربحت الدعوى، إذا 

آان طلبك لعقد جلسة استماع قانونية أو تم رفع دعوى 
         ً                                        قضائية الحق ا لغرض غير الئق، مثل المضايقة أو التسبب 
ة في تأخير غير ضروري أو زيادة غير ضرورية في تكلف

  .الدعوى أو اإلجراء

 باألتعاب الحكم
  :يلي آما المعقولة المحاماة بأتعاب المحكمة تحكم

 األسعار إلى       ً استناد ا األتعاب تحديد يتم أن يجب .1
 أو الدعوى رفع فيه تم الذي المجتمع في السائدة
 الخدمات وجودة لنوع االستماع جلسة عقد

 أو عالوة أية استخدام يتم ال وقد  .المقدمة
  .بها المحكوم األتعاب حساب عند عفاتمضا

ال يتم الحكم باألتعاب وال يتم تعويض  ربما .2
التكاليف ذات الصلة في أية دعوى أو إجراء تم 

 من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”بموجب 
عن الخدمات التي تم تنفيذها ) IDEA(المعاقين 

 :      ُ                              بعدما ق دم إليك عرض آتابي للتسوية إذا
a. الل الوقتتقديم العرض خ تم 

  من قواعد68المحدد في القاعدة 
 اإلجراءات المدنية الفيدرالية 

)Federal Rules of Civil Procedure (
 أو، في حالة عقد جلسة استماع
 قانونية، في أي وقت يزيد على

  أيام قبل بدء اإلجراءات؛10
b. أيام؛ 10 خالل العرض قبول يتم لم  
c. ي المحكمة أو قاضي القانون اإلدار وجدت

)ALJ ( أن اإلعانة التي حصلت عليها نهائي ا   ً                              
ً                    ليست أآثر تفضيال  بالنسبة لك عن عرض                

 .التسوية
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على الرغم من هذه التقييدات، قد يتم إصدار حكم لك بأتعاب 
المحاماة والتكاليف ذات الصلة إذا ربحت الدعوى وتم بشكل 

 .أساسي تبرير سبب رفضك لعرض التسوية
اب المتعلقة بأي اجتماع ال يتم الحكم باألتع ربما .1

ما ) IEP(خاص بفريق البرنامج التربوي الفردي 
لم يتم عقد االجتماع آنتيجة لإلجراءات اإلدارية أو 

 .دعوى المحكمة
، ربما ال يتم الحكم بأتعاب الوساطة آما هو آذلك .2

 .موضح ضمن العنوان؛ الوساطة
يعد اجتماع التسوية، آما هو موضح ضمن  ال .3

ً                  التسوية، اجتماع ا تم عقده نتيجة العنوان، اجتماع                
لجلسة استماع إدارية أو دعوى محكمة، وال يعتبر 

آذلك جلسة استماع إدارية أو دعوى محكمة 
 .ألغراض دفع أتعاب المحامين هذه

تقوم المحكمة بتخفيض مبلغ أتعاب المحامين، حسبما يكون 
 من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”    ً          مناسب ا، بموجب 

 :، إذا وجدت المحكمة)IDEA(المعاقين 
 أو الدعوى سريان أثناء محاميك، أو أنك، .1

 لتسوية النهائي القرار بتأخير قمت اإلجراءات،
 أو معقول؛ غير بشكل النزاع

 حكم إصدار تم الذي المحامين أتعاب مبلغ أن .2
 الحالي السعر منطقي غير بشكل يتجاوز بدفعه
 السمعة حيث من المجتمع في السائد للساعة

 محامون يقدمها التي والخدمات والخبرة لمشابهةا
 أو المهارة، من المستوى بنفس يمتازون

 المقدمة القانونية والخدمات المنقضي الوقت أن .3
 االعتبار في الوضع مع الحد عن زائدة آانت
  أو اإلجراءات؛ أو الدعوى طبيعة

 المدرسة لمنطقة يقدم لم يمثلك الذي المحامي أن .4
 آما القانوني الطلب إشعار في بةالمناس المعلومات

 .القانونية الشكوى العنوان، ضمن موضح هو

 وجدت إذا األتعاب تقلل أن للمحكمة يجوز ال ذلك، ومع
 قرار بتأخير قامت المدرسة منطقة أو الوالية أن المحكمة
 غير بشكل اإلجراءات أو بالدعوى الخاص النهائي التسوية
ً  انتهاآ ا هناك أن أو معقول اإلجراءات  أحكام بموجب      

 من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”الوقائية الواردة في 
 ).IDEA(المعاقين 

 االحتياجات ذوي األطفال تأديب عند المتبعة اإلجراءات
 الخاصة

  الفيدرالية اللوائح قانون المدرسة مسؤولي سلطة
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  حالة بعد حالة تحديد
 آل حسب فريدة روفظ أي المدرسة مسؤولو يراعي قد

   ً  وفق ا تم الذي المكان، تغيير آان إذا ما تحديد وعند حالة،
 لطفل     ً  مناسب ا التأديبي، باإلجراء الصلة ذات التالية للمتطلبات

 السلوآية القواعد ينتهك الخاصة االحتياجات ذوي من
  .المدرسة في المتبعة للطالب

    عام
ً                 إلى الحد الذي يتم فيه أيض ا اتخاذ مثل هذا  اإلجراء مع                         

األطفال غير المعاقين، يجوز لمسؤولي المدرسة، فيما ال 
 أيام دراسية في الصف، فصل الطفل المعاق 10يتجاوز 

الذي ينتهك القواعد السلوآية للطالب من مكانه الحالي 
وإلحاقه بمكان تعليمي بديل مؤقت مناسب أو بمكان آخر أو 

و المدرسة آذلك، قد يفرض مسؤول.                  ً  تعليق تعليمه مؤقت ا
 أيام 10عقوبات فصل إضافية على الطفل فيما ال يتجاوز 

دراسية في الصف في نفس ذلك العام الدراسي في حالة 
وجود أحداث منفصلة لسوء السلوك، طالما أن عقوبات 

  انظر (                      ً         الفصل هذه ال تمثل تغيير ا للمكان 
تغيير المكان بسبب عقوبات الفصل التأديبية لالطالع على 

  ). الموضح أدناهالتعريف

 10بمجرد فصل طفل معاق من مكانه الحالي لمدة إجمالها 
أيام دراسية في نفس العام الدراسي، فإنه يجب على منطقة 

المدرسة، أثناء أيام أي عقوبة فصل الحقة في ذلك العام 
الدراسي، توفير الخدمات إلى الحد المطلوب أدناه ضمن 

 .العنوان الفرعي، الخدمات

 ضافيةاإل السلطة
إذا لم يكن السلوك الذي انتهك القواعد السلوآية للطالب 

) ، أدناه“تحديد السبب”راجع (حدث بسبب إعاقة الطفل 
 أيام 10وآان اإلجراء التأديبي بتغيير المكان سوف يتجاوز 

دراسية في الصف، فعندئذ يجوز لمسؤولي المدرسة تطبيق 
نفس الطريقة اإلجراءات التأديبية على ذلك الطفل المعاق ب

ولنفس المدة التي آان سيتم استخدامها لتأديب األطفال غير 
المعاقين، باستثناء أن المدرسة يجب أن توفر الخدمات لذلك 

ويقوم .  الطفل آما هو موضح أدناه ضمن العنوان، الخدمات
الخاص بالطفل ) IEP(فريق البرنامج التربوي الفردي 
  .قي مثل هذه الخدماتبتحديد المكان التعليمي البديل لتل

   الخدمات
 طفل أي إلى تقديمها يجب آان التي الخدمات توفير يجوز
 أي في بالطفل الخاص الحالي المكان من فصله تم معاق
  .مؤقت بديل تعليمي مكان

 لطفل الخدمات بتوفير ملزمة المدرسة منطقة تكون وال
 أقل أو دراسية أيام 10 لمدة الحالي مكانه من فصله تم معاق
 لطفل الخدمات بتوفير قامت إذا إال الدراسي، العام ذلك في
 والية تطالب وال  ..مشابهة ظروف في فصله تم معاق غير

 تم الذين المعاقين غير للطالب الخدمات بتوفير ميتشجان
 تم معاق طفل ألي بالنسبة ولكن .تأديبية ألسباب فصلهم
 فإنه ية،دراس أيام 10 عن تزيد لمدة الحالي مكانه من فصله
  :أن يجب

في الحصول على الخدمات التعليمية، من  يستمر .1
أجل مساعدة الطفل على االستمرار في المشارآة 
في منهج التعليم العام، حتى لو آان ذلك في مكان 

آخر، وعلى إحراز تقدم في تحقيق األهداف 

) IEP(المحددة في البرنامج التربوي الفردي 
 للطفل؛

تقييم السلوآي الوظيفي ، قدر اإلمكان، اليتلقى .2
)FBA ( وتعديالت وخدمات التدخل السلوآي التي

يتم تصميمها للتعامل مع انتهاك السلوك حتى ال 
 . يحدث مرة أخرى

 أيام دراسية 10بعد فصل طفل معاق من مكانه الحالي لمدة 
في نفس العام الدراسي، وإذا آانت عقوبة الفصل الحالية 

في صف وإذا لم تكن عقوبة  أيام دراسية أو أقل 10لمدة 
، فإن )انظر التعريف أدناه(           ً            الفصل تغيير ا في المكان 

مسؤولي المدرسة، بالتشاور مع مدرس واحد على األقل من 
مدرسي الطفل، يحددون النطاق الذي تكون فيه الخدمات 

مطلوبة من أجل مساعدة الطفل على االستمرار في 
 آان ذلك في مكان المشارآة في منهج التعليم العام، حتى لو

آخر، وعلى إحراز تقدم في تحقيق األهداف المحددة في 
 .للطفل) IEP(البرنامج التربوي الفردي 

انظر (إذا آانت عقوبة الفصل التأديبي هي تغيير المكان 
، فعندئذ يقوم فريق البرنامج التربوي الفردي )التعريف أدناه

)IEP (ساعدة للطفل بتحديد الخدمات المناسبة من أجل م
الطفل على االستمرار في المشارآة في تحقيق األهداف 

المحددة في منهج التعليم العام التابع للبرنامج التربوي 
الخاص بالطفل، حتى لو آان ذلك في مكان ) IEP(الفردي 

آخر، وعلى إحراز تقدم في تحقيق األهداف المحددة في 
 .للطفل) IEP(البرنامج التربوي الفردي 

 السبب تحديد
 أيام دراسية من تاريخ أي قرار بتغيير مكان طفل 10خالل 

باستثناء ما (معاق بسبب انتهاك القواعد السلوآية للطالب 
 أيام دراسية أو أقل في 10يتعلق بأي عقوبة فصل لمدة 

، يجب على آل من منطقة )                ً           صف ولم تكن تغيير ا في المكان
المدرسة وولي األمر واألعضاء ذوي الصلة في فريق 

آما يحدده ولي (للطفل ) IEP(لبرنامج التربوي الفردي ا
مراجعة جميع المعلومات ذات ) األمر ومنطقة المدرسة

الصلة الواردة في ملف الطالب، بما في ذلك البرنامج 
للطفل، وأية معلومات ذات صلة تم ) IEP(التربوي الفردي 

  :تقديمها ألولياء األمور من أجل تحديد
 له آان أو سببه، العقوبة لمح السلوك آان إذا ما .1

  أو الطفل؛ بإعاقة وجوهرية مباشرة عالقة
إذا آان السلوك محل العقوبة نتيجة مباشرة  ما .2

لتقصير منطقة المدرسة في تطبيق البرنامج 
 .للطفل) IEP(التربوي الفردي 

إذا حدد آل من منطقة المدرسة وولي األمر واألعضاء ذوي 
للطفل أنه ) IEP( الفردي الصلة في فريق البرنامج التربوي

لم يتم استيفاء أي من هذين الشرطين، فيجب تحديد السلوك 
أما إذا حدد آل من منطقة . على أنه آان بسبب إعاقة الطفل

المدرسة وولي األمر واألعضاء ذوي الصلة في فريق 
للطفل بأن السلوك محل ) IEP(البرنامج التربوي الفردي 

صير منطقة المدرسة في العقوبة آان نتيجة مباشرة لتق

للطفل، فيجب على ) IEP(تطبيق البرنامج التربوي الفردي 
 .منطقة المدرسة اتخاذ إجراء فوري لتعويض ذلك القصور

 الطفل إعاقة سببه آان السلوك ذلك أن تحديد
إذا حدد آل من منطقة المدرسة وولي األمر واألعضاء ذوي 

للطفل أن ) IEP(الصلة في فريق البرنامج التربوي الفردي 
السلوك آان سببه إعاقة الطفل، فيجب على فريق البرنامج 

  :إما) IEP(التربوي الفردي 
، ما لم تقم )FBA(تقييم سلوآي وظيفي  إجراء .1

منطقة المدرسة بإجراء تقييم سلوآي وظيفي 
)FBA ( قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى عقوبة

تغيير المكان، وآذلك تنفيذ خطة تدخل سلوآي 
)BIP (للطفل؛ أو  

وتعديلها، ) BIP(خطة التدخل السلوآي  مراجعة .2
عند الضرورة، لمعالجة السلوك إذا آان قد تم 

 ).BIP(بالفعل وضع خطة تدخل سلوآي 
 

 الفرعي العنوان ضمن أدناه عليه منصوص هو ما باستثناء
 الطفل إعادة المدرسة منطقة على يجب ,الخاصة الظروف

ولي األمر  يوافق لم ما نه،م فصله تم الذي المكان إلى
والمنطقة على تغيير المكان آجزء من تعديل خطة التدخل 

 ).BIP(السلوآي 

 الخاصة الظروف
سواء أآان السلوك سببه إعاقة الطفل أو لم يكن آذلك، فإنه 
يجوز لمسؤولي المدرسة فصل أي طالب ونقله إلى مكان 

لفردي يحدده فريق البرنامج التربوي ا(تعليمي بديل مؤقت 
)IEP (يوم ا دراسي ا، إذا آان 45لمدة تصل إلى ) للطفل             ً       ً    

  :الطفل
ً                   سالح ا أو آان يحمل سالح ا أثناء ذهابه إلى  يحمل .1                  ً   

المدرسة أو داخل مباني المدرسة أو أثناء أداء 
إحدى مهام المدرسة بموجب االختصاص 
القضائي لإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان 

)MDE (أو منطقة المدرسة؛ أو  
                                ً    أو يتعاطى مواد مخدرة محظورة قانون ا،  بحوزته .2

أو يبيع مواد خاضعة للمراقبة أو يساعد في بيعها 
    ً       ً                                  عامد ا متعمد ا أثناء ذهابه إلى المدرسة أو داخل 

مباني المدرسة أو أثناء أداء إحدى مهام المدرسة 
بموجب االختصاص القضائي لإلدارة التعليمية 

 لمدرسة؛ أو أو منطقة ا) MDE(بوالية ميتشجان 
في إحداث إصابة جسدية خطيرة لشخص  تسبب .3

آخر أثناء ذهابه إلى المدرسة أو داخل مباني 
المدرسة، أو أثناء أداء إحدى مهام المدرسة 

بموجب االختصاص القضائي لإلدارة التعليمية 
 .أو منطقة المدرسة) MDE(بوالية ميتشجان 

 التعريفات
أي مخدر أو مادة أخرى بها  ُ    ي قصد للمراقبة الخاضعة المواد

 في V أو IV أو III أو II أو Iالمحددة ضمن الجداول 
  .c(202(الفقرة 
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 الخاضعة المواد بها ُ    ي قصد المحظورة المخدرة المواد
 التي للمراقبة الخاضعة المواد تتضمن ال ولكنها للمراقبة،

 إشراف تحت قانوني بشكل استخدامها أو حيازتها تتم
 أو حيازتها تتم التي أو الصحية للرعاية معتمد أخصائي
 سلطة أي تحت استخدامها يتم أو قانوني بشكل استخدامها
 من أخرى نصوص أي بموجب أو القانون هذا بموجب
  .الفيدرالي القانون

تحمل نفس المعنى المقصود من  الخطيرة الجسدية اإلصابة
  ضمن الفقرة“اإلصابة الجسدية الخطيرة”المصطلح 

  تحت1365من القسم ) h(رعي في القسم الف) 3(
  من قانون الواليات المتحدة ،18العنوان رقم 

United States Code)) .( انظر الملحق(A)(. 

سالح ”من المصطلح  المقصود المعنى نفس يحمل السالح
من القسم ) g(في القسم الفرعي ) 2( ضمن الفقرة “خطير
ة  من قانون الواليات المتحد،18 تحت العنوان رقم 930

)United States Code) .( انظر الملحق(A)(. 

 اإلشعار
 فصل عقوبة بفرض قرار اتخاذ فيه يتم الذي التاريخ في

 السلوآية القواعد انتهاك بسبب الطفل مكان تغيير في تتمثل
 األمور أولياء إعالم المدرسة منطقة على يجب للطالب،

 لوقائيةا اإلجراءات إشعار تقديم عليها يجب آما القرار، بهذا
  .األمور ألولياء

 اللوائح قانون التأديبية الفصل عقوبات بسبب المكان تغيير
 الفيدرالية

34 CFR § 300.536  

 الحالي التعليمي المكان من معاق طفل فصل عقوبة تكون
  :إذا المكان تغيير هي للطفل
 في دراسية أيام 10 على تزيد لمدة الفصل آان .1

   أو صف؛
 عقوبات من لسلسلة الطفل إخضاع تم قد آان .2

ً  نمط ا تمثل أصبحت التي الفصل  :ألن   
a. 10 إجمالي تجاوزت الفصل عقوبات سلسلة 

 الدراسي؛ العام في دراسية أيام
b. مشابه ا آان الطفل سلوك  ً  لسلوك أساسي بشكل     

 عنها نتج التى السابقة األحداث في الطفل
  الفصل؛ عقوبات سلسلة اتخاذ

 وآذلك 
c. آل مدة لطو مثل اإلضافية العوامل هذه 

 فيها تم التي المدة وإجمالي فصل، عقوبة
 الفصل عقوبات فترات وقرب الطفل، فصل
 .بعضها من

 في      ً تغيير ا يمثل الفصل عقوبات نمط آان إذا ما يتحدد
 منطقة قبل من حالة بعد حالة أساس على ال أم المكان

 من للمراجعة يخضع عليه، االعتراض حالة وفي المدرسة،
 .والقضائية القانونية اإلجراءات خالل

  الفيدرالية اللوائح قانون المكان تحديد
 34 CFR § 300.531 

تحديد ) IEP(يجب على فريق البرنامج التربوي الفردي 
المكان التعليمي البديل المؤقت الذي يتم االنتقال إليه في حالة 
                            ً                        عقوبات الفصل التي تكون تغيير ا للمكان، وعقوبات الفصل 

الظروف ” و“السلطة اإلضافية”نوانين، الموضحة ضمن الع
  . أعاله“الخاصة

 الفيدرالية اللوائح قانون االستئناف
34 CFR § 300.532  

   عام
يجوز لولي أمر أي طفل من ذوي االحتياجات الخاصة تقديم 

لطلب عقد جلسة استماع ) انظر أعاله(شكوى قانونية 
  :قانونية إذا لم يوافق ولي األمر على

 هذه بموجب اتخاذه تم بالمكان يتعلق قرار أي .1
  أو التأديبية؛ األحكام

 .أعاله الموضح السبب تحديد .2
) انظر أعاله(يجوز لمنطقة المدرسة تقديم شكوى قانونية 

لطلب عقد جلسة استماع قانونية إذا اعتقدت المدرسة أن 
إبقاء الطفل في المكان الحالي من المحتمل أن يؤدي بصورة 

 .فل أو لآلخرينأساسية إلى حدوث ضرر للط

 اإلداري القانون قاضي سلطة
، الذي يفي )ALJ(يجب على قاضي القانون اإلداري 

  بالمتطلبات الموضحة ضمن العنوان الفرعي، 
قاضي القانون اإلداري غير المتحيز، أن يعقد جلسة استماع 

  .                  ً قانونية ويتخذ قرار ا
  (ALJ):اإلداري القانون لقاضي يجوز
لى المكان الذي تم فصل الطفل المعاق إ إعادة .1

) ALJ(الطفل منه إذا حدد قاضي القانون اإلداري 
ً             أن عقوبة الفصل آانت انتهاآ ا للمتطلبات                           
الموضحة ضمن العنوان، سلطة مسؤولي 

المدرسة، أو أن سلوك الطفل آان سببه إعاقة 
 الطفل؛ أو 

أمر بتغيير مكان الطفل المعاق إلى مكان  إصدار .2
 45ب لمدة ال تزيد على تعليمي بديل مؤقت مناس

ً       ً                               يوم ا دراسي ا إذا حدد قاضي القانون اإلداري    
)ALJ ( أن اإلبقاء على الطفل في المكان الحالي

من المحتمل أن يؤدي بصورة أساسية إلى حدوث 
 .ضرر للطفل أو لآلخرين

 االستماع جلسات إجراءات تكرار يمكن ذلك، جانب إلى
 إلى الطفل إعادة أن تعتقد المدرسة منطقة آانت إذا هذه،

 إلى أساسية بصورة يؤدي أن المحتمل من األصلي مكانه
 .لآلخرين أو للطفل ضرر حدوث
 لطلب قانونية شكوى مدرسة منطقة أو أمر ولي يقدم عندما
 تستوفي التي االستماع جلسة عقد فيجب استماع، جلسة عقد

 العنوانين، ضمن الموضحة المتطلبات

ً       االستماع بناء  على جلسات”و “الشكوى القانونية”             
 : باستثناء ما يلي“الشكاوى القانونية

) MDE(اإلدارة التعليمية بوالية ميتشجان  تقوم .1
بالترتيب لعقد جلسة استماع قانونية عاجلة، والتي 

ً       ً             يوم ا دراسي ا من تاريخ 20يجب أن تحدث خالل     
طلب عقد جلسة االستماع ويجب أن ينتج عنها 

 دراسية بعد انعقاد  أيام10قرار بالتحديد خالل 
  .      جلسة االستماع

                                         ً   لم يوافق أولياء األمور ومنطقة المدرسة آتابي ا  ما .2
على التنازل عن االجتماع أو يتفقوا على استخدام 
الوساطة، فيجب أن يتم عقد اجتماع تسوية خالل 

سبعة أيام من تاريخ استالم اإلشعار الخاص 
ات جلسة ويمكن متابعة إجراء.  بالشكوى القانونية

االستماع ما لم يتم حل المشكلة بشكل يرضي آال 
ً                          يوم ا من تاريخ استالم الشكوى 15الطرفين خالل     

  .القانونية

يعد القرار الذي يتم اتخاذه في جلسة استماع قانونية عاجلة 
    ً      ً                                     قرار ا نهائي ا، باستثناء أن أي طرف مشترك في جلسة 

 دعوى يجوز له رفع) أنت أو منطقة المدرسة(االستماع 
الدعاوى المدنية بما ”مدنية، آما هو موضح ضمن العنوان 

 “في ذلك الفترة الزمنية التي يتم فيها تقديم تلك الدعاوى

 اللوائح قانون االستئناف فترات أثناء الطفل مكان
  الفيدرالية

 34 CFR § 300.533 

آما هو موضح أعاله، عندما يقدم ولي األمر أو منطقة 
نية ذات صلة باإلجراءات التأديبية، المدرسة شكوى قانو

ما لم يتفق ولي األمر واإلدارة (فيجب أن يظل الطفل 
أو منطقة المدرسة على ) MDE(التعليمية بوالية ميتشجان 

في المكان التعليمي البديل المؤقت في انتظار ) غير ذلك
صدور قرار مسؤول جلسة االستماع أو حتى انتهاء الفترة 

بة الفصل المنصوص عليها والموضحة الزمنية لسريان عقو
ً  أيهما يحدث أوال ، سلطة مسؤولي المدرسةضمن العنوان،               .  

 لتلقي بعد المؤهلين غيراألطفال حماية
 والخدمات الخاصة االحتياجات ذوي تعليم
 قانون اللوائح الفيدرالية الصلة ذات

34 CFR § 300.534  

 عام
عليم ذوي إذا لم يتم تحديد أن الطفل مؤهل للحصول على ت

االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة وآان هذا الطفل 

ينتهك القواعد السلوآية للطالب، ولكن منطقة المدرسة لديها 
قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى ) آما هو محدد أدناه(علم 

اإلجراء التأديبي أن هذا الطفل طفل معاق، فعندئذ يجوز 
 الحماية الموضحة للطفل أن يثبت حقه في أي من إجراءات

  .في هذا اإلشعار

  التأديبية باإلجراءات المعرفة أساس
 التأديبي، اإلجراء اتخاذ إلى أدى الذي السلوك حدوث قبل
 طفل الطفل هذا بأن علم المدرسة منطقة لدى يكون أن يجب
  :إذا معاق
 مخاوفه عن آتابي إشعار في الطفل أمر ولي عبر .1

 تعليم على الحصول إلى يحتاج الطفل هذا بأن
 الصلة ذات والخدمات الخاصة االحتياجات ذوي
 أو المشرفين المسؤولين إلى اإلشعار ذلك وقدم

 إلى أو المناسبة، التعليمية الوآالة في اإلداريين
  أو الطفل؛ مدرس

ولي األمر إجراء تقييم مرتبط بأهلية الطفل  طلب .2
في الحصول على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 من B“الجزء” الصلة بموجب والخدمات ذات
 ؛ أو )IDEA(قانون تعليم األفراد المعاقين 

 المدرسة منطقة موظفو أو الطفل مدرس عبر .3
 السلوك نمط بشأن المتعلقة مخاوفهم عن اآلخرون

 منطقة مدير إلى مباشر بشكل الطفل يظهره الذي
 الخاصة االحتياجات ذوي بتعليم الخاصة المدرسة

 .المدرسة منطقة في رفينالمش المسؤولين إلى أو

 استثناء
  :إذا الطفل بإعاقة علم على المدرسة منطقة اعتبار يتم لن

 أو للطفل تقييم بإجراء الطفل أمر ولي يسمح لم .1
 ذوي تعليم خدمات على الطفل حصول رفض

  أو الخاصة؛ االحتياجات
ً     ً         تقييم الطفل وتحدد أنه ليس طفال  معاق ا بموجب  تم .2                             

يم األفراد المعاقين  من قانون تعل B“الجزء”
)IDEA.( 

 للمعرفة أساس وجود عدم حالة في تطبق التي الشروط

إذا لم تكن منطقة المدرسة، قبل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 
ً     ً           الطفل، على علم بأن الطفل يعتبر طفال  معاق ا، آما هو                                   

أساس المعرفة ”موضح أعاله ضمن العنوانين الفرعيين، 
، فإنه يجوز إخضاع هذا “ستثناءا” و“باإلجراءات التأديبية

الطفل لإلجراءات التأديبية السارية على األطفال غير 
  .المعاقين ممن ارتكبوا سلوآيات مماثلة

 الفترة في لطفل تقييم إجراء تم إذا ذلك، من الرغم وعلى
ً  خاضع ا آان التي  فيجب التأديبية، لإلجراءات الطفل هذا فيها    

  .عاجلة بصورة التقييم إجراء

 المكان في يظل الطفل فإن التقييم، من االنتهاء يتم حتى
 أن يمكن والتي المدرسة، سلطات حددته الذي التعليمي
 خدمات تقديم دون الفصل أو الخدمات تعليق تتضمن
 .تعليمية
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ً     ً                إذا تحدد أن الطفل يعتبر طفال  معاق ا، مع الوضع في                            
ة االعتبار المعلومات الواردة من التقييم الذي أجرته منطق

المدرسة والمعلومات المقدمة من ولي األمر، فعندئذ يجب 
على منطقة المدرسة توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

من قانون  B“الجزء”والخدمات ذات الصلة بما يتوافق مع 
، بما في ذلك المتطلبات )IDEA(تعليم األفراد المعاقين 

 .التأديبية الموضحة أعاله

 قانون تطبيق وسلطات قضائيةال السلطات إلى اإلحالة
  الفيدرالية اللوائح قانون الوالية

 34 CFR § 300.535 

  :ال) IDEA( من قانون تعليم األفراد المعاقين  B“الجزء”
 عن المعنية السلطات إبالغ من الوآالة يمنع .1

   أو معاق؛ طفل ارتكبها جريمة
 قانون تطبيق وسلطات القضائية السلطات تمنع .2

 بتطبيق يتعلق فيما بمسؤولياتها امالقي من الوالية
 التي الجرائم على الوالية وقانون الفيدرالي القانون
 .معاق طفل ارتكبها

  السجالت إرسال
 فإن معاق، طفل ارتكبها جريمة عن مدرسة منطقة أبلغت إذا

 :المدرسة منطقة
 سجالت نسخ إرسال تم أنه من التأآد عليها يجب .1

 وتعليم التأديبية اتاإلجراء من بكل المتعلقة الطفل
 ِ   ق بل من فيها النظر ليتم الخاصة االحتياجات ذوي

 بالجريمة؛ الوآالة أبلغتها التي السلطات
لها إرسال نسخ سجالت الطفل المتعلقة بكل  يجوز .2

من اإلجراءات التأديبية وتعليم ذوي االحتياجات 
الخاصة فقط إلى الحد الذي يسمح به قانون 

مية لألسرة الخصوصية والحقوق التعلي
)FERPA.( 

 مدرسة في الجانب أحادي باإللحاق الخاصة المتطلبات
 الفيدرالية اللوائح قانون العامة النفقة على خاصة

34 CFR § 300.148 

  عام
 من قانون تعليم األفراد المعاقين  B“الجزء”ال يلزم 

)IDEA ( أن تدفع منطقة المدرسة مصروفات التعليم، بما
الحتياجات الخاصة والخدمات ذات في ذلك تعليم ذوي ا

الصلة، لطفلك المعاق عند إلحاقه في مدرسة خاصة أو 
منشأة تعليمية خاصة إذا قامت منطقة المدرسة بتوفير التعليم 

لطفلك واخترت أنت ) FAPE(العام المناسب والمجاني 
على . إلحاق الطفل بمدرسة خاصة أو جهة تعليمية خاصة

 منطقة المدرسة التي تقع فيها الرغم من ذلك، يجب أن تقوم
تلك المدرسة الخاصة بدمج طفلك ضمن مجتمع األشخاص 
الذي يتم فيه التعامل مع احتياجات تعليم ذوي االحتياجات 

 المتعلقة باألطفال الذين  B“الجزء”الخاصة بموجب أحكام 
ألحقهم أولياء أمورهم في مدرسة خاصة بموجب قانون 

 إلى الفقرة  CFR §§ 300.131 34اللوائح الفيدرالية
300.144.  

 تكاليف عن التعويض

   الخاصة بالمدرسة اإللحاق
إذا آان طفلك قد حصل فيما سبق على تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة بموجب سلطة 
منطقة المدرسة، واخترت أنت تسجيل طفلك في مدرسة 

دون خاصة أو في مدرسة ابتدائية أو في مدرسة ثانوية 
موافقة من منطقة المدرسة أو إحالة منها، فعندئذ يجوز 

مطالبة الوآالة ) ALJ(للمحكمة أو لقاضي القانون اإلداري 
بتعويضك عن رسوم ذلك التسجيل إذا وجدت المحكمة أو 

أن الوآالة لم تقم بتوفير ) ALJ(قاضي القانون اإلداري 
يقة لطفلك بطر) FAPE(التعليم العام المناسب والمجاني 

مناسبة قبل أن يكون ذلك التسجيل وذلك اإللحاق بالمدرسة 
  .           ً  الخاصة ضروري ا

) ALJ(عالوة على ذلك، ربما يجد قاضي القانون اإلداري 
أو المحكمة أن إلحاق طفلك بمدرسة خاصة أمر ضروري، 

                               ً                       حتى إذا لم يكن هذا اإللحاق مستوفي ا لمعايير الوالية التي 
 اإلدارة التعليمية بوالية تسري على التعليم الذي تقدمه

  .ومناطق المدارس) MDE(ميتشجان 

 التعويض على المفروضة القيود
ربما يتم خفض تكلفة التعويض الموضح في الفقرة أعاله أو 

  :يتم إلغاؤها
لم تقم، في آخر اجتماع حضرته لفريق ) أ: (إذا .1

قبل فصل طفلك ) IEP(البرنامج التربوي الفردي 
إبالغ فريق البرنامج من المدرسة العامة، ب

بأنك آنت ترفض إلحاق ) IEP(التربوي الفردي 
طفلك بالمكان الذي اقترحته منطقة المدرسة لتقديم 

لطفلك، ) FAPE(التعليم العام المناسب والمجاني 
بما في ذلك توضيح ما يساورك من مخاوف 

وعزمك على تسجيل طفلك في مدرسة خاصة 
م لمنطقة المدرسة لم تقد) ب(على النفقة العامة، أو 

 أيام عمل 10     ً      ً                      إشعار ا آتابي ا بهذه المعلومات قبل 
 بما في ذلك أي عطالت تكون في(على األقل 
من تاريخ فصل طفلك من المدرسة ) يوم العمل

   أو؛العامة
                           ً      ً      ً    قدمت لك منطقة المدرسة إشعار ا آتابي ا مسبق ا،  إذا .2

قبل فصل طفلك من المدرسة العامة، عن عزمها 
بما في ذلك بيان الغرض من (يم لطفلك إجراء التقي

ً التقييم بأنه آان مناسب ا ومعقوال  ، ولكنك لم تجعل )                     ً        
 الطفل يحضر إلجراء التقييم؛ أو

 لم اتخذتها التي اإلجراءات بأن المحكمة حكم عند .3
 .معقولة تكن

 :التعويض تكلفة فإن ذلك، ومع
أال يتم خفضها أو إلغاؤها في حالة عدم تقديم  يجب .1

منعتك المدرسة من تقديم ) أ (؛إذااإلشعار 
              ً              لم تستلم إشعار ا يوضح أنه من ) ب(اإلشعار؛ أو 

) ج(مسؤوليتك تقديم اإلشعار الموضح أعاله؛ أو 
آان االمتثال للمتطلبات الموضحة أعاله من 
 المحتمل أن ينتج عنه ضرر جسدي لطفلك؛

                          ً          ال يتم خفضها أو إلغاؤها، وفق ا لتقدير  ربما .2
، إذا لم )ALJ(القانون اإلداري المحكمة أو قاضي 

لم يكن ) أ (؛يقدم ولي األمر اإلشعار المطلوب إذا
ً                                   ولي األمر متعلم ا أو لم يكن يستطيع الكتابة باللغة               

آان االمتثال للمتطلبات ) ب(اإلنجليزية، أو 
الموضحة أعاله من المحتمل أن ينتج عنه ضرر 

 .عاطفي بالغ للطفل

 اللوائح قانون رشدال سن عند األمر ولي حقوق نقل
  الفيدرالية

34 CFR § 300.520 

ً       عام ا في 18سن (عندما يصل طالب معاق إلى سن الرشد     
والية ميتشجان إذا لم تكن المحكمة قد قامت بتعيين وصي 

، فإنه يجب على الوآالة العامة تقديم أي إشعارات )قانوني
 من قانون تعليم األفراد  B“الجزء”مطلوبة بموجب 

إلى آل من الطالب وولي األمر وآذلك ) IDEA (المعاقين
 B“الجزء”نقل جميع الحقوق الممنوحة لولي األمر بموجب 

.  إلى الطالب) IDEA(من قانون تعليم األفراد المعاقين 
آذلك، يتم نقل جميع الحقوق الممنوحة لولي األمر إلى 

الطالب الذين وصلوا إلى سن الرشد والذين تم إيداعهم في 
الحية محلية أو تابعة للوالية أو فيدرالية مؤسسة إص

  .مخصصة للبالغين أو لألحداث

   التعريفات-  (A)الملحق 

  الفيدرالية

  خطيرة جسدية إصابة
18 USC 1365(h) 

 ُ                ي قصد به اإلصابة “إصابة جسدية خطيرة”المصطلح ) 3(
  -الجسدية التي تنطوي على 

)A(  أو؛خطر بالغ يفضي إلى الوفاة  
)B(  أو؛ديدألم جسدي ش  
)C(   التشويه الواضح والممتد أو  
)D(   إعاقة وظيفة عضو من الجسم أو طرف من

األطراف أو القدرة الذهنية أو فقد أي منها لفترة 
 طويلة؛

   ُ         ي قصد به “إصابة جسدية ”المصطلح ) 4(
)A(  أو; أي قطع أو خدش أو آدمة أوحرق أو تشوه  
)B(  أو؛ألم جسدي   
)C(  ؛مرض  
)D(  ضو من الجسم أو طرف من إعاقة وظيفة ع

  األطراف أو القدرة الذهنية؛ أو
)E(   أي إصابة أخرى تلحق الجسد، بغض النظر

 .عما إذا آانت مؤقتة أم ال

 السالح
18 USC 930(g) 

 ُ                          ي قصد به أي سالح أو آلة أو “سالح خطير”المصطلح ) 2(
أداة أو مادة، متحرآة أو غير متحرآة، يتم استخدامه من 

درة على، أن يتسبب في الوفاة أو اإلصابة أجل، أو له الق
الجسدية الخطيرة، باستثناء أن هذا المصطلح ال يتضمن 

مطواة الجيب التي لها شفرة يقل طولها عن بوصتين 
  .ونصف
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