
 
 

  
        

 

 
 
 

          
          

          
         

 
            

            
   
          
         

 
          
          

    
         

          
       

 
       

 
          

         
             

          
 

             
        

         
           

      
 

          
         

         
        

   

  
 

  
   

   
  

     
        

     
 

     
           

    
           

   
 

         
 
 

  
 

    

       
 

         
          

         
  

          
         

 
 

  
 

        
         

         
          

      
           
        

        
   

ب  الجزء
اإلعاقة ذوي الطالب آلباء اإلجرائية الضمانات  إخطار

 بحقوقك تتعلق معلومات على الحصول لك يحق باء،اآل أحد باعتبارك اتحتويلما جدول
 أو قوق،الح وھذه. (IDEA) اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون بموجب

اًشريك لتكون رصةف على حصولك ضمان إلى تھدف ،ةاإلجرائي الضمانات1...………………................. ………………عامة معلومات
 .لكفطب يتعلق فيما اتخاذھا تمي التي التعليمية القرارات في5.……............................... ………………لدوالا قةافومءإلغا
5.….…… .............................. ……………المعلومات يةرس
 األقل على واحدة مرة لك، ھذا اإلجرائية الضمانات إشعار توفير تمي سوف7................ ......... ..............................……………طةساولا
اًأيض نسخة إعطاؤك تمي أن يجب ذلك إلى وباإلضافة الدراسي، العام في9.…........ ……………..………يةواللا لىإ وىشك يمدقت اتاءجرإ
 :التالية الحاالت في11 ...…..……ةونيانالق لألصولًافقو استماع سةلج قدع لبط اتاءجرإ

.يةنوناقلا صولأللًافقو االستماع اتجلس  قييمت إجراء لبطب تقدمت إذا أو األولية اإلحالة عند •15………………..…….
 مكان في تغيير تقتضي التي التأديبية اإلجراءات بموجب •17.……………...... ………………………………ونعطلا
 الطالب19………....... …………قةاإلعا ذوي البلطل يةيبأدتلا اتراءجاإل
 سيراد عام في الوالية إلى شكوى أول تالمسا عند • لىع اصةالخ ارسدلما في البطلل اءبآلا يلسجلت ردفنملا وضعلا باتلطتم

23ً..…… ......................................…ةالعام قةنفال لألصول اوفق استماع جلسة قدلع ألولا لبطلا تالمسا عند •
 دراسي عام في القانونية ارسدم في يلھمسجبت مھائآب امق ينلذا قةاعإلا ويذ البطلا باتلطتم

 يةصوت ندع دا،يفلور ينانوق، 1008.212 قسملا بنود بموجب •24…..…..........……………............…… اصةخ
اءعفإ نعم أو نحبم يملعتلا فوضم لىإ يةميعلتلا قةنطملا مشرف

يةواللامقييت في ركةامشال من ائينستثا الحقوق لديك يتوفر ،) IDEA( اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون بموجب
 :التالية

نسخة على بالحصول طلبك على بناء •  عامة معلومات

بك الخاصة اإلجرائية الضمانات من نسخة استالم اختيار لك يجوز
 بقالمس بياتكلا رااإلخط

 التعليمية المنطقة كانت إذا رونياإللكت البريد عبر المطلوبة واإلخطارات
 من حالية خةسن تضع أن كذلك التعليمية للمنطقة يجوز .الخيار ھذا توفر 300.503§ سمالق الفيدرالية اللوائح قانون 34

 .اإلنترنت عبر بھا الخاص الويب موقع على اإلجرائية الضمانات إخطار اإلخطار
:عندما إليك كتابي إخطار التعليمية منطقتك ترسل أن يجب

 مع تتماشى التي الحقوق فھم في فلوريدا في األطفال اءآب النشرة ھذه تساعد المستوى أو األھلية تحديد ،متقييلا يف،رتعال تغيير أو بدء تقترح.1
للضماناتًاوصف وتتضمن .اإلعاقة ذوي للطالب المخصصة البرامج والمجاني ئمالمال الحكومي يمتعللا يمقدت أو فلك،لط المعين التعليمي

)FAPE( بالمدارس المسجلين اإلعاقة ذوي الطالب على تنطبق التي اإلجرائية أو ؛ لطفلك 
 مھآبائ قام الذين قةاإلعا ذوي الطالب لىع تنطبق التي وتلك الحكومية ستوىالم أو األھلية تحديد يم،قيتلا يف،رتعال تغيير أو بدء فضتر .2

 .الربحية غير الخاصة المدارس في يلھمتسجب والمجاني ئمالمال الحكومي يمتعللا يمقدت أو فلك،لط المعين التعليمي
)FAPE( لطفلك. 

 تتعلق التعليمية المنطقة مع مشكالت يھمدل الذين اآلباء يستطيع قد
 غير بصفة المشكالت ھذه حل مھألبنائ ئيتثنااالس لبطالا يمتعلب اإلخطار محتوى

العالج وسائل اًأيض تتوفر ولكن .المحلي المستوى على رسمية
 استماع جلسة قدع وطلب ية،الالو إلى الشكوى الوساطة،( اإلدارية :يلي ما على المكتوب اإلخطار يحتوي أن يجب

).يةالقانون لألصولًاوفقتخاذه؛ا رفضت أو التعليمية منطقتك اقترحته لذيا اإلجراء وصف .1

ه؛فضر أو إجراء التخاذ التعليمية منطقتك راحتاق سبب إيضاح.2
منطقتك استخدمته تقرير أو سجل ير،دقت ،مقييت اءرجإ كل وصف.3

ه؛فضر أو اإلجراء القتراح كأساس التعليمية
 في اإلجرائية الضمانات بنود بموجب بحماية تتمتع أنك لىع ينص بيان.4

؛) IDEA( إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء
 الضمانات وصف من نسخة على لحصولا بكيفية إخبارك.5

 كان إذا اإلجرائية

1 



 
 

          
 

          
        

           
       

           
   

 
   

    
        
              

      
 

             
      

             
   

         
           
 
 

  
 

   
  
 

           
     

             
     

          
           

 
 

           
          

       
 

  

   
  

 
         

            
  

   
    

          

    

  
  

   
 

   
            

         
      

           
        

  
              

 
 

           
    

 
  

   
  

 
    

             
            
           

          
        

 
           

              
             

          
 

             
             

           
           

          
             

 
 

        
 

           

 أولية إحالة ليس ترفضه أو التعليمية منطقتك تقترحه الذي اإلجراء
 ؛مقييللت

 فھم في المساعدة لبلط بھا االتصال نكيمك مصادر تضمين.6
 ؛) IDEA( إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء

 الفردية التعليمية الخطة فريق قام أخرى اتاختيار ألية وصف.7
)IEP( و االختيارات؛ تلك رفض وسبب باعتبارھا لطفلك 

 التعليمية منطقتك باقتراح ترتبط تيلا األخرى ابلألسب وصف يمقدت.8
 .رفضه أو لإلجراء

 مفھومة بلغة اإلخطار
 :اإلخطار يكون أن يجب

 وناس؛ال وملعم مةمفھو بلغة ًامكتوب.1
يكن لم ما تستخدمه، آخر تواصل أسلوب بأي أو األم بلغتك اًمقدم.2

.ٍمجد غير بذلك يامقال أن اًواضح

 يجب ،ةمكتوب لغة ستيل التواصل أساليب من غيرھا أو األم لغتك كانت إذا
 :يلي مما عليميةالت منطقتك تتأكد أن
أو األم بلغتك أخرى بوسيلةًاشفھي لك اإلخطار ترجمة تمت أنه.1

 آخر؛ تواصل أسلوب
 و اإلخطار؛ محتوى فھمت أنك.2
 .2 و 1 بالشرطين الوفاء على كتابي دليل وجود.3

 األم اللغة

 اتريعشالت قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.29 
 للغة ودمحد إتقان لديه خصبش يتعلق فيما تخدمتس عندما ،األم اللغة

 :يلي ما تعني فإنھا ،ةاإلنجليزي
اللغة الطالب، حالة في أو ص،الشخ ھذاًعادة يستخدمھا التي اللغة.1

الطالب؛ والداًعادة يستخدمھا التي
 مقييت ذلك في بما( بالطالب المباشر االتصال وسائل جميع في.2

البيئة أو المنزل بيئة فيًعادة الطالب يستخدمھا التي اللغة ،)الطالب
 .التعليمية

 لديه يسل خصلش بالنسبة أو العمى، أو بالصمم مصابال خصللش بالنسبة
مثل(ًعادة الشخص يستخدمھا التي ھي التواصل وسيلة كونت ،ةمكتوب لغة
 ).شفھيال التواصل أو برايل ةلغ اإلشارة، لغة

 ونيرلكتإلا البريد

 اتريعشالت قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.505 
 نداتتالمس تالمسا اختيار حرية للوالدين التعليمية منطقتك قدمت إذا
 عبر يلي ما تالمسا تختار أن لك يجوز ني،وتراإللك البريد طريق عن
:اإللكتروني البريد

بق؛سالم الكتابي اإلخطار.1
 أو/و ؛ةاإلجرائي الضمانات إخطار.2
.القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة قدع بطلب المرتبطة اإلخطارات.3

 قانون 34
 يةلاالفيدر التشريعات
 300.9 القسم
 قةوافمال

 :أنك الموافقة تعني
 مثل( آخر تواصل أسلوب بأي أو األم بلغتك لبالكام إخبارك تم قد.1

 التي المعلومات بكل )شفھيال التواصل أو برايل لغة اإلشارة، لغة
 يه؛لع الموافقة قدمت لذيا باإلجراء تتعلق

اإلجراء ذلك الموافقة وتصف اإلجراء ھذا علىًكتابة وتوافق فھمت.2
 مسيت ولمن تحريرھا تمي سوف التي )وجدت إن( السجالت وتسرد
 و ذلك؛

أي في تكقفاوم سحب لك ويجوز جانبك من تطوعية موافقةال أن فھمت.3
 .وقت

 أعطيت أن بعد اتخاذه تم إجراء أي )يلغي( يبطل ال موافقتك سحب إن
 .تسحبھا أن وقبل موافقتك

 لداولا موافقة

 اتريعشالت قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.300 
 ليوألا التقييم على موافقة
 إذا ما لتحديد طفلكل أولي مقييت اءرجإب التعليمية طقتكمن قومت أن يمكن ال
قةاإلعا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء بموجبًامستحق الطفل كان

)IDEA( أن دون خدمات من به يرتبط وما الخاص يمتعللا على للحصول 
على الحصول ودون المقترح باإلجراء ًامسبقًابيتاك اًإخطار لك قدمت

 .الوالد موافقة العنوان أسفل وصفه تم كما موافقتك

منك موافقة على للحصول معقولة اًجھود التعليمية منطقتك تبذل أن يجب
 .اإلعاقة ذوي من طفلك كان إذا ما لتحديد األولي قييمتلا بإجراء علم عن

 المنطقة يامق بدء على وافقت قد نكأ تعني ال األولي مقييالت على موافقتك
 .لطفلك خدمات من به طيرتب وما الخاص تعليملا يمقدتب التعليمية

 في طفلك لتسجيل تسعى كنت أو ة،عام مدرسة في لكفط يلجست تم إذا
 يمقدتب طلب على الرد عليك تعذر أو موافقة قدمت أن ضتورف مةعا سةمدر
 دون لكن لھا، التابع التعليمية للمنطقة يجوز األولي، يمقيتلا على موافقة
 قدع أو الوساطة إجراءات باستخدام لطفلك أولي متقيي إجراء طلب تزام،ال

 التزامھا التعليمية منطقتك نقضت لن.القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة
 ھذه في لطفلك متقيي إلجراء تسع لم إذا وتقييمه وتعريفه طفلك موقع ديدبتح

 .الظروف

 وصاية تحت ھم منل األولي للتقييم خاصة اعدوق
 واليةال
 —والدته/والده مع يعيش وال الوالية وصاية حتت الطفل كان إذا

 التعريف- والدال موافقة
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 على الوالد من موافقة على الحصول إلى بحاجة التعليمية المنطقة تكون ال
 في ال، أم اإلعاقة ذوي من الطالب كان إذا ما لتحديد أولي يمقيت إجراء
 :التالية الحاالت

 على الطالب والد على العثور تستطيع ال عليميةالت المنطقة كانت إذا.1
 ذلك؛ل المعقولة للجھود بذلھا من الرغم

 أو ية؛الالو نلقانو ًاوفق لوالدينا حقوق إنھاء تم إذا.2
متقييلا على والموافقة التعليمية القرارات اتخاذ في الحق قاض منح إذا.3 ٍ

 .الوالد بخالف آخر خصش إلى األولي

 يمعلت قانون في تخدممس ھو ماك ،الوالية وصاية حتت المصطلح يعني
 ذلك ددتح حسبما يكون لذيا طالب،لا ،) IDEA( قةعاإلا ذوي ادألفرا

 :الطالب بھا يعيش لتيا يةالوال
 يفتعر عليه ينطبق تبنيلاب أب لديه الطفل انك إذا إال متبنى طفل.1

 لألب؛ الوالية
 ة؛واليلا قانون بموجب الوالية وصاية حتت يعتبر.2

 أو
 .طفالاأل لرعاية عامة وكالة وصاية تحت.3

 الخدمات منح بدء على والدال موافقة
 يمقدت قبل علم عن منك موافقة على الحصول التعليمية منطقتك على يجب
 .مرة ألول لكفط إلى خدمات من به يرتبط وما خاصلا يمتعللا

 يمتعللا على طفلك حصول أجل من موافقتك يمقدتل لبط على جبت لم إذا
 تلك منح رفضت إذا أو مرة، ألول خدمات من به يرتبط وما الخاص
 أو الوساطة تخدامسا لھا بعاتلا التعليمية للمنطقة يجوز فال قة،فالموا

على لحصولا أجل من القانونية ولألصلًاوفق استماع جلسة قدع إجراءات
 خدمات من به يرتبط وما لخاصا يمتعللا يمقدت بجواز حكم على أو موافقة

 طفلك إلى )لطفلك )IEP( الفردية التعليمية الخطة فريق بھا يوصي التي(
 .افقتكوم دون

 به يرتبط وما الخاص يمتعللا على لكفط لحصول موافقتك يمقدت رفضت إذا
 ولم الموافقة تلك يمقدتب طلب على ترد لم إذا أو األولى، للمرة خدمات من
طلبت خدمات من به يرتبط وما اًخاص اًتعليم لطفلك التعليمية المنطقة قدمت

 :التعليمية منطقتك فإن عليھا، موافقتك
 ئمالمال الحكومي يمتعللا يمقدبت الخاص تطلبملل مخالفة تعتبر ال.1

 فلك؛ط لىإ الخدمات تلك يمتقد عدم ببسب لطفلك )FAPE( والمجاني
 و

 أو )IEP( الفردية التعليمية الخطة لفريق اجتماع قدبع مطالبة ليست.2
 خاصلا يمتعللا يمقدت أجل من )IEP( الفردية التعليمية الخطة وضع
 .عليھا وافقتكم طلبت والتي خدمات من به يرتبط وما

 خاصة إجراءات على والدال موافقة
 الخاصة اتاإلجراء على موافقتك لىع التعليمية المنطقة تحصل أن يجب
 إذا إال فلك،لط )IEP( الفردية التعليمية الخطة في مضمنة كانت إذا التالية

 على للحصول معقولة بخطوات قيامھا إثبات التعليمية المنطقة استطاعت
 .جبتلم أنكو موافقتك
 :اإلجراءات ھذه تتضمن

 الوصول نقاط بمنھج الخاصة اتداشرإلا وتوفير البديل متقييلا إدارة.1
 .الوالية لمعايير

 الذي الظرف ثناءباست ،ياالستثنائ الطالب يمتعل كزمر في طفللا وضع.2
 التعليمية المنطقة قانون لمخالفة مؤقت بديل يمتعل مركز في الوضع فيه تمي

 المواد بيع أو تخدامسا األسلحة، بحيازة المتعلق الطالب بسلوك الخاص
 آخر خصبش يرةطخ بدنية ابةصإ إحداث أو ة،المشروع غير المخدرة

 ).الخاصة لظروفا ،16 صفحة انظر(

 )IEP( الفردية التعليمية الخطة تغيير ضرورة التعليمية المنطقة قررت إذا
المدرسة قدتع أن يجب الذكر، قةباسلا باإلجراءات متعلق ھو كما لطفلك
 المدرسة لك قدمت أن ويجب .بحضورك الفردية التعليمية ةطالخ اجتماع
 على االجتماع موعد من األقل على يامأ عشرة قبل باالجتماع كتابي إخطار
 الذين منو مكانهو ووقته عاالجتما من الغرض اإلخطار يوضح أن

 لھذا استالمك ردوبمج .نصبمال أو قبللا حسب ،عاالجتما يحضرون
 في االجتماع إجراء على التعليمية والمنطقة أنت تتفق أن يجوز اإلخطار،
 .مبكر وقت
 على الموافقة على الحصول التعليمية للمنطقة يجوز ة،فقواملا رفضت إذا
.القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة قدع خالل من اإلجراءات ھذه

االنتظار وأثناء القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة بعقد الحل فترة وخالل
 والمنطقة نتأ تصل لم ما ة،محكملا إجراءات أو حيادية استماع جلسة ألي

 التعليمي وضعه في طفلك يظل أن جبي ذلك، بخالف فاقتاال على التعليمية
لألصول ًاوفق استماع جلسة قدع لبط إجراءات ،18 حةفص انظر( الحالي
 ).القانونية

 مالتقيي إعادة عمليات على والدال موافقة
 تعييد أن قبل منك علم عن موافقة على التعليمية طقتكمن تحصل أن يجب
 :يلي ما التعليمية نطقتكم توضح لم ما فلك،ط متقيي
 مقييت إعادة على موافقتك على للحصول معقولة خطوات اتخذت أنھا.1

و فلك؛ط
 .منك رد على تحصل لم أنھا.2
 دون ،ةتعليميال للمنطقة يجوز طفلك، مقييت إعادة على توافق أن رفضت إذا
 جلسة إجراءات أو الوساطة تخدامسبا طفلك يمقيت إعادة تطلب أن تزام،ال

 ھو ماوك.ضكرف إلغاء محاولة جلأمن القانونية لألصول ًاوفق االستماع
 منتھكة التعليمية منطقتك تكون ال ية،لاألو متقييلا عمليات مع الحال

قةاإلعاوي األفراد يمتعل ونانق من ب زءالج جبومب اللتزامھا  (IDEA)  ذ
 .النحو ذاھ على متقييلا إعادة لبطت أن رفضت إذا

 لداولا موافقة على للحصول المعقولة الجھود توثيق
 المبذولة المعقولة الجھود توثيق على التعليمية منطقتك تحافظ أن يجب

 توفير أجل من ية،لاألو متقييلا عمليات على الوالد موافقة على للحصول
 إعادة أجل من األولى، للمرة خدمات من به يرتبط وما خاصلا يمتعللا
 متقييلا عمليات أجل من الوالية لوصاية لخاضعينا آباء وتحديد مقييالت

:مثل ،ةلتعليميا المنطقة بمحاوالتًجالس التوثيق يتضمن أن يجب .األولي
 لةمحاو أو إجراؤھا تم التي الھاتفية بالمكالمات تفصيلية سجالت 	.1

؛تماالمكال تلك ونتائج إجرائھا
 والوالدين إلى إرسالھا تم تيلا المراسالت من نسخ.2

 و ؛تلقيھا تم إجابات أي
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 ونتائج عمله مقر إلى أو لوالدا منزل إلى بالزيارات تفصيلية سجالت.3 مةالعا النفقة على متقييلا في الوالد حق
 .الزيارات تلك

 األخرى الموافقة متطلبات
 :يلي بما التعليمية المنطقة قومت أن قبل مطلوبة غير موافقتك تكون

 أو تقييمه؛ إعادة أو طفلك متقيي من كجزء الموجودة البيانات مراجعة.1
 ما الطالب، لجميع إعطاؤه تمي آخر مقييت أي إجراء أو لكفط اختبار.2

 ذلك إجراء قبل الطالب، جميع آباء كل من مطلوبة الموافقة تكن لم
 .يمقيتلا أو االختبار

 يحصل لكي موقعة موافقة لدالوا يقدم أن يجب ا،يدفلور في :مالحظة
 التقييمات في بھا السماح يتم لن التي اإلرشادية التجھيزات على الطالب
ھذه عياتتدا يفھم بأنهًكتابة يقر أن ويجب يةالولا مستوى على

 على للموافقة ضكرف استخدام التعليمية منطقتكل يجوز ال .التجھيزات
 أو خدمة أي لطفلك أو لك تقدم بأن رفضھا في واحد نشاط أو واحدة خدمة
 .آخر نشاط أو ميزة

 في طفلك كان إذا أو ،كنفقت على خاصة سةمدر في طفلك سجلت إذا
على أو فلطلل أولي متقيي إجراء على موافقتك قدمت ولم ية،لنزم سةمدر
 يجوز فال تك،قمواف يمقدتل لبط على ترد لم إذا أو فلك،ط متقيي إعادة
 طريق عن الموافقة بإلغاء الخاصة اءاتھاإجر استخدام التعليمية للمنطقة
أن منھا وبلطم وغير قانونيةلا لألصولًاوفق شكوى يمقدت أو الوساطة
توفيرھا تمي التي الخدمات( عادلة تخدما على لحصوللًمؤھال طفلك تعتبر
 ).خاصة درسةم الدھمو أدخلھم الذين اإلعاقة ذوي الطالب إلى

 المستقلة التعليمية التقييم عمليات

 اتريعشالت قانون 34
 يةالفيدرال

 300.502 سملقا
 عام
) IEE( مستقل تعليمي يمقيت على الحصول لك يحق ناه،أد وصفه تمي كما
 .التعليمية منطقتك من عليه لتحص الذي متقييلا على توافق لم إذا لطفلك
 لك يةميتعللا قةنطلما قدمت أن يجب ً،مستقال ًاميتعلي اًقييمت طلبت إذا
 ةصالخاو مستقل يميلتع مقييت على صولحال بمكان ةصالخا علوماتالم
.لةتقمسلا التعليمية التقييمات على بقنطت التي يةيملعتلا قةطنملا ريبمعاي

 فاتيرعت
 مؤھل مختبر بإجرائه قومي لطفلك متقيي ھو)IEE( المستقل التعليمي مقييالت
 .طفلك يمتعل عن مسؤول يكون التعليمية المنطقة تعينه ال

 أو يمقيتلل الكاملة التكلفة تدفع ماإ التعليمية المنطقة أن تعني العامة النفقة
 .تكاليف أية نتأ تتحمل أن دونب يمقيتلا إجراء تكفل

النفقة على لكفطل ) IEE( مستقل تعليمي يمقيت على الحصول لك يحق
 منطقتك من عليه حصلت الذي لكفط مقييت على توافق لم إذا العامة
 :التالية لشروطا بموجب ،ةالتعليمي

 العامة، النفقة على طفلكل )IEE(ًمستقال ًاميتعلي اًقييمت طلبت إذا.1

مما بأي له، مبرر ال تأخير دون ،ةالتعليمي منطقتك قومت أن يجب 

أو العامة، لنفقةا على )IEE( المستقل التعليمي مقييلتا يمقدت )أ(:يلي 


القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة قدع بطلب دعوى رفع )ب(

في التعليمية المنطقة تبرھن لم إذا ناسب،م لطفلك تقييمھا أن لتوضيح 

معايير يلبي ال عليه صلتح الذي طفلك ييمقت أن استماع جلسة 

.التعليمية المنطقة 

 أن ھو النھائي القرار وكان استماع جلسة التعليمية طقتكمن طلبت إذا.2
الحصول حقك من يزال فال ا،ًمالئم لطفلك التعليمية طقتكمن متقيي
 .ةالعام قةلنفا لىع يسل ولكن ،)IEE( قلالمست التعليمي مقييالت على

 فلك،لط )IEE( المستقل التعليمي مقييالت على الحصول طلبت إذا.3
يمتقي على ضكارتعا ببس عن لكسأت أن التعليمية قةطنملل وزجي

 يجوز ال لكن، .يةيملعالت تكطقمن من يهلع لتحص لذيا طفلك
 تؤخر أن لھا يجوز وال إيضاح نكم تطلب أن التعليمية لمنطقتك
 النفقة على طفلكل مستقل تعليمي مقييت يمقدت معقولة غير بصورة
القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة لطلب وىعد رفع أو العامة
 .لطفلك التعليمية المنطقة متقيي عن للدفاع

 نفقةال على فقط واحدة لمرة مستقل تعليمي يمقيت على الحصول لك يحق
 توافق ال لطفلك يمقيت بإجراء التعليمية المنطقة فيھا تقوم مرة كل في العامة
 .عليه

 لداولا يبدأھا التي التقييم عمليات
 شاركت أو العامة نفقةال على لطفلك مستقل تعليمي مقييت لىع حصلت إذا
 :الخاصة نفقتك على عليه حصلت الذي طفلك متقيي التعليمية المنطقة مع
 إذا ،راالعتبا في طفلك ييمقت تائجن أخذ التعليمية منطقتك على يجب.1


عند ة،قلتسالم التعليمية تيماقيلتل التعليمية المنطقة معايير يوافق كان 

فلك؛ط إلى ومجاني ئممال حكومي يمتعل يمقدبت لقتعي قرار أي اتخاذ 
 و

 االستماع جلسة في كدليل مقييلتا يمقدت التعليمية لمنطقتك أو لك يجوز.2
 .طفلكب يتعلق مافي القانونية لألصولًاوفق عقدھا تمي التي

 ماعتاالس جلسة ضباط طةبواس التقييم طلبات
 جلسة من كجزء لطفلك مستقل تعليمي متقيي االستماع جلسة ضابط طلب إذا

النفقة على مقييالت تكلفة تكون أن يجب ية،ننوقاال ولألصلًاوفق استماع
 .العامة

 ميةيالتعل المنطقة معايير

 التي المعايير تكون أن يجب ة،عامال لنفقةا على مستقل تعليمي متقيي كان إذا
 ومؤھالت مالتقيي موقع ذلك في بما ،متقييلا على الحصول بموجبھا تمي

 مقييت تبدأ عندما التعليمية المنطقة تستخدمھا التي المعايير فسن ھي ،رالمختب
 على لحصولا في حقك مع متسقة المعايير ھذه معه تكون الذي الحد إلى(
 للمنطقة يجوز ال أعاله، لواردةا المعايير وبخالف ).مستقل تعليمي متقيي

على بالحصول متعلق ًازمنيًجدوال أوًاشروط تفرض أن التعليمية
 النفقة على مستقل تعليمي متقيي
 .العامة

4
 



 
 

 
 

    

 
  

   
  

             
            

            
            

             
           

          
      

 
           

       
            

            
  

            
            

 
 

           
            

           
            

     
 
 

  

 
 

  
  

 
      

 
 

          
        

 
          

   
          

     
 

 

            
         

           
  
 

   

  
  
 

        
             

  
          

  
          

       
 

  

  
  

 
           

       
           

   
           

        
         

    
          

        
     

           
         

          
  

 
            

           
             

           
       

 
  

  
  

 
  

           
           

           
         

           
           

            
    

 الوالد موافقة إلغاء

 مةعا ماتومعل

 يةفيدرالال اتلتشريعا قانون34
 (4))ب( 300.300سملقا
 الخاص يمتعللل األولي يمقدللت الحق وقت أي في الطالب، أحد والد قام إذا
الخاص يمتعللا يمقدت علىًكتابة موافقته اءبإلغ خدمات، من به يرتبط وما

التعليمية قةطنملا على يجب ال فإنه ت،خدما من به يرتبط وما المستمر
 ولكن الطالب، إلى خدمات من به يرتبط وما الخاص يمتعللا توفير متابعة
 وما الخاص يمتعللا يمقدت عن لتوقفا قبل سابق كتابي إخطار قدمت أن يجب
 أو الوساطة تخدامسا التعليمية للمنطقة يجوز وال .خدمات من به يرتبط
موافقة على للحصول القانونية ولألصلًاوفق استماع جلسة قدع إجراءات

 .الطالب إلى الخدمات يمقدت تبعاداس أو

 وما مستمرلا الخاص يمتعللا على طفلك حصول على موافقتك ألغيت إذا
 :ميةيالتعل منطقتك فإن خدمات، من به يرتبط

 إلى والمجاني ئمالمال وميكالح يمتعللا يمقدت لشرط منتھكة تعتبر ال.1
 إلى خدمات من به يرتبط ماو خاصلا يمتعللا قديمت عدم بببس طفلك
 و فلك؛ط

 خطة وضع أو الفردية يةميلعتلا الخطة اجتماع قدبع مطالبة ليست.2
 منبه يرتبط وما الخاص يملعتلا يمقدت أجل من للطالب فردية تعليمية
 .خدمات

الخاص تعليملا خدمات على طفلك حصول علىًكتابة موافقتك ألغيت إذا
 من به طيرتب وما الخاص يمتعللا على أولية بصفة الطفل حصول بعد

 الخاصة يمالتعل سجالت تعديل ميةيالتعل المنطقة على يجب ال فإنه خدمات،
 به يرتبط اوم الخاص يمتعللا على طفلك لحصول مراجع أية إلزالة بطفلك
 .لموافقتك إلغائك بسبب خدمات من

 وماتعلالم سرية

 تعريفات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.611 
 سرية العنوان أسفل استخدامه تم كما

 :اتالمعلوم

 لمعلوماتا من الشخصية لمعرفات اإلزالة أو الفعلي التدمير ھو التدمير
 .الشخصية تعريف وماتعلم ضمن المعلومات تصبح ال بحيث

 تعريف أسفل تناولھا تم التي السجالت نوع ھي التعليمية السجالت
 34 في "التعليمية السجالت"

 الحقوق قانون فيذنبت الخاصة ئحاللوا ،99 الجزء يةلارديفال حئواللا قانون
 .U.S.C 20 ،1974 عاملل )FERPA( لألسرة صيةووالخص التعليمية

.1232g 

 جمع على تعمل سسةؤم أو وكالة ،ةتعليمي منطقة أي ھي ركةالمشا الوكالة
 تمي التي أو واستخدامھا، ھاب واالحتفاظ شخصيةال تعريف معلومات
 األفراد يمعلت قانون من ب الجزء بموجب منھا، المعلومات على الحصول
 .قةاإلعا ذوي

 الشخصية تعريف معلومات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.32 
 :على تحتوي تيلا اتالمعلوم ھي شخصيةال تعريف معلومات

رة؛ساأل أفراد من غيره أو الطفل والد اسم فل،طال اسم )أ(
ل؛فطلا عنوان )ب(
 قمر أو للطفل االجتماعي التأمين قمر مثل الشخصي، التعريفي الرقم )ج(

 أو الطالب؛
 من تجعل التي المعلومات من غيرھا أو لشخصيةا بالصفات قائمة )د(

 .اليقين من كبيرة بدرجة الطفل تحديد الممكن

 اءبآلل إخطار

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.612 
 بشان بالكامل اآلباء إلطالع ئممال إخطار التعليمية اإلدارة قدمت أن يجب
 :ذلك في بما الشخصية، تعريف معلومات سرية

 اتالمجموع من للعديد األم باللغات اإلخطار يمقدت لمدى وصف.1
 ية؛الالو في السكانية

 لھم، الشخصية تعريف بمعلومات فاظتحالا تميينلذا للطالب وصف.2
 ااستخدامھ الوالية تنوي التي األساليب بة،والمطل تاموالمعل أنواع
 تجميع تمي تيلا درالمصا ذلك في بما( تالمعلوما تجميع في

 ات؛مالمعلو استخداماتو ،)منھا تالمعلوما
 الوكاالت تتبعھا أن جبي تيلا واإلجراءات اتسايسلاب ملخص.3

 واالحتفاظ ثةلاث أطراف إلى احفصإلاو التخزين بشأن كةرامشال
 و الشخصية؛ تعريف تمعلوما ميردوت

 في بما ،تالمعلوما ھذه بشأن واألطفال اآلباء حقوق لجميع وصف.4
 لألسرة والخصوصية التعليمية الحقوق قانون في الواردة قوقحلا ذلك
 الفيدرالية التشريعات ونقان من 34 في به الخاصة للوائحا وتنفيذ
 .99 الجزء

 متقييمھ أو عھمموق تحديد أو األطفال بتحديد يتعلق كبير نشاط أي قبل
الجرائد في ارإخط إعالن أو نشر جبي ،")طفل عن حثبالب" اأيض عرفي( ًُ
 من اآلباء إلخطار يكفي تداول مع ا،كليھم أو اإلعالم ائلوس من غيرھا أو
 الخاص يمتعللا لىإ بحاجة الذين األطفال موقع تحديد بنشاط الوالية خالل
 .موتقييمھ فھميتعرو خدمات من به يرتبط وما

 ولوصال حقوق

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.613 
 .F.S،4)أ((3)1002.22§

 تعليمية سجالت أي ومراجعة بفحص اركةشالم الوكالة لك تسمح أن يجب
 المنطقة بواسطة استخدامھا أو بھا االحتفاظ و تجميعھا تمو بطفلك خاصة
 .اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء بموجب وذلك التعليمية
 عليميةالت السجالت لمراجعة بطلبك المشاركة الوكالة تزملت أن يجب
 يتعلق اجتماع أي وقبل مبرر غير تأخير دون وفحصھا بطفلك الخاصة
 اجتماع ذلك في بما( حيادية استماع جلسة بأي أو رديةالف التعليمية بالخطة
 30 عن زيديال بما )التأديبية باألمور تتعلق استماع جلسة أو اعنزلا لحل
.لبطلا يمقدت من اًيوم

5 



 
 

 
         

             
    

              
           

      
        

 
          

            
           

    
 

  
 

  
  

 
            

         
          

           
            

  
 

      
 

  
  

 
            

          
       
 

    

  
  

 
           

          
 

 

  
  

 
            

            
           

          
           

 

      

  
  

 
          

             
            

            
           

            
          

           
          

 
    

  
  

 
            

          
            

  
 
 

   

  
  

 
          

         
   

 
   

  
  

 
          

            
           
          

            
           

            
     

           
            

          
            

          
 

 :يلي ما التعليمية السجالت عةومراج حصف في حقك يتضمن
 اتطلب أي على كةمشارال الوكالة من رد على الحصول في الحق.1

 ؛وترجمتھا جالتسال لتفسير معقولة
من اًنسخ لك قدمت أن كةالمشار الوكالة من تطلب أن في الحق.2

ارسةمم منًاعملي يمنعك سوف النسخ توفير عدم كان إذا السجالت
 و ا؛ومراجعتھ سجالتال فحص في الحق

 .مراجعتھاو السجالت بفحص ممثلك يامق في الحق.3

 ومراجعة فحص سلطة لديك أنه تفترض أن ركةالمشا للوكالة يجوز
 السلطة لديك ليس بأنه الوكالة إخطار تمي لم ما طفلكب المتعلقة السجالت

 مثل األمور تلك يحكم الذي المطبق الوالية قانون بموجب بذلك يامقلل
 .والطالق الاالنفص أو الوصاية

 وصولبال سجل

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.614 
 حق على لتحص التي باألطراف بسجل اركةشم وكالة كل تحتفظ أن يجب

 بموجب استخدامھا أو بھا الحتفاظوا وجمعھا التعليمية للسجالت الوصول
 اآلباء إطالع باستثناء( إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء

 الطرف، اسم ذلك في بما ،)المشاركة الوكالة من لھم المصرح والموظفين
 ترخيص طرفلا منح تم أجله نم الذي والغرض الوصول، حق منح تاريخ
 .السجالت تخدامسا

 طفلك من أكثر أطفال عن التسج

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.615 
فلك،ط من أكثر طالب عن تلوماعم مييلعتال السجلان إذا  على يحتوي ك
 فقط ھمالأطفب ةقالمتعل تالمعلوما عةومراج فحص الطالب ھؤالء آلباء يحق
 .المعينة تالمعلوما بتلك رھماإخب يتم أن أو

 المعلومات وأماكن بأنواع قائمة

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.616 
 اكنموأ بأنواع قائمة الطلب، عند كة،رمشا الةكو كل قدمت أن يجب

 .استخدمتھا أو بھا تفظتاح أو الوكالة جمعتھا التي التعليمية السجالت

 ومرسلا

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.617 
تم تيلا السجالت نسخ عن اًرسوم تتقاضى أن اركةشم وكالة لكل يجوز
 إذا ة،اإلعاق ويذ رادفاأل يمتعل ونانق من ب الجزء بموجب لك توفيرھا
 وفحص مراجعة في حقك من فعلية بصورة تمنعك ال الرسوم كانت

عن للبحث اًرسوم تتقاضى أن المشاركة للوكالة يجوز وال .السجالت
 ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء بموجب دتھااستعا أو المعلومات
 .اإلعاقة

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.618 
 بطفلك اصةخال التعليمية السجالت في الواردة المعلومات أن اعتقدت إذا
 ونانق من ب زءالج بموجب استخدامھا أو بھا الحتفاظا أو جمعھا تم التي
طفلك خصوصية تنتھك أو مضللة أو دقيقة غير اإلعاقةوي األفراد يمتعل  ذ
 حتفظت التي كةالمشار الوكالة من لبطت أن لك يجوز األخرى، حقوقه أو

 ما ركةالمشا الوكالة تقرر أن جبي .المعلومات بتغيير قومت أن بالمعلومات
تلقي من معقول وقت خالل للطلبًاوفق المعلومات بتغيير قومت تكان إذا
بك،للطًاوفق المعلومات تغيير فضر ركةالمشا الوكالة قررت إذا .طلبك
 لھذا اعاستم جلسة قدع بحق تخطرك وأن لرفضبا تخطرك أن يجب
 .استماع جلسة عقد فرصة العنوان أسفل تناوله تم كما الغرض

 استماع جلسة عقد فرصة

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.619 
 استماع جلسة قدلع لك فرصة الطلب، عند ة،المشارك ةلالوكا توفر أن يجب
 حتى بطفلك الخاصة التعليمية التالسج في الواردة تالمعلوما في للطعن
 من غيرھا أو الخصوصية تنتھك مضللة، قة،يدق غير ليست أنھا من تتأكد
 .طفلك حقوق

 االستماع جلسة إجراءات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.621 
 التعليمية بالسجالت الواردة وماتالمعل في للطعن ماعتاس جلسة قدع يجب
الحقوق ونانق بموجب ھذه اعاالستم بجلسات الخاصة لإلجراءاتًاوفق

 .لألسرة صيةووالخص التعليمية

 ماعتاالس جلسة جةنتي

 اتشريعلتا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.620 
غير المعلومات أن االستماع، سةلجل نتيجة ،ةركاشالم الوكالة قررت إذا
 فيجب الطالب، حقوق من غيرھا أو الخصوصية تنتھك أو مضللة أو دقيقة
 إذاً.كتابة بذلك وإخبارك لذلكًاوفق المعلومات تعديل كةالمشار الوكالة على
 غير ليست المعلومات أن االستماع، لجلسة نتيجة ة،المشارك لةالوكا قررت
 فيجب فلك،ط حقوق من غيرھا أو الخصوصية تنتھك أو مضللة أو دقيقة
 تحتفظ التي بالسجالت تضع أن في بحقك إخبارك كةالمشار الوكالة على
 سبابأ على ينص ًابيان أو المعلومات لىع ًاتعليقيًناايب طفلك عن بھا

 .المشاركة الوكالة قرار على اعتراضك
 :يجب طفلك سجالت في وضعه تمي الذي ضاحيإلا ھذا مثل إن
 ما بطفلك الخاصة السجالت من جزءك المشاركة الوكالة به تحتفظ أن.1

 و يه؛لع المعترض الجزء أو بالسجل تحتفظ ركةالمشا الوكالة دامت
 الجزء أو طفلك سجالت عن باإلفصاح كةمشارال الوكالة قامت إذا.2

إلى إيضاحك عن اإلفصاح اًأيض يجب ير،غال إلى عليه المعترض
 .الغير

 األب طلب على اءنب التالسج يلدعت
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 اتمولعم عن احاإلفص على الموافقة

 ةالشخصي تعريف

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.622 
 الشخصية تعريف معلومات عن اإلفصاح قبل موافقتك على لحصولا يجب
 تلك تكن لم ما المشاركة، الوكاالت مسؤولي الفبخ أطراف أي إلى

التعليمية الحقوق قانون ويصرح يةميلعتلا السجالت في موجودة المعلومات
 الظروف باستثناء .األب موافقة وند عنھا باإلفصاح لألسرة والخصوصية
 معلومات عن اإلفصاح قبل وبةلمط غير موافقتك تكون ناه،أد المحددة
 أحد يققحت ألغراض المشاركة تالالوكا مسؤولي إلى الشخصية تعريف
 .اإلعاقة ذوي رادفاأل يمتعل قانون من ب الجزء متطلبات

 سن بلغ الذي المستحق الطالب موافقة أو تك،قمواف على لحصولا يجب
 الشخصية تعريف معلومات عن اإلفصاح قبل ية،الالو ونانق بموجب الرشد
 أو االنتقال اتدمخ بتوفير يقومون الذين المشاركة الوكاالت مسؤولي إلى
 .الخدمات تلك على للحصول الدفع

 غير خاصة مدرسة إلى ينتقل سوف أو خاصة مدرسة في طفلك كان إذا
 على الحصول يجب نك،كس مكان لھا التابع التعليمية المنطقة نفس في واقعة
 بين بطفلك لقتتع خصيةش تعريف معلومات أي عن اإلفصاح قبل موافقتك
 والمسؤولين الخاصة المدرسة بھا تقع التي التعليمية المنطقة في المسؤولين

 .سكنك مكان لھا التابع التعليمية المنطقة في

 الضمانات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.623 
 في الشخصية تعريف معلومات ريةس حماية ركةمشا وكالة كل على يجب
 أن يجب .رھايمدوت عنھا واإلفصاح وتخزينھا المعلومات تجميع مراحل
 سرية من التأكد مسؤولية كةارمش وكالة كل في واحد مسؤول يتحمل
 الذين األشخاص جميع يحصل أن يجب .شخصيةال تعريف معلومات
 أو يبتدر على الشخصية تعريف معلومات ونيستخدم أو يجمعون
 بموجب بالسرية الخاصة لواليةا وإجراءات اساتبسي تتعلق إرشادات
 التعليمية الحقوق وقانون إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء

 لفحصا أجل من ،ةركمشا وكالة كل تحتفظ أن يجب .لألسرة والخصوصية
 الذين الوكالة داخل الموظفين ووظائف أسماء تضم حالية بقائمة العام،
 .لشخصيةا تعريف معلومات إلى الوصول لھم يجوز

 المعلومات تدمير

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.624 
 تعريف معلومات تصبح عندما إخبارك التعليمية منطقتك على يجب

 من مطلوبة غير استخدامھا أو بھا االحتفاظ أو تجميعھا تم التي الشخصية
.لكفطل التعليمية الخدمات يمقدت أجل

 ئمدا بسجل فاظتالحا يجوز أنه إال.طلبك علىًبناء المعلومات تدمير يجب
 الحضور وسجل ودرجاته الھاتف ورقم وعنوانه فلك،ط اسم يشمل

 إتمامھا تم التي الدراسية والصفوف الطفل حضرھا التي الدراسية والفصول
.زمني قيد دون بھا االحتفاظ يكون أن على كمالھاإ تم تيلا والسنوات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.625 
 قانون 34 في لألسرة لخصوصيةوا التعليمية الحقوق قانون لوائح بموجب
 لىإ التعليمية السجالت حقوق تنتقل ،)أ(99.5 الجزء الفيدرالية التشريعات
.اًعام 18 عمر عند طفلك

 اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون بموجب لك الممنوحة الحقوق تقلتنا إذا
 الفيدرالية التشريعات قانون 34 جبومبف الرشد، سن لغب الذي لكفط إلى

.لكفط لىإ يةيمعلتلاتالسجالب صةخالا قوقحلااًيضأ قلنتت، 300.520
 قسملا بموجب مطلوبة إخطارات أية التعليمية المنطقة قدمت أن يجب ولكن،
 6A-6.03011 فلوريدا بوالية يمتعللا مجلس قواعد أو القانون من 615
 حتى

6A-6.0361 ، دافلوري يةالول اريدإلا انونالق )F.A.C.( لبوللطا لك. 

 الوساطة

 مةعا ماتومعل

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.506 
 بحل التعليمية والمنطقة لك للسماح الوساطة التعليمية المنطقة توفر أن يجب

 األفراد يمتعل قانون من ب الجزء عليه ينص أمر بأي تتعلق التي الخالفات
لألصولًاوفق شكوى يمقدت قبل تنشأ التي األمور ذلك في بما قة،ااإلع ذوي

 ب الجزء جببمو النزاعات حل أجل من الوساطة فرتتو وھكذا .القانونية
ًاوفق شكوى قديمبت قمت لم أم قمت اءسو ة،اإلعاق ذوي رادفاأل يمتعل قانون من

وصفه تم كما القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة طلبل القانونية لألصول
 .لقانونيةا وللألص ًاوفق ماعتاس جلسة عقد طلب تقديم العنوان أسفل

 تاتطلبمال
 :وساطةلا عملية أن جراءاتإلا تضمن أن يجب

 مية؛التعلي المنطقة وجانب جانبك من طوعية.1
ًاوفق قدةعمن استماع جلسة في حقك تأخير أو إنكار أجل من مَستخدُت ال.2

 ب الجزء بموجب لديك رىأخ حقوق أي إنكار أو القانونية لألصول
 و ة؛اإلعاق ذوي رادفاأل يمتعل قانون من

الوساطة أساليب على بّدرُم وحيادي مؤھل وسيط بواسطةُجرىت.3
 .الفعالة

 التعليمية والمناطق لآلباء قدمت كيل إجراءات وضع التعليمية للمنطقة يجوز
 الطرف مع مقابلة في الفرصة الوساطة عملية تخدامسا عدم يختارون الذين
 :لك ينالمالئم والمكان الوقت في المكترث غير

 ركزم أو مالئمة، بديلة نزاعات حل جھة مع قدع لديه شخص.1
 في لألب عيالمجتم اردوالم كزمر أو باء،اآل وتدريب معلومات
 و ية؛الالو

 .ويشجعھا لك الوساطة عملية تخدامسا فوائد يوضح شخص.2

 يھمدل الذين المؤھلين الوسطاء األشخاص من بقائمة الوالية تحتفظ أن يجب
 به يرتبط وما الخاص يمتعللا بأحكام المتعلقة شريعاتوالت بالقوانين دراية
أساس على الوسطاء اختيار يةميلعتلا اإلدارة على يجب .خدمات من

 .حيادي أو تناوبي أو عشوائي

 فالطاأل حقوق
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 .االجتماعات تكاليف ذلك في بما الوساطة، عملية تكلفة الوالية تتحمل

 ناسب،مال الوقت في الوساطة عملية في اجتماع لكل موعد تحديد ويجب

 األب على يجب .التعليمية وللمنطقة لك مناسب موقع في عقده ويجب

 .الوساطة عملية بدء قبل سرية تعھد توقيع التعليمية والمنطقة

 عملية خالل من المنازعة بحل التعليمية والمنطقة أنت قيامك حالة في
قدمتًاقانون ملزمة اتفاقية برامإ ضمان الطرفين كال على يجب الوساطة،
 :و الحل

أثناء وقعت تيلا المناقشات جميع أن على نصت.1
 جلسة أي في كدليل استخدامھا يجوز وال سرية ستظل الوساطة عملية
 و؛ةالمدني القانونية اإلجراءات أو ألصوللًاوفق تالية استماع

المنطقة إلزام سلطة لديه الذي التعليمية المنطقة ممثل ومن منك ّعُوقت.2
 .التعليمية

 في مختصة مةمحك أي في بھا ولمعم عةموقو مكتوبة وساطة اتفاقية تكون
 قانون بموجب القضايا من النوع ھذا سماع سلطة ھاديل محكمة( الوالية
 .المتحدة بالواليات إقليمية محكمة أي في أو )الوالية

 وال .سرية الوساطة عملية اءأثن وقعت التي المناقشات تكون أن يجب
 أو ونيةالقان لألصولًاوفق تالية استماع جلسة أي في كدليل استخدامھا يجوز

 خاصة والية محكمة أو فيدرالية ةمحكم أي في المدنية القانونية اإلجراءات
 ذوي رادفاأل يمتعل قانون من ب الجزء بموجب المساعدة تتلقى بوالية
 .اإلعاقة

 يطسولا حيادية
 يعمل الذي الشخص
 :كوسيط

أو تعليمية منطقة أي أو التعليمية اإلدارة فيًاموظف يكون أن يجوز ال.1
 خالل من اقةعاإل ذوي األفراد يمتعل قانون أموال تتلقى كوميةح وكالة
 و ؛ةالتعليمي اإلدارة

 مھنية أو شخصية مصالح لديه يكون أن يجوز ال.2
 .الوسيط وعيةموض مع تتعارض

الوكالة أو التعليمية المنطقة فيًاموظف يعتبر ال كوسيط المؤھل الشخص
 .كوسيط عمليل إليه بالدفع التعليمية المنطقة أو الوكالة يامق بسبب الحكومية

 الوالية إلى شكوى تقديم إجراءات

إلى والشكاوى نونيةاالق وللألصًاوفق اوىكالش تقديم جراءاتإ بين الفرق
 يةالولا

رفض أو باقتراح تتعلق مسألة أي أنشب القانونية لألصولًاوفق شكوى يمقدت
 أو اإلعاقة ذي الطالب متقيي أو اإلعاقة ذي الطالب تعريف تغيير أو بدء

 ئممال حكومي يمتعل توفير أو اإلعاقة ذي للطالب المحدد التعليمي المستوى
 التعليمية اإلدارة موظفي على جبي أنه من الرغم وعلى .للطالب ومجاني
ني،مالز اإلطار مد تمي لم ما اًيوم 60خالل الوالية إلى الشكوى حلًعادة
الحيادي نونيةاالق لألصولًاوفق االستماع جلسة ضابط يستمع أن يجب فإنه

 ماعاجت خالل من حلھا تمي لم إذا( القانونية لألصولًاوفق المقدمة للشكوى
فترة نھاية بعد اًيوم 45خالل ًاكتابي اًقرار ويصدر )الوساطة أو اعنزلا لحل
 لم ما ،اعالنز حل عملية العنوان فلسأ المستند ھذا في وصفه تم كما الحل،
المنطقة طلب أو بكلط علىًبناء الزمني اإلطار االستماع جلسة ضابط يمد

لألصول ًاوفق الشكوى ية،الالو إلى الشكوى إجراءات تناول تم .التعليمية
 .أدناه أكثر بتفصيل االستماع وجلسة النزاع حل ،ةالقانوني

 الوالية إلى شكوى يمدقت إجراءات اتخاذ

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.151 
 عام
 :أجل من كتابية اءاترإج التعليمية اإلدارة لدى يكون أن يجب

 أو منظمة أي تقدمھا تيلا الشكاوى ذلك في بما شكوى، أي حل.1
 رى؛خأ والية من شخص

 يرھمغ أو اآلباء إلى الوالية إلى بالشكوى خاصة إجراءات أي إفشاء.2
 معلومات مراكز ذلك في بما مر،ألا يھمھم الذين األشخاص من

 مستقلةال الحياة كزومرا والدفاع، الحماية ووكاالت اآلباء وتدريب
 .مةالمالئ الجھات من وغيرھا

 الئمةمال الخدمات لرفض عالجلا وسائل
 التعليمية اإلدارة يمقدت عدم فيھا تبين التي الوالية إلى شكوى حل عند

 :تعالج أن التعليمية اإلدارة على يجب المالئمة، للخدمات
 اإلجراءات اتخاذ ذلك في بما المالئمة، الخدمات يمقدت عدم.1

 و الطالب؛ احتياجات مع التعامل أجل من المالئمة حيةيالتصح
.قةاإلعا ذوي األطفال يعمجلًمستقبال للخدمات ئمالمال التوفير.2

 الوالية إلى الشكاوى تقديم إلجراءات األدنى الحد

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.152 
 اتءارجإلل األدنى الحد ي،منالز اإلطار
 الوالية إلى المقدمة الشكاوى اتإجراء في التعليمية اإلدارة تحدد أن يجب
:أجل من كوىشال يمقدت بعد اًيوم 60مدته ًازمني اًإطار

 التعليمية اإلدارة قررت إذا الموقع، في مستقلة تحقيق عملية فيذنت 	.1
 يق؛قتح إجراء ضرورة

 سواء ية،فإضا معلومات يمقدت أجل من الفرصة الشكوى قدمم منح 	.2
 وى؛كالش في الواردة عمالمزا كل عن بية،تاك أو شفھية كانت

 على للرد الفرصة األخرى العامة الوكالة أو التعليمية المنطقة منح 	.3
الختيارًاوفق )أ: (أدنى كحد ذلك في بما ية،الالو إلى المقدمة الشكاوى
 منح )ب( و ية؛الالو إلى المقدمة الشكوى لحل اقتراح الوكالة،
 طواعية الموافقة على وكالةوال الشكوى برفع قام الذي لألب رصةالف

 ة؛اطوسال في باإلشراك

 إجراءات اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء لوائح تضع
وجلسات يةالقانون لألصولًاوفق والشكاوى الوالية إلى للشكاوى منفصلة
 شكوى رفع منظمة أو شخص ألي يجوز ناه،أد موضح ھو كما .االستماع
 وكالة أي أو التعليمية اإلدارة أو تعليمية منطقة انتھاك بدعوى الوالية إلى
 التعليمية ولمنطقتك أنت لك يجوز .ب الجزء عليه ينص شرط ألي عامة
 فقط
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 إذا ما بشأن مستقل قرار واتخاذ الصلة ذات وماتالمعل جميع مراجعة.4
تطلباتم بأحدُخلت األخرى العامة الوكالة أو التعليمية المنطقة كانت
 و ،)IDEA( إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء

 الواردة المزاعم جميع يتناول الشكوى قدمم إلى كتابي قرار إصدار.5
 تم وما والحقائق النتائج )أ(:يلي ما على ويحتوي الشكوى في

 التعليمية لإلدارة النھائي القرار أسباب )ب( و إليه التوصل

 قوالتطبي ئيھاالن رارقلا الشكوى، لمد الزمنية األطر
:كذلك أعاله وصفھا تم تيلا التعليمية اإلدارة إجراءات أن كما

 ظروف وجود )أ(:حالة في فقط اًيوم 60 الزمني اإلطار بمد تسمح.1
 األب موافقة )ب( أو ية،الالو إلى معينة بشكوى تتعلق ئيةااستثن

 وقت مد على مشتركة أخرى عامة وكالة أي أو التعليمية والمنطقة
 ذلك كان إذا نزاعات،لا حل ةأنشط من غيرھا أو الوساطة إجراء
.الوالية في اًمتاح

 إذا ،ةلتعليميا لإلدارة ائيھالن القرار تنفيذ لفعالية إجراءات تضمين.2
 )ب( ،ةالفني المساعدة أنشطة )أ(:ذلك في بما حاجة، ھناك كانت

.تزاماالل يققحتل يةيحالتصح اإلجراءات )ج( و المفاوضات

 غطيتھات يتم الموھوبين يمتعل على تقتصر التي الشكاوى :مالحظة
-6A بالوالية التعليم مجلس قاعدة بموجب

 على ھوبين،ولما نائييتثناالس طالبلل جرائيةاإل اتانالضم ،6.03313
الزمني ارطإلل مد ھناك يكن لم ما اًومي 90 نيمزلا ارطإلا يكون أن
 .يةائتثناالس ظروفلل عليه تفقم

وللألص ًاوفق ماعتاالس وجلسات الوالية إلى المقدمة الشكاوى
 ةالقانوني
 جلسة موضوع الوقت ذات في ھي الوالية إلى كتابية شكوى تلقي حالة في

 جلسة عقدانونعلا سفلأ أدناه وصفه تم كما القانونية ولألصلًاوفق استماع
 الوالية إلى المقدمة الشكوى كانت إذا أو ،القانونية ولصأللًافقو ماعتاس

من اًجزء المسائل ھذه من أكثر أو واحد ويكون ئل،امس عدة على تحتوي
 الوالية إلى المقدمة الشكوى تستبعد أن الوالية على يجب االستماع، جلسة
 االستماع جلسة خالل تناوله تمي الوالية إلى المقدمة الشكوى من جزء أي أو
 مسألة أي حل يجب .اعاالستم جلسة انتھاء حتى نية،نوقاال لألصولًاوفق
ًاوفق االستماع جلسة من اًزءج تعد ال الوالية إلى المقدمة الشكوى في

 .أعاله الموضحة واإلجراءات الزمني اإلطار تخدامسبا القانونية لألصول

 في البث تم قد وكان الوالية إلى عةرفوم شكوى في مسألة إثارة حالة في
 تتضمن وكانت القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة في ًامسبق المسألة ھذه
 االستماع جلسة قرار يكون ،)التعليمية والمنطقة نتأ( افاألطر نفس
على ويجب المسألة تلك في ملزم قرار ھو القانونية لألصولًاوفق المنعقدة
 .ذلك فيدي بما الوالية إلى الشكوى قدمم ارإخب التعليمية اإلدارة

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.153 

اإلجراءات جببمو موقعة كتابية شكوى يمقدت شخص أو منظمة ألي يجوز 

.أعاله تناولھا تم التي 


:الوالية إلى لشكوىا تتضمن أن ويجب 

من ب الجزء شروط ألحد امةع وكالة أو تعليمية منطقة بانتھاك بيان.1 

ية؛الالو شروط أو اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون
 يان؛الب إليھا يستند التي لحقائقا.2
و الشكوى؛ قدممل االتصال ومعلومات التوقيع.3
 لبطاب تتعلق ومةمزع انتھاكات ھناك تكان إذا.4

 :بعينه
 الطالب؛ مسكن وعنوان اسم )أ(
 الطالب؛ إليھا يحضر التي المدرسة اسم )ب(
 الالتصا وماتفمعل د،مشر شاب أو طالب وجود حالة في )ج(

 الطالب؛ إليھا يحضر التي المدرسة واسم بالطالب الخاصة
 المتعلقة المعلومات ذلك في بما الطالب، مشكلة لطبيعة وصف )د(

 و بالمشكلة؛
 للطرف والمتوافر المعروف المدى على للمشكلة مقترح حل )ھـ(

 .الشكوى يمقدت وقت الشكوى قدمم

 قد الوالية إلى المقدمة الشكوى في الوارد المزعوم االنتھاك يكون أن يجب
 .سنة عن تزيد ال رةبفت الشكوى تلقي تاريخ قبل وقع

 إلى الشكوى من نسخة الوالية إلى الشكوى قدمي الذي الطرف يرسل أن يجب
 الذي الوقت فسن في الطالب تخدم أخرى امةع وكالة أو التعليمية المنطقة

 .التعليمية اإلدارة إلى كوىشال الطرف فيه قدمي

 طلب إجراءات
 استماع جلسة عقد
لألصولًاوفق

 ةالقانوني

نونيةاالق صولأللًاوفق ماعتاس جلسة عقد طلب تقديم

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.507 
 عام
لألصولًاوفق استماع جلسة قدع طلب يمقدت التعليمية للمنطقة أو لك يجوز
 يف،رتع تغيير أو بدء رفض أو باقتراح تتعلق مسألة أي بشأن القانونية
 حكومي يمتعل توفير أو لطفلك التعليمي مستوىال أو األھلية تحديد ،متقيي
 .لطفلك ومجاني ئممال

 فيذنت بعدم االدعاء تشمل التي لشكوىا حل التعليمية اإلدارة على يجب
لألصولًاوفق استماع جلسة لقرار أخرى امةع وكالة أو التعليمية المنطقة
 .القانونية

 الوالية إلى شكوى تقديم
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 ،فلوريدا يةوال قانون من 1008.212 قسملا بموجب ذلك، إلى فةوباإلضا
 استثنائي إعفاء طفلك منح تمي أن التعليمية منطقتك مشرف طلب حالة في
 يحق الطلب، لھذا يمتعللا مفوض فضرو الحكومي مقييالت في كةالمشار من
 ھذا يمقدت تمي.القانونية لألصولًاوفق عاجلة استماع جلسة قدع طلب لك

بأية إخبارك تمي سوف بك،لط علىًوبناء .التعليمية اإلدارة إلى الطلب
 متوافرة أخرى خدمات بأي أو التكلفة منخفضة أو مجانية قانونية خدمات
 سمق مع األمر ھذا في استماع جلسة بإعداد تعليميةال اإلدارة قومت .صلة ذات
االستماع سةلج بدأت أن يجب .فلوريدا لوالية اإلدارية االستماع جلسات
 اإلداري القاضي يتخذ أن يجب .طلبك تلقي بعد دراسي يوم 20 خالل

)ALJ( العاجلة االستماع جلسة استكمال بعد دراسية يامأ 10خالل اًقرار. 

لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع طلب في الواردة المزاعم تكون أن يجب
 تعرف أن يجب كان أو تعرف، أن قبل وقع قد بانتھاك تتعلق القانونية
جلسة قدع لطلب اًأساس يمثل الذي المزعوم بالفعل ،ةلتعليميا المنطقة
 .عامين عن يزيد ال بما القانونية األصول وفق االستماع

ًاوفق استماع جلسة قدع طلب من نعتُم إذا عليك يالزمن اإلطار يسري ال
 :التالية ألسبابل القانونية للشروط

 التعليمية المنطقة قدمتھا معينة اذبةك ادعاءات.1
 أو الشكوى؛ في المحددة المشكلة حلت قد بأنھا

 ب زءالج بموجب لك معلومات يمقدت عن التعليمية المنطقة امتنعت.2
 .اإلعاقة ذوي رادفاأل يمتعل قانون من

 ةالقانوني الخدمات
 منخفضة أو مجانية قانونية خدمات بأي التعليمية المنطقة تخبرك أن يجب
 طلبك حالة في المنطقة في متوافرة صلة ذات أخرى خدمات بأي أو التكلفة
ًاوفق استماع جلسة قدلع التعليمية المنطقة طلب أو طلبك أو ت،للمعلوما
 .القانونية لألصول

ةالقانوني ألصوللًاوفق ماعتاس جلسة عقد طلبات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.508 
 عام
 أو( ميةيالتعل المنطقة أو نتأ قدمت أن يجب استماع، جلسة قدع لطلب
ًاوفق استماع جلسة قدلع لبط )التعليمية المنطقة محامي أو محاميك
 جلسة قدع لبط حتويي أن يجب .اآلخر الطرف إلى القانونية لألصول
 أن ويجب أدناه المضمن المحتوى جميع على القانونيةولألصلًاوفق استماع
.ًاسري يظل

 جلسة عقد طلب يمقدتب امق أيكما ،ةلتعليميا المنطقة أو نتأ قدمت أن يجب
ًاوفق استماع جلسة قدع طلب من نسخة ية،ننوقاال ولألصل ًاوفق استماع
 .التعليمية اإلدارة إلى القانونية لألصول

ةنونياالق ألصوللًاوفق ماعتاس جلسة عقد طلب محتوى
القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة قدع لبط يتضمن أن يجب
 :يلي ما

 الطالب؛ اسم.1
 طالب؛لا مسكن عنوان.2
 الطالب؛ مدرسة اسم.3
 معلومات مشرد، شاب أو طفل الطالب كان إذا.4

 الطالب؛ سةمدر واسم بالطالب االتصال
أو المقترح باإلجراء المتعلقة الطالب مشكلة لطبيعةًاوصف.5

 و بالمشكلة؛ المتعلقة ئققاحلا ذلك في بما ض،المرفو
المعروف المدى إلى للمشكلة اًمقترحًحال.6

 .الوقت ذلك في التعليمية للمنطقة أو لديك والمتوفر

ةالقانوني ألصوللًاوفق ماعتاس جلسة عقد طلب قبل المطلوب اإلخطار
المنطقة أو أنت قدمت حتى نونيةاالق لألصولًاوفق استماع جلسة قدتع لن

 استماع جلسة قدلع طلب )التعليمية المنطقة محامي أو محاميك أو( التعليمية
.أعاله الواردة التي تالمعلوما يتضمن يةالقانون لألصولًاوفق

ًاكافي نونيةاالق وللألصًاوفق ماعتاالس جلسة عقد طلب اراعتب
تمي أن جبي ،ةالقانوني لألصولًاوفق استماع جلسة قدع طلب قدمتي لكي

ًاكافي نونيةاالق لألصول ًاوفق استماع جلسة قدع طلب يعتبر.ًاكافي اعتباره
 قدع لطلب المتلقي الطرف يخطر لم إذا )أعاله المحتوى بمتطلبات يفي(

 ضابط )ميةيالتعل المنطقة أو نتأ( القانوينةلألصولًاوفق استماع جلسة
قدع طلب تلقي من اًيوم 15خاللًكتابة اآلخر لطرفا أو االستماع جلسة
لبط بأن قدعتي المتلقي الطرف أنب ،ةالقانوني لألصولًاوفق االستماع جلسة
الواردة بالمتطلبات يفي ال يةالقانون لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع

 .أعاله

 المنطقة أو نتأ( المتلقي لطرفا بأن اإلخطار تلقي من يامأ خمسة لخال
غير نونيةاالق لألصولًاوفق اعاالستم جلسة قدع لبط يعتبر )التعليمية
جلسة قدع طلب كان إذا ما يقرر أن االستماع جلسة ابطض على يجبًا،كافي

 وأن ال أمالهأع الواردة متطلباتلبا يفي القانونية لألصولًاوفق االستماع
.اررقلابھذاًكتابة الفور لىع التعليمية المنطقة ويخطر يخطرك

ةنونياالق ألصوللًاوفق ماعتاالس جلسة عقد طلب تعديل
 جلسة قدع طلب على يراتيتغ إجراء التعليمية للمنطقة أو لك يجوز
:فقط التالية االتحال في القانونية لألصولًاوفق االستماع

الفرصة منحه تموًكتابة تاالتغيير على اآلخر الطرف وافق إذا.1
نونيةاالق لألصولًاوفق اعاالستم جلسة قدع طلب بشأن قرار التخاذ
 أو ناه؛أد وضحم ھو كما نزاع،لا لحل اجتماع خالل من

جلسة بدء قبل يراتيبالتغًاإذن االستماع جلسة ضابط منح إذا.2
 .أيام 5 عن تزيد ال بمدة القانونية صوللألًاوفق المنعقدة االستماع

 بإجراء قومي )التعليمية منطقةلا أو نتأ( الشكوى قدمم الطرف كان إذا
،ةالقانوني لألصولًاوفق المنعقدة االستماع جلسة بدء لبط لىع التغييرات
 لبط لقيت من يوم 15 خالل( اعنزال حل اجتماع قدلع الزمنية األطر تبدأ
 30خالل( للحل الزمني واإلطار )القانونية لألصولًاوفق االستماع جلسة
في أخرى مرة )القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة طلب تلقي من يوم
.عدلُالم القانونية لألصول ًاوفق استماع جلسة طلب يمقدت تاريخ
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 الطلب على التعليمية المنطقة أو )LEA( المحلية التعليمية الوكالة رد
القانونية ألصوللًاوفق ماعتاس جلسة بعقد
حتت وصفه تم كما ا،ًمسبق ًاكتابي اًإخطار التعليمية المنطقة لك ترسل لم إذا

 قدع طلب يتضمنه الذي الموضوع بشأن ،المسبق الكتابي اإلخطار العنوان
خالل التعليمية المنطقة على يجب ،ةالقانوني لألصولًاوفق االستماع جلسة

ترسل أن القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة قدع لبط تلقي من يامأ 10
:على يحتوي اًرد لك
 راءجاإل التخاذ رفضھا أو التعليمية المنطقة اقتراح ببسل إيضاح.1

؛ةالقانوني لألصولًاوفق االستماع جلسة عقد طلب في ورالمذك
 الفردية عليميةالت الخطة فريق نظرھا التي ألخرىا للخيارات وصف.2

 الخيارات؛ تلك رفض وأسباب للطالب
 المنطقة استخدمته تقرير أو جلس أو تقدير أو مقييت إجراء لكل وصف.3

 و ض؛مرفوال أو المقترح لإلجراء كأساس التعليمية
 المنطقة اقترحته الذي باإلجراء ترتبط أخرى عوامل ألي وصف.4

 .رفضته أو التعليمية

 المنطقة نعمي ال السابقة 4 إلى 1 المواد في الواردة المعلومات توفير إن
لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع طلب أن على اإلصرار من التعليمية
.ًاكافي يعتبر ال بك الخاص القانونية

ةالقانوني ألصوللًاوفق ماعتاس جلسة عقد طلب على اآلخر الطرف رد
 الوكالة رد باشرة،م بقالسا الفرعي العنوان أسفل ذكره تم ما باستثناء
 جلسة عقد طلب على التعليمية المنطقة أو )LEA( المحلية التعليمة
 قدع طلب يتلقى الذي الطرف على يجب ،القانونية ولصأللًافقو ماعتاس
 تلقي من اميأ 10خالل يرسل، أن القانونية لألصولًاوفق االستماع جلسة
يتناول اآلخر للطرف اًرد ،ةنونياالقلألصول ًاوفق استماع جلسة قدع طلب
ًاوفق اعاالستم جلسة قدع طلب في الواردة مسائللا التحديد وجه على

 .القانونية لألصول

ةّالموحد النماذج

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.509 
 وضع التعليمية اإلدارة على يجب ،)SEA( حكومية تعليمية كالةكو بدورھا
لألصولًاوفق استماع جلسة قدع طلب يمقدت في عدتكلمسا ةّحدمو نماذج
 التعليمية الوكالة تشترط أن يجوز ال ولكن .الوالية لىإ وشكوى القانونية
 الواقع، وفي.ةّالموحد النماذج ھذه تخدمتس أن التعليمية المنطقة أو الحكومية
 أن يطةشر آخر، مناسب دّموح نموذج أو النموذج ھذا تخدامسا يمكنك
ًاوفق استماع جلسة قدع طلب يمقدلت المطلوبة المعلومات على يحتوي
 .الوالية إلى شكوى أو القانونية لألصول

ًاوفق ماعتالسا جلسة عقد جراءاتإ أثناء الطفل مكان
 نونيةاالق وللألص

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.518 
 الستبعادا بسبب مكانال تغيير العنوان أسفل أدناه ذكره تم ما باستثناء
إلى القانونية ولألصلًاوفق استماع جلسة قدع طلب سالرإ بمجرد ،يالتأديب
 أي لقرار االنتظار وأثناء الحل، لعملية الزمنية ترةفلا خالل اآلخر، الطرف
 والوكالة نتأ تتفق لم ما المحكمة، إجراءات أو حيادية استماع جلسة
 يظل أن يجب ذلك، خالف على التعليمية المنطقة أو الحكومية التعليمية
 .الحالي التعليمي مكانه في طفلك

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.510 
 النزاع حل اجتماع
لألصولًاوفق استماع جلسة قدع طلب إخطار تلقي من اًيوم 15 خالل
على يجب نية،نوقاال لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع تاريخ وقبل القانونية
 الصلة ذوي األعضاء أو العضو ومع معك اجتماع قدع التعليمية المنطقة
 المحددة قائقبالح معينة عرفةم يھمدل الذين الفردية التعليمية الخطة فريق من
 أن على.قدمته الذي القانونية لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع طلب في

 :االجتماع
اتخاذ سلطة لديه يكون التعليمية المنطقة عنًممثال يضم أن يجب.1

 و؛ةالتعليمي المنطقة عنًنيابة قرار
.ٍمحام يصاحبك لم ما التعليمية المنطقة عن ًامحامي يضم أن يجوز ال.2

 الخطة فريق من الصلة ذوي األعضاء التعليمية والمنطقة أنت تحدد
 .االجتماع يحضرون الذين الفردية التعليمية

 جلسة قدلع قدمته الذي الشكوى لبط تناقش أن ھو االجتماع قدع غرض
جلسة قدع لبلط اًأساس تمثل التي والحقائق ية،ننوقاال ولألصلًاوفق استماع
 .النزاع لحل فرصة التعليمية المنطقة لدى يكون بحيث االستماع،

 :لم ما نزاع،لا حل اجتماع قدع يجب
 أواالجتماع؛ عن التنازل علىًكتابة التعليمية ةقوالمنط أنت توافق.1
 تم كما الوساطة، عملية تخدامسا على التعليمية ةقوالمنط أنت توافق.2

 .الوساطة عنوان أسفل وصفه

 النزاع حل فترة
تلقي من اًيوم 30 خالل رضيكي حل إلى التعليمية المنطقة تصل لم إذا
نونيةاالق لألصولًاوفق استماع جلسة قدع طلب

للدخول ًالبط القانونية لألصول ًاوفق االستماع جلسة قدع طلب تضمن إذا
 المدرسة في بموافقتك، فلك،ط وضع يجب العامة، رسةدملا إلى المبدئي
 .االستماع جلسات جميع اكتمال حتى العامة

للخدمات ًالبط القانونية لألصول ًاوفق االستماع جلسة قدع طلب تضمن إذا
 لقينت لطفل قةاعاإل ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء بموجب المبدئية
 إلى اقةعاإل ذوي األفراد يملعت قانون من ج الجزء بموجب خدمته من
للحصولًامستحق يعد لمو إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء
 المنطقة تعتبر فال مرات، ثالث قلانت قد الطفل ألن ج الجزء خدمات على

أن جدُو إذا.فلطلا يتلقاھا التي ج الجزء خدمات بتوفير ملزمة التعليمية
 ووافقت اإلعاقة ذو األفراد يمتعل قانون من ب الجزء ببموج مستحق الطفل
 األولى، للمرة خدمات من به طيرتب وما الخاص يمتعللل الطفل تلقي على
 يمتعللا التعليمية المنطقة قدمت أن يجب اإلجراءات، جةنتي تظھر حين فإلى
 نتأ وافقت التي( عليھا لفالمخت غير الصلة ذات والخدمات الخاص
).تقديمھا على اًمع عليميةالت والمنطقة

 زاعنال حل عملية
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لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع جبي ،)النزاع حل عملية فترة خالل(
 .القانونية

لحل اًيوم 30 فترةانتھاء عند النھائي القرار إصدار قبل اًيوم 45 فترة يبدأ
لحل اًيوم 30 فترة على تمت التي للتعديالت معينة اتاستثناء مع نزاع،لا
 .أدناه وضحم ھو كما نزاع،لا

 أو النزاع حل عملية عن التنازل لىع التعليمية والمنطقة أنت اتفقت إذا
 يؤجل سوف النزاع حل اجتماع في مشاركتك عدم إنف الوساطة، تخدامسا

القانونية لألصولًاوفق االستماع وجلسات النزاع حل لعملية ةالزمني األطر
 .اجتماع في كةالمشار على توافق حتى

 الجھود، تلك وتوثيق معقول جھد بذل بعد ،ةالتعليمي المنطقة تتمكن لم إذا
 للمنطقة يجوز نزاع،لا حل اجتماع في مشاركتك على الحصول من

يرفض أن لبطت أن اًيوم 30 تبلغ تيلا النزاع حل ترةف نھاية في التعليمية
 يجب.نونيةاالق لألصولًاوفق اعاالستم جلسة قدلع طلبك اإلداري القاضي
لعمل التعليمية المنطقة بمحاوالتًسجال المبذولة الجھود وثائق تتضمن أن

 :مثل ومكان وقت في عليھا المشترك االتفاق تمي ترتيبات
 لةمحاو أو إجراؤھا تم التي الھاتفية بالمكالمات تفصيلية سجالت.1

 ؛تماالمكال تلك ونتائج إجرائھا
و قاھا؛لتت تم إجابات أي إلى أو إليك رسلةُالم المراسالت من نسخ.2
 تلك ائجونت عملك مقر إلى أو منزلك إلى بالزيارات تفصيلية سجالت.3

 .الزيارات

من اًيوم 15 خالل النزاع لحل اجتماع قدع التعليمية المنطقة على تعذر إذا
 أوالقانونية لألصولًاوفق االستماع جلسة قدعب طلبك إخطار تلقي
 من لبتط أن لك يجوز زاع،نلا لحل اجتماع في كةارمشال عليھا تعذر
 االستماع لجلسة الزمني اإلطار ببدء يأمر أن اإلداري القاضي
.اًيوم 45إلى مدته تصل الذي القانونية لألصولًاوفق ةالمنعقد

اًيوم 30 تبلغ لتيا زاعنال حل فترة على التتعدي إجراء
حل اجتماع قدع عن التنازل علىًكتابة التعليمية والمنطقة أنت اتفقت إذا
االستماع جلسة قدلع اًيوم 45دتهم الذي الزمني اإلطارٍعندئذ يبدأ نزاع،لا
 .التالي يوملا في يةالقانون صوللألًاوفق

 التي النزاع حل فترة نھاية قبلو النزاع حل اجتماع أو الوساطة بدء بعد
التوصل إمكانية بعدمًكتابة التعليمية والمنطقة نتأ تفقتا إذا ا،ًيوم 30 تبلغ
جلسة قدلع اًيوم 45مدته الذي الزمني اإلطارٍعندئذ يبدأ ية،قفاات إلى

 .التالي يوملا في القانونية لألصولًاوفق االستماع

 نھاية في ة،الوساط عملية استخدام لىع التعليمية والمنطقة أنت اتفقت إذا
علىًكتابة الطرفين فقتي أن يمكن ا،ًيوم 30 تبلغ تيلا اعنزلا حل فترة
 أو أنت انسحبت إذا ولكن، .اتفاقية إلى التوصل لحين الوساطة متابعة
مدته الذي الزمني اإلطارٍعندئذ يبدأ الوساطة، عملية من التعليمية المنطقة

.التالي يوملا في القانونية لألصولًاوفق االستماع جلسة قدلعاًيوم 45

 المكتوبة التسوية اتفاقية
 وعلى عليك جبي نزاع،لا حل اجتماع في اعنزلل حل إلى الوصول حالة في

:ًانقانو ملزمة اتفاقية في دخولال التعليمية المنطقة
إلزام سلطة لديه لذيا التعليمية المنطقة ممثل ومن منك ةّقعمو.1

 و ؛ةلتعليميا المنطقة
 سماع سلطة لديھا والية كمةمح( مختصة محكمة أي في بھا معمول.2

 أو المتحدة بالواليات إقليمية محكمة أو )القضايا من النوع ھذا
 .التعليمية اإلدارة بواسطة

 االتفاقية مراجعة فترة
 نزاعات،لا لحل اجتماع نتيجة اقيةاتف في التعليمية والمنطقة نتأ دخلت إذا
 يامأ 3 خالل االتفاقية إبطال )ميةيالتعل المنطقة أو نتأ( طرف ألي يجوز
 .االتفاقية التعليمية والمنطقة أنت فيه توقع ذيلا الوقت من عمل

نونيةاالق وللألصًافقو ماعتاالس جلسات

 حيادية ماعتاس جلسة
القانونية ألصوللًاوفق

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.511 
 عام
لتحص أن جبي ،ةالقانوني لألصولًاوفق استماع جلسة قدلع طلب يمقدت عند
رصةف على المنازعة فيًاطرف تعتبر التي التعليمية المنطقة أو أنت

 تناوله تم كما ،ةالقانوني وللألصًاوفق حيادية استماع جلسة على للحصول
 حل عمليةولقانونيةا لألصولًافقو ماعتاس جلسة عقد طلب القسمين في
 .اعالنز

 يحق ة،واليلا إلى شكوى وتقديم الوساطة طلب إلى باإلضافة :مالحظة
وللألص ًاوفق حيادية ماعتاس جلسة عقد طلب التعليمية والمناطق لآلباء
القانونية ولصألل ًافقو ماعتاس جلسة لعقد طلب تقديم يجوز .القانونية
 أو تقييم أو تعريف تغيير أو لبدء التعليمية المنطقة رفض أو تراحاق بشأن
 .لطفلك ومجاني مالئم حكومي تعليم توفير أو ليميالتع المستوى تحديد
يتم سوف لقانونية،ا لألصول ًافقو ماعتاس جلسة قدع ضرورة حالة في
 إداري بقاضي االستعانة مع التعليمية رةاإلدا اسطةبو االستماع جلسة عقد
 قوانين بموجب دالفلوري التابع اإلدارية ماعتاالس جلسات قسم مع حيادي
 .بالوالية التعليم مجلس اعدوقو يدارفلو

على" القانونية ولألصلًاوفق االستماع جلسات قدع نظام فلوريدا لدى يتوفر
 على أخرى وكالة أو الحكومية التعليمية الوكالة تكون حيث "واحد مستوى
جلسات قدع عنًمسؤوال )التعليمية المنطقة بخالف( كيان أو الوالية مستوى
 جلسة قرار على االستئناف قديمت تمي.القانونية لألصولًاوفق االستماع
الدائرة محكمة أو الفيدرالي يماإلقل لىإ القانونية لألصولًاوفق االستماع
 .بالوالية
 )اإلداري ضيكالقا( الحيادي ماعتاالس جلسة بطضا
 :أدنى كحد االستماع، جلسة بطضا على يجب

التعليمية المنطقة أو الحكومية التعليمية الوكالة فيًاموظف يكون أال.1
 ال خصالش أن إال .رعايته أو الطالب يمتعل عملية في المشاركة
 يعتبر
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؛عاستما جلسة كضابط ليعمل إليه بالدفع الوكالة يامق بسبب بالوكالةًاموظف
مع تتعارض مھنية أو شخصية مصلحة لديه اًشخص يكون أال.2

 ؛عاالستما جلسة ضابط موضوعية

األفراد يمتعل ونقان أحكام فھم على والقدرة فةالمعر لديه يكون أن.3 


المتعلقة الوالية وتشريعات الفيدرالية والتشريعات قة،ااإلع ذوي 

يمتعل ونلقان لقانونيةا والتفسيرات قة،ااإلع ذوي األفراد يمتعل بقانون 

و ية؛الالو كمومحا الفيدرالية المحاكم عن اقةعاإل ذوي األفراد 

 وإصدار استماع لساتج إجراء على لقدرةاو المعرفة يمتلك نأ.4
.والقياسية المالئمة القانونية ساترللمماًاوفق قرارات وكتابة

 كقاضين يعملون الذين األشخاصب بقائمة التعليمية ارةداإل تحتفظ أن يجب
 ھؤالء من شخص كل بمؤھالت بيان على القائمة حتويت أن ويجب إداريين
 .األشخاص

 ماعتاس جلسة في مناقشتھا تتم التي لمسائلا
 )التعليمية المنطقة أو أنت( لطرفل السماح عدم يجب
أن القانونية لألصولًاوفق استماع جلسة قدع يطلب الذي
القانونية ألصوللًاوفق المنعقدة االستماع جلسة في يثير
 االستماع جلسة طلب في إثارتھا تمي لم مسائل أي

 .اآلخر الطرف يوافق لم ما صول،لألًاوفق المنعقدة

ولصأللًافقو استماع جلسة قدع طلبل نيالزم اإلطار
 القانونية
 خالل حيادية تماعسا جلسة قدع طلب التعليمية لمنطقةا على أو عليك يجب
 معرفته، يجب كان أو التعليمية، المنطقة أو نتأ عرفته ذيال يختارلا من عامين
ألصوللًاوفق اعستمالا لسةج قدع طلب في اولھانت تم التي المسألة عن
 .انونيةقلا

 زمنيال طارإلل استثناءات
ًاوفق اعمتاس جلسة قدع طلب من نعتُم ذاإ عليك الزمني اإلطار يسري ال

 :التالية ألسبابل انونيةقلا لألصول
 أو لةالمشك حلت قد نھاأب التعليمية المنطقة تھامدق معينة كاذبة ادعاءات.1

انونية؛قلا لألصولًاوفق اعستما جلسة قدع طلب في ھايرتث التي المسألة
 أو

 من ب الجزء بموجب لك معلومات يمدقت عن التعليمية المنطقة امتنعت.2
 .اإلعاقة ويذ ألفرادا يمتعل قانون

 جلسة اءأثن الحقوق
 تماعسالا

 اتعيرشتلا ونانق34
 سمقلا يةلارديفال

300.512 
 امع
 اعالستما جلسة ذلك في بما( ھادقع تم تماعسا جلسة في طرف ألي يحق
 :أن )أديبيةتال باإلجراءات المتعلقة

 تم التي اييروالمع لمواصفاتا بموجب ھلؤم ممثل أو مجلس يمثله.1
 إلداريا ونلقانا ، 106.107-28و 106.106-28 واعدق ضمن وضعھا

 معرفة ھملدي أشخاص حةصيلنا له دمويق يصاحبه أو ،ريدافلو يةالول
 أي أو عاقة،إلا ويذ ألطفالا التكشبم لقيتع يبدرت أو خاصة
بق؛س مام مجموعة

 ھميلزم وأن اآلخر طرفلا ھودشويستجوب يواجه أوًدليال دميق.2
 بالحضور؛

 لطرفا ذلك إلى كشفه تمي لم االستماع جلسة في يللد أي يمقدت منع.3
 األقل؛ على عمل يامأ بخمسة االستماع جلسة قبل

 سجل أو إلكتروني ختيارك،ا حسب أو، كتابي سجل على الحصول.4
 و االستماع؛ لجلسة حرفي

 حسب أو، كتابية صورة في لقراراتوا الحقائق ئجاتن على الحصول.5
 .إلكترونية ،كاختيار

 إضافية معلومات عن الكشف
لألصولًاوفق االستماع جلسة قدع قبل ،ةلتعليميا المنطقة وعلى عليك يجب
 قييماتالت جميع البعض بعضكما إلى الكشف عمل، يامأ بخمسة القانونية
 التي يماتقيلتا تلك لىع المستندة والتوصيات التاريخ ذلك حتى المكتملة
 يجوز .االستماع جلسة في استخدامھا التعليمية المنطقة أو نتأ تنوي
 أو يمقيتلا يمتقد من الشرط لھذا يمتثل ال طرف أي يمنع أن اإلداري للقاضي
 .اآلخر رفطلا موافقة دون االستماع جلسة في الصلة ذات التوصيات

 االستماع جلسات في لدالوا حقوق
 :في الحق منحك يجب

لكطف ورضح .1 

و للجمھور؛ تماعسالا جلسة فتح .2 

ئجتانال ديمقت تمي وأن تماعسالا لجلسة سجل على الحصول .3 

 .كلفةت وندب إليك

 ماعتاالس جلسة اراتقر

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.513 
 اإلداري ضيالقا ارقر

علىًبناء موضوعية أسس على قراره اإلداري القاضي يتخذ
 .ال أم ومجاني ئممال حكومي يمتعل الطفل تلقى إذا ما تقرير

 جلسة ابطض يجد قد ،ةإجرائي الفةمخب ادعاء فيھا يكون التي األمور في
 إذا فقط نيومجا ئممال حكومي يمتعل على يحصل لم الطفل أن االستماع
 :جرائيةاإل المخالفات كانت

 ئممال حكومي يمتعل على الحصول في طفلك حق أعاقت قد.1
 اني؛مجو
 رارقال اتخاذ عملية في كةرامشال في فرصتك كبير بشكل أعاقت.2

 أو فلك؛ط إلى ومجاني ئممال كوميح يمتعل يمقدت بشأن
 .تعليمية مزايا من رمانالح في تسببت.3

 فسيرالت بند
 أن على يرهسفت يمكن أعاله تناولھا تم التي األحكام في شيء يوجد ال

 الشروط إلى باالمتثال التعليمية المنطقة يأمر أن يمكنه ال اإلداري القاضي
 من ب الجزء بموجب الفيدرالية اللوائح من اإلجرائية الضمانات قسم في
34( اإلعاقة ذوي األفراد يمتعل قانون CFR 
 ). 300.536 حتى 300.500 سمقلا

ةنونياالق ألصوللًاوفق ماعتاس جلسة لعقد منفصل طلب
 بموجب يةاليدرفال اللوائح من اإلجرائية الضمانات قسم في شيء يوجد ال

 34( إلعاقةا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء
CFR نعكمي نهأ على يرهستف نيمك )300.536 حتى 300.500 سمقلا 

ً أنشب ونيةالقان صوللأل ًافقو استماع سةلج قدعل منفصل لبط يمدقت من
 مهيدقت تم ذيال اعالستما جلسة قدع طلب عن صلفنم كلبش لةأسم
 .فعللبا
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 والعامة االستشاري المجلس إلى والقرارات النتائج الإرس
 كان أيھما( التعليمية المنطقة أو الحكومية التعليمية الوكالة على يجب
تعريف معلومات أي حذف بعد ،)بك الخاصة االستماع جلسة عنًمسؤوال
 :شخصية

أو نيالقانو لألصولًاوفق االستماع ةجلس اتوقرار نتائج إرسال.1  ة
 و ية؛البالو لخاصا يمتعللل االستشاري لسجملا إلى الطعون

 .للعامة والقرارات جئالنتا تلك إتاحة.2

 ونالطع

 عةجارملا ن،عوالط نھائي،ال رارقال
 الحيادية

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.514 
 نھائي االستماع جلسة ارقر

ًانھائي يكون ةالقانوني لألصولًاوفق استماع جلسة في ذهاتخا تمي الذي القرار
 أن باستثناء ،)التأديبية اإلجراءاتب المتعلقة االستماع جلسات ذلك في بما(
 له يجوز )ميةيالتعل المنطقة أو نتأ( االستماع جلسة في مشارك طرف أي

 موضح ھو كما ،ةمدني دعوى فعر طريق عن المحكمة قرار على الطعن
 .أدناه

 و ماعتاالس جلسات الئمةمو الزمنية األطر

 اتعجارملا

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.515 
اًيوم 45 من أكثر ورمر عدم من الحكومية التعليمية الوكالة تتأكد أن يجب
 موضح ھو كما ،أوالنزاع حل اجتماعات على اًيوم 30 مدة انتھاء بعد
 30 تبلغ لتيا اعالنز حل فترة على التتعدي إجراء الفرعي العنوان أسفل
:حتى لةّدالمع الزمنية ترةفال انتھاء بعد اًيوم 45 عن تزيد الا،ًيوم

 و االستماع؛ جلسة في نھائي قرار لىإ التوصل تمي.1
 .األطراف من طرف كل إلى القرار من نسخة إرسال تمي.2

تناوله تم كما اًيوم 45 بعد الزمنية لفترةا يمد أن اإلداري للقاضي يجوز
 في استماع جلسة كل قدع يجب.الطرفين من أي لبط علىًبناء أعاله
.لكفطلو لك مينئالم مكانو وقت

 ةالزمني الفترة متضمنة المدنية، الدعوى
 وىاعلدا تلك تقديم فيھا يتم التي

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.516 
 عام
 ونتائج راراتق على يوافق ال )ميةيالتعل المنطقة أو نتأ( طرف ألي يحق
 جلسة أي ذلك فيبما( انونيةالق لألصولًاوفق المنعقدة االستماع جلسة
 بموضوع لقتتع مدنية دعوى يرفع أن )التأديبية راءاتبإالج تتعلق استماع
 الدعوى تلك رفع يجب.انونيةالق لألصولًاوفق المنعقدة االستماع جلسة
 ھذا لسماع طةالسل لديھا التي واليةال محكمة( المختصة الوالية مةمحك في
 عن النظر بغض المتحدة ياتبالوال منطقة محكمة أو )القضايا من النوع
 .النزاع موضوع المبلغ

 زمنيلا اإلطار
 90 خالل المدنية الدعوى ترفع أن )التعليمية المنطقة أو نتأ( للطرف يحق
 .اإلداري القاضي قرار ورصد تاريخ من يوم

 إضافية إجراءات
 :مدنية دعوى أي في المحكمة

 ية؛راإلدا وىعدلا إجراءات سجالت قىلتت.1
 ؛ةلتعليميا المنطقة طلب أو طلبكً إ على بناء فيةااإلض األدلةلى تستمع.2

 و
 رجحان على اھقرار يتبن.3

 .مالءمتھا تقرر تيلا اإلعانة وتمنح الدليل

 اإلقليمية المحاكم اختصاص
 في األحكام إصدار سلطة المتحدة بالواليات اإلقليمية المحاكم لدى يكون
 قةاإلعا ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء بموجب ترفع التي الدعاوى
 .النزاع موضوع المبلغ عن النظر بغض

 فسيرالت دةقاع
 أو قيدي قةاعاإل ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء في شيء يوجد ال
 عليھا نصي التي المتوفرة العالج وطرق إلجراءاتوا الحقوق من يحد

 أو ،1990 لعام قةاإلعا ذوي األمريكيين قانون أو يكي،األمر الدستور
 لعام التأھيل إعادة قانون من الخامس الباب
 غيرھا أو ،)504 سملقا(1973
 حميت تيلا ةيالرديفال ينانقولا من
ة؛اقعإلاذويفالطاأل حق
 لدعوىا رفع بلق ذلك من ىتثنويس
 لبطل ينانقوال ھذه بموجب ةدنيملا

 ب زءجلا يھالع نصي تيلا نةاإلعا
ويذرادفألا يملتعنوناق من
 اتراءجإلا ادستنفا يجب ة،اقعإلا
ةونيناالقصولأللًاوفق ةحددلما
 فسن لىإ الهعأ لھاونات تم تيلا

 قد رفالط كان لو المطلوب المدى
 من ب جزءلا بموجب دعوى رفع
.اقةعاإل ذوي ادرفألا يمعلت نوناق

 عالج طرق لديك أن نييع ما وھو
رىخأنوانيق يھالع نصت رةفومت
 ھايلع صوصنلما تلك مع اخلدتت
ويذرادفألاعليمتنوناق في
ة،ماعفةصبلكن ة،اقعإلا
 لكت جبومب نةاإلعا لىع صولحلل
 خدمتست أن يجب ى،رخألانوانيقال
يةرادإلالعالجائلساوًأوال
يملعتنوناقجبومب حةتالما
 لبط أي( اإلعاقة ذوي رادفألا
ولصألل ًاوفق تماعاس سةلج عقد
 اع،زالن لحل تماعاجو ة،يونانالق

 يةدايح تماعاس سةجل قدع وإجراءات

 جوءالل بلق )ةونيانالق صولأللًافقو
 .ضاءقلا لىإ رةاشمب

 المحاماة أتعاب

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.517 
 عام
 األفراد يمتعل قانون من ب بالجزء لقتعت قضائية راءاتإج أو قضية أي في
محاماة بأتعاب تحكم أن يرھا،دقتلًاوفق للمحكمة، يجوز قة،ااإلع ذوي
 .إليك التكاليف من كجزء معقولة

 األفراد يمتعل قانون من ب بالجزء لقتعت قضائية راءاتإج أو قضية أي في
محاماة بأتعاب تحكم أن يرھا،دقتلًاوفق للمحكمة، يجوز قة،ااإلع ذوي
 المنطقة أو الحكومية يمةالتعل الوكالة إلى التكاليف من كجزء معقولة
 )أ(:محاميك كان إذا بسدادھا، محاميك قومي لصالحھم، كمُح الذين التعليمية
 دون أو معقولة غير ،ةعبثي أنھا كمةمحال وجدت وقد قضية أو شكوى رفع
 بوضوح المقاضاة أصبحت أن بعد المقاضاة في استمر )ب( أو أساس، أي
 أو أساس؛ أي بدون أو معقولة غير ،ةعبثي
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 األفراد يمتعل قانون من ب بالجزء لقتعت قضائية راءاتإج أو قضية أي في
محاماة بأتعاب تحكم أن يرھا،دقتلًاوفق للمحكمة، يجوز قة،ااإلع ذوي
 المنطقة أو الحكومية التعليمة الوكالة إلى التكاليف من كجزء معقولة
يمقدت تم إذا ا،بسدادھ محاميك أو أنت قومت لصالحھم، كمُح الذين التعليمية
في الحقة قضية أو القانونية ولألصلًاوفق االستماع جلسة قدلع طلبك
 دون عطيلت في التسبب تحرش،لا مثل ئممال غير رضغ ألي المحكمة
 .ةئيالقضا اإلجراءات أو الدعوى فيتكال في ضرورية غير زيادة أو مبرر،

 بأتعاب الحكم
 المحاماة
 :يلي ماك المعقولة المحاماة بأتعاب المحكم تحكم

 نشأت الذي المجتمع في ئدةاالس األسعار إلى األتعاب تستند أن يجب.1
 الخدمات وجودة نوع على بناء االستماع جلسة أو الدعوى فيه

 في اعفةمض عوامل أو مكافآت أي تخدامسا يجوز ال .المقدمة
 .األتعاب احتساب

 أي في تكاليف من به يرتبط وما المحاماة أتعاب استرداد يجوز ال.2
 ذوي األفراد يمتعل قانون من ب الجزء بموجب إجراء أو دعوى
تسوية عرض يمقدت وقت عدب تنفيذھا تم تيلا الخدمات مقابل اإلعاقة
 :إذا يك،لإ كتابي
 من 68 القاعدة حددتھا التي الزمنية ترةفلا خالل العرض يمقدت تم .أ

 جلسات حالة في أو المدنية مرافعاتلل الفيدرالية قواعدلا
بدء قبل وقت أي في القانونية لألصولًاوفق االستماع
 م؛ايأ بعشرة اإلجراءات


و يام؛أ 10خالل العرضُقبلي لم .ب 

عليھا لتصح التي اإلعانة أن اإلداري القاضي أو المحكمة وجدت 

 .التسوية عرض من أفضل ليست
 وما المحاماة بأتعاب لك الحكم يجوز يود،قلا ھذه من الرغم على
رفض فيًامحق وكنت حكلاصل الحكم تم إذا تكاليف من به يرتبط
 .التسوية عرض

 الخطة لفريق اجتماع أي عن محاماة رسوم منح يجوز ال.3
 دعوى أو إدارية بإجراءات جةنتي االجتماع قدينع لم ما الفردية التعليمية
 .يةقضائ


وصفه تم كما الوساطة عن محاماة رسوم منح يجوز ال :مالحظة 

.طةالوسا انعنو أسفل 

 ال ،النزاع حل اجتماع العنوان أسفل تناوله تم كما نزاع،لا حل اجتماع
 ال ماك محكمة، وىدع أو يةراإد استماع سةلجل جةيتن قدعنم اعاجتم برعتي
 ابأتع بنود اضرغأل ةمحكمعوىد أو ريةادإ استماع جلسة اًيضأ برعتي
 .ھذه محاماةلا

 منحه تمي الذي المحاماة أتعاب مبلغ يات،تضقمال حسب المحكمة، تخفض
 وجدت إذا ة،اإلعاق ذوي رادفاأل يمتعل قانون من ب الجزء بموجب
 :المحكمة

 بصورة أطلت قد اإلجراءات أو الدعوى سير خالل محاميك أو أنك.1
؛ةالمنازع في نھائيرار إصدار ولةقعم غير  ق مدأ

 السائد الساعة عرس ولعقم غير كلشب يتجاوز اماةالمح رسوم مبلغ أن.2
 المجتمع في

 يتمتع محامي من مشابھةلا المحاماة خدمات على الحصول مقابل
 والخبرة؛ السمعة المھارات، بنفس

بالنظر بھا مبالغ المقدمة القانونية والخدماتُضيق الذي الوقت أن.3
 أو ية؛ئقضالا اإلجراءات أو الدعوى طبيعة إلى

 المعلومات التعليمية المنطقة لىإ قدمي لم يمثلك الذي المحامي أن.4
نوينةاالق لألصولًاوفق استماع جلسة قدع طلب إخطار في المناسبة
وللألصًاوفق ماعتاالس جلسات عقد انالعنو أسفل تناوله تم كما

 .القانونية

 المنطقة أو الوالية أن وجدت إذا ومالرس المحكمة تخفض ال قد أنه إال
 اإلجراءات أو الدعوى في النھائي القرار مدأ أطالت قد التعليمة
 اتالضمان لبنود مخالفة حدثت أو معقولة غير بصورة القانونية
 .قةاعاإل ذوي األفراد يمتعل انونق من ب الجزء ضمن اإلجرائية

 التأديبية اإلجراءات
 قةاعإلا ذوي البللط

 المدرسة موظفي سلطة

 القاعدة ؛300.530 سملقا يةالفيدرال حئاللوا ونناق 34
6A-6.03312، لىع رارقلا يدا،فلور لوالية اإلداري قانونلا 

 حدة لىع حالة كل أساس
 حالة كل أساس على فريدة روفظ أي في النظر رسةدالم لموظفي يجوز
للشروطًاوفق تم التي الطالب، مكان تغيير كان إذا ما تحديد عند حدة، على
ألحد مخالفته عند اإلعاقة ذي للطفل اًمالئم تأديب،بال المتعلقة التالية
 .الطالب بسلوك الخاصة المدرسية نالقواني

 عام
 ذوي لألطفال لنسبةبا لقرار ھمتخاذا مدى إلى رسة،المد لموظفي يجوز
 طفل استبعاد فوف،الص أحد في دراسية يامأ 10 عن تزيد ال ولمدة ة،اإلعاق
 بديل تعليمي مكان إلى الحالي نهمكا من الطالب قانون يخالف إعاقة ذي
 الخاص ديةرالف التعليمية الخطة فريق بواسطة تحديده يجب( ئممال مؤقت
فرض اًأيض رسةدملا لموظفي يجوز .إيقافه أو آخر مكان لىإ أو )بالطالب
 في دراسية يامأ 10 عن تزيد ال لمدة الطالب على إضافية استبعاد عقوبات
 دام ما فصلة،نم سلوك سوء حوادث الرتكابه الدراسي العام فسن في صف
 بسبب مكانال تغييرانظر( الطالب لمكان اًتغيير يمثل ال االستبعاد ھذا

 ).أدناه يف،رعتال على لحصولل بيالتأدي االستبعاد

 إضافية سلطة
مظاھر من اًمظھر الطالب سلوك لقانون ًامخالف يعد الذي السلوك يكن لم إذا
 المكان تغيير وكان )أدناه ،عاقةاإل مظاھر تحديد انظر( الطالب إعاقة
 لموظفي يجوز فوف،الص أحد في دراسية أيام 10 سيتجاوز التأديبي
 فسنب اإلعاقة ذي الطالب ذلك على تأديبية اءاترإج تطبيق المدرسة
باستثناء قة،ااإلع ذوي غير من بالطال مع تمت التي لمدةا فسنلو الطريقة
 أدناه موضح ھو كما الطفل ذلك إلى خدمات توفر أن يجب المدرسة أن
 مكان لطالبل الفردية التعليمية الخطة فريق يقرر .اتالخدم العنوان أسفل
 .الخدمات لتلك المؤقت البديل يمتعللا
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 دماتلخا
 تم الذي اإلعاقة ذي لطالبل تقديمھا يجب التي الخدمات يمقدت يجوز
 .المؤقت البديل يمتعللا مكان في الحالي مكانه من استبعاده

استبعاده تم ذيلا اإلعاقة ذي للطالب الخدمات يمقدتب التعليمية المنطقة تزملت
 كانت إذا الدراسي العام نفس في أقل أو دراسية يامأ لعشرة الحالي مكانه من
 .بالمثل استبعاده تم قد الذي اإلعاقة ذوي غير من طالب إلى خدمات قدمت

 من أكثر الحالي مكانه من استبعاده تم الذي اإلعاقة ذي الطالب على يجب
 :دراسية يامأ 10
 من الطالب تمكين أجل من ،ةالتعليمي الخدمات تلقي في االستمرار.1

 في ونهك رغم العام، التعليمي المنھج في اركةشالم في االستمرار
 التعليمية الخطة في لمبينةا األھداف يققحت في وللتقدم آخر، مكان
 و للطالب؛ الفردية

وتعديالت خدماتو ا،ًمالئم يكون حسبما في،يظو سلوكي يمقيت تلقي.2
 ال حتى السلوكية لمخالفاتا مع للتعامل مصممةلا السلوكي التدخل
 .تتكرر

 في دراسية يامأ 10 لمدة الحالي كانهم من اإلعاقة ذي الطالب استبعاد بعد
 في أقل أو دراسية يامأ 10 الحالي االستبعاد كانت وإذا الدراسي، العام نفس
 تعريفلا انظر( المكان في رتغيي االستبعاد يكن لم وإذا صفوفال أحد
 يمتعللا )مدرسين( مدرس مع بالتشاور المدرسة موظفو يحدد ،)التالي
في االستمرار من الطالب لتمكين الخدمات لىإ الحاجة مدى لبطالل الخاص
 في والتقدم آخر، انمك في وجوده غمر العام، يمتعللا منھج في المشاركة

 .لبطالل الفردية ميةيالتعل الخطة في المحددة األھداف يققحت

 فريق يحدد ،)التالي التعريف انظر( المكان في تغيير االستبعاد كان إذا
 من الطالب لتمكين المالئمة الخدمات للطالب الفردية التعليمة الخطة

 آخر، مكان في دهوجو غمر العام، التعلمي ھجمن في اركةشالم في االستمرار
 .للطالب الفردية التعليمية الخطة في المحددة ألھدافا يققحت في والتقدم

 عاقةاإل مظاھر تحديد
 اإلعاقة ذي الطالب مكان تغيير قرار تاريخ من دراسية يامأ 10 خالل
دراسية يامأ لعشرة االستبعاد تثناءباس( الطالب سلوك ونناقل مخالفته بسبب
 واألب التعليمية المنطقة على يجب ،)المكان في تغيير دون صف في أقل أو

 األب يحدده كما( الفردية التعليمية الخطة فريق من الصلة ذوي واألعضاء
 الطالب، ملف في الصلة ذات المعلومات جميع مراجعة )التعليمية والمنطقة
 مالحظات أي بالطالب، اصةخال الفردية التعليمية الخطة ذلك في بما
 رسين،دملل

 :تحديد أجل من اآلباء يقدمھا صلة ذات معلومات وأي
 وجوھرية مباشرة عالقة له كان أو فيه تتسبب المعني السلوك كان إذا.1

 أو فل؛طال بإعاقة
 التعليمية المنطقة فيذنت لعدم مباشرة نتيجة ھو المعني السلوك كان إذا.2

 .بالطالب الخاصة ديةرالف التعليمية للخطة

 أي تحقق إلى الصلة ذوي واألعضاء األب ،ةالتعليمي المنطقة توصلت إذا
تقرير طالبلل الفردية التعليمية طةخلا فريق على يجب الشروط، ھذه من
 الطالب اقةعإ مظاھر من ھرمظ ھو السلوك أن

 فريق من الصلة ذوي واألعضاء األب ،ةالتعليمي المنطقة توصلت إذا
 مباشرة جةنتي وھ المعني سلوكال أن إلى للطالب ديةرالف التعليمية الخطة
 المنطقة عل جبي ية،دفرال التعليمية الخطة فيذنبت عليميةالت المنطقة اميق لعدم

 .ھذه القصور أوجه عاجلةمل فوري إجراء تتخذ أن التعليمية

 لبالطا عاقةإ مظاھر من مظھر نتيجة لوكسال أن إلى التوصل
 فريق من الصلة ذوي واألعضاء األب ،ةالتعليمي المنطقة توصلت إذا

 من ھرمظ ھو المعني سلوكال أن إلى للطالب ديةرالف التعليمية الخطة
 :الفردية التعليمة الخطة فريق على يجب الطالب، اقةعإ مظاھر

 أجرت قد التعليمية المنطقة تكن لم ما في،يوظ سلوكي يمقيت إجراء 	.1
مكان،ال تغيير عنه نتج الذي السلوك وقوع قبلًافيوظيًاسلوكي اًتقييم
 أو للطالب؛ سلوكي تدخل خطة وتنفيذ

 خطة عةمراج فيجب فعل،بال سلوكي تدخل خطة وضع تم قد كان إذا 	.2
 .السلوك ذلك لمعالجة الضرورة حسب وتعديلھا السلوكي التدخل

 تعيد أن يجب ،خاصة ظروف رعيفال العنوان أسفل ضحمو ھو ما باستثناء
 األب يتفق لم ما نه،م استبعاده تم الذي المكان إلى طالبلا التعليمية المنطقة
 التدخل خطة تعديل من كجزء المكان تغيير على التعليمية والمنطقة
 .السلوكي

 خاصة ظروف
لموظفي يجوز ال، أم الطالب اقةعإ اھرظم من اًمظھر السلوك كان سواء
 الخطة فريق يحدده( مؤقت بديل تعليمي مكان إلى لبطا استبعاد المدرسة
 كان إذا دراسي، يوم 45 عن تزيد ال لمدة )للطالب الفردية التعليمية
 :الطالب

سالح عهم كان أو سةالمدر إلى )أدناه التعريف انظر( اًسالح يحمل.1
 تخضع مدرسية وظيفة في أو المدرسة مقر في أو المدرسة، داخل
 ة؛يمعليتلا المنطقة أو مةالتعلي اإلدارة لوالية

 ،)التالي يفتعرلا انظر( وعةرمش غير مخدرة مواد يحوز أو تخدميس.2
 ،)اليتال التعريف انظر( محظورة مواد بيع على يحرض أو يبيع أو
 أو المدرسة مقر في أو سة،رالمد داخل تواجده أثناء
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 لوالية تخضع مدرسية وظيفة في
 أو ؛ةالتعليمي المنطقة أو التعليمة اإلدارة

 آخر خصلش )أدناه تعريفلا انظر( خطيرة جسدية إصابة في تسبب 	.3
 فةوظي في أو المدرسة مقر في أو سة،رالمد داخل وجودة أثناء

 .التعليمية المنطقة أو التعليمة اإلدارة لوالية تخضع مدرسية

 فاتيرعت
 ،3 ،2 ،1 الحقمال في رفةعم خرىأ مادة أي أو عقار ھي المحظورة المادة

 األمريكي قنينالت 21 المخدرة، المواد قانون من )ج( 202 قسملا في 5 أو 4
 .يدارلوف ريعاتشت ، (4)893.02 والقسم )ج(812

 مادة تشمل ال لكن محظورة، مادة ھي عةالمشرو غير المخدرة المادة
 رعاية أخصائي افإشر تحت قانوني بشكل تستخدمھا أو تحوزھا محظورة
 التقنين 21 القانون بموجب استخدامھا أو حيازتھا تمي أو له مرخص صحية
 .الفيدرالي القانون بنود من أي بموجب أو )ج(812 األمريكي

 دماتالخ يمقدت تمي مختلف كانم ھو )IAES( ؤقتم ديلب عليميت كانم
 دةعاق باتلمتطب يفيو يةيبأدت بابسوأل دةحدمةمنيز رةلفت به ميةيلعلتا
. 6A-6.03312 يمعلتلا لسمج

 ةركبي اطرخم منضتت يةدسج بةاصإ ھييرةطخلا ةيدسالج بةصاإلا
 أو قدف اضحة؛و أو منةزم ھاتوتش ل؛ئاھ جسدي لمأ؛ةالوفا لىإ تؤدي
 .يةقلع لوظيفة أو الجسم عضاءأ أو أطراف أحد فةيظول منزم لفت

 تمي حية غير أو يةح مادة أو أداة أو ازھج أو الحس أي ھوسالحلا
 ناءباستث ة،ريخط يةسدج بةصاإ أو اةالوف لىإ تؤدي قد أو في ااستخدامھ

 يناثن عن تهرفش طول قلي لذيا لجيبا ينسك شمليال لحصطلما ھذا أن
 .وصةب نصفو

 طاراإلخ
 في تغيير يصاحبه استبعاد قرار التعليمية المنطقة فيه تتخذ الذي التاريخ في
 المنطقة تخطر أن يجب الطالب، سلوك قانون مخالفة بسبب الطالب مكان
.اإلجرائية بالضمانات اًإخطار لھم قدمتو القرار بھذه اآلباء التعليمية

 يديبالتأ عاداالستب بسبب انكمال رتغيي

 اللوائح قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.536 
 يكون له الحالي التعليمي المكان من إعاقة ذي طالب استبعاد
:ذاإللمكان اًتغيير

أو صف؛ في دراسية أيام 10 من أكثر االستبعاد كان.1
ًانمط تمثل االستبعاد حاالت من مجموعة إلى الطالب تعرض.2

 :ألن

 في الطالب لسلوك كبير حد إلى مشابه الطالب سلوك .ب
 االستبعادات؛ من مجموعة عنھا نتج سابقة حاالت

 وقت إجمالي استبعاد، كل فترة طول مثل يةإضاف عوامل .ج
 بين الزمنية الفترة وتقارب الطالب، استبعاد

 و االستبعادات؛

ال أم للمكان اًتغيير يمثل االستبعاد نمط كان إذا ما يددحت يتم
 حالة وفي ة،التعليمي المنطقة لكذ وتحدد حدة على حالة كل حسب
الموافقة لإلجرءاتًاوفق مراجعة إلى ذلك يخضع ذلك، في الطعن
 .القضائية لإلجراءات أو القانونية لألصول

 المكان تحديد

 اتلتشريعا قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.531 
 التلحا ؤقتماليلبداليمتعللاانمك ديةرالف يةميعلتلاطةخلا فريق ددحي
 حتت اردةلوا االستبعاد حاالتو المكان في رغييت ھابحصاي تيال دستبعااال
 .الهأع صةخا ظروفو إضافية طةسل عنوانينلا

 طعنلا

 اتلتشريعا قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.532 
 عام
ًاوفق استماع جلسة عقد طلب تقديم اإلعاقة ذي الطالب ألب يجوز
:على يوافق لم إذا القانونية لألصول

 األحكام بموجب تخاذها تم الطالب مكان بتحديد يتعلق قرار أي.1
أو ھذه؛ ةالتأديبي

 .أعاله اولھانت تم التي اإلعاقة مظاھر تحديد.2

ًاوفق استماع جلسة عقد طلب تقديم التعليمية للمنطقة يجوز
 بمكانه الطالب احتفاظ أن تعتقد كانت إذا القانونية لألصول
 أو للطالب إصابة وقوع إلى األرجح على يؤدي قد الحالي
 .رينخلآل

 اإلداري القاضي سلطة

عنبالط تعلقي فيما ا،ًقرار ويتخذ اإلداري القاضي يستمع أن يجب
فيما القانونية لألصولًاوفق عاجلة استماع سةلج عقد ويطلب
:القرار تخاذا وعند يةالتأديب باإلجراءات يتعلق

 المكان لىإ اإلعاقة ذي الطالب إعادة اإلداري للقاضي يجوز.1
 االستبعاد أن اإلداري القاضي قرر إذا منه استبعاده تم الذي
 موظفي سلطة العنوان فلسأ الموضحة وطرشلل مخالفة كان

 من أكثر مجملھا في تمثل االستبعادات مجموعة .أ
 واحد؛ دراسي عام في دراسية أيام

 إعاقة مظاھر من ھرمظ ھو الطالب سلوك أن أو ،المدرسة
أو الطالب؛

 مكان إلى اإلعاقة ذي الطالب مكان تغيير طلب للقاضي يجوز.2
 دراسي يوم 45 عن تزيد ال لمدة مالئم قتمؤ بديل تعليمي
 حاليال بمكانه الطالب احتفاظ أن اإلداري القاضي قرر إذا
 رينخلآل أو للطالب إصابة وقوع إلى األرجح على يؤدي قد

 المنطقة دتاعتق إذا ھذه ماعتاالس جلسة إجراءات إعادة يجوز
 إلى الطالب إعادة أن التعليمية

17 
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 .ينرخآلل أو طالبلل إصابة وقوع لىإ جحرألا لىع سيؤدي ياألصل مكانه

ًاوفق تماعاس جلسة بعقد طلب تعليمية منطقة أو أب يقدم عندما
 تم التي بالشروط تفي استماع جلسة عقد يجب ة،القانوني لألصول
لألصول ًاوفق استماع جلسة عقد طلبات العنوانين أسفل تناولھا
 ما باستثناء ،القانونية لألصولًاوفق االستماع جلسات ،القانونية
:يلي

 لعقد ترتيبلا التعليمية المنطقة أو التعليمية ارةاإلد على يجب.1
أن جبي والتي القانوينة، لألصولًاوفق عاجلة استماع جلسة
سةلج عقد طلب يختار منًادراسي اًيوم 20 خالل تنعقد
 بعد دراسية يامأ 10 خالل قرار عنھا ينتج أن ويجب استماع
.االستماع جلسة

عن التنازل علىًكتابة تعليميةال والمنطقة اآلباء يوافق لم إذا.2
 يجب طة،االوس استخدام على توافقا أو النزاع، لحل اجتماع
 إخطار تلقي من أيام 7 خالل النزاع لحل اجتماع ينعقد أن
 يجوز.القانونية لألصول ًاوفق االستماع جلسة عقد طلب
 لألمر حل إلى صولوال يتم لم ما االستماع جلسة عقد
عقد طلب استالم تاريخ من اًيوم 15خالل ينالطرفُرضيي

.ةالقانوني لألصولًاوفق استماع جلسة
 العاجلة االستماع لجلسات يةإجرائ قواعد وضع للوالية يجوز.3

وضعھاب قامت التي تلك عن تختلف القانونية لألصولًاوفق
ولكن القانونية، لألصولًاوفق أخرى استماع لجلسات
 متسقة القواعد تلك تكون أن يجب الزمنية، األطر باستثناء
 بجلسات يتعلق فيما المستند ھذا في الواردة القواعد مع

.القانونية لألصولًاوفق االستماع

 جلسة في اتخاذه تم الذي القرار في عنالط األطراف ألحد يجوز
في الطعن طريقة بنفس القانونية لألصول ًاوفق عاجلة استماع
لألصولًاوفق المنعقدة األخرى االستماع جلسات قرارات
 ).أعاله ،الطعون انظر( القانونية

 ونعطلا خالل الطالب مكان

 اللوائح قانون 34
 سملقا يةالفيدرال

300.533 
 طلب أعاله، تناوله تم كما التعليمة، المنطقة أو األب يقدم حينما
بأمور يتعلق فيما القانونية لألصول ًاوفق استماع جلسة عقد

 التعليمة دارةواإل األب يوافق لم ما( الطالب يظل أن يجب تأديبية،
 البديل التعليمي المكان في )ذلك خالف على التعليمية المنطقة أو

 فترة انتھاء حتى أو اإلداري، القاضي ارقر صدور حتى المؤقت
 موظفي لطةس العنوان أسفل وتناولھا توضيحھا تم كما االستبعاد
ً.أوال يحدث أيھما ،المدرسة

 خاص يملعت لىع للحصول بعد ھلينالمؤ يرغ البطلل يةمالحا وسائل
 ماتدخ من به تبطري وما

 اتلتشريعا انونق 34
 سملقا يةالفيدرال

300.534 
 عام
 من به يرتبط وما خاص تعليم لتلقي مؤھل غير طالب خالف إذا

 التعليمة قةطنملا لدى وكان ب،الطال سلوك قوانين أحد خدمات
 إلى أدى الذي السلوك وقوع قبل )أدناه محدد ھو كما( المعرفة
 أية تأكيد للطالب يجوز إعاقة، ذي الطالب أن التأديبي، راءجاإل

 .اإلخطار ھذا في تناولھا تم الحماية وسائل من وسيلة

 اتءاجرإ اتخاذ إلى يؤدي الذي السلوك معرفة أساس
 ةتأديبي
 ھو الطالب بأن معرفة لديھا التعليمية المنطقة أن اعتبار يجب
 راءجإ خاذتا إلى يؤدي الذي السلوك وقوع قبل إعاقة ذو طالب
:لتاليةا التاحال في تأديبي

حاجة في الطالب بأنًكتابة مخاوفه عن الطالب والد أعرب إذا.1

الموظفين إلى خدمات من به يرتبط وما اصالخ التعليم إلى 


إلى أو المالئمة التعليمية الوكالة في اإلداريين أو المشرفين 

طالب؛لا مدرس

 الطالب استحقاق بمدىيتعلق اًتقييم طلب قد الوالد كان إذا.2
 بموجب خدمات من به يرتبط وما الخاص التعليم على للحصول
أو اإلعاقة؛ ذوي األفراد تعليم قانون من ب زءالج

 المنطقة موظفي من يرهغ أو الطالب مدرس أعرب إذا.3
 ذيال السلوكي النمط بشأن معينه مخاوف عن التعليمية
نطقةبالم الخاصة التعليم مدير إلىًمباشرة الطالب أظھره
 نطقةالم في اإلشراف موظفي من غيره إلى أو التعليمية،
 .التعليمية

 تاثناءاست
:لتاليةا الحاالت في معرفة على التعليمية المنطقة تعتبر ال
 التعليم خدمات رفض أو له تقييم راءجبإ لطالبا والد يسمح لم.1

أو الخاص؛
 قةاإلعا ذوي من ليكون مؤھل غير أنه وتقرر الطالب تقييم تم.2

 .اإلعاقة ذوي األفراد تعليم قانون من ب زءالج بموجب

 للمعرفة أساس وجود عدم حالة في تنطبق شروط
 إجراءات اتخاذ قبل معرفة، التعليمية منطقةلا لدى يكن لم إذا

 تم كما إعاقة، ذي طالب ھو الطالب بأن الطالب، ضد تأديبية
 الذي السلوك معرفة أساس الفرعيين العنوانين أسفل أعاله تناوله
 يخضع قد ،استثناءاتو تأديبية إجراءات اتخاذ إلى يؤدي
 الطالب على تطبيقھا يتم تيلا يبيةالتأد اإلجراءات إلى الطالب
.ًامشابھ اًوكسل ارتكبوا الذين اإلعاقة ذوي غير

 تيال الزمنية الفترة خالل طالب لتقييم طلب تقديم تم إذا ولكن،
 التقييم راءجإ يجب ية،التأديب ءاتااإلجر إلى الطالب فيھا يخضع
 .عاجلة بصورة

 الذي التعليمي المكان في الطالب يظل التقييم، اكتمال وحتى
 المؤقت اإليقاف يشمل أن كنيم والذي المدرسة، سلطات تحدده
 .تعليمية خدمات على الحصول دون الطرد أو

 يمالتقي معلومات أخذ مع إعاقة، ذي طالب ھو الطالب أن تقرر إذا
 المنطقة على يجب االعتبار، في اآلباء يقدمھا التي والمعلومات
 بموجب خدمات من به يرتبط وما خاص تعليم تقدم أن التعليمية
 ذلك في بما اإلعاقة، ذوي األفراد تعليم قانون من ب زءالج
 .أعاله تناولھا تم التي التأديبية، وطالشر
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 ھاتخذت التي ءاتاواإلجر قضائيةال اتطلوالس ونناقلا اذفنإ اتطلس إلى اإلحالة

 يعاترشالت ونقان 34

 300.535 قسملا الفيدرالية
 ذوي األفراد تعليم ونناق من ب الجزء إن

 :اإلعاقة
لىإ إعاقة ذو طالب ھاكبيرت مةيرج عن الغاإلب وكالة أي على يحظر ال .1 

 أو ة؛لمالئما السلطات
مايف امھامھ ھاسرامم من يةالقضائ السلطاتو نونالقا فاذنإ اتسلط نعيم ال .2 

 اھرتكبي التي ئمجرالا على الوالية نوناوق راليالفيد نونالقا بتطبيق يتعلق
 .اإلعاقة ذي البطال

 السجالت إرسال
:التعليمية المنطقة فإن قة،اإع ذو طالب ھاكبارت مةيرج عن التعليمية المنطقة أبلغت إذا
 السجالت ونسخ للطالب الخاص يمعلتلا التسج نسخ السرإ من كدتأت أن يجب.1

و بالجريمة؛ الوكالة اھترأخب لتيا السلطات بلق من ھافي للنظر أديبيةتلا
 السجالت من ونسخ للطالب الخاص التعليم سجالت من سخن سلتر أن وزجي ال.2

 وصيةصخوال يةميعلتلا وققحلا قانون به محيس الذي المدى لىإ إال أديبيةتلا
 .لألسرة

 ةالنفق على الخاصة المدارس في البطلل اءبآلا لتسجيل المنفرد ضعالو اتطلبتم
 ةمالعا

 عام

 فيدراليةال وائحالل ونقان 34
 300.148 القسم

 اإلعاقة ويذ األفراد تعليم قانون من ب الجزء ترطشي ال
 ذلك في ماب م،ليلتعا يفكالت يةميعلتلا قةطنملا تدفع أن

 ذي لطفلك ات،مدخ من به طيرتب ماو الخاص التعليم
 أتاحت إذا خاصة نشأةم أو اصةخ ةسمدر في قة،ااإلع
 يناجموال المالئم ميكوحلا التعليم ليميةعالت المنطقة
 نشأةم أو مدرسة في طفللا يلسجت أنت رتختاو لطفلك
 ھال ابعةلتا مةيلعتال المنطقة تضع أن جبي ولكن .خاصة
 معالجة تمي الذين الطالب ضمن طفلك الخاصة المدرسة
 الألطفاب علقتي مافي ب الجزء بنود بموجب مھاتاجاحتي
مادةللًاوفق خاصة ةسمدر في مھلسجيبت ائھمآب قام الذين

 تىح 300.131 القسم التشريعية ئحواالل قانون 34
 .300.144 القسم
 اصةخ مدرسة في بالتسجيل اصخلا المبلغ استرداد
ة،يميلتع منطقة طةسل تحت دماتخ من به بطرتي ماو خاص تعليمًامسبق طفلك لقىت إذا
 يةثانو مدرسة أو خاصة ابتدائية مدرسة خاصة، حضانة في لكطف جيلست اخترت وقد
 ضياقلل أو ةحكململ وزجي مية،ليلتعا المنطقة طةساوب اإلحالة أو الموافقة دونب خاصة
 ضياقلا أو مةحكلما دتوج وإذا يلسجلتا تكلفة الوكالة إليك ردت أن يطلب أن اإلداري
 المناسب الوقت في ينجاوالم ئمالمال يمكوالح التعليم لطفلك توفر لم الوكالة أن اإلداري
 ضياقلا يجد قد.اًالئمم الخاص التعليم انك إذا الخاصة ةسالمدر في يلتسجلا قبل

تيال الوالية راييمع لبيي يكن لم إذا تىحاًئممال يلسجلتا أن ةحكملما أو اإلداري

 .التعليمية قطناموال إلدارةا تقدمه الذي التعليم لىع تسري

 لغالمب استرداد على تقييد
:السابقة الفقرة في تناوله تم ماك المبلغ رد رفض أو االسترداد مبلغ يضفخت يجوز

 بلق الفردية التعليمية الخطة في رتهضح اعتماج خرآ في )أ(:التالية الحاالت في.1
 أنك الفردية ليميةعالت الخطة يقفر تخبر لم امة،لعا المدرسة من فلكط ادستبعا

 لك،فلط انيجوم ئمالم ميكوح تعليم يروفلت التعليمية المنطقة تهضرع ما ترفض
 لىع خاصة مدرسة في طفلك يلسجت بشأن تكنيو مخاوفك يحوضت ذلك في ماب

ادستبعالا بلق ليميةعالت المنطقة لىإ ًابياتك اًإخطار سلتر لم )ب( أو امة،لعا النفقة
 يتضمن )عمل يوم أي فقاوت إجازات أي ذلك في ماب( قلألا لىع ملع أيام عشرةب
؛تاموللمعا تلك

 إخطار فيروبت ،ةاملعا المدرسة من طفلك استبعاد بلق مية،ليتعلا المنطقة قامت إذا.2
 المالئم التقييم رضغب بيان لكذ في ماب( طفلك قييمت في ھايتبن إليك بقمس بياتك
 لم رفاتكصت أن حكمةلما دتجو إذا أو ييم؛لتقل طفللا تحظر لم ولكنك ،)لوعقموال
 ولةقعم كنت

:تردةمسال بالغملبا علقتي مايف كن،لو
 من المدرسة منعتك )أ(:إذا ارخطاإل دمقت لم إذا افعھد رفض أو ھاخفض عدم يجب.1

 تم الذي طارخاإل تقديم عن كليتؤوسمب إخطار على صلتح لم )ب( ر؛اطإلخا تقدم
و ك؛لفلط نيبد ضرر في رجحألا على االلتزام سيتسبب )ج( أو أعاله؛ تناوله

ضياقلا أو مةحكلما يردقتل ًاوفق ا،فعھد رفض أو تردةمسال المبالغ تخفيض يجوز ال.2
 كان إذا )أ(:التالية الحاالت في وبطلملا ارخطاإل ديمقت دمع سببب اإلداري،
 ببسسيت )ب( ة؛ليزينجاإل غةبالل الكتابة عليه ذرعتوي بةتاوالك القراءة يجيد ال األب
 .لطفلل ركبي معنوي ضرر في رجحألا لىع االلتزام

 اصةخ مدارس في تسجيلھمب بائھمآ قام الذين قةإلعاا ذوي البطلا اتطلبتم

 مةاع معلومات

 – 300.144300.129 القسم فيدراليةال وائحالل ونقان 34
 لوحصال خاصة ارسدم في بتسجيلھم بائھمآ قام الذين إلعاقةا ذوي للطالب يحق ال
 رسةدالم في يلھمتسج اءأثن خدمات من به يرتبط ماو الخاص عليمللت ألفرادا حقوق لىع
 خاصة ارسدم في ينجلمسال طالبلا آباء لىإ تاليةلا لحقوقا ديمقت يتم ولكن .صةخاال
 :ربحية غير
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5

 فلطلا عن حثالب

 اتلتشريعا قانون 34 صةخالا سةردملا مسؤولي اءرآ على ميةيلعلتا قةطنلما افقوت لم ذاإ .
 سملقا يةالفيدرال يرسفلت يةالمحل دةحولا ديمقت يةيفك واعھا،أنو مةدخلا بنود أنبش
 300.131.اترارقلا لتلك يةيمعلتلا منطقةلا اذتخا اءرو باألسباب تابيك

 مدرسةال لھا تابعةلا التعليمية المنطقة اللخ من طفلك تقييم لك يحق
 العادلة خدماتلا يددحت

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.137 

 الربحية غير اصةخال المدرسة لھا تابعةلا التعليمية قةالمنط تتخذ أن يجب
 إلى فيرھاوت وبلطالم بالخدمات يتعلق فيما ھائيةنال )تاالقرار( القرار
 رسمدا في بتسجيلھم آبائھم قام الذين المؤھلين اإلعاقة ويذ البطلا
 .سبناالم قتالو في الھادف التشاور اعاةمر مع اصةخال

 العادلة ماتدخلا توفير

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.138 

 هدوال قام إعاقة ذي طالب يأل بالنسبة ،ةالتعليمي المنطقة على يجب
 تقدم وفس ھاأن ليميةعالت المنطقة توقرر اصةخ درسةم في بتسجيله
 من اصةخال رسةدالم ممثلي مع اجتماع بعقد وتقوم دأتب أن له، اتالخدم
 التعليم فصيلبالت ناولتت التي الخدمات خطة جعةاومر وتدقيق يرتطو أجل

 جبي المالئم مدىال وإلى .فيرھاوت المقرر لصلةا ذات اتوالخدم الخاص
 مع يتسق حون على الخدمات خطة وضع الخدمات خطة يقفر على
 .الفردية عليميةالت طةالخ تطوير

لألصول اًفقو االستماع جلسات
 يةالقاون

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.140 

دعاءاتاال لىع قانونيةلا ولألصل اًوفق االستماع سةجل تطلباتم تنطبق
 رسداالم البط عن حثالب تجاه بواجبھا تعليمية منطقة إيفاء بعدم

 التزامات تكون .إلعاقةا ويذ من لكطف كان ذاإ ما لتحديد اصةخال
 تسجيله حالة في اإلحالةو الطفل عن حثبالب خاصةال التعليمية المنطقة
 رسبالمدا ينالمسجل البطلا تجاه اتااللتزام فسن ھي اصةخ رسةدم في
 .العامة

 النفقات

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.133 

 يةالربح غير اصةخال لمدرسةا ھال عةباالت يةيملعتلا قةالمنط لىع يجب
 في ھمليجستب ھمئاآب قام ينذلا ديندالمح البالط عةومجم على فاقنإلا
اًفقو ددالمح لدوالراب بلغملا بنفس قةعاإلا ذوي من اصةخ رسمدا
 ھؤالء ددعل بةسنالب ميةيلعلتا قةطنلمبا يةلاردفيال خاصلا ليمعالت امحكأل
 اصاختص بموجب اإلعاقة ذوي البللط مالياإلج ددعلا إلى البالط
 .يةليمعلتا قةطنلما

 التشاور

 اتلتشريعا قانون34
 سملقا يةالفيدرال

300.134 
 بائھمآ امق الذين البطلل اصالخ يملعتلا خدمات وتنفيذ وضع عند

 بالتشاور ليميةعالت المنطقة تلتزم أن جبي اصة،خ ارسدم في بتسجيلھم
 سروالمدا البطلا ؤالءھ ممثلي مع مالئمة طريقةبو المناسب الوقت في
 :ليةاتلا بالمسائل يتعلق فيما اصةخال

 آبائھم قام الذين البطلا كان إذا وما ذاتھا الطفل عن حثلبا عملية .1
ًفضال عادل شكلب شاركوني وفس اصةخ ارسدم في بتسجيلھم
 رسادملا من والممثلين البطلا الءھؤ آباء إخطار كيفية عن
 العملية؛ بھذه اصةخال

122 صفحة انظر .ييمھمقوت ھموتعريف وتحديدھم إلعاقةا ويذ اصةخال

3

 جبومب اتوالردال من ناسبةتلما حصةلا التعليمية المنطقة تحدد يفك . 
 ھا؛قفاإن يتم وفس لتيا يةيدرالالف اللوائحولألصل ًافقو االستماع ساتلبج المتعقلة المعلومات لىع ولحصلل

 العام خالل العملية ھذه تفعيل فيةيك ذلك في ماب فسھا،ن لتشاورا عملية ..القانونية
ت؛مادخلا في الھادفة كةالمشار ضمان أجل من سيالدرا

 ھي وما لصلةا اتذ لخدماتوا خاصلا ليمعالت توفير ومكان كيفية.4 الوالية إلى اوىكلشا
 اتلتشريعا قانون34

 سملقا يةالفيدرال
300.140 

 المنطقة فاءيإ بعدم دعاءاتاال على الوالية إلى الشكاوى اتمتطلب بقتنط
 بائھمآ قام ذينلا البللط لةداعلا كةبالمشار رصةفلا جاهت جبھابوا التعليمية
 اإلعاقة؛ ذوي األفراد تعليم قانون جبموب اصةخ ارسدم في بتسجيلھم
 تقديم ةإمكاني ذلك في ماب عادلة؛ال اتالخدم تقديم التشاور؛ عملية ات؛قالنف
 دماتخ مكتب التعليمية، اإلدارة إلى وىكش اصةخلا رسالمدا ؤوليمس
 في ركتشا لم لتعليميةا المنطقة بأن دعاءلال البطلوا الستثنائيا التعليم
 االھتمام تھتم لم أو سبالمنا الوقت بھا تقوم لم أو الھادفة لتشاورا عملية
 .صةلخاا رسالمدا ليمسؤو بآراء الكافي

 وضمفال د،راويتس بام

309256 
 في اجعةالمر تمت

05/14 
20 

 وضع وكيفية الخدمات أنواع ذلك في ماب ه،رفوت التي اتالجھ
 الكافية والمألا توفر عدم حالة في لھا مخصصةلا المالية صصالح
 وقتو اتلقرارا ھذه خاذتا وكيفية الب؛طال لجميع الخدمة تقديمل

 و اتخاذھا؛

 ماناتضال ولح اتوملمعلا من زيدم على ولصحلل
 :بـ االتصال اءجرلا ائي،تثناالس لطالبا يملعلت جرائيةاإل

 طقةنملا في ئيانتثسالا لبالطا يمتعل مسؤول 	•
 لھا عبتاال ميةيالتعل

 والطالب االستثنائي التعليم اتخدم مكتب 	•
 داوريلف بوالية التعليمية اإلدارة في

850-245-0476 


