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 قوانين واليه اريزونا

 4002حقوق اولياء امور طالب ذوي االحتياجات الخاصه

 

متحده ان تزود يجب على دوائر التعليم في واليه اريزونا وتحت حمايه القانون الفيدرالي للواليات ال 
اولياء االمور بنسخه عن القانون مره واحده في السنه الدراسيه او اذا طلبها اولياء االمور او اذا 

 دعى االمر الى نقل الطالب من مدرسه الى اخرى .

 
 يجب ان تتضمن هذه النسخه تفسير كامل للقانون
 

 
Rev. 1-09 SA02 



 

 الجراءات الوقائيه لضمان حقوق طالب ذوي االحتياجات الخاصه
 
 

GENERAL INFORMATION 

 
الشعار الكتابي المسبق ا  

 

34 CFR §300.503 
 مالحظة

 :لتاليةا اءاتباإلجر قامت متى ،(كتابية رةصو في معينة تمعلوما لك متقد) تابيا آ را  شعاإ لك متقد أن ستكرلمد لتعليميةا لمنطقةا على يجب

 أو ؛لطفلك مناسب مجاني معا تعليم تقديم أو ،تعليمية بمؤسسة لحاقهإ أو ،ييملتقا أو ،لطفلا حالة تغيير أو ارصدإ ضتعر -1

 لمسبقا لكتابيا رإلشعاا ناآ إذا .لطفلك مناسب مجانيمعا تعليم تقديم أو ،لطفلك قإللحاا ضعو أو ،لتقييما أو ،ضعهو تغيير أو ارصدإ ترفض -2

 مثل فيه نيطلبو يلذا لوقتا نفس في را  شعاإ لتعليميةا لمنطقةا متقد ففسو ،رألما ليو فقةامو يتطلبو لتعليميةا لمنطقةا تتخذه اءبإجر يتعلق

 .فقةالموا ذهه

 رإلشعاا نمضمو

 :لتاليةا تصفاابالمو يتسم أن لكتابيا رإلخطاا على يجب

 ؛هذتخاالمنطقةا ترفض يلذا أولتعليميةالمنطقةا جانب من حلمقترا اءإلجرا صفو -1

 اء؛إلجرا فضر أو حالتعليميةباقترالمنطقةا مقيا سبب حشر -2

 فضر أو احقترا نبشأ اارهقر ذتخاا في ستكرلمد لتعليميةا لمنطقةا تستخدمه يلذا لتقريرا أو ،لسجلا أو ،لتقديرا أو ،للتقييم اءجرإ لآ صفو -3

 اء؛إلجرا

 Individuals)المعوقين  متعلي نقانو من( B) ءلجزا في لمقدمةا لحمايةا اءاتجرإ وطشر بموجب للحماية دببنو تتمتع بأنك يفيد نبيا إدراج -4

with Disabilities Education Act: IDEA ) 

 يمثل ال ستكرلمد لتعليميةا لمنطقةا ترفضه أو تقترحه يلذا اءإلجرا ناآ إذا ئيةاإلجرا لحمايةا رشعاإ صفو على حصولك بكيفية ركخطاإ -5

 ؛تقييم لعملية مبدئية حالةإ

 ؛لمعوقينا تعليم نقانو من( Part B) ءلجزا بستيعاا في ةاعدمس على لللحصو طلبا  بها للالتصا لك درمصا إدراج -6

 ،سةرلمدا قبل ما لمرحلة صلخاا لتعليما لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا ويلذ بالتعليم لمعنيةا طفلك لجنة ستهادر ىخرأ راتخيا يةأ صفو -7

 عن فضال  رات؛لخياا تلك لرفض فعتهاد لتيا بألسباوا

 .فضهر أو اءإلجرا احقترا لىإ ستكرلتعليميةلمدالمنطقةا فعتد لتيا ىألخرا بلألسبا صفو تقديم -8

مفهومة بلغة رإلشعاا تقديم  

 مال،لالتصا عليه تعتمد شكل يبأ أو مألا بلغتك تقديمه يجب ماآلعامةا رجمهو جانب ستيعابهامنا يمكن بلغةو تابيةرةآصو في رإلشعاا تقديم يتم أن يجب

 لتعليميةا لمنطقةا على فيجب ،لمكتوبةا للغةا يمثل ال لالتصاا لشكاأ من آلخرا لشكلا أو مألا لغتك انتآ إذا بذلك ملقياامكانيةإ معد ضحالوا من يكن لم

 :يلي دمماكد تت أن ستكرلمد

 ل،التصاا لشكاأ من آخر شكل يبأ أو ىخرأ رةصو بأية مألا بلغتك لك تقديمه يتم أن أو شفهيا  لك رإلخطاا ترجمة تتم أن  -1
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 ر؛إلشعاا نمضمو فهمت نكأ -2

 .2و 1 بالشرطين ءلوفاا على تابيآ ليلد كناه نيكو أن يجب ماآ -3

  اللغة االم 
 

34 CFR §300.29 
 

 لديك الحق في الحصول على المعلومات باللغة التي تفهمها .
 

 في اللغة االنجليزية تعني ما يلي : اللغلة االم، عندما تستخدم من قبل شخص ذا كفاءة محدودة
 اللغة التي تستخدم عادة من قبل ذلك الشخص، او، في حالة الطفل، اللغة التي يستخدمها والد الطفل عادة -1
 اللغلة المستخدمة عادة من قبل الطفل في البيت او اليسئة التعليمية، في جميع اشكال التواثل المباشر مع الطفل )بضمنها تقييم الطفل( -4
  

ل لغة ين لديهم لغة مكتوبة، فهي تعني طريقة التواصل التي يستخدمها الشخص عادة )مث1بالنسبة لالشخاص المصابين بالصم او العمى، او االشخاص ال

 االسارات، بطريقة بريل، او التواصل الشفهي(.

 

  البريد االلكتروني 

 

34 CFR §300.505 
 

 
تعليمية.مات عن طريق البريد االلكتروني، اذا كان ذلك متاحا من قبل شعبة المدرايس في منطقتك اللديك الحق في اختيار الحصول على المعلو  

البريد اذا كانت شعبة المدراس توفر لالباء واالمهات خيار استالم الوثائق عن طريق البريد االلكتروني، يمكنك اختيار استالم ما يلي عن طريق 

 االلكترني:

 التبليغ المكتوب المسبق -1

 بيان اجراءات الحماية -2

 التبليغات المتعلقة بطلبات االجراءات القانونية -3

تعريف -موافقة الوالدين   

 

34 CFR §300.9 
 

لغاء( الموافقة.لديك الحق في الموافقة على مشاركة العملومات او اتخاذ بعض االجراءات، ويجب ان تبلغ بهذا الحق بلغة تفهمها. لديك الحق في سحب)ا  

 الموافقة 

 الموافقة تعني :

( قدم تم تبليغك بصورة كاملة وبلغتلك االم او بطريقة التواصل االخرى التي تستخدمها )مثل لغة االشارات،طريقة بريل،او التواصل الشفهمي -1

 بجميع المعلومات حول االجراء الذي بشترط موافقتك عليه.

 اء وقوائم السجالت )ان وجدت( التي ستنشر والى من سوف تنشرانك تفهم ذلك االجراء وتوافق عليه كتابيا، والموافقة تصف االجر -4

انك تفهم بأن موافقتك امر طوعي ويمكنك سجب موافقتك في اي وقت. سحبك للموافقة التعني ابطال اجراء تم اتخذاه بعد ان اعطيت موافقتك  -3

 وقبل سحبك لها

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موافقة الوالدين  
 

34 CFR §300.300 
 

موافقة على التقييم االولي ال  

متعلقة حسب قانون ال يمكن لشعبة المدارس في منطقتك التعليمية القيام بتقييم اولي لطفلك لتحديد اهليته للحصول على التعليم الخاص والخدمات ال  

 IDEAدون فعل ما يلي اوال:

 تزويدك بتبليغ مكتوب مسبق لالجراء المقترح -1

 الحصول على موافقتك -2

كان طفلك طفال ذا  عبة المدراسة ان تبذل جهود معقولة للحصول على موافقتك المنية على معرفة تامة قبل اجراء التقييم االولي لتحديد ما اذايجب على ش

 قدرات ذهنية محدودة
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خدمات المتعلقة لطفلك.ي انك قد اعطيت موافقتك ايضا لشعبة المدراس للبدء في تقييم التعليم الخاص و الان موافقتك على اجراء التقييم االولي ال يعن  

جابة لطلب اذا كان طفلك مسجال في مدرسة حكومية او كنت تحاول تسجيل طفلك في مدرسة حكومية وكنت قد رفضت الموافقة او اخفقت في االست

الوساطة او  ون بأمكان شعبة المدرسة،ولكنها غير ملزمة،بمجاولة اجراء تقييم اولي لطفلك من خالل استخدامالموافقة الجراء التقييم االولي،فسيك

ك اذا لم تتابع اجراء االجراءات الفانونية الموصوفة الحقا في هذه الوثيقة. سوف لن تخرف شعبة المدارس التزاماتها بتحديد، والتعرف على،وتقييم طفل

الظروف. تقييم لطفلك تحت هذه   

 قوانن خاصة للتقييم االولي لالطفال الين تحت وصاية الوالية :

 ) اذا كان الطفل تحت وصاية الوالية وال يعيش مع والده او والدته(

 ديد ما اذا ما كان الطفل طفال ذا قدرات ذهنية محدودة اذا:الد)ة( الجراء التقييم االولي لتحال تختاج شعبة المدراسة الى موافقة الو

 بالرغم من بذل جهود معقولة، لم تسطع شعبة المدراسة ايجاد والد)ة( الطفل -1

 تم ابطال حقوق الوالدين وفقا لقانون الوالية، او -2

 قام القاضي بتحويل حق اتخاذ الخيارات التعليمية وحق الموافقة على اجراء التقييم االولي الى شخص اخر غير الوالد)ة( -3

 وحسب المكان الذي تحدده الوالية للطفل ليعيش فيه، هو الطفل الذي : IDEA مستخدم في قانون الطفل تحت وصاية الوالية، كم هو

 في رعاية عائلة اخرى  -1

 يعنبر تحت وصاية الوالية حسب قانون الوالية،او -2

 في رعاية وكالة حماية اطفال الحكومة -3

 اب او ام بالوصاية  الطفل تحت وصاية الوالية ال يتضمن الطفل الذي في رعاية عائلة اخرى ولديه

 موافقة الوالدين للحصول على الخدمات

لك يجب على شعبة المدارس بذل جهود معقولة للحصول على موافقتك المبنية على معرفة تامة قبل تقديم التعليم الخاص و الخدمات المتعلقة لطف

 للمرة االولى.

والخدمات المتعلقة للمرة االولى، او اذا رفضت اعطاء هكذا موافقة، فيجب اذا لم تجب على طلب موافقتك على حصول طفلك على التعليم الخاص 

ان ال تقوم شعبة المدراس باستخدام اجراءات التوسط او االجراءات القانونية من اجل الحصول على موافقة او قرار بتوفير التعليم الخاص 

 دون موافقتك.الخاص بالطفل( لطفلك   IEPوالخدمات المتعلقة )التي بنصح بها فريق 

ة و اذا رفضت الموافقة على حصول طفلك على التعليم الخاص والخدمات المتعلقة للمرة االولى، او اذا لم تجب على طلب الحصول على هكذا موافق

 ي مطقتك التعليمية:لم تقم شعبة المدراسة بتزويد طفلك بالتعليم الخاص والخدمات المتعلقة التي حاولت طلب موافقتك عليها، فأن شعبة المدرسة ف

 ( لطفلك بسبب عدم تقديمها هذه الخدمات لطفلكFAPEلم تخالف شروط توفير التعليم الحكومي المجاني المناسب ) -1

( او تطوير برنامج التعليم المخصص للفرد لطفلك للتعليم الخاص والخدمات IEPغير ملزمة بعقد اجتماع برنامج التعليم المخصص للفرج ) -2

 لبت موافقتك عليها.المتعلقة التي ط
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 موافقة الوالدين العادة التقييم
 

 يجب على شعبة المدراس الحصول على موافقتك المبنية على معرفة تامة قبل اعادة تقييم طفلك، اال اذا امكن لشعبة المدرسة ان ترهن :
 معقولة للحصول على موافقتك العادة تقييم طفلك ،اوانها اتخذت خطوات  -1
 انك لم تستجب -4

 
 في تلك الحالة، ستباشر شعبة المدارس بعملية اعادة التقييم.

ءات التوسط اذا رفضت الموافقة على اعادة  تقييم طلفك، فيكمن لشعبة المدرسة، ولكنها غير ملزمة، بمتابعة اعادة تقييم طفلك من خالل استخدام اجرا

 تخرق اي من االجراءات القانونية لمحاولة الغاء رفضك الموافقة على اعادة تقييم طفلك . وكما هو الحال مع التقييمات االولية، فأن شعبة المدراس الو

 اذا لم تقم بمتابعة اجراء اعادة التقييم بهذه الطريقة.   IDEAالتزاماتها حسب قانون 

 موافقة الوالدينتوثيق بذل الجهود المعقولة للحصول على 

وليه، لتوفير يجب على شعبة المدارس في مطقتك التعليمية االحتفاظ بالوثائق التي تثبت بذل  جهود معقولة للحصول على موافقة الوالدين للتقييمات اال

تحت وصاية الوالية لغرض التقييمات االولية. التعليم الخاص و الخدمات المتعلقة للمرة االولى، والعادة التقييم،وتحديد مكان اباء و امهات االطفال الذين 

 ويجب ان تتضمن الوثائق سجال لمحاوالت شعبة المدارس في هذه النواحي، مثل :

 تسجيالت مفصلة للمكالمات الهاتفية التي اجريت او تم محاولة اجرائها ونتائج هذه المكالمات -1

 ت، اونسخ الرسائل المرسلة الى االباء و االمهات واية اجوبة اتسلم -2

 سجالت مفصلة للزيارات التي تم القيام بها الى منزل الوالد)ة( ام محل وظيفته ونتائج هذه الزيارات -3

  الغاء موافقتك

لى جميع لديك الحق في الغاء موافقتك على اتسمرار حصول طفلك على التعليم الخاص او الخدمات المتعلقة في اي وقت كان؟ مثل هذا االلغاء ينطبق ع

عليم الخاص و الخدمات المتعلقة التي يحصل عليها طفلك. اذا كنت غير موافق على خدمة معينة، يمكنك معالجة هذه القضية مع فرق برنامج خدمات الت

IEP .الخاص بطفلك واذا لم يتم التوصل الى حل، تتوفر خيارات الوساطة و االجراءات القانونية لحل هذا االمر 

 الخاص  IEPالى مدير التعليم الخاص المحلي، مدير مدرسة طفلك، او مسنق برنامج يحب عليك تقديم هذا الطلب كتابة  -

 يجب على شعبة المدارس عندئذ تزويدك بتبليغ مسبق مكتوب قبل ايقاف الخدمات التي يحصل عليها طفلك -

 جلسة االستماع ينقض قرارك يجب ان ال تستخدم شعبة المدارس الوساطة او االجراءات القانونية لمحاولة تغيير رأيك او جعل محقق -

 ال يجوز لشعبة المدراس مطالبتك بتفسير اساب طلبك التي تقدمت به اليقاف الخدمات التي يحصل عليها طفلك -

اذا غيرت رأيك في المستقبل واردت ان يحصل طفلك على الخدمات مرة اخرى، يجب على شعبة المدارس معاملة طلبك ذلك كطلب الجراء  -

 من طلب اعادة التقييمتقييم اولي، بدال 

 ال تطلب موافقتك قبل ان تقوم شعبة المدارس ب :

 مراجعة البيانات الموجودة كجزء من تقييم او اعاجة تقييم طفلك، او -1

و ا اجراء امتحان او تقييم اخر لطفلك يجرى لطيع االطفال اال اذا تطلب االمر موافقة جميع اباء و امهات جميع االطفال قبل اجراء االمتحان -2

 التقييم

 يجب ان ال تستخدم شعبة المدراسعدم موافقتك على خدمة او نشاط لحرمان طفلك من اية خدمات، منافع، او نشاطات اخرى.
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م المنزلي لطفلك ولم توافق على التقييم االولى لطفلك او اعادة التقييم ، اذا كنت قد سجلت طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك او اذا كنت توفر التعلي

ءات او اخفقت في االستجابة لطلب الموافقة، فيجب ان ال تستخدم شعبة المدارس اجراءات الغاء عدم الموافقة )مثل اجراءات الواساطة و االجرا

خدمات عادلة ) الخدمات المقدمة لالطفال ذوي القدرات الذهنية المحدودة القانونية( وتكون غير ملزمة بأعتبار طفلك مؤهال للحصول على 

 المسجلين في مدارس خاصة من قبل الوالدين(.

 التقييمات التعليمية المستقلة  

المدارس في منطقتك  اذا كنت ال تتفق مع التقييم الذي اجرته شعبة المدارس، فلديك الحق في طلب اجراء تقييم لطفلك من قبل جهة غير مرتبطة بشعبة

 التعليمية، و على نفقة شعبة المدارس. 

34 CFR §300.502 
 

 عام

قبل شعبة المدارس. كما هو موصوف ادناه، لديك الحق في الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلك اذا كنت ال تتفق مع التقييم الذي اجرى لطفلك من  

مستقل وحول معايير  ى شعبة المدارس تزويدك بمعلومات حول مكان الحصول على تقييم تعليمياذا طلبت الحصول على تقييم تعليمي مستقل، فيجب عل

 شعبة المدارس التي تنطبق على التقييمات التعليمية المستقلة.

 تعريفات 

 القييم التعليمي المستقل يعني التقييم الذي يحرى من قبل مقيم مؤهل في شعبة المدارس المسؤولة عن تعليم طفلك.

، والتي IDEAنفقة الحكومة تعني ان شعبة المدارس سوف تدفع كامل تكاليف التقييم او تضمن لك اجراء التقيي مجانا. وذلك وفقا لشروط قانون  على

 IDEAن تسمح لكل والية بأستخدام ما هو متاح في الوالية من مصاد دعم الوالية ومصادر الدعم المحلية و الفيدرالية و الخاصة لتلبية شروط قانو

 حق الوالدين في الحصول على تقييم على نفقة الحكومة

 لديك الحق في الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلك اذا ال تتفق مع التقييم الذي اجرته شعبة المدارس لطفلك و حسب الشروط التالية :

بة المدارس في منطقتك التعليمية، ودون اي تأخر اذا طلبت الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلك على النفقة الحكومية، فيجب على شع -1

( b( تقديم طلب اجراء قانوني لطلب اجراء جلسة استماع الظهاء ان التقييم الذي اجرى لطفلك كان مناسبا،او )aغير ضروري القيام اما ب : )

ان التقييم الذي حصلت عليه لطفلك ال يتوافق  توفير تقييم تعليمي مستقل على نفقة الحكومة، اال اذا اظهرت شعبة المدارس في جلسة استماع

 ومعايير شعبة المدارس.

اذا طلبت شعبة المدارس عقد جلسة اسمتاع وكان القرار النهائي ان التقييم الذي اجرته شعبة المدارس كان مناسبا،فسوف تحتفظ بحقك في  -2

 اجراء تقييم تعليمي مستقل، ولكن ليس على نفقة الحكومة.

تقييم تعليمي مستقل لطفلك، قيمكن لشعبة المدارس ان تسألك عن سبب اعتراضك على التقييم الذي اجرى لطفلك من قبل شعبة اذا طلبت اجراء  -3

ستقل المدارس. مع ذلك، مع ذلك، قد ال تطلب شعبة المدارس تفسيرا وال يمكنها التسبب بتأخير غير معقول في القيام اما توفير تقييم تعليمي م

 لحكومة او التقدم بطلب لعقد جلسة استماع قانونية للدفاع عن التقييم الذي اجرى لطفلك من شعبة المدارس.لطفلك على نفقة ا

يه.انت مؤهل للحصول على تقييم تعليمي مستقل واحد فقط لطفك في كل مرة تقوم شعبة المدارس بأجراء تقييم لطفلك و التوافق عل  
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 التقييمات المقدمة منقبل الوالدين

 اذا حصلت على تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الحكومة او شاركت شعبة المدارس بالتقييم الذي حصلت عليه لطفلك على نفقتك الخاصة: 

معايير شعبة المدارس للتقييمات التعليمية المستقلة، في اي  يحب ان تأخذ شعبة المدارس نتائج تقييم طفلك بنظر االعتبار،اذا كانت تتوافق مع -1

 لطفلك، و  FAPE)قرار يتخذ فيما يخص توفير التعليم الحكومي المجاني المساب )

 بأمكانك وبامكان شعبة المدارس تقديم التقييم كدليل في جلسة االستماع القانونية التي قد تعقد بخصوص طفلك. -4

 ل مسؤولي جلسات االستماع طلب اجراء التقييمات من قب

 الحكومة. اذا قام مسؤول جلسة االستماع بطلب اجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك كجزء من جلسة االستماع القانونية، يجب ان يكون التقييم على نفقة

 معايير شعبة المدارس

ء التقييم وفقها، يضمن ذلك موقع التقييم و مؤهالت المقيم، يجب ان تتوافق اذا كان القييم التعليمي المستقل على نفقة الحكومة، فأن المعايير التي يتم اجرا

 ي مستقل(و المعايير التي تستخدمها شعبة المدارس عند اجراء تقييم )الى الحد الذي تتوافق فيه هذه المعايير مع حقك في الحصول على تقييم تعليم

ارس فرض اية شروط او جداول زمنية يخص الحصول على تقييم تعليمي مستفل على نفقة فيما عدا المعايير الموصوفة أعاله، ال يمكن لشعبة المد

 الحكومة.

sسرية المعلومات 
 

 تعريفات 
 

34 CFR §300.611 
 

 كما هو  مستخدم تحت عنوان سرية المعلومات:

 عرف على الشخصية من المعلوماتاالتالف يعني االتالف المادي للبيانات الشخصية او ازالتها من المعلومات بجيث ال يكمن الت -

)  99جزء  32رقم   CFR)السجالت التعليمية تعني نوع السجالت المذكورةفي تعريف "السجالت التعليمية" في كود التشريعات الفيدرالية ) -

 ( .U.S.C 20 FERPA , 1232g، 1992التشريعات المنفذة لقانون خصوصية و حقوق العائلة التعليمية لعام 

 

ت التعريف الشخصية المعلوما  
 

34 CFR §300.32 
 

 

 المعلومات التعريف الشخصية تعني المعلومات التي تتضمن :

 اسم طفلك ، اسمك كوالد)ة(، او اسم شخص اخر في العائلة-

 عنوان طفلك -

معلومات شخصية مثل رقم الضمان االجتماعي لطفلك او رقم هوية الطالب ،او -  

ومات اخرى قد تسهل التعرف على هوية طفلكقائمة بالصفات الشخصية او معل-  
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 تبليغ االباء و االمهات

 

34 CFR §300.612 
 

لوالية وسعبة المدارس بل الديك الحق في ان يتم اخبارك من قبل الوالية عن كيفية استخدام المعلومات المتعلقة بطفلك وكيفية الحفاظ على سريتها من ق

 المحلية.

لك:يجيب على مديرة المدرسةان تعطي تبليغا كافيا لتعلم وبشكل كامل الوالدين حول سرية المعلومات التعريفية الشخصية، بضمن ذ  

 وصف لمدى التليغ باللغة االم لمختلف مجموعات السكان في الوالية -1

فية شخصية بشأنهم، نوعية المعلومات المطلوبة،الطريقة التي تستخدمها الوالية في جمع وصف االطفال الذين يتم االحتفاظ بمعلومات تعري -2

 المعلومات )بضمنها مصادر جمع المعلومات(، واستخدام تلك المعلومات

اطراف ملخص للسياسات واالجراءات التي يجب على الوكاالت المشاركة اتباعها بخصوص خزن المعلومات التعريفية الشخصية، كشفها الى  -3

 اخرى، حجبها واتالفها، و

وصف لجميع حقوق االباء واالمهات واالطفال بخصوص هذه المعلومات، من ضمنها الحقوق المفوظة في قانون خصوصية و حقوق العائلة  -4

 99جزء  34(  رقم CRF( والتشريعات المنفذة لهذا القانون في كود التشريعات الفيدرالية )FERPAالتعليمية )

ي نشاط تعرف، تحديد، او تقييم رئيسي ) يعرف ايضا ب ايجاد الطفل(، يجب على شعبة المدارس نشر او اعالن التبليغ في الصحف او قبل اجراء ا

ل الذين هم وسائل االعالم االخرى، او كليهما، لفترة كافية العمالم االباء و االمهات في ارجاء الوالية بنشاط تحديد، التعرف على، وتقييم االطفا

 جة الى التعليم الخاص و الخدمات المتعلقة.بحا

 

 حقوق مراجعة السجالت 

 

34 CFR §300.613 
 

عبة شعبة المدارس في منطقتك التعليمية يحب ان تسمح لك باالطالع على ومراجعة اية سجالت تعليمية تخص طفلك تجمع،تحفظ، او تستخدم من قبل ش

ب شعبة المدارس دون اي تأخر غير ضروري لطلبك في االطالع على ومراجعة اية سجالت . يجب ان تستجي IDEAالمدارس المحلية حسب قانون 

( او اي جلسة استماع قانونية محايدة )من ضمنها جلسة استماع IEPتعليمية تخص طفلك وقبل اي اجتماع بخصوص برنامج التعليم المخصص للفرد )

 يوما بعد تقديمك الطلب باي حال االحوال. 45ستجابة لطلبك الكثر من للتقرير او جلسة استماع تهذيبية(، وال يجوز ان تتأخر اال

 حقك في االطالع على ومراجعة يتضمن :

 حقك في الحصول على جواب من شعبة المدارس عند تقدمك بطلب منطقي للحصول على شورحات وتفسيرات للسجالت -1

بأمكانك االطالع على ومراجعة السجالت بكفاءة اال اذا استلمت تلك  حقك في مطالية شعبة المدارس بتزويدك بنسخ من السجالت اذا لم يكن -2

 النسخ، و

 حقك في ان يقوم ممثل عنك باالطالع على ومراجعة السجالت -3

شعبة المدارس تفترض انك مرخص لالطالع على ومراجعة السجالت التي تخص طفلك اال اذا تم اخبارها بأنك غير مرخض لذلك حسب قانون 

 ي الذي ينظم هذه  االمور مثل الوصاية الشرعية، او االنفصال او الطالق.الوالية السار

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 سجل مراجعة المعلومات 

 

34 CFR §300.614 
 

 
  IDEAيجب على كل شعبة مدارس ان تحتفظ بسجل لالطراف التي تدخل الى السجالت التعليمية المجوعة، المحفوظة او المستخدمة حسب قانون 

ا الدخول الى السجالت من قبل الوالدين او موظفي شعبة المدارس المرخصين(، ويضمن السجل اسم الطرف الذي راع السجل التعليمي، ) ما عد
تاريخ دخول السجل التعليمي، وسبب ترخيص ذلك الطرف الستخدام السجالت التعليمية.
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لسجالت التي تضم معلومات عن اكثر نت طفل واحد ا  

 

34 CFR §300.615 
 

ة عاذا كانت اي من السجالت التعليمية تضم معلومات عن اكثر من طفل واحد، فأن لدى اباء وامهات هؤالء االطفال الحق فقط في االطالع ومراج

 المعلومات التي تخص طفلهم او يتم اعالمهم بتلك المعلومات المحددة.

 قايمة بأنواع ومواقع المعلومات  

 

34 CFR §300.616 
 

.حسب الطلب، يجب على كل شعبة مدراس تزويدكم بأنواع ومواقع السجالت التعليمية المجموعة، المحفوظة، او المتسخدمة من قبل الوكالة  

الجور ا  

 

34 CFR §300.617 
 

 
،اذا كان هذا االجر ال يعيقك من ممارسة حقك في   IDEAتنسخ لك حسب قانون يمكن لكل شعبة مدارس ان تفرض اجرا على نسخ السجالت التي تس

 االطالع على ومراجعة تلك السجالت.

  IDEAال يجب على شعبة المدارس ان تفرض اجرا على عملية البحث عن او ايجاد المعلومات حسب قانون 

 تعديل السجالت جسب طلب االباء و االمهات

 

34 CFR §300.618 
 

هي غير دقيقة،   IDEAنت تعتقد بأن المعلومات الموجودة في السجالت التعليمية التي تخص طفلك التي تجمع، تحفظ، او تستخدم وفقا ببقانون اذا ك

 مضللة، او تنتهك خصوصية طفلك او حقوقه االخرى، يمكنك ان تطلب من شعبة المدارس التي تخفظ المعلومات ان تغير تلك المعلومات.

ة المدارس عندئذ ان تقرر وفي غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ اتسالم طلبك ما اذا كانت ستغير المعلومات وفق الطلب الذي تقدمت يجب على شعب

 به.

 فرصة عقد جلسة استماع

 

34 CFR §300.619 
 

مية التي تخص وجودة في السجالت التعلييجب على شعبة المدارس،وحسب الطلب، ان تزودك بفرصة لعقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الم

 طفلك للتأكد بأنها صحيحة، وغير مضللة، او التنتهك خصوصية طفلك او حقوقة االخرى.

 اجراءات جلسة االستماع

 

34 CFR §300.621 

ي مثل هكذا جلسات استماع قانونية يجب ان تعقد جلسة االستماع لالعتراض على المعلومات الموجودة في السجالت التعليمية وفقا لالجراءات المتبعة ف

 FERPA)وفقا لقانون خصوصية و حقوق العائلة التعليمية )

 نتائج جلسات االستماع 

 

34 CFR §300.620 
 

 



عليها تغيير  اذا قررت شعبة المدارس،نتيحة لجلسة االستماع،بأن المعلومات غير دقيقو، مضللة او تنتهك خضوضية طفلك او حقوقه االخرى، فيجب

لمعلومات وفقا لذلك واعالمك بذلك خطيا.ا  

يجب اذاقررت شعبة المدارس، نتيحة لجلسة االستماع، بأن  المعلومات ليست دقيقة، ليست مضللة، او ال تنتهك خصوصية طفلك او حقوقه االخرى، ف

الى عدم الموافقة على قرار شعبة المدارس. يجب ان عليها ان تعلمك بحقك في تضمين عبارة في  السجل تعلق فيها المعلومات او تقدم اية اسباب تدفعك 

 تدون هذه العبارة في سجالت طفلك التي تحتفظ بها شعبة المدارس.

 يجب على مثل هذا شرح الموضوع في سجالت طفلك ان:

 يحفظ من قبل شعبة المدارس جزء من سجالت طفلك طالما يحفظ السجل او جزء موضع النقاش من قبل شعبة المدارس، و -1

 ذا قامت شعبة المدارس بكشف سجالت طفلك او الجزء المعترض عليه الى اي طرف فيجب ان تكشف عن الشرح ايضاا -2
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 الموافقة على كشف المعلومات التعريفية الشخصية
 

34 CFR §300.622 
 
 
 

في ابسجل التعليمي، ما لم يكن كشف المعلومات مرخصا دون موافقة الوالدين حسب قانون خصوصية وحقوق العائلة  مالم تكن المعلومات متضمنة

(، فيجب الحصول على موافقتك اوال قبل كشف المعلومات التعريفية الشخصية الى اطراف غير مسؤولي الوكاالت المشاركة FERPAالتعليمية )

 IDEAالغراض االيفاء بشروط قانون 

مسؤولي  يجب الحصول على موافقتك، او موافقة الطفل المؤهل الذي بلغ سن البلوغ حسب قانون الوالية قبل تحرير المعلومات التعريفية الشخصية الى

 الوكاالت المشاركة التي تقدم او ندفع لخدمات االنتقال.

ارس حيث تقيم، فيجب الحصول على موافقتك قبل تحرير اية اذا كنت قد وضعت طفلك من طرف واحد في مدرسة خاصة غير واقعة ضمن شعبة المد

 معلومات تعريفية شخصية حول طفلك بين مسؤولي شعبة المدارس التي تقع ضمنها المدرسة الخاصة ومسؤولي شعبة المدارس المحلية حيث تقم.

 الحماية

 

34 CFR §300.623 
 
 

الشخصية في مراحل الجمع، الكشف، واالتالف. يجب ان يتحمل مسؤول واحد في كل يجب على كل شعبة مدارس حماية سرية المعلومات التعريفية 

 شعبة مدارس مسؤولية ضمان سرية اي من المعلومات التعريفية الشخصية. 

ت يجب ان يحصل جميع االشخاص الذين يجمعون او يستخدمون المعلومات التعريفية الشخصية على تدريب او تعليم فيما يخص اجراءات وسياسا

 (،FERPAو حسب قانون خصوصية وحقوق العائلة التعليمية )  IDEAالوالية المتعلقة بسرية المعلومات وفقا لقانون 

 اتالف المعلومات

 

34 CFR §300.624 

 
دمات التعليمية الخيجب على شعبة المدارس اعالمك عندما تنتفي الحاجة للمعلومات التعريفية الشخصية المجموعة او المحفوظة او المستخدمة لتوفير 

 لطفلك. 

، الدروس التي يجب اتالف المعلومات حسب طلبك. مع ذلك فقد يتم االحتفاظ بسجل دائم يضم اسم طفلك، عنوانه، رقم الهاتف، درجاته، سجل الحضور

 داوم فيها، المرحلة الدراسية التي اكملها،والسمة التي اكملها فيها دون اي حد زمني.
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STATE COMPLAINT PROCEDURES 
 

 الفرق بين اجراءات جلسة االستماع القانونية و اجراءات حل الشكاوى الرسمية

 

مكان اي شخص او تصف اجراءات منفصلة للتقدم بشكاوى رسمية وطلبات عقد جلسات االستماع. كما هو مشروح ادناه، بأ IDEA تشريعات قانون 

من قبل شعبة المدارس، مديرية التربية في الوالية، او في اي وكالة   IDEAمنظمة التقدم بشكوى رسمية يدعي فيها خرق اي شرط من شروط قانون 

دء او تغيير عملية حكومية اخرى. بينما بأمكانك انت وشعبة المدارس فقط التقدم بطلب عقد جلسة استماع حول اي قضية متعلقة بأقتراح او رفض ب

 ( للطفل.FAPEالتعرف، او الوضع التعليمي للطفل المعاق او توفير التعليم الحكومي المجاني المناسب )

يوما، اال اذا تم تمديد الجدول الزمني بصورة مناسبة. يجب على  66يجب على كادر مديرية التربية في الوالية حل الشكوى المقدمة رسميا في غضون 

االستماع القانونية المحايد ان يستمع الى طلب عقد جلسة االستماع )اذا لم يتم حل الخالف من خالل اجتماع حل الشكوى او التوسط( وان مسؤول جلسة 

  يوما بعد نهاية فترة الجدول الزمني وفقا لطلبك او طلب شعبة المدارس. 45يقدم قرارا مكتوبا في غضون 

ربية في الواليةتبني اجراءات حل الشكاوى لمديرية الت  

 

34 CFR §300.151 
 
 

 عام

 يجب ان تكون لدى مديرية التربية في الوالية اجراءات مكتوبة ل :

 حل اي شكوى، ويتضمن ذلك الشكوى المقدمة من قبل فرد او منظمة من والية اخرى -1

 تقديم شكوى الى مديرية التربية في الوالية -2

ى مديرية التربية في الوالية لالباء واالمهات واالشخاص المهتمين االخرين، يضمن ذلك النشر الواسع الجراءات حل الشكاوى المقدمة ال -3

 مراكز تدريب ومعلومات الوالدين، وكاالت الحماية والدفاع عن الحقوق، مراكز العيش المستقل، والجهات المناسبة االخرى

 
 معالجة رفض توفير الخدمات المناسبة 

 مديرية التربية في الوالية اخفاقا في توفير الخدمات المناسبة، فيجب على مديرية التربية في الوالية ان تعالج : عند حل الشكاوى الرسمية حيث تجد

 اخفاق توفير الخدمات المناسبة، ويشتمل ذلك على القيام بأجراء مناسب لتلبية احتياجات الطفل -1

 تفديم الخدمات المناسبة لجمبيع االطفال المعاقين في المستقبل -2

راءات الحد االدنى لحل الشكاوى المقدمة الى مديرية التربية في الوالية اج  

 

34 CFR §300.152 
 

 الحد الزمني ، الحد االدنى من االجراءات 
 

 القيام بتحقيق مستقل، اذا رأت مديرية التربية في الوالية ضرورة للتحقيق -1

 يا، عن االدعاءات الواردة في الشكوىاعطاء المشتكي فرصة لتقديم معلومات اضافية، اما شفهيا او كتاب -2

اعطاء الفرصة لشعبة المدارس لالستجابة للشكوى، يتضمن ذلك على االقل )أ( افتراح لحل الشكوى، باختيار شعبة المدارس، و)ب( فرصة  -3

 للوالد)ة( المشكي والوكالة لالتفاق طوعيا على االنخراط في عملية توسط

 و  IDEAخاذ قرار مستقل يبين فيما اذا كانت شعبة المدارس قد خرقت شرط من شروط قانونمراجعة جميع المعاومات المتعلقة وات -4

اصجار قرار مكتوب الى المتقدم بالشكوى يعالج كل ادعاء وارد في الشكوى ويحتوي على )أ( الحقائق المكتشفة و االستنتاجات )ب( سبب  -5

 صدور هذا القرار النهائي عن مديرية التربية في الوالية



 11 االجراءات الوقائيه لضمان حقوق طالب ذوي االحتياجات الخاصه
 
 

 تمديد الزمن، القرار النهائي، التنفيذ

 يجب ايضا على اجراءات مديرية التربية الموصوفة ان : 

)ب( اتفق الوالد)ة( يوما فقط اذا : )ا( وجدت ظروف استثنائية تخص الشكوى الرسمية المعينة او  66تسمح بتمديد الحد الزمني الذي قدره  -1

 وشعبة المدارس على تمديد الزمن لحل القضية من خالل التوسط او وسائل اخرى بديلة لحل النزاع

التقنية تتضمن اجراءات للتنفيذ الفعال للقرار النهائي لمديرية التربية في الوالية، اذا كانت هنالك حاجة لذلك، ويتضمن )ا( نشاطات المساعدة  -2

 ظوابط الحصول على االذعان للقرار )ب( المفاوضات )ج(

 الشكاوى الرسمية وجلسات االستماع القانونية

عقد جلسة اذا تم استالم الشكوى الرسمية وكان موضوعها هو نفس موضوع جلسة االستماع القانونية كما هو موضوف ادناه تحت العنوان "تقديم طلب ل

ي الوالية ان قضايا عدة كانت احداها جزء من جلسة االستماع تلك، فيجب على مديرية التربية فاستماع قانونية" ، او اذا احتوت الشكوى الرسمية على 

ستماع. اي جزء من تضع الشكوى الرسمية جانبا، او ان تضع جانبا اي جزء في الشكوى الرسمية تتم معالجيته في جلسة االستماع ولغاية انتهاء جلسة اال

لسة االستماع القانونية يجب ان تحل وفقا للحد الزمني واالجراءات الموضوفة اعاله.الشكوى الرسمية لم تتم معالجته في ج  

كون قرار جلسة اذا تم ذكر قضية في الشكوى الرسمية وقد سبق التقرير بشأنه في جلسة استماع ضمت نفس االطراف )انت وشعبة المدارس(، عندئذ ي

   بية في الوالية اعالم المشتكى بأن القرار ملزم.االستماع ملزما في تلك القضية ويجب على مديرية التر

 
 التقدم بشكوى 

 

34 CFR §300.153 
 

ي:يمكن لفرد او منظمة التقدم بشكوى رسمية مكتوبة و موقعة وفقا لالجراءات الموصوفة اعاله. يجب ان تتضمن الشكوى الرسمية ما يل  
 
 تشريعاته  IDEAعبارة تبين ان شعبة المدارس قد خرقت شرط من شروط قانون  -1
 الحقائق التي يستند اليها ذلك التبيان -4
 توقيع المشتكي و معلومات االتصال به -3
 اذا كانت ادعاءات الخروق تخص طفال معينا : -2

 اسم الطفل وعنوان اقامة الطفل .أ
 اسم المدرسة التي يداوم فيها الطفل  .ب
 ، واسم المدرسة التي يداوم فيها الطفلفي حالة الطفل او الشاب المشرد، المعلومات المتوفرة لالتصال بالطفل .ت
 وصف لطبيعة مشكلة الطفل، بضمنها الحقائق المرتبطة بالمشكلة  .ث
 الحل القترح للمشكلة حسب ماهو معروف ومتوفر للطرف المتقدم بشكوى في وقت تقديم الشكوى .ج
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ن " تبني كوى االدعاء بوجود خرق حدث في فترة ال تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ استالم الشكوى وكما هو موضوف تحت عنوايجب ان تحتوي الش

 اجراءات حل الشكوى الرسمية".

ك الطرف يه ذليجب على الطرف المتقدم بشكوى رسمية ان يقدم نسخة من الشكوى الى شعبة المدارس التي تخدم الطفل في نفس الوقت الذي يقدم ف

 الشكوى الى مديرية التربية في الوالية.

 

DUE PROCESS COMPLAINT PROCEDURES 
 

 تقديم طلب لعقد جلسة استماع قانونية 

 

34 CFR §300.507 
 

 عام

لتعرف، التقييم، او بامكانك انت و شعبة المدارس تقديم طلب لعقد جلسة استماع قانونية في اي قضية متعلقة بأقتراح او رفض بدء او تغيير عملية ا

 ( لطفلك. FAPEالوضع التعليمي لطفلك، او توفير التعليم الحكومي المجاني المناسب )

طلب عقد جلسة االستماع يحب ان يدعي وجود خرق حدث في فترة ال تتجاوز السنتين قبل معرفتك انت او شعبة المدارس او وجوب معرفتكم حول 

 عقد جلسة االستماع القانونية.االجراء المدعى والذي يشكل اساس طلب 

 الحد الزمني المبين اعاله ال ينطبق عليك اذا لم تستطع التقدم بطلب لعقد جلسة استماع قانوينة خالل الفترة الزمنية المحددة بسبب:

 ان شعبة المدارسقامت بالتحديد بتشويه الحقائق بأنها قد قامت بحل القضايا المعرفة في الطلب، او -1

 IDEAرس قامت بأخفاء معلومات عنك كانت يجب ان تزودك بها وفقا لقانون ان شعبة المدا -2

 معلومات لالباء و االمهات :

او اذا  يجب على شعبة المدارس ان تعلمك بتوفر اي خدمات قانونية او خدمات اخرى متعلقة مجانية او مخفضة السعر في منطقتك اذا طلبت المعلومات،

 لب لعقد جلسة استماع قانونية.قمت انت وشعبة المدارس بتقديم ط

 

 تقديم طلب االجراءات القانونية 

 

34 CFR §300.508 
 

 عام

ية الى من اجل طلب عقد جلسة استماع، فيجب عليك انت وشعبة المدارس )او محاميك او محامي شعبة المدارس( تقديم طلب جلسة االستماع القانون

ضامين المذكورة ادناه ويجب ان تبقى سرية.الطرف االخر. يجب ان يحتوي ذلك الطلب جميع الم  

 يجب عليك او على شعبة المدارس، اي الطرف المقدم للشكوى، تزويد مديرية تربية الوالية بنسخة من الطلب.
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 مضامين الطلب 

من :طلب عقد جلسة االستماع القانونية يجب ان يتض  

 اسم الطفل -1

 عنوان اقامة الطفل -2

 اسم مدرسة الطفل -3

 في حالة الطفل او الشاب المشرد، المعلومات المتوفرة لالتصال بالطفل، واسم المدرسة التي يداوم فيها الطفل  -4

 وصف لطبيعة مشكلة الطفل النعلقة باالجراء المقترح او المرفوض بضمنها الحقائق المرتبطة بالمشكلة، و -5

 رح للمشكلة حسب ماهو معروف ومتوفر لك او لشعبة المدارس في ذلك الوقتالحل المقت -6

ارس( طلبا دال يمكنك انت او شعبة المدارس الحصول على جلسة استماع قانونية اال بعد ان تقدم انت او شعبة المدارس ) او محاميك او محامي شعبة الم

ه.لعقد جلسة استماع قانونية يتضمن المعلومات المذكورة اعال  

 كفاية الطلب المقدم لعقد جلسة االستماع القانونية

قانونية كافيا )اي من اجل ان تتقدم معاملة طلب عقد جلسة االستماع القانونية، يجب ان يعتبر الطلب كافيا. سيعتب طلب عقد جلسة االستماع ال
س( بتبليغ ة االستماع القانونية ) انت و شعبة المداراستوفت شروط المضامين المذكورة اعاله( اال اذا قام الطرف المستلم لطلب عقد جلس

يوما من تاريخ استالم الطلب، بأن الطرف المستلم يعتقد ان طلب عقد  11مسؤول جلسة االستماع والطرف االخر كتابيا، في غضون 
 جلسة االستماع القانونية ال يستوفي الشروط المذكورة اعاله.

ية فير كافيا، يغ الطرف المستلم ) انت او شعبة المدارس( الذي يعتبر طلب عقد جلسة االستماع القانونايام من تاريخ استالم تبل 1في غضون 
الغك انت يجب على مسؤول جلسة االستماع ان يقرر ما اذا كان طلب عقد جلسة االستماع القانونية مستوفيا للشروط المذكوره اعاله، واب

 و شعبة المدارس كتابيا فور اتخاذ القرار.
 

 تعديل الطلب 

 بأمكانك انت وشعبة المدارس اجراء تغييرات في طلب عقد جلسة االستماع القانونية فقط اذا :

وافق الطرف االخر على التغييرات كتابيا او اعطى الفرصة لحل طلب جلسة االستماع القانونية من خالل اجتماع لحل المسألة، وكما هو  -1

 موضوف ادناه، او

 ايام قبل بدئ جلسة االستماع 5تماع على التغييرات، في فترة ال تتجاوز وافق مسؤول جلسة االس -2

المحددة  اذا قام الطرق المشتكي )انت او شعبة المدارس( بأجراء تغييرات في طلب عقد جلسة االستماع القانونية، فأن المواعيد الزمينة

يوما من تاريخ استالم  36منية المحددة لحل الخالف ) في غضون يوما من تاريخ استالم الطلب( والفترة الز 15الجتماع الحل ) في غضون 

 الطلب ( ستبدأ من جديد في تاريخ تقديم الطلب المعدل.
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 استجابة شعبة المدارس لطلب عقد جلسة االستماع القانونية

ال تبليغ مسبق مكتوب اليك، كما هو موضوف تحت العنوان "التلبغ المسبق المكتوب"، فيما يخص القضايا المتضمنة في اذا لم تقم شعبة المدارس بأرس

ايام من تاريخ استالم طلب عقد جلسة االستماع القانونية، ارسال جواب  16طللك لعقد جلسة االستماع القانونية، فأن على شعبة المدارس، وفي غضون 

 الك يتضمن:

 سبب الذي دفع شعبة المدارس الى اقتراح او رفض االجراء المذكور في طلب عقد جلسة االستماع القانونيةشرح لل -1

( الخاص بطفلك بأخذها بنظر االعتبار واسباب رفض هذه IEP) وصف الخيارات االخرى التي قام فريق البرنامج التعليمي المخضض للفرد  -2

 الخيارات

 او تقرير اتخذته شعبة المدارس كأساس القتراح او رفض االجراء، و وصف لكل اجراء تقييم، اختبار،سجل، -3

 وضف العوامل االخرى المرتبطة باالجراء المقترح او المرفوض من قبل شعبة المدارس -4

 ال يمنع شعبة المدارس من االضرار على ان طلبك لعقد جلسة االستماع القانونية كان غير كافيا. 4-1تزويد المعلومات في الفقرات 

 

 استجابة الطرف االخر لطلب غقد جلسة االستماع قانونية

تلم لطلب عقد فانه يجب على الطرف المس، استجابة سعبة المدارس لطلب عقد جلسة االستماع القانونية، عدا ما نص عليه تحت العنوان الفرعي اعالء 

 ل محدد القضايا الواردة فياريخ استالم الشكوى، جواب يتناول وبشكايام من ت 16جلسة االستماع القانونية ان يرسل الى الطرف االجر، وفي غضون 

 الطلب.

 االستمارات النموذجية

34 CFR §300.509 
 

مع ذلك،  مية.يجب على مديرية التربية في الوالية تطوير استمارات نموذجية لمساعدتك في تقديم طلب عقد جلسة االستماع القانونية وتقديم الشكوى الرس

ارة او ديرية التربية في الوالية او شعبة المدارس ان تشترط عليك استخدام هذه االستمارات النموذجية. في الحقيقة، يمكنك استخدام هذه االستمال يمكن لم

رسمية. استمارة نموذجية اخرى مناسة، طالما انها تحتوي على المعلومات المطلوبة لتقديم طلب عقد جلسة االستماع القانوية او تقديم الشكوى ال

  e/tupsiess/d/vog.ze.ada.wwwاستمارات مديرية التربية في الوالية متوفرة على االنترنت:

 

 التوسط

 

34 CFR §300.506 
 

 عام

 
 
 

، من ضمن ذلك IDEAاية قضية منظمة في قانون يجب على شعبة المدارس توفير التوسط ليسمح لك ولشعبة المدارس بحل الخالفات التي تضمن 

سواء قمت بتقديم طلب عقد  IDEAالقضايا التي تنشأ قبل التقدم بطلب عقد جلسة استماع قانونية وهكذا، فان التوسط متوفر لحل النزاعات حسب قانون 

 جلسة استماع ام ال تحت العنوان " التقدم بطلب عقد جلسة استماع قانونية".

 الشروط 

 تكون طوعية من طرفك ومن طرف شعبة المدارسان  -1

 ، او IDEAان ال تستخدم لرفض او تأخير حقك في طلب عقد جلسة استماع قانونية، او لرفض اي من حقوقك االخرى المذكورة في قانون  -2

 ان تدار من قبل وسيط مؤهل و محايد تلقى التدريب على اساليب التوسيط الفعالة -3

http://www.ade.az.gov/ess/dispute/


االمهات فوائد التوسط، يمكن لشعبة المدارس تطوير اجراءات تتيح لالباء و االمهات و المدارس الذين يختارون عدم يفهم االباء و من اجل  ان 

 استخدام عملية التوسط الفرصة لالجتماع،في مكان وزمان مالئمين لك مع طرف محايد:

 والدين او مركز موارد الوالدين في المجتمع في الوالية، والذي هو متعاقد مع جهة مالئمة بديلة لحل النزاعات ، او مركز لتدريب و اعالم ال -1

 الذي قد يشرح لك فوائد عملية التوسط ويشجعك على استخدامها -2

الخاص  يجب ان يكون لدى مديرية التربية في الوالية قائمة باالشخاص المؤهلين كوسطاء ويعرفون القوانين و التشريعات المتعلقة بتوفير التعليم

 علقة.يجب على مديرية التربية في الوالية ان تختار الوسطاء عشوائيان دوريا، او على اسس غير متحيزة اخرى.والخدمات المت

 ان مديرية التربية في الوالية مسؤولة عن كلفة عملية التوسط بضمنها تكاليف االجتماعات.

 في اماكن مناسبة لك و لشعبة المدارس. يجب ان تجدول جميع مواعيد االجتماعات في عملية التوسط في اوقات مالئمة وتعقد
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اذا قمت انت و شعبة المدارس بحل النزاع من خالل عملية التوسط، فيجب على الطرفين الدخول في اتفاق ملزم قانونيا يصف قرار حل  

 النزاع:

ي لتي دارت خالل عملية النوسط سو تبقى سرية وال يمكن ان تستخدم كدليل في اي جلسة استماع قانونية او اينص على ان جميع النقاشات ا -1

 و دعوى مدنية الحقة،

 موقع من قبلك ومن قبل ممثل عن شعبة المدارس لديه الرخصة اللزان شعبة المدارس قانونيا -2

نظر في هذا النوع من القضايا الوالية تتمتع بسلطة قضائية كافية ) محمكة تتمتع بسلطة ال اتفاق التوسط المكتوب والموقع قابل للتنفيذ في اية محكمة في

 حسب قانون الوالية( او في محكمة فيدرالية.

بل من دنية في المستقم جلسة استماع قانونية او دعوىان المناقشات التي حدث في عملية الوساطة يجب ان تبقى سرية وال يمكن ان تستخدم كدليل في اية 

 IDEAبموجب بند "ب" من قانون  واليةرالية او محكمة الاي محكمة فيد

 

 حيادية الوسيط

 :الوسط

 يحب ان اليكون موظفا في مديرية التربية قي الوالية او شعبة المدارس المشتركة في تعليم او رعاية طفلك، و -1

  ضوعية الوسيطيجب ان ال يكون لديه في القضية اية منفعة شخصية او مهنية تتعارض ومو -2

ي يكون مؤهال للعمل كوسيط ال يعتبر موظفا لدى شعبة المدارس او وكالة في الوالية فقط النه يدفع له من قبل الوكالة او شرعية 1الشخص ال

 .المدارس مقابل خدماته كوسيط

 

 وضع الطفل التعليمي اثناء انتظار جلسة االستماع 

 

34 CFR §300.518 
 

فترة انتظار  ، وأثناء الوساطة، وفيللطرف اآلخر، وأثناء المهلة الزمنية لعملية التسوية جراءاتحة اإلبعد إرسال شكوى عدم ص

لتحق بها، إال في حالة يالمحكمة، يينبغي أن يظل الطفل في المدرسة التي  إجراءات أوغير المنحاز للشكوى،  اإلستماعقرار جلسة 

 تهذيباإلجراءات ذلك. وتستثنى من ذلك الحاالت التي ستجيء الحقا تحت عنوان  اتفاقكم أنتم وهيئة التعليم المحلية على غير

 .األطفال المعاقين

 

إلتحاق مبدئي بمدرسة حكومية، فينبغي على الطفل أن  أوعلى تقديم لإللتحاق  جراءاتفي حالة تضمن شكوى عدم صحة اإل ف

 .جراءاتتمام اإلحق بعد موافقتكم بالبرنامج العادي للمدرسة الحكومية حتى تيل

 
 
 

من قانون  Bتضمن على تقديم مبدئي للحصول على الخدمات مما يندرج تحت الفقرة ت جراءاتإذا كانت شكوى عدم صحة اإل

من قانون التعليم لذوي اإلحتياجات  Cالتعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة لطفل في مرحلة انتقالية بين خدمة تندرج تحت الفقرة 

إلنه بلغ الثالثة من العمر، فينبغي على  Cمن نفس القانون، وكان الطفل غير مستحقا للخدمات تحت الفقرة  Bالخاصة، والفقرة 

من قانون التعليم لذوي  Bوفي حالة ثبوت استحقاق الطفل تحت الفقرة   .التي كان الطفل يتلقاها Cالهيئة أن توفر خدمات الفقرة 

للمرة  الخدمات األخرى المتعلقة بهلطفل بالتعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة واإلحتياجات الخاصة، وموافقتكم على إلحاق ا

والتي ال  الخدمات األخرى المتعلقة بهلى، فينبغي على هيئة التعليم المحلية توفير خدمات التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة وواأل

 يها أنتم والهيئة(. )الخدمات التي تتفقا عل جراءاتيوجد حولها نزاع، في انتظار نتيجة اإل
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 عملية حل الخالف 

 

34 CFR §300.510 
 

 اجتماع حل الخالف

 بموجب عالستمااجلسة ءبد قبلو ،لمتبعةا اءاتإلجرا لمقدمةبموجبا اكبشكو صلخاا رإلشعاا تلقي يخرتا لتقويممنا مياأ يوما من 15 نغضو في

 أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليم الجنة من لمعنيينا ءألعضاا أو لعضوا معو معك جتماعا ا تعقد أنلتعليميةا لمنطقةا على فيجب ،لمتبعةا اءاتإلجرا

 اءاتإلجرا بموجب ةلمقدما اكشكو في اردةلوا بالحقائق دةمحد معرفة لديهم تتوفر يلذا سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة

  :يلي بما عالجتماا يتصف أن يتعين. لمتبعةا

 ،لتعليميةالمنطقةا عن بالنيابة ارلقرا ذتخااسلطة لتعليميةيحملاللمنطقة يحضرهممثل أن يجب. 1

 .ا  حاضر محاميك يكن لم لتعليميةماالمنطقةا عن م  يحضرهمحا أن زيجو ال ماآ. 4

 ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة من لمعنيينا ءضاألعا لتعليميةا لمنطقةوا نتأ دتحد أن يجب

 سساأ تشكل لتيا لحقائقوا ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب لمقدمةا اكشكو مناقشة تتولى أن في عالجتماا من ضلغرا يتمثل .عالجتماا رلحضو سةرلمدا قبل

 .اعلنزا لحل لتعليميةا طقةللمن لفرصةا حتتا بحيث ى،لشكوا

 :لتاليةا تلحاالا في حل لىإ للتوصل عجتماا عقد وريلضرا من نيكو ال

 أو ع؛الجتماا عقد معد على خطية فقةالتعليميةموالمنطقةوا نتأ فقتكامو -1

 .لتوسطا بند تحت موضح وه ما،آلتوسطاعملية لىإ ءللجوا على لتعليميةالمنطقةا مع تفاقكا -2

 

 فترة حل الخالف 

 تسلم يخرتا من لتقويما مياأ من يوما  36 نغضو في لك ض  مر ىبمستو لتعليميةا اءاتإلجرا بموجب لمقدمةا ىلشكوا بحل لتعليميةا لمنطقةا تقم لم إذا

 اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة تتم فقد ،(حل لىإ لتوصلا لعملية لمخصصةا لزمنيةا لمهلةا لخال) لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب لمقدمةا ىلشكوا

 .لمتبعةا

 نهائي ارقر ارإلصد سةرلمدا قبل ما بلطال لتقويما مياأ من يوما  36 ةفتر أو سةرالدا سن في بللطال لتقويما مياأ من يوما  45 من لمؤلفةا لزمنيةا لمهلةا

 للتوصل يوما  36 ةفتر على خالهاإد ميت لتيا تللتعديال خاصة ءاتستثناا مع ،لتقويما مياأ من يوما  36 من لمؤلفةا حل لىإ لتوصلا ةفتر ءنتهاا منذ أتبد

 .ناهأد موضح وه ما،آحل لىإ

 عجتماا في تكرآمشا معد نفإ ،لتوسطا لىإ ءللجوا أو ،حل لىإ لتوصلا عملية عن زللتناا على لتعليميةا لمنطقةا مع فيها تتفق لتيا قفالموا فبخالو

 فقاتو حتى لكوذ لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة سيعطل ماآ ،حل لىإ لتوصلا لعملية لزمنيةا اتلفترا تعطيل لىإ ديسيؤ حل لىإ لتوصلا

 .ةلمحايدا عالستمااجلسة ءلغاإ لىإ ةلمحايدا تلجلساا وليلجأمسؤ فقد ،حل لىإ لتوصلا عجتماا رحضو معد رتقر إذا. عجتماا في ةرآلمشاا على

 نضما لتعليميةا لمنطقةا على رتعذ وأن ثحد ذافإ. حل لىإ للتوصل دفلهاا عجتماالا في تكرآمشا نلضما معقولة دجهو لبذ لتعليميةا لمنطقةا على يجب

 يلغي أن ةلمحايدا تلجلساا ولمسؤ من تطلب أن لتعليميةا للمنطقة يحق فإنه د،لجهوا تلك توثيقو معقولة دجهو بذلك بعد عالجتماا اذه في تكرآمشا

 توثيق يشتمل أن يجبو. لتقويما مياأ يوما من 36 تبلغ لتيوا حل لىإ بالتوصل لخاصةا ةلفترا ةنهاي في لكوذ ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب لمقدمةا ىلشكوا

 :مثلن،لطرفااعليه يتفق نمكا لترتيب لتعليميةا لمنطقةا تالوبمحا سجل على دلجهوا تلك مثل

 ت؛مالمكالا تلك نتيجةو ئهااجرإ لةومحا أو ااؤهجرإ تم لتيا لهاتفيةا تللمكالما تفصيلية تسجال. 1

 ؛تلقيها تم ردود يةوأ لك لموجهةا تسالالمرا من نسخ.  2

 .راتلزياا تلك نتائجو عملك نمكا أو لمنزلك ااؤهجرإ تم لتيا راتلزياا تسجال عن فضال . 3

 
 
 
 
 
 



 به تقدمت بما صلخاا رإلشعاا مستالا يخرتا من لتقويما مياأ من يوما  15 نغضو في حل لىإ للتوصل دفلهاا عالجتماا بعقد لتعليميةا لمنطقةا متلتز لم إذا

 يأمر أن عالستماا جلسة ولمسؤ من تطلب أن حقك فمن ،حل لىإ للتوصل دفلهاا عالجتماا في ركتشا لم إذا أو لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىشكو من

 لتقويما مياأ من يوما  36 ةفتر أو) لتقويما مياأ من يوما  45 من لمؤلفةوا سةرلمدا سن في للألطفا عالستماا جلسة لعقد لمخصصةا لزمنيةا لمهلةا ةفتر ءببد

 سة ( .رلمدا قبل ما سن في للألطفا بالنسبة
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 يوما المحددة لحل الخالف  33تغيرات فترة ال 

 من لمؤلفةا لزمنيةا لمهلةا لتاليا لتقويما ميو في أتبد ففسو ،حل لىإ توصللل لمخصصا عالجتماا عن لتخليا على خطيا  لتعليميةا لمنطقةا مع تفقتا إذا

 بموجب عالستمااجلسة لعقد لكوذ( سةرلمدا قبل ما سن في للألطفا بالنسبة لتقويما مياأ من يوما  36 أو) سةرلمدا سن في للألطفا لتقييما مياأ من يوما  45

 .لمتبعةا اءاتإلجرا

 حل لىإ للتوصل لتقويما مياأ يوما من 36 مهلة ءنتهاا قبلو ،حل لىإ للتوصل دفلهاا عالجتماا أو لتوسطا ءبد بعد – خطيا  سةرلمدا مع تفقتا أن ثحد إذا

 سن في بللطال بالنسبة لتقويما مياأ من يوما  45 من لمؤلفةا لزمنيةا لمهلةا لتاليا لتقويما ميو في أتبد ففسو ق،تفاا لىإ لتوصلا مكانيةإ معد على –

 .لمتبعةا اءاتإلجرا لمقدمةبموجبا ىللشكو لمخصصةالمهلةا يوه ،سةرلمدا قبل ما سن في للألطفا بالنسبة لتقويما مياأ من يوما  36 أو سةرلمدا

 فيمكن ،ملتقويا مياأ من يوما  36 من لمؤلفةوا حل لىإ للتوصل لمخصصةا لمهلةا نهاية في لتوسطا عملية لىإ ءللجوا على لتعليميةا لمنطقةا مع تفقتا إذا

 عملية من بباالنسحا تتبعها لتيا لتعليميةا لمنطقةا أو نتأ قمت إذا لكنو. قتفاا لىإ لتوصلا يتم حتى لتوسطا لمتابعة خطي قتفاا لىإ لتوصلا للطرفين

 .عالستمااجلسة لمخصصةلعقدوا لتقويما مياأ يوما من 36 أو 45 من لمؤلفةا لزمنيةا لمهلةا لتاليا لتقويما ميو في أتبد ففسو ،لتوسطا

 اتفاق التسوية المكتوب 

 تفاقيةا في لتعليميةا لمنطقةا مع للدخوا عليك فيجب ،حل لىإ للتوصل لمخصصا عالجتماا في اعللنز حل لىإ لتوصلا تم إذا

 :لتاليةا بالخصائص تتسم قانونا  ملزمة

 ام؛بالتز لتعليميةا لمنطقةا بطر سُلطة لتعليميةيحملالمنطقةا عن ممثل جانب منو جانبك عليهامن لتوقيعا يتم. 1

 فيدرالية. محكمة أو( لقضاياا من علنوا اذه في لنظرا لها يحق لواليةا في محكمة) لواليةا ىمستو على مختصة محكمة يةأ في للتطبيق قابلة نتكو ماآ. 2

 قالتفاا جعةامر ةفتر

 لبطاإ( لتعليميةا لمنطقةا أو نتأ نتآ اء  سو) فطر أي حق فمن ،حل لىإ للتوصل دفلهاا علالجتما نتيجةآ لتعليميةا لمنطقةا مع قتفاا في خلتد إذا

 .لتعليميةا لمنطقةا مع التفاقيةا على بالتوقيع قيامك توقيت من عمل مياأ ثالثة نغضو في قالتفاا

 
 

HEARINGS ON DUE PROCESS COMPLAINTS 
 

 جلسة االستماع القانونية المحايدة 

 

34 CFR §300.511 
 

 عام

 علسما ةمحايد جلسة لعقد اعلنزا في ةآلمشترا لتعليميةا لمنطقةا أو نتأ لك لفرصةا حتتا أن فيجب ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ملتقدا ميت عندما

 يةلتعليما لمنطقةا تتولى. حل لىإ لتوصلا عمليةو لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىلشكوا لقسمينا في موضح وه ماآ ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىلدعوا

 .ةلمحايدا علسمااجلسة عقد وللمسؤا اذه يتولىو ،يةورلدا لقائمةا من لكوذ ةلمحايدا عالستماا تلجلسا ولمسؤ تعيين

 مسؤول جلسة االستماع المحايد 

 :ةلمحايدا عالستماا تجلسا ولمسؤ في نىأد حدآلتاليةا وطلشرا تتوفر أن يجب

 جرهأ يتلقى نهأ دلمجر ما يئةه في موظفا  لشخصا يعد ال لكنو. للطفل لرعايةا أو لتعليما تقديم في ةآلمشترا بالوالية لتعليما الةوآ في موظفا  نيكو الأ. 1

 ع؛الستماا تلجلسا ولمسؤآ ليعمل منها

 ؛لجلسةا لخال عالستماا تجلسا ولمسؤ موضوعية مع رضتتعا مهنية أو شخصية مصلحة له نتكو الأ. 2

 ،لمعوقينا تعليم نقانو نبشأ اليةوال ىمستوو ليرالفيدا ىلمستوا على لمطبقةا ئحاللووا ،لمعوقينا تعليم نقانو مبأحكا يةودرا علم على نيكو أن. 3

 ؛لواليةا مآمحاو ليةرالفيدا مآلمحاا في لمعوقينا تعليم نلقانو لقانونيةا تيالولتأوا



 للمعمووا لمالئمةالقانونيةا تسارلمماا مع يتفق بما ،ينهاوتدو اراتلقرا ذتخاوا ع،الستماا تجلسا اءجرإ على رةلقدوا لمعرفةا لديه تتوفر أن يجب ماآ. 4

 .بها

.ةلمحايدا عالستماا تلجلسا لينومسؤآ نيعملو لذينا صألشخاا ءمنطقةتعليميةبقائمةبهؤال بكل تحتفظ أن يجب
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 عةلمتبا اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة نمضمو

 عالستماا جلسة في تمشكال رةثاإ لها يحق ال( لتعليميةا لمنطقةا أو نتأ نتآ اء  سو) لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا بجلسة لمطالبةا لجهةا إن

 .لكذ على آلخرا فلطرا فقايو لم ما ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىلشكوا رشعاإ في لهاوتنا يتم لم لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب

 عالستماا جلسة لطلب ةلزمنيا لمهلةا

 يخرتا من يومين نغضو في لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب مقدمة ىشكو نبشأ لكوذ ةمحايد عستماا جلسة طلب لتعليميةا لمنطقةا على أو عليك يجب

 .ىلشكوا في هالوتنا يتم لتيا لمشكلةا – علمكما لىإ يصل أن فيه ينبغي ناآ يلذا يخرلتاا أو – لتعليميةا لمنطقةا معرفة أو نتأ معرفتك

 لزمنيةا لمهلةا ءاتستثناا

 :لتاليةا بلمتبعةلألسباا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ملتقدا من تتمكن لم إذا عالهأ لموضحالزمنيةالمهلةا عليك ييسر الو

 اك؛شكو في تهاربإثا متقو لتيالقضيةا أولمشكلةا بحل قامت نهاأ منهادمحد يلوتأ ءسو عن لتعليميةالمنطقةا تعتبرا. 1

 .لمعوقينا تعليم نقانو من( B) ءلجزا بموجب عليها تطلعك أن وضلمفرا من ناآ تمعلوما عنك حجبت لتعليميةا لمنطقةا أن وأ. 2

 

 حقوق جلسة االستماع 

 

34 CFR §300.512 
 

 عام 

 لبندا تحت موضح وه ماآ ،تظلم وأ( يبيةدلتأا اءاتباإلجر لمتعلقةا عالستماا جلسة يشمل بما) لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة في فطر أي

 :يلي لهما فإنهيحق ةلمحايدا( لنظرا دةعاإ) جعةالمروا ارات،لقرا ضد فالستئناا لفرعيا

 لألطفاا تبمشكال لمتعلقوا صلخاا يبرلتدا أو لمعرفةا ذوي من صشخاأ أو/ و م  محا لنصحا له ميقدو يصطحبه أن -1

 ؛لمعاقينا

 ؛مرهحضو طلبو مناقشتهمو دلشهوا جهةاموو لدليلا تقديم -2

 ؛لجلسةا قبل عمل مياأ خمسة عن تقل ال ةبفتر آلخرا فعنهللطر لكشفا يتم لم عالستمااجلسة في ليلد أي تقديم منع -3

 ؛حرفيا  عالستمااجلسة ونيد – ركختياا حسب – نيولكترإ أو خطي سجل على للحصوا -4

 .اراتلقروا قللحقائ – ركختياا حسب – نيةوإللكترا أو لخطيةا لنتائجا على للحصوا عن فضال  -5

 االفصاح االصافي عن المعلومات 

 تم لتيا لتقييما تعمليا بكافة لبعضا بعضكما مكاشفة لتعليميةا لمنطقةوا نتأ عليك فيجب م،ياأ بخمسة لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة عقد قبل

 .عالستمااجلسة في مهااستخدا لتعليميةا لمنطقةا يتنو لتيا تلتقييماا ذهه على لقائمةا تلتوصياوا ،يخرلتاا لكذ لبحلو اؤهستيفاا

 فقةامو دون عالستمااجلسة في ىبالدعو لصلةا ذات لتوصيةا أو لتقييما تقديم من طلشرا ابهذ ميلتز ال فطر أي منع عالستماا تجلسا ولمسؤ حق من

 .آلخرا فلطرا

 حقوق الوالدين في جلسات االستماع 

 :لتاليةا قلحقوا منحك يتم أن يجب

 ا ؛حاضر طفلك نكوي أن. 1

 ر؛لجمهوا مماأ عالستمااجلسة فتح. 4

 ؛تكاليف ألية تحملك دون اراتلقروا لحقائقا نتائجو عالستمااجلسة سجل على للحصوا. 3
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 قرارات جلسة االستماع 

 

34 CFR §300.513 
 عالستماا جلسة ولمسؤ ارقر

 .فعلية خلفية على ا مناسبا  عاما مجاني تعليما  تلقى قد طفلك ناإذاآ ما على عالستماا تجلسا ولمسؤ ارقر يعتمد أن بيج

 اعاما مجاني تعليما  يتلق لم طفلك أن ريقر أن عالستماا تجلسا وللمسؤ فيمكن اءات،إلجرا في مخالفة وثحد نبشأ ءعاإد تقديم فيها يتم لتيا رألموا في

 :ئيةاإلجرا لتقصيرا نباجو كانت إذا ما حالة في فقط كلوذ مناسبا 

 ؛مناسب مجانيمعا تعليم على للحصوا في طفلك حق في تدخلت -1

 ؛لطفلك مناسب مجانيمعا تعليم تقديم نبشأ ارلقرا ذتخاا عملية في ةرآللمشا فرصتك في سافر بشكل تدخلت -2

 .لتعليميةا لمنافعا تلقي من حرمانك في تسببت أو -3

 مالحظة 

 تبالمتطلبا املاللتز لتعليميةا لمناطقا ىإلحد ألمرا توجيه من عالستماا تلجلسا ولمسؤ منع ريبر بما عالهأ لموضحةا مألحكاا من أي يلوتأ كنيم ال

 لىإ 366.566 منمألقساا) لمعوقينا تعليم نقانو من ءلجزا بموجب ليةرالفيدا ئحاللوا من لحمائيةا اءاتباإلجر صلخاا لقسما في عليها صلمنصوا

 ..CFR)  34) ليرالفيدا نلقانوا من 366.536

 لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا لجلسة منفصل طلب تقديم يتم

 نلقانوا من 366.536 حتى من مألقساا) لمعوقينا تعليم نقانو من( B) ءلجزا في ،ليةرالفيدا ئحاللوا في لحمائيةا اءاتإلجرا قسم في يوجد ما ثمة ليس

 ىلشكوا عن منفصل بشكل لكوذ ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب366.566 منفصلة ىبشكو ملتقدا من يمنعك بما يلهوتأ يمكن مما( CFR 34 ليرالفيدا

 .بالفعل بها تقدمت لتيالمتبعةا اءاتإلجرا بموجب لمقدمةا

 اعالن االستنتاجات والقرارات الى لجان التعليم الخاص االستشارية في الوالية و عامة الجمهور

 الوالية مسؤولة عن مسح اية معلومات تعريفية شخصية، باالضافة الى : مديرية التربية في

 تزويد لجان التعليم الخاص االستشارية في الوالية باستنتاجات وقرارات جلسة االستماع القانونية، و -1

 تزفير هذه االستنتاجات والقرارات لعامة الجمهور -2

 
 

APPEALS 
 

و المراجعات المواعيد الزمينة ومالئمة جلسات االستماع  

34 CFR §300.514 
جعةالمرا ارلقر لنهائيةا لصفةا  

كمان هو موضح ادناه. مدنية ىبدعو لتعليميةا لمنطقةا أو نتأ متتقد لم ما،نهائي ارقر وه لواليةا في جعةالمرا وليتخذهمسؤ يلذا ارلقرا إن  

 

 

 

 

 



 

 

34 CFR §300.515 

 
 لتقويما مياأ من يوما  36 أو ،سةرلمدا سن في بللطال بالنسبة لتقويما مياأ من يوما  45 ىيتعد ال موعد في يلي بما ملقياا لتعليميةا لمنطقةا تضمن أن يجب

 نىأد موضح وه ماآ أو ،حل لىإ لتوصلا تجتماعاا بعقد لخاصةا لتقويما مياأ من يوما  36 مهلة ءنقضاا بعدو ،سةرلمدا قبل ما مرحلة في بللطال بالنسبة

 بللطال بالنسبة لتقويما مياأ من يوما  45 ةفتر ىيتعد ال موعدو ،"حل لىإ للتوصل لمخصصةا لتقويما مياأ من يوما  36 ةفتر على تاللتعديا" لفرعيا لبندا

 :لمعدلةالمهلةا ءنتهاا عقب ،سةرلمدا قبل مرحلةما في ببالنسبةللطال لتقويما مياأ من يوما  36 أو ،سةرلمدا سن في

 ع؛الستمااجلسة في نهائي ارقر لىإ لتوصلا يتم أن -1

 .لتعليميةالمنطقةا لىوإ ليكإ بالبريد ارلقرا نسخةمن لساإر يتم أن ماآ -2

يوما الموصوفة اعاله حسب طلب اي من الطرفين. تشترط تشريعات الوالية ايضا ان  45قد يقوم مسؤول جلسة االستماع بتمديد الوقت الى ما بعد ال 

ن ذلك في مصلحة الطفل.يمدد مسؤول جلسة االستماع المدة فقط عندما يكو  

 يجب ان تعقد كل جلسة استماع في زمان و مكان كالئمين لك ولطفلك.

 الدعاوى المدنية والفترة الزمنية التي يجب تقديم هذه الدعاوى خاللها 

 

34 CFR §300.516 
 عام

 ىعود فعر له يحق فإنه ،لواليةا ىمستو على تمت لتيا جعةالمرا ارقرو نتائج على فقايو ال( لتعليميةا لمنطقةا أم نتأ نتآ اء  سو) فطر يأل بالنسبة

 لممكنا منو(. يبيةدلتأا اءاتباإلجر لمتعلقةا عالستماا جلسة يشمل بما) لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة عموضو ناآ يلذا نلشأا في مدنية

 لنظرا بغضفيدرالية   محكمة في أو( لقضاياا من علنوا اذه في لنظراسلطة لها للوالية محكمة) مناسب صختصاا ذات للوالية محكمة في ىلدعوا فعر

  .اعلنزا ىمد عن

 الحد الزمني 

يوما من تاريخ صدور قرار مسؤول جلسة االستماع للتقدم بدعوى  96الطرف )انت او شعبة المدارس( الذي يتقدم بالدعوى المدنية ستكون اماه فترة 

يوما في محكمة الوالية المتنقلة. 186غضون  مدنية في محكمة فييديرالية في المنطقة، او في  

 االجراءات االضافية

 :للمحكمة يحق ،مدنية ىعود يةأ في

 ؛يةدارإلا ىلدعوا تسجال تلقي -1

 ؛لتعليميةالمنطقةا طلب على ء  بنا أو طلبك على ء  بنا إلضافيةالةدألا في لنظرا -2

  .حكمةمناسبةلما ااهتر لتيالترضيةا منحو ،مرجح ليلد سساأ على ارقر دسناإ عن فضال  -3

 السلطة القضائية لمحاكم المناطق الفيدرالية

 .اعلنزا ىمد عن لنظرا بغض لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب لمقدمةا وىلدعاا في تحكم أن ةلمتحدا تلوالياا في إلقليميةا مآللمحا يحق

 مالحظة 

 لمعاقينا نقانوو ،ألمريكيا رلدستوا بموجب لمقدمةا للحلووا اءاتإلجروا قحقولا من يحد مما لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا في ءشي يوجد ال

. لمعاقينا لألطفاا قحقو تحمي لتيا ىألخرا ليةرالفيدا نينالقوا أو ،(564 ةلفقرا) 1973 ملعا يلهلتأا دةعاإ نقانو من (V) لبندوا ،1996 ملعا ألمريكيينا

 افةآ دستنفاا يجب فإنه ،لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب ةلمتوفرا للترضية لسعيا نفإ ،يننالقوا تلك بموجب مدنية ىبدعو ملتقدا قبل نهأ الإ

 قد نهأ لكذ يعنيو. لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب ىعود برفع فلطرا مقا إذا لكوذ بلمطلوا لحدا لىإ عالهأ لموضحةا لمتبعةا اءاتإلجرا

 تلك بموجب ترضية على للحصوا جلأ نهمنأ الإ ،لمعوقينا تعليم نقانو بموجب لمقدمةا للحلوا تتخطى ىخرأ ننياقو بموجب لحلو مامكأ يتوفر

 ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ملتقدا أي) لمعوقينا تعليم نقانو بموجب ةلمتوفرا يةدارإلا للحلوا امستخدا ال أو عليك يجب ى،ألخرا نينالقوا

 لمحكمة.ا لىإ ة  مباشر لالنتقاا قبل( لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىلدعوا عسما اءاتجروإ ،حل لىإ للتوصل لساعيا عالجتماوا



 اتعاب المحامين

 

34 CFR §300.517 
 عام 

 لمحكمةا تقضي ففسو ،لصالحك لحكما رصد ذافإ ،لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب فيها وعلشرا يتم للتقاضي اءاتجرإ أو ىعود يةأ في

 .لك لمدفوعةا ملرسوا من ءجزآ تعابا معقولةللمحامينأ بمنحك اهتقدير على ء  بنا

 بتعاأ بتقديم اهتقدير على ء  بنا لمحكمةا تقضي فقد ،لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب بها ملتقدا يتم للتقاضي اءاتجرإ أو ىعود يةأ فيو

 من بألتعاا تلك ادسد يتم أن على ،لصالحها لحكما عند ركنيويو اليةو في لتعليما إدارة أو يةلتعليما للمنطقة لمقدمةا لتكاليفا من ءجزآ للمحامين معقولة

 س،ساأ لىإ تستند ال أو معقولة غير أو جدية غير نهاأ لمحكمةا تجد لمحكمةا مماأ قضية أو ىبشكو متقد( أ: )يلي بما لمحاميا مقا إذا لكوذ ،محاميك جانب

 .سساأ لىإ يستند ال أو لمعقو غير أو يجد غير تبا لتقاضيا أن ضحالوا نهمنأ ظهر أن دبع لتقاضيا اءاتجرإ تابعت( ب) أو

 تمنح أن ،اهتقدير على ء  بنا للمحكمة يحق فقد ،لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب فيها وعلشرا يتم قضائية اءاتجرإ أو ىعود يةأ في نهأ أو

 من بألتعاا ادسد يتم أن على ،لصالحها لحكما رصد لتيا لتعليميةا لمنطقةا أو للوالية لتعليما الةآلو لمستحقةا ملرسوا من ءجزآ للمحامين مناسبة تعابا أ

 لتسببا أو ،لمضايقةا لىإ مثال  فتهد نأآ ،مالئم غير ضلغر ىبدعو اهبعد تقدمت أو عستماا جلسة لعقد بطلبك ملتقدا تم وإذا ،محاميك جانب من أو جانبك

 ..وريضر غير بشكل لقضائيةا اءاتإلجرا أو ىلدعوا تنفقا دةياز أو ،وريضر غير تعطيل في
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 منع االجور 

 :يلي ماآ مناسبةللمحامين بتعاأ لمحكمةبمنحا متقو

 تلخدماا ىمستوو نوعية نظير عالستماا جلسة ءبد أو ىلدعوا فعر فيه تم يلذا لمجتمعا في لسائدا رألجوا ىمستو لىإ بألتعاا تستند أن يجب  -1

 لممنوحة.ا بألتعاا بحتساا عند متضاعفة تحسابا أو دةياز ضافةإ زيجو ال. لمقدمةا

 تلخدماا نظير لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب قضائية اءاتجرإ أو ىعود يةأ في بها لمرتبطةا تلنفقاوا بألتعاا منح زيجو ال -2

 :لتاليةا تلحاالا في ليكإ للتسوية تابيآ ضعر تقديم بعد مةلمقدا

 مياأ من مياأ 16 عن تزيد ةفتر يةأ في أو ،لمدنيةا اءاتلإلجر ليةرالفيدا ئحاللوا من 68 ءلجزا بموجب عليها صلمنصوا ةلفترا في ضبالعر ملتقدا تم إذا. أ

 ،لواليةا ىمستو على جعةامر اءجرإ حالة في أو ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عتماسا جلسة عقد حالة في لقضائيةا اءاتإلجرا في وعلشرا قبل لتقويما

 ،لتقويما مياأ من مياأ 16 نغضو في ضلعرا لقبو يتم لم إذا. ب

 ضعر من بالنسبةلك مةءمال ثرأآ ليست ا  خيرأ عليها حصلت لتيا لترضيةا أن عالستماا لجلسة داريإلا وللمسؤا أو لمحكمةا تجدو إذا ذلكوآ. ج

 لرفض لمعقو رمبر لديك ناوآ ،لصالحك لحكما رصد إذا بها لمرتبطةا تلنفقاوا لمحامينا بتعاأ منحك يتم قد فإنه د،لقيوا تلك لرغممنا على .تسويةلا

 .لتسويةا ضعر

 لم سةمارلمدا قبل مرحلةمال لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما للجنة عجتماا أي نبشأ بألتعاا منح زيجو الو  -3

 .بالتوسط صلخاا لبندا تحت موضح وه ماآ عملية توسط عن بألتعاا منح زيجو ال. لمحكمةا مماأ ىلدعوا أو يةدارإلا اءاتلإلجر نتيجةآ عجتماا عقد يتم

 تجدو إذا ،لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا بموجب منحه يتم يلذا – تلمقتضياا حسب – لمحامينا بتعاأ مبلغ من لتقليلا لىإ لمحكمةا تلجأ

 :يلي لمحكمةماا

 ؛لقضائيةا اءاتإلجرا أو ىلدعوا رطاإ في لكوذ – وريضر غير بشكل اعللنز لنهائيا ارلقرا ورصد بتعطيل – محاميك أو نتأ قمت نكأ -1

 تخدما تقديم نظير لمجتمعا في لسائدا بالساعة لسعرا لمعقو غير بشكل يتخطى بمنحه لتصريحا تم يلذا لمحاميا بتعاأ مبلغ ناآ إذا -2

 ل؛معقو نحو على لمالئمةا ةلخبروا لسمعةوا رةلمهاا ذوي من لمحامينا جانب مشابهةمن

 ؛لقانونيةا اءاتإلجرا أو ىلدعواطبيعة لىإ بالنظر فيها مبالغا  ناآلمقدمةالقانونيةا تلخدماوا لمنقضيا لوقتا -3

 بند تحت موضح وه ماآ ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب لطلبا رشعاإ في لمناسبةا تلمعلوماا لتعليميةا للمنطقة ميقد لم يمثلك يلذا لمحاميا أن أو -4

 ."لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىلشكوا"

 ىللدعو لنهائيا ارلقرا ورصد تعطيل لىإ وريضر غير بشكل تعمد قد لتعليميةا لمنطقةا أو لواليةا أن رأت إذا ملرسوا تخفيض للمحكمة يحق ال نهأ الإ

.لمعوقينا تعليم نقانو من  (B) ءللجز لحمائيةا اءاتإلجرا وطشر بموجب كنتهاا كناه ناإذاآ أو لقانونيةا اءاتإلجرا أو
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 االجراءات المتبعة عند تهذيب االطفال ذوي القدرات الذهنية المحدودة
 

 سلطة موظفي المدارس 

 

34 CFR §300.530 
 

 النظر في كل حالة على حده

 فقا و لطالبا قلحاإ ضعو في تغيير اءجرإ نكا إذا ما تحديد عند لكوذ ،ادهبمفر حالة لآ سساأ على ةفريد وفظر يةأ سةدرا سةرلمدا في للعاملين يمكن

 .ال أم بلطالاك لسلو سةرلمدا منظا خالف يلذا قلمعاا للطفل مناسب تغيير وه طلالنضبا لتاليةا تللمتطلبا

 عام

 ووه ،(IAES)  مؤقتو بديل تعليمي قلحاإ لىإ نقلهو له لحاليا قإللحاا ضعو من بلطالا كسلو منظا يخالف قمعا طفل دستبعاا سةرلمدا في للعاملين يحق

 لىإ نقله أو ،لطفلا على مشرفةلا سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة هدتحد أن يجب ما

 سيةدرا مياأ 16 عن لكذ يزيد الأ علىو ،لمعاقينا غير لألطفاا مع اءإلجرا اذه مثل ذالتخا به حلمسموا لحدا لىإ لكوذ ،توقيفه أو ىخرأ تعليمية بيئة

 في ،سيرالدا ملعاا نفس في متتالية سيةدرا مياأ 16 عن يزيد ال بما للطفل إلضافيا دلالستبعا اتفتر ضفر سةرلمدا في للعاملين يضا أ يحق ماآ. متتالية

 انبعنو ناهأد دلموجوا لبندا نظرا) لطفلا قلحاإ ضعو في ا  تغير تشكل ال ذهه دالستبعاا اتفتر أن طالما ك،لسلوا ءلسو منفصلة قائعو مع لتعاملا رطاإ

 (.لتعريفا على علالطال" يبيدلتأا دالستبعاا تحاال بسبب قإللحاا تغيير"

 لخال لتعليميةا لمنطقةا على فيجب ،سيرالدا ملعاا نفس في سيةدرا مياأ 16 مجموعها يصل ةلفتر لحاليا قإللحاا ضعو من قلمعاا لطفلا دستبعاا دبمجر.

 ."تلخدماا" لبندا تحت ،ناهأد بلمطلوا لحدا حتى تخدما متقد أن سيرالدا ملعاا لكذ في دالستبعاا على تالية مياأ يةأ

 يبيدلتأا لتغييرا ناوآ( ناهأد" إلعاقةا عن لناتجا كلسلوا على لحكما" لبندا نظرا) لطفلا عاقةإ عن ناتج غير بلطالا كسلو مظان خالف يلذا كلسلوا ناآ إذا

 لنفسو بألسلوا بنفس قلمعاا لطفلا لكذ على يبيةدلتأا اءاتإلجرا تطبيق سةرلمدا في للعاملين زفيجو ،متتالية سيةدرا مياأ 16 ىسيتعد لطالبا ضعو في

". تخدما" لبندا نىأد موضح وه ماآ لطفلا لذلك تخدما تقديم سةرلمدا على يجب نهأ اعد فيما ،لمعاقينا غير لألطفاا على تطبيقها سيتم انتآ لتيا ةلمدا

 لبديلا يميلتعلا قإللحاا بالطفل لخاصةا سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة دتحد

 .تلخدماا تلك مثل لتقديمه لمؤقتوا

 تلخدماا

 .مؤقتو بديل تعليمي قلحاإ رطاإ في له لحاليا قإللحاا ضعو من هدستبعاا تم قمعا لطفل تقديمها يجب لتيا تلخدماا تقديم لممكنا من

 ،سيرالدا ملعاا في قلأ أو سيةدرا مياأ 16 ةلمد له لحاليا قإللحاا من هدستبعاا تم قمعا لطفل تلخدماا متقد أن لتعليميةا لمنطقةا من فقط بلمطلوا من

 .مشابه بشكل هدستبعاا تم قمعا غير لطفل خدماتها متقد انتإذاآ

 ناآ إذا لكوذ سيةرالدا امألعوا حدأ في مياأ 16 عن تقل ةلمد توقيفه تم قمعا لطالب بديال  يسا رتد متقد أن ركنيويو اليةو في لتعليميةا لمنطقةا على يجب

 غير بللطال تقديمها يتم تلخدماا ذهه انتإذاآ بديل يسرتد تقديم فيجب ،مياإللزا سةرلمدا سن في لطالبا يكن لم إذا. مياإللزا سةرلمدا سن في لطالبا

 لخاصةا تطلبالمتا نفس يه سيةرالدا امألعوا حدأ لخال لتوقيفا من لىوألا مياأ 16 ةفتر لخال لمعاقينا بللطال لتعليميةا لخدمةا تمتطلبا إن .لمعاقينا

 يوميا  ساعتينو ،ئيةاالبتدا سةرلمدا في للطالب يوميا  ةحدوا ساعة عن تقل ال ةلفتر ركنيويو اليةو في بديل يسرتد تقديم يجبو. لمعاقينا غير ببالطال

 تكن لم إذا للطالب بديل يسرتد ديمتق لتعليميةا لمنطقةا على نيكو فلن ،مياإللزا سةرلمدا سن في ليس طالب توقيف حالة في. لثانويةا سةرلمدا في للطالب

 .لمعاقينا غير بللطال يسرلتدا اذه متقد

 :يلي بما اماللتزا سيةدرا مياأ 16 عن تزيد ال ةلهلمد لحاليا قإللحاا همندستبعاا تم يلذا قلمعاا لطفلا على يجب

 جلأ منو ى،خرأ بيئة في لكذ ناآ لوو م،لعاا يميلتعلا سةرالدا منهج في ةرآلمشاا متابعة للطفل يتيح بما ،لتعليميةا تلخدماا تلقي متابعة -1

 ؛للطفل ديلفرا لتعليما برنامج في عليها صلمنصوا افدهألا لتحقيق ملتقدامتابعة

 مع لمصممةللتعاملا تلتعديالوا يآلسلوا لتدخلا تخدما تلقيو – لحاجةا حسب – ظيفيوو يآسلو تقييم لىإ علخضوا عليه ينبغي ماآ -2

  .ىخرأ ةمر رتتكر ال بحيث يةآلسلوالمخالفةا

 



 قلأ أو متتالية سيةدرا مياأ  16 ةلمد لحاليا دالستبعاا ناآ وإذا ،سيرالدا ملعاا نفس في سيةدرا مياأ 16 ةلمد له لحاليا قإللحاا من قمعا طفل دستبعاا بعد

 من ألقلا على حدوا مع وربالتشا سةرلمدا في نلعاملوا ميقو ففسو ،(ناهأد ملمقدا لتعريفا نظرا) قإللحاا في ا  تغير يمثل ال دالستبعاا ناآ إذا ذلكوآ

 في لكذ تم لمو حتى م،لعاا للتعليم سيرالدا لمنهجا في ةرآلمشاا متابعة من لطفلا لتمكين لمطلوبةا تلخدماا لتقديم بلمطلوا لحدا بتحديد ،لطفلا سيرمد

 .للطفل ديلفرا لتعليما برنامج في عليها صلمنصوا افدهألا لتحقيق ملتقدا متابعة مع ى،خرأ بيئة

 لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة نفإ ،(ناهأد ملمقدا لتعريفا نظرا) قلحاإ عن رةعبا دالستبعاا نكا إذا

 ى،خرأ بيئة في لكذ تم لوو حتى م،عالا للتعليم سيرالدا لمنهجا في ةرآلمشاا متابعة من لطفلا لتمكين لمناسبةا تلخدماا دتحد فسو سةرلمدا قبل لمرحلةما

 .للطفل ديلفرا لتعليما برنامج في عليها صلمنصوا افدهألا لتحقيق ملتقدا متابعة مع

 تحديد المظاهر 

 16 ةلمد يتم يلذا دالستبعاا حالة في الإ) بلطالا كسلو عدامخالفةلقو بسبب قلمعاا لطفلا قلحاإ لتغيير ارقر أي ورصد من سيةدرا مياأ 16 نغضو في

 وىلذ لتعليما لجنة من لصلةا ذوي من ءألعضاا أو ألمرا ليو أو لتعليميةا لمنطقةا على يجب ،(قإللحاا في ا  تغير يمثل الو ،قلأ أو متتالية سيةدرا مياأ

 جعةامر عليهم يجب( ةلتعليميا لمنطقةوا ألمرا ليو هديحد لما فقا و) سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا

 ءلياأو يقدمها صلة ذات تمعلوما يةوأ ،لمعلما من تمالحظا يةوأ ،للطفل ديلفرا لتعليما برنامج يشمل بما ،لطالبا ملف في لصلةا ذات تلمعلوماا افةآ

 :يلي لتحديدما رألموا

 ،ابه ةطيدوو ةعالقةمباشر على ناآ أو ،لطفلاعاقةإ عن نتج قد لنظرا محل كلسلوا ناإذاآ ما -1

 .للطفل ديلفرا لتعليما برنامج لتعليميةبتنفيذالمنطقةا املتزا ملعد ةنتيجةمباشر ناآ لنظرا محل كلسلوا ناإذاآ أو -2

 تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة من لصلةا ذوو ءألعضاا أو ،ألمرا ليو أو ،لتعليميةا لمنطقةا قامت إذا

 .لطفلا عاقةإ عن ناتج كلسلوا أن على لحكما يتم أن فيجب ،بها ءلوفاا تم قد وطلشرا تلك ا من يأ نبأ سةبالحكمرلمدا قبل لخاصةلمرحلةماا

 لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة من لصلةا ذوي من ءألعضاوا ألمرا ليو أو لتعليميةا لمنطقةا حكمت إذا

 لمنطقةا على فيجب دي،لفرا لتعليما برنامج بتنفيذ لتعليميةا لمنطقةا املتزا ملعد ةلمباشرا لنتيجةا ناآ لنظرا محل كلسلوا نبأ سةرلمدا قبل ما لمرحلة

 .تلك رلقصوا نباجو جلعال يا رفو اء  جرإ تتخذ أن لتعليميةا

 لطفلا عاقةإ عن ناتجاً كلسلوا لكذ ناآ إذا ما تحديد

 لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة من لصلةا ذوو ءألعضاوا ألمرا ليوو ةلتعليميا لمنطقةا حكمت إذا

 ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أولخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة على فيجب ،لطفلا إلعاقة نتيجة ناآ كلسلوا نبأ سةرلمدا قبل ما

 :لتاليينا ألمرينا بأحد ملقياا سةرلمدا قبل

 ق،إللحاا في لتغييرا عن سفرأ يلذا كلسلوا بتكاار قبل من لتقييما لكذ اءجرإ لتعليميةا للمنطقة سبق قد يكن ما ،ظيفيو و وكيسل تقييم اءجرإ  -1

 ؛للطفل يآلسلوا للتدخل خطة تنفيذو

 .كلسلوا مع للتعامل ورةلضرا حسب تعديلهاو جعتهاامر فيجب ،بالفعل ضعهاو تم قد يآلسلوا لتدخلا خطة انتآ إذا ما حالة في أو -2

 هدستبعاا تم يلذا قإللحاا ضعو لىإ لطفلا عجاإر لتعليميةا لمنطقةا على فيجب ،"لخاصةا وفلظرا" لفرعيا لبندا تحت ناهأد لموضحا ءباستثناو 

 كي.لسلوا لتدخلا خطة يلتعد من ءجزآ قإللحاا تغيير على لتعليميةا لمنطقةوا ألمرا ليو يتفق لم ما،منه

 لخاصةا وفلظرا

 هدتحد ما ووه] مؤقتو بديل تعليمي قلحاإ في ضعهوو بلطالا حدأ دستبعاا سةرلمدا في للعاملين زفيجو ،ال أم لطفلا عاقةإ عن ناتجا  كلسلوا ناآ اء  سو

 :لطفلا كان إذا ،سيا درا يوما  45 لىإ تصل ةلفتر[ سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة

 تلمناسباا ىحدإ في أو ،سةرلمدا مقر في أو ،سةرلمدا في حسال تهزبحو أو سةرلمدا لىإ معه ،(ناهأد ملمقدا لتعريفا نظرا) سالحا  يحمل -1

 .لتعليميةا لمنطقةا أو الوالبة  في لتعليما إدارة قنطا في قعةالوا سيةرلمدا

 ملمقدا لتعريفا نظرا) رةلمحظوا ادلمووا راتلمخدا ادمو ببيع ميقو أو ،(ناهأد ملمقدا لتعريفا نظرا) منه علم عن ممنوعة راتمخد مستخدا قد   -2

 منطقةلا أو الوالبة  في لتعليما إدارة قنطا في قعةالوا سيةرلمدا تلمناسباا ىحدإ في أو ،سةرلمدا مقر في أو ،سةرلمدا في جدهاتو ءثناأ ،(ناهأد

 .لتعليميةا



 قنطا إدارة قنطا في تقع سةرمد مقر في أو سةرلمدا في هدجوو ءثناأ آخر بشخص( ناهأد ملمقدا لتعريفا نظرا) بالغة بدنية صابةإ لحقأ إذا أو  -3

 .لتعليميةا لمنطقةا أو الوالبة  في لتعليما إدارة

 التعريفات 

 

 دةلمحدا لممنوعةا ادلموا أو راتلمخدا ادمو من اهغير أو راتلمخدا تعنيو( Controlled substance) للرقابة مهااستخدا يخضع لتيا رةلمخدا ادلموا

 . (U.S.C. 812(c) 21)ت والمواد الممنوعة رالمخدا نقانو من C))262 ءلجزا في V أو IV أو III أو II أو I اوللجدا في

 أو تهازحيا يمكن لتيوا للرقابة مهااستخدا يخضع لتيا ادلموا تشمل ال لكنهاو ،قابةللر مهااستخدا يخضع دةما تعني( Illegal drug) قانونية غير راتمخد

 أو ن،لقانوا لكذ بموجب ىخرأ سلطة يةأ بموجب مهااستخدا أو تهازحيا تتم لتيا أو لصحيةا لرعايةا في له مرخص متخصص افشرإ تحت مهااستخدا

 .ليرالفيدا نللقانو ىخرأ محكاأ أي بموجب

 من( 3) ةلفقرا تحت( جسيمة صابةبدنيةإ) (serious bodily injury) للمصطلح ملمقدا لمعنىا تحملو (Serious bodily injury) يمةجس بدنية صابة

 .ألمريكيا نلقانوا من،18 قمر نلقانوا من 1365 لقسما من (h) لفرعيا لقسما

 لقسما من (g) لىوألا لفرعيا لقسما من( 2) ةلفقرا تحت( خطِر حسال) (dangerous weapon) حلالصطال ملمقدا لمعنىا يحملو (Weapon) حسال

 .ألمريكيا نلقانوا من،18 نلقانوا من 936

 التبليغ

 لمنطقةا على فيجب ب،لطالا كسلو ملنظا مخالفة بسبب للطفل قإللحاا ضعو في ا  تغيير يمثل دلالستبعا ارقر ذباتخا لتعليميةالمنطقةا فيه متقو يلذا مليوا في

 .ئيةاإلجرا للحماية را  شعاإ لألبوين متقدو ار،لقرا بذلك بوينألا تخطر أنلتعليميةا

 تغيير الوضع التعليمي بسبب عقوبات االبعاد التهذيبية 

 

34 CFR §300.536 

 :لتاليةا تلحاالا في قإللحاا في ا  تغير يمثل له لحاليا لتعليميا قإللحاا من قمعا طفل دستبعاا نا

 ؛سيةمتتاليةراد مياأ 16 عن تزيد ةلفتر دالستبعاا ناإذاآ -1

 :لتاليا للسبب را  نمطا متكر تشكل لتيوا دالستبعاا تحاال سلسلةمن لىإ لطفلا ضتعر إذا -2

 ؛حدوا سيدرا معا في سيةدرا مياأ 16 من ثرأآ لىإ مجموعها في تصل داتالستبعااسلسلة. أ

 دات؛الستبعاا نسلسلةم عن تسفرأ لتيوا لسابقةا لوقائعا في لطفلا كلسلو بعيد حد لىإمشابه لطفلا كسلو. ب

 اتمر بين ما دمع لتباعا لمعدو د،لالستبعا لطفلا خاللها ضتعر لتيا لزمنيةا ةلفترا جماليوإ د،لالستبعا ةفتر لآ لطو مثل إلضافيةا ملالعوا. ج

 كما انه  د؛الستبعاا

 عرضة نيكو نهأ ما،آلتعليميةا لمنطقةا بمعرفة كلوذ تهاابذ حالة لآ سساأ على ال أم قإللحاا في ا  تغيير يشكل دالستبعاا تحاال نمط اذا كان ما تحديد يتم

.اضالعتراحالة في ،لقضائيةا اءاتإلجروا متبعة اءاتجرإ لخال من جعةاللمر
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 تحديد الوضع 

 

34 CFR § 300.531 

 
 لمؤقتوا لبديلا لتعليميا قإللحاا سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تالحتياجاا ذوي تعليم للجنةا وأ لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة دتحد أن يجب

 .عالهأ" لخاصةا وفلظرا"و" إلضافيةا لسلطةا" لبندينا تحت تتم لتيا دالستبعاا تحاالو ق،إللحاا في اتتغيير تمثل لتيا دالستبعاا تلحاال

 االستئنافات
 

34 CFR § 300.532 
 

 عام

 كان إذا لكوذ لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عستماا جلسة لطلب( عالهأ نظرا) لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ميتقد أن قلمعاا لطفلا رمأ لولي يحق

 :يلي مما أي على يختلف

 ؛يبيةدلتأا مألحكاا ذهه بموجب هذتخاا يتم قإللحاا نبشأ ارقر أي -1

 .عالهأ لموضحا إلعاقةا عن لناتجا كلسلوا على لحكما أو -2

 ظالحتفاا أن ىتر كانت إذا لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عستماا جلسة لطلب( عالهأ نظرا) لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ملتقدا لتعليميةا نطقةللم يحق

 .لآلخرين أو للطفل صابةإ عقوو لىإ يفضي أن كبيرة جةرلد يحتمل للطفل لحاليا قباإللحا

 ةلمحايدا عالستماا تجلسا ؤلمسو سلطة

 ييجر أن" ةلمحايدا عالستماا تجلسا ؤلمسو" لفرعيا لبندا في لموضحةا تبالمتطلبا يفي يلذا ةلمحايدا عالستماا تساجل ولمسؤ على يجب

 :يلي بما ملقياا عالستماا تجلسا وللمسؤ يحقو. ارا  قر يتخذو لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستمااجلسة

 تلمتطلباا يخالف كان  دالستبعاا نبأ عالستماا تجلسا ولمسؤ حكم إذا ما حالة في منه هدستبعاا تم يلذا قإللحاا لىإ قلمعاا لطفلا عجاإر -1

 ؛لطفلا إلعاقة نتيجة ناآ لطفلا كسلو أن أو ،"سةرلمدا في لعاملينا سلطة" لبندا سفلأ لموضحةا

 ولمسؤ حكم إذا سيا درا يوما  45 عن تزيد ال ةلفتر مناسبو مؤقتو بديل تعليمي قبإلحا قلمعاا لطفلا قلحاإ على تغيير اءجرإ طلب أو -2

 .لآلخرين أو للطفل صابةإ عقوو لىإ دييؤ أن ةبيرآ جةربد يحتمل للطفل لحاليا قإللحاا نبأ ةلمحايدا وىللدعا عالستماا تجلسا

 ا  بيرآحتماال ا يشكل ألصليا قإللحاا لىإ لطفلا عجاإر أن ىتر لتعليميةا لمنطقةا انتآ إذا ع،الستماا تبجلسا لخاصةا اءاتإلجرا تلك دةعاإ لممكنا منو

 .لآلخرين أو للطفل صابةإ علوقو

 عستماا جلسة عقد فيجب ع،ستماا جلسة عقد لطلب لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب سميةر ىبشكو مبالتقد تعليمية منطقة أو مرأ ليو فيه ميقو قتو أي في

 بموجب لمقدمةا وىلشكاا نبشأ وىلدعاا عاسم تجلسا"و "لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ملتقدا اءاتجرإ" دلبنوا تحت لموضحةا تلمتطلباا تلبي

 :يلي ما ءباستثنا" ةلمحايدا جعةالمرا"و" اراتلقرا فستئناا"و" لمتبعةا اءاتإلجرا

 من سيا درا يوما  26 نغضو في يتم أن يجب ما ووه ،لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب عالستماا جلسة لعقد لترتيبا لتعليميةا لمنطقةا على يجب -1

 .عالستمااجلسة بعد سيا درا يوما  16 نغضو في للحكم اربقر تنتهي أن يجب ماآ ع،االستما جلسة طلب يخرتا

 عقد جبالوا فمن ،لتوسطا لىإ ءللجوا على فقتهمامو أو ع،الجتماا عن لتخليا على تابيةآ تفاقا ا لتعليميةا لمنطقةوا رألموا ءلياأو يتفق لم ما -2

 يمكنو. لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب لمقدمةا ىبالشكو رإلشعاا مستالا يخرتا من قويملتا مياأ من مياأ سبعة نغضو في حل لىإ للتوصل عجتماا

 لمقدمةا ىلشكوا تلقي يخرتا من لتقويما مياأ يوما من 15 نغضو فيو لطرفينا يرضي بما لمشكلةا حل يتم لم ما قدما  عالستماا جلسة تمضي أن

 .لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب

 تجلسا في اذهتخاا يتم لتيا اراتلقرا نبشأ ليهاإ نيلجئو قد لتيا لطريقةا بنفس ع،لالستما معجلة جلسة في لكوذ ارلقرا ضد فالستئناا فطر يأل يحق

 (.عالهأ" فالستئناا تعمليا" لقسما نظرا) وىلدعاا عسما



 

 الوضع التعليمي خالل فترات االستئناف
 

34 CFR §300.533 

 

 لم ما) لطفلا يبقى أن فيجب ،يبيةدلتأا حيالنوا نبشأ لمتبعةا اءاتإلجرا بموجب ىبشكو ،عالهأ ناشرح ماآ ،لتعليميةا لمنطقةا أو ألمرا ليو ميتقد عندما

 تجلسا ولمسؤ ارقر ربانتظا ،مؤقتو بديل تعليمي قلحاإ في( لكذ فخال على لتعليميةا لمنطقةا أو ركنيويو بوالية لتعليما وإدارة ألمرا ليو يتفق

 .ال أو يتم يهماأ ،"سةرلمدا في لعاملينا سلطة" لبندا سفلأ موضحو كورمذ وه كما دلالستبعا لزمنيةا لمهلةا ءنتهاا حتى أو ة،لمحايدا عالستماا

 
 اجراءات الحماية لالطفال الغير مؤهلين لحد االن للتعليم الخاص والخدمات المتعليقة 

 

34 CFR §300.534 
 

 عام 

 لمنطقةا أن الإ ب،للطال كلسلوا عداقو قبخر مقاو ،به لمرتبطةا تلخدماوا لخاصةا تاجاالحتيا ويلذ لتعليما لتلقي لألطفاا حدأ بأحقية لحكما يتم لم إذا

 منأي   على يدآلتأا لطفلا حق فمن ق،معا لطفلا نبأ يبيدلتأا اءإلجرا ذتخاا في تسبب يلذا كلسلوا عقوو قبل( ناهأد دسنحد ماآ) علم على انتآ لتعليميةا

 إذا لكوذ ق،معا لطفلا نبأ علم على لتعليميةا لمنطقةا أن اضفترا ينبغي طالنضباا حيالنو لمعرفةا ساسأ .رإلشعاا اذه في لموضحةا لحمايةا نباجو

 :يبيدلتأا اءإلجرا ذتخاا في تسبب يلذا كلسلوا بتكاار قبل يلي ما ثحد

 لىإ نقلهاو بها لمرتبطةا تلخدماوا ةلخاصا تالحتياجاا ويلذ لتعليما لىإ لطفلا جحتياا نبشأ تابة آ غلهاشو عن بالتعبير لطفلا مرأ ليو مقا إذا -1

 ؛لطفلا رسمد لىإ أو ،لمناسبةالتعليميةا لهيئةا في ييندارإلا أو يينرالستشاا

 نقانو من(B) ءلجزا بموجب به لمرتبطةا تلخدماوا لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما تلقي قباستحقا يتعلق تقييم اءجرإ ألمرا ليو طلب إذا -2

 ،لمعوقينا تعليم

 لمدير ة  مباشر لطفلا هابدأ يلذا يآلسلوا لنمطا نبشأ دةمحد غلاشو عن لتعليميةا لمنطقةا في لعاملينا من غيره أو لطفلا رسمد عبر إذا أو -3

 لتعليميةا لمنطقةا في آلخرينا يينرلالستشا أو لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما ونلشؤ لتعليميةا لمنطقةا

 ءالستثناا

 :لتاليةا تلحاالا في لمعرفةا تلك مثل لديها ةلتعليميا لمنطقةا أن رعتباا يتم لن

 ؛لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما تخدما تقديم فضور للطفل تقييم اءبإجر لطفلا مرأ ليو حسما معد -1

 كناه نيك لم إذا يتسر لتيا وطلشرا .لمعوقينا تعليم نقانو من( B) ءلجزا بموجب طفال معاقا  بأنهليس لحكما تمو للتقييم خضع قد لطفلا أن أو -2

 عالهأ موضح وه ماآ ق،معا لطفلا نبأ علم على لتعليميةا دارةإلا تكن لم ،لطفلا ضد يبيةدلتأا اراتلقرا ذتخاا قبل نهأ ثحد إذا للمعرفة سساأ

 لألطفاا على يتسر لتيا يبيةدلتأا اءاتلإلجر ألمرا ليو يخضع فقد ،"ءالستثناا"و" طالنضباا حيالنو لمعرفةا سساأ" لفرعيينا دلبنوا تحت

 .متشابهة تياآسلو في اوآشترا لذينوا ،لمعاقينا غير

 الشروط المنطقية اذا لم يوجد اساس للمعرفة

 حتىو .لمالئما بالشكل لتقييما اءجرإ فيجب ،يبيةدلتأا اءاتلإلجر لطفلا فيها خضع لتيا لزمنيةا لمهلةا لخال لطفل تقييم اءإلجر طلب تقديم تم إذا لكنو

 .تعليمية تخدما تقديم دون هدطر أو لطفلا توقيف تشمل قد لتيوا ،سةرلمدا تسلطا هدتحد يلذا لتعليميا قإللحاا في لطفلا يظل ،لتقييما اكمال 

 ءلياأو قدمها لتيا تلمعلماوا ،لتعليميةا لمنطقةا جرتهأ يلذا لتقييما من اردةلوا تلمعلوماا رالعتباا في ضعوُ  وإذا ق،معا بأنه لطفلا على لحكما تم إذا

 يشمل بما ،لمعوقينا تعليم نقانو من( B) ءللجز فقا و به لمرتبطةا تلخدماوا لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما تقديم لتعليميةا لمنطقةا على فيجب ر،ألموا

 .عالهأ لموضحةا يبيةدلتأا تلمتطلباا
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لسطلة القضائية واالجراءات المتخذة من قبل هاتين السطلتين االحالة الى الشرطة و ا  

 

34 CFR §300.535 

 :شأنها من ليس لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا

 ؛لمناسبةا تلسلطاا ىلد لكوذ قمعا طفل تكبهاارجريمة عن غإلبالا من تلهيئاا ىحدإ منع -1

 لتيا ئمالجرا على لواليةا نقانوو ليرالفيدا نلقانوا تطبيق نبشأ لياتهاومسؤةرمباش لقضائيةمنا تلسلطاوا لواليةا نقانو تطبيق تيئاه منع أو -2

  .قمعا طفل يرتكبها

 تلسجالا نقل

 :لتعليميةا لمنطقةا على يلي ما فيجب ق،معا طفل سطةابو تكابهاار تم جريمة عن لتعليميةا لمناطقا ىحدإ بلغتأ إذا

 من تلسجالا تلك في للنظر لكوذ ،للطفل يبيةدلتأا تلسجالوا لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما تسجال من نسخ لساإر على صتحر أن يجب -1

 ؛لجريمةا عن بالغهاإ لهيئةا تتولى لتيا تلسلطاا جانب

 لتعليميةا قلحقوا نقانو به يسمح يلذا لحدا لىإ لكوذ يبيةدلتأا تلسجالوا لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما تسجال من نسخ لساإر يمكن ماآ  -2

 .  (FERPA)  صوصيةلخوا ةلألسر

REQUIREMENTS  FOR  UNILATERAL  PLACEMENT  BY  PARENTS  OF  CHILDREN  IN  PRIVATE  SCHOOLS  AT 

 شروط وضع االطفال من جانب واحد من قبل االباء و االمهات في مدارس خاصة على تفقة الحكومة

 

 عام 

 

34 CFR §300.148 
 

 

 لمرتبطةا تلخدماوا لخاصةا تالحتياجاا ويلذ لتعليما يشمل بما ،لتعليما تكاليف تحمل لتعليميةا لمنطقةا من تتطلب ال لمعوقينا تعليم نقانو من (B) ءلجزا

 سةربمد لطفلا قلحاإ على ركختياا قعوو ،لطفلك مناسبا  عاما مجانيا  تعليما  لتعليميةا لمنطقةا تاحتأ إذا خاصة ةمنشأ أو سةربمد قلمعاا طفلك قلحاوإ ،به

 باحتياجاتهم ءلوفاا يتم لذينا ادألفرا ضمن طفلك رجتد أن لخاصةا سةرلمدا نطاقها في تقع لتيا لتعليميةا لمنطقةا على يجب لكنو. خاصة ةنشأم أو

 366.144 حتىو 366.131 مألقساا بموجب لكوذ ،مرهموأ ءلياأو بمعرفة خاصة سةرمد في لحاقهمإ تم لذينا لألطفاا نبشأ (B) ءلجزا محكاأ بموجب

 (CFR 34).الفديرالي  لقانونيا نم

 خاصة سةربمد لطفلا قلحاإ مسور تعويض

 ةلفتر خاصة يئةه في طفلك قيد تختروا ،لتعليميةا لمنطقةا قنطا في به لمرتبطةا تلخدماوا لخاصةا تالحتياجاا ويلذ موجها  تعليما  تلقي للطفل سبق إذا

 عالستماا تجلسا ولمسؤ أو لمحكمةا تطلب فقد ،منها تحويل دون أو لتعليميةا لمنطقةا فقةامو دون خاصة ثانوية أو ئيةابتدا سةرمد في أو سةرلمدا قبل ما

 توفر لم لهيئةا أن ةلمحايدا عالستماا تجلسا ولمسؤ أو لمحكمةا تجدو إذا لكوذ ،لقيدا لذلك تكلفةآ تحملتها لتيا ملرسوا عن تعوضك أن تلهيئاا تلك من

 لمحكمةا أو ةلمحايدا عالستماا تجلسا ولمسؤ يجد قد. مالئم لخاصةا بالهيئة قإللحاا وأن ،لقيدا لكذ قبل مناسب قتو في لطفلك مناسبا  مجانيا  عاما  تعليما 

 ركنيويو اليةو في لتعليما إدارة تقدمه يلذا لتعليما على يتسر لتيا لواليةا معايير يلبي ال قإللحاا ناآ لوو حتى ،مناسب اءجرإ وه طفلك قبإلحا قيامك أن

 .لتعليميةا مناطقلوا
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 حدود التعويض

 :لخدمةا من حرمانك أو عالهأ ةلفقرا في لموضحةا ملرسواتكلفةتعويض تقليل لممكنا من

 نتظمتا لتيا سةرلمدا قبل ما لمرحلة لخاصةا تجاالحتياا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة عجتماا في( أ: )حالة في -1

 تالحتياجاا ذوي تعليم لجنة أو لخاصةا تالحتياجاا وىلذ لتعليما لجنة ربإخطا تقم لم ،لعامةا سةرلمدا من طفلك اجخرإ قبل ارهحضو في

 يشمل بما ،لطفلك مناسبو مجاني معا متعلي لتقديم لتعليميةا لمنطقةا تقترحه يلذا قإللحاا ترفض نتآ بأنك سةرلمدا قبل لمرحلةما لخاصةا

 يشمل بما) عمل مياأ 16 نغضو في( ب) أو ،لةولدا نفقة على خاصة سةرمد في طفلك قيد في بنيتك لتصريحوا غلاشو من لديك عما حإلفصاا

 ؛لتعليميةا لمنطقةا لىإ نلشأا ابهذ خطي رشعاإ تقديم عليك ناوآ ،لعامةا سةرلمدا من طفلك اجخرإ قبل لكوذ( عمل ميو في تتم تعطال يةأ

 بما) لتقييم طفلك عخضاإ في بنيتها يفيد ،خطيا  را  شعاإ لتعليميةا لمنطقةا لك قدمت أن لعامةا سةرلمدا من طفلك اجبإخر قيامك قبل ثحد إذا -2

 ؛لتقييما لعملية طفلك ترسل لم لكنكو ،(مالئماو مناسبا  ناآ لتقويما من ضلغرا نبأ نبيا يشمل

 .معقولة تكن لم فعالكأ أن لحقيقة محكمةلا اكتشاف عند أو -3

 :ملرسوا تعويض لتكلفة بالنسبة لكنو 

 لتقديم لياتكوبمسؤ يفيد را  شعاإ تتلق لم( ب) أو ر،شعاإ تقديم من سةرلمدا منعتك( أ: )إذا ر،شعاإ لتقديم منها نلحرماا أو منها لحدا يجب ال -1

 ؛بطفلك لبدنيا ذىألا قلحاإ في لكذ يتسبب فقد ،عالهأ لموضحةا تالمتطلباب اماللتزا بسبب( ج) أو ،عالهأ بالشكل موضح وه ماآ رشعاإ

 بتقديم رألموا ءلياأو املتزا معد بسبب منها نلحرماا أو تخفيضها يتم فلن ،لمحايدا عالستماا تجلسا ولمسؤ أو لمحكمةا لتقديم فقا و نهأ أو -2

 قد لسابقةا تلمتطلباا على قالتفاا أن لمحتملا من( ب) أو ،باإلنكليزية بةلكتاا يمكنه الو ميأ ألمرا ليو( أ: )ناآ إذا بلمطلووا لكافيا رشعاإ

 .للطفل دحا عاطفي رضر قإللحا دييؤ

 
 


