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حضرة الوالدين

هذه الوثيقة توفر لك اإلشعار المطلوب من الضمانات اإلجرائية المتاحة بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات ).(IDEA
لراحتك ،يتبع ملخص وجيز من الضمانات اإلجرائية الخاصة بك تليها الضمانات اإلجرائية التي اتخذت من قوانين  4002 IDEAوقواعد
التربية الخاصة لمجلس والية يوتا للتربية والتعليم .تم عرض المعلومات في هذه الوثيقة بحسب التسلسل المدرج في  42أغسطس 4002
للسجل الفيدرالي ،ومصطلح "اليوم" يعني يوم في التقويم ،ما لم يرد خالف ذلك.
تفسيرات لالختصارات المستخدمة في هذا اإلشعار:
FAPE
IDEA
IEP
LEA
USBE SER
USOE

تعليم عام مناسب مجاني
الجزء  Bمن قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة
برنامج التعليم الفردي
وكالة التعليم المحلية – قطاعات أحياء مدارس يوتا البالغ عددها احدى وأربعين ،ومدارس والية يوتا للصم
والمكفوفين ،وجميع المدارس العامة المستقلة ذاتيا (جارتير)
مجلس التعليم في والية يوتا – قوانين التعليم الخاص
مكتب والية يوتا للتربية والتعليم

إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الضمانات اإلجرائية ،فال تتردد في االتصال بمعلم طفلك للتعليم الخاص أو بمكتب التعليم الخاص في
مكتب .LEA
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حقوق األهل وأولئك من الطالب من:
(مكتب والية يوتا للتربية والتعليم ،قسم التعليم الخاص) The Utah State Office of Education, Special Education Section
250 East 500 South
P.O. Box 144200
Salt Lake City, Utah 84114-4200
801-538-7587
http://www.schools.utah.gov/sars/Laws,-State-Rules-and-Policies.aspx
(مركز الوالدين في يوتا) The Utah Parent Center
)230 W. 200 S. Suite 1000 (Royal Wood Office Plaza
Salt Lake City, UT 84101
www.utahparentcenter.org
(مركز القانون لإلعاقة) The Disability Law Center
205 North 400 West
Salt Lake City, Utah 84103
)1-800-662-9080 (Voice) or 1-800-550-4182 (TTY
http://www.disabilitylawcenter.org/
(مركز التعميم الوطني لألطفال ذوي اإلعاقة) National Dissemination Center for Children with Disabilities
1-800-695-0285
http://nichcy.org/
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اإلشعارا السنوية للوالدين/ولي االمر

Child Find
تحاول اقسام التربية الخاصة في المدارس في جميع أنحاء الوالية على االتصال باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين
الوالدة و 44سنة في االمتثال مع القانون االتحادي ،الذي ينص على توفير برامج و  /أو خدمات تعليمية مجانية لهؤالء األشخاص.
إذا كان الطفل يعاني من صعوبة كبيرة مع الرؤية ،والسمع ،والكالم ،والسلوك ،او يعاني من بطء النمو النموذجي بحسب عمره ،او
لديه عاهات جسدية ،أو صعوبات في التعلم ،قد يكون الطفل من ذوي اإلعاقة .إذا كنت تعرف أي طفل تعتقد بامكانية تأهله لهذه
الخدمات ،بما في ذلك الطالب الذين يشتبه في وجود إعاقة لديهم ،على الرغم من تقدمهم من صف دراسي إلى آخر ،في مدرسة
الخاص للحي الذي تقيم فيه.
SAFEGUARDSمكتب التعليم
بمدير مدرسة طفلك أو
تصال
خاصة ،طفل بال مأوى ،أو من المهاجرين ،فيرجى اال
PROCEDURAL
(Brief
)Summary
منحة كارسون سميث الدراسية لالتحييااا الااةة
توفر منحة كارسون سميث الدراسية لالحتياجات الخاصة المساعدة في الرسوم الدراسية للطالب المؤهلين من ذوي اإلعاقة
المسجلين في المدارس الخاصة المؤهلة .يمكن لمقدمي الطلبات المحتملين من عرض معلومات مفصلة عن البرنامج على:
www.schools.utah.gov/sars/Quick-Links/Carson-Smith-Scholarship.aspx
تدمير السجال
يمكن اعتبار سجالت كل طالب "لم تعد هناك حاجة لتوفير خدمات تعليمية له" ،حيث يتم تدميرها بعد ثالثة ( )3سنوات بعد تخرج
الطالب أو ثالث ( )3سنوات بعد بلوغ الطالب  44سنة ،.مرجع 34 CFR § 300.624
المديكيد -اشعار سنوي بحسب )34 CFR § 300.154(d)(2)(iv

ان االنظمة لتنفيذ قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات ( ،)IDEAتحمل أولياء أمور الطالب المؤهلين حقوق معينة فيما يتعلق بقدرة
قطاع المدرسة للوصول إلى التأمين الخاص أو المنافع العامة ،مثل المساعدة الطبية (المديكيد) ،للمساعدة في دفع بعض الخدمات
التي يتم توفيرها في المدرسة .هذه الحقوق هي كما يلي:
 .4لديك الحق في الحصول على اشعار بلغة مفهومة.
يجب على قطاع المدرسة أن يعطيك إشعار سنوي مكتوب عن حقوقك ،والذي يجب أن يكون مكتوب بلغة مفهومة للعامة؛
ويقدم أيضا مترجما الى لغة الوالدين األصلية أو وسيلة أخرى من االتصاالت التي يستخدمها الوالدين ،ما لم يكن ذلك بشكل
واضح ليس من المجدي القيام بذلك.
 .4معلومات طفلك سرية ال يجوز الكشف عنها دون موافقتك.
يجب الحصول على موافقة الوالدين تحت حقوق العائلة التعليمية وأنظمة قانون الخصوصية ( )FERPAفي  34 CFRالجزء 99
وقوانين  IDEAفي  §300.622قبل كشف قطاع المدرسة ،ألغراض االدعاء ،عن معلومات طفلك الشخصية إلى الجهة
المسؤولة عن إدارة االستحقاقات العامة للدولة أو برنامج التأمين (على سبيل المثال ،المديكيد)؛
 .3لطفلك الحق في الحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بدون تكلفة مالية عليك.
هذا يعني أنه ،فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة لتوفير التعليم المجاني العام المناسب (" )"FAPEلطفل مؤهل بموجب  ،IDEAفان
قطاع المدرسة:
قد ال يتطلب اآلباء لالشتراك أو التسجيل في المنافع العامة أو برامج التأمين من أجل حصول أبنائهم على FAPE؛
قد ال يتطلب اآلباء لتحمل جزءا من نفقات خارج الجيب مثل دفع مبلغ خصم أو دفع رسوم اولية ناتجة عن رفع دعوى للخدمات
المقدمة بموجب هذا الجزء ،ولكن قد يدفع التكاليف المترتبة على الوالدين دفعها؛
قد ال تستخدم فوائد الطفل تحت المنافع العامة أو برنامج التأمين إذا كان هذا االستخدام من شأنه أن o :ينقص تغطية مدى الحياة
المتاحة أو أي منفعة مؤمنة أخرى؛  oينتج عنه قيام األسرة بتسديد رسوم الخدمات التي لوال ذلك تكون مشمولة بواسطة المنافع
العامة أو برنامج التأمين والتي هي مطلوبة من أجل الطفل في االوقات خارج المدرسة؛  oزيادة أقساط التأمين أو مما ادى إلى توقف
الفوائد أو التأمين ،أو  oمخاطر خسارة األهلية للحصول على المنزل واإلعفاءات المجتمعية ،بحسب مجموع النفقات ذات الصلة
بالصحة.
 .2تستطيع سحب الموافقة في أي وقت.
بعد اعطاء موافقتك على اإلفصاح عن معلومات سرية عن طفلك إلى الوكالة المسؤولة عن إدارة االستحقاقات العامة للدولة أو
برنامج التأمين (على سبيل المثال ،المديكيد) ،لديك الحق القانوني بموجب االنظمة  FERPAلسحب تلك الموافقة كلما ترغب في
ذلك.
 .5إذا رفضت إعطاء الموافقة ،أو سحب الموافقة ،فيجب على قطاع المدرسة االستمرار في توفير الخدمات المطلوبة بدون أي
تكلفة مادية عليك.
إذا رفضت إعطاء الموافقة للكشف عن معلومات شخصية إلى الوكالة المسؤولة عن إدارة االستحقاقات العامة للدولة أو برنامج
التأمين (على سبيل المثال ،المديكيد) ،أو ،إذا اعطيت موافقتك ولكن قررت الموافقة سحب في وقت الحق ،فان هذا ال يعفي
قطاع المدرسة بمسؤوليته عن ضمان توفير جميع الخدمات المطلوبة دون أي تكلفة للوالدين.
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 .1موافقة الوالدين
.a
.b
.c
.d
.e

الموافقة تعني بأنه قد تم اعالمك كليا بجميع المعلومات ذات الصلة بالنشاط الذي تم التماس الموافقة له ،بلغتك األصلية أو وسيلة
أخرى لالتصال ،و،
أنت تفهم وتوافق خطيا إلى تنفيذ النشاط الذي تم التماس موافقتكم عليه ،وتصف الموافقة هذا النشاط وسرد السجالت (إن وجدت)
التي سيتم اإلفراج عنها ولمن ،و،
عليك أن تدرك أن منح الموافقة أمر طوعي على الجزء الخاص بك ،ويجوز إلغاؤه في أي وقت .إذا قمت بسحب الموافقة ،أن إبطالها
ليس له مفعول رجعي (أي أنه ال يلغي إجراء حدث بعد اعطاءك الموافقة وقبل إلغاء الموافقة).
إذا قمت بسحب الموافقة كتابيا الستالم طفلك التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ،ال يستوجب على  LEAتعديل سجالته التعليمية
بسبب إلغاء الموافقة إلزالة أي إشارات إلى استالم طفلك التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.
يتضمن إالبطال إبطال الحقوق والحماية من الضمانات االجرائية التابعة لـ .IDEA

 .4الطالب ذوي اإلعاقة المسجلين من قبل والديهم في المدارس الااةة عندما يكون الـ  FAPEهو المشكلة.
 .aال يستوجب على  LEAدفع تكلفة تعليم الطالب في مدرسة خاصة إذا قام القطاع بتوفير  FAPEللطالب الخاص بك وأخترت أنت
برغبتك في وضع الطالب في مدرسة خاصة.
 .bإذا كنت تفكر في رفض  FAPEالتي تقدمها الـ  LEAوتسجيل الطالب في مدرسة خاصة وكنت تخطط للحصول على تعويض مالي
من  ، LEAفعليك إبالغ  LEAبما يقلقك في مدة ال تقل عن عشرة ( )40أيام عمل (بما في ذلك العطل التي تحدث على يوم عمل) قبل
إزالة الطالب من المدرسة العامة.
 .3إاراءا الشكوى للوالية
 .aتلتزم  LEAإلى االمتثال التام مع جميع متطلبات  ،IDEAولكن إذا كنت تعتقد أن الـ  LEAقد انتهك احد متطلبات  ،IDEAلديك الحق في
تقديم شكوى مكتوبة .يتم تقديم الشكوى مع المشرف التربوي  LEAو ،USOEوالذي بدوره سيحقق ،أو يعين شخص للتحقيق في
الشكوى المقدمة منك ،وإصدار قرار كتابي من النتائج اليكم في غضون  30يوما.
 .bإذا كنت ال توافق على نتائج  ، LEAلديك الحق في االستئناف إلى ضابط االمتثال الفيدرالي وللوالية في  ، USOEالذي سوف يحقق
فيها ويصدار قراره النهائي خطيا.
 .2اإلاراءا القانونية الميبعة
 .aكوالدين لطالب من ذوي اإلعاقة لديكم الفرصة لمراجعة السجالت التعليمية لطفلك وإدراجها في االجتماعات فيما يتعلق بتقييم طفلك،
واألهلية IEP ،والتنسيب.
 .bتستطيع طلب تقييم تعليمي مستقل إذا كنت ال توافق على نتائج التقييم التي اصدرها .LEA
 .cسوف يتم تسليمك إشعار خطي قبل ان يقدم  LEAأو يرفض تقييم طفلك ،تعيين (تصنيف) أو تغيير تصنيف الطالب ،تنفيذ أو تغيير
تنفيذ مجانية التعليم العام المناسب لطفلك وفقا لبرنامج التعليم الفردي  ، IEPأو توفير أو تغيير الموضع التعليمي لطفلك.
 .dفي حالة نشوء أي خالف فيما يتعلق بالتقييم ،األهلية IEP ،أو وضع الطالب الخاص بك ،سوف يسعى  LEAإلى حل الخالف بطريقة
مرضية للطرفين .إذا كان من الصعب حل الخالف ،فسوف تستخدم عملية الوساطة .إذا لم تنجح عملية الوساطة ،قد تكون جلسة
اإلجراءات القانونية ضرورية لتسوية الخالف.
 .5أليأديب
 .aقد يطلب احد العاملين في المدرسة إزالة طفلك من المدرسة ألسباب تأديبية إلى حد يتم تطبيق إالزالة على الطلبة غير المعوقين،
طالما أن عمليات اإلزالة ال تشكل تغييرا في الموضع .أي تغيير في الموضع يحدث إذا تمت إزالة الطالب من المدرسة ألسباب
تأديبية ألكثر من عشرة ( )40أيام مدرسية متتالية أو إذا تعرض الطالب لسلسلة من عمليات اإلزالة التي تشكل نمطا من اإلزالة.
 .bبعد أن تمت إزالة طفلك من وضعه الحالي ألكثر من عشرة ( )40أيام خالل السنة الدراسية ،سيقوم العاملين في المدرسة بتوفير
الخدمات لطفلك بالقدر الالزم لطفلك إلحراز تقدم مناسب في المناهج العامة والتقدم نحو تحقيق األهداف في .IEP
 .cقد يطلب احد العاملين في المدرسة التغيير من وضع إلى وضع بديل مناسب لمدة ال تتجاوز  25يوما إلزالة ألسباب تأديبية يتم
تطبيقها على الطالب غير المعوقين إذا كان الطالب يحمل سالحا إلى المدرسة أو إلى نشاط مدرسي ،أو يمتلك بعلمه أو يستخدم
المخدرات غير المشروعة أو يبيع أو محاولة بيع مادة خاضعة للرقابة ،أو يتسبب في إلحاق أضرار بدنية خطيرة لشخص آخر في
المدرسة أو نشاط مدرسي .الوضع البديل يجب ان يمكن الطالب من مواصلة التقدم في المنهج العام ،واالستمرار في تلقي تلك
الخدمات والتعديالت التي ستمكن الطالب من التقدم نحو األهداف في .IEP
 .dإذا قام العاملين في المدرسة بالنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية تنطوي على تغيير وضع الطالب الخاص بك ،سيتم إعالمك عن هذا
القرار وسيتم إجراء استعراض لتحديد العالقة بين إعاقة طفلك والسلوك الخاضع إلجراءات تأديبية .إذا كانت نتيجة هذا االستعراض
هو أن السلوك لم يكن مظهرا من مظاهر العجز لطفلك ،فان اإلجراءات التأديبية ذات الصلة التي تنطبق على الطالب غير المعوقين
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يمكن تطبيقها على طفلك في نفس الطريقة التي سيتم تطبيقها على الطالب غير المعوقين ،ولكن يجب على  LEAتوفير الخدمات
بالقدر الالزم لتمكين الطالب من التقدم بشكل مناسب في المناهج العامة وتقدم مناسب نحو تحقيق األهداف المحددة في .IEP
 .eبعد تغيير وضع الطالب الخاص بك ألسباب تأديبية ،سوف يقوم العاملين في المدرسة بإجراء تقييم وظيفي للسلوك وعقد فريق
برنامج التعليم الفردي  IEPلوضع خطة التدخل السلوكي ،أو إذا كانت هنالك خطة سلوك فسيتم مراجعتها وتعديلها حسب الحاجة من
قبل فريق  .IEPبعد تم تغيير موضع طفلك ألسباب تأديبية ،إذا استمرت الحاجة إلى إزالته الطالب ألسباب تأديبية ،سيقوم فريق IEP
باستعراض خطة التدخل السلوكي لطفلك وتعديلها الى الحد الذي يشعر فريق  IEPبضرورته.
 .6سرية المعلوما
 .aيتم االحتفاظ بسجالت طفلك التعليمية بسرية
 .bلن يتم الكشف عن السجالت التعليمية لطفلك دون موافقتك إلى أي شخص فيما عدا موظفي  LEAالمشاركين في تعليم طفلك
وموظفين من مدرسة أو قطاع أخر يسعى طفلك الى االلتحاق بها.
 .cلديك الحق في تفتيش والحصول على نسخة من سجالت طفلك التعليمية.
 .dلديك الحق في طلب تعديل المعلومات في السجالت التعليمية لطفلك إذا كنت تعتقد أنها غير دقيقة أو مضللة.

الفرع  -Bأهلية الوالية ()300.151 and USBE SER IV.G

إاراءا شكاوى الوالية
إاراءا شكاوى الوالية(300.151; USBE SER IV.G.) .

 .4لقد اعتمدت  USOEإجراءات لتسوية أي شكوى تحت  IDEAبما في ذلك الشكوى المقدمة من قبل منظمة أو فرد من والية أخرى.
يجب تقديم الشكوى كتابيا إلى المشرف أو مدير مدرسة جارتير مدير لوكالة التعليم المحلية  LEAالتي حدث فيها االنتهاك المزعوم،
ويجب على الطرف مقدم الشكوى بإرسال نسخة الى مدير الوالية للتعليم الخاص في نفس الوقت الذي يقوم فيه الطرف بتقديم شكوى
إلى  .LEAإذا كان الوالدان غير قادرين على تقديم شكوى خطية ،فمكنهم االتصال  LEAأو  USOEللحصول على المساعدة .يجب أن
تتضمن الشكوى ما يلي:
بيان بقيام  LEAبانتهاك احد شروط  IDEAأو .USBE SER
.a
الحقائق التي يستند عليها البيان.
.b
التوقيع ومعلومات االتصال لصاحب الشكوى.
.c
عند االدعاء بوقوع انتهاكات فيما يتعلق بطالب محدد:
.d
اسم وعنوان سكن الطالب؛
.i
اسم المدرسة الملتحق بها الطالب؛
.ii
في حالة كون طالب بال مأوى ،معلومات االتصال المتاحة للطالب واسم المدرسة الملتحق بها الطالب؛
.iii
وصف لطبيعة المشكلة للطالب ،بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛ و،
.iv
مقترح لحل المشكلة للطرف إلى الحد المعروف والمتوفر في وقت تلقي الشكوى كما هو موضح في USBE SER
.v
.IV.E.1

 .4يجب ان تدعي الشكوى حدوث انتهاكا وقع ضمن مدة ال تزيد عن ( )1سنة واحدة قبل التاريخ التي تم تلقي  LEAللشكوى ،إال اذا
شكلت الفترة الزمنية األوطول معقولية وذلك بسبب االنتهاك المستمر أو ان مقدم الشكوى يوطلب خدمات تعويضية عن انتهاك وقع
ضمن السنتين ( )2السابقتين لتاريخ استالم الشكوى من قبل .LEA
 .3سيقوم  LEAبحل الشكوى خالل  03يوما ما لم توجد ظروف استثنائية (مثل تأخير من قبل صاحب الشكوى لتوفير المعلومات
الالزمة) .ال يتجاوز تمديد المهلة عن عشرة ( )13أيام .ضمن هذه المهلة ،يقوم : LEA
إجراء تحقيق مستقل في الموقع ،إذا اعتبر  LEAأن مثل هذا التحقيق ضروري.
.a
إعوطاء صاحب الشكوى الفرصة لتقديم معلومات إضافية ،إما شفويا أو خوطيا ،حول االدعاءات الواردة في الشكوى.
.b
استعراض جميع المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار بشأن ما إذا انتهك  LEAاحد شرووط  IDEAأو .USBE SER
.c
إصدار قرار مكتوب لصاحب الشكوى ،مع إرسال نسخة إلى مدير لتعليم الخاص للوالية يتناول كل ادعاء في الشكوى
.d
ويحتوي على:
نتائج الحقائق واالستنتاجات ،و
.i
أسباب القرارات النهائية للـ . LEA
.ii
السماح بتمديد المهلة بحسب  USBE SER IV.G.4.a.فقوط في حالة:
.e
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.2
.5

.2

.7

.8

وجدت ظروف استثنائية فيما يتعلق بشكوى خاصة؛ او
.i
الوالد ،فرد ،أو منظمة و  LEAذو العالقة يوافقون على تمديد الوقت لالنخراوط في وساوطة ،أو االنخراوط في وسائل
.ii
بديلة أخرى لتسوية المنازعات المتاحة في الوالية.
تحديد اإلجراءات من أجل التنفيذ الفعال لقرار  LEAالنهائي ،إذا لزم األمر ،بما في ذلك أنشوطة المساعدة التقنية،
.f
والمفاوضات ،واإلجراءات التصحيحية لتحقيق االمتثال.
إبالغ صاحب الشكوى ،خوطيا عن الحق في الوطعن في قرار إعادة النظر إلى  ،USOEواإلجراءات المتعلقة بذلك .يجب أن
.g
يتم استالم وطلب االستئناف من قبل مدير التعليم الخاص للوالية في غضون عشرة ( )13ايام تقويمية من تاريخ استالم القرار
النهائي للـ .LEA
يجب ان تكون إجراءات مراجعة القرار النهائي للـ  LEAفي االستئناف إلى  USOEهي نفس تلك المذكورة أعاله .خالل األيام
المتبقية من فترة زمنية قدرها  03يوم تقويمي بعد استالم وطلب خوطي للمراجعة ،يقوم  USOEباصدار ،قرار كتابي نهائي بشأن
الشكوى.
عند حل شكوى وجد الفشل في توفير الخدمات المناسبة ،يجب على  ، USOEوفقا لسلوطتها اإلشرافية العامة تحت  IDEAأن تتناول ما
يلي:
كيفية معالجة الحرمان من تلك الخدمات ،بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،منح السداد النقدي أو إجراءات تصحيحية اخرى
.a
مناسبة الحتياجات الوطالب.
توفير خدمات مستقبلية مالئمة لجميع الوطالب المعوقين.
.b
إذا وردت الى الوالية شكوى خوطية والتي هي أيضا موضوع جلسة إجراءات قانونية وفق إجراءات الجلسات القانونية في USBE
 ، SERأو تحتوي على قضايا متعددة ،منها قضية واحدة أو أكثر هي جزء من تلك الجلسة ،فيجب على ( LEAأو  USOEإذا كانت
الشكوى المقدمة للوالية هي استئناف لقرار  )LEAأن توضع جانبا أي جزء من الشكوى التي يجري تناولها في جلسة االستماع حتى
نهايتها .يجب حل أي قضية في الشكوى التي ليست جزءا من جلسة إجراءات قانونية باستخدام المهلة المحددة وإجراءات الشكوى
الموضحة في هذا القسم.
إذا تم رفع قضية في شكوى قدمت في إوطار هذا الجزء الذي قد سبق وقرر في جلسة اإلجراءات القانونية التي تنوطوي على نفس
األوطراف ،فان صدور قرار جلسة غير ملزم بشأن هذه المسألة .يجب على  USOEإبالغ كل األوطراف عن هذه الحقيقة .ومع ذلك،
يجب ان تقدم الشكوى التي تدعي فشل  LEAفي تنفيذ قرار اإلجراءات القانونية الواجبة مباشرة الى مدير التعليم الخاص للوالية
وحلها من قبل .USOE
يجب إبالغ اآلباء واألفراد المهتمين األخرين ،بما في ذلك مراكز تدريب اآلباء والمعلومات ،ومراكز العيش المستقل ،ووكاالت
ممثلي الحماية والدفاع ،والمنظمات المهنية ،وغيرها من الكيانات المناسبة ،عن هذه اإلجراءات من خالل:
اإلشعار الوارد في الضمانات اإلجرائية التي كتبها .LEA
.a
العروض واألنشوطة التدريبية األخرى من قبل موظفي  USOEالتي أجريت في جميع أنحاء الوالية.
.b
الفرع  - Dالتقييمات ،وتحديد االهلية ،برامج التعليم الفردي ،والمواضع التعليمية )(300.300-300.328

موافقة الوالدين
موافقة الوالدين للخدمات(300.300).

.4
.4

.3
.2
.5

على الـ  LEAالناشد إلجراء تقييم أولي لتحديد آهلية الوطفل بأنه وطالب من ذوي اإلعاقة ،يجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة
من الوالد قبل إجراء التقييم
بالنسبة للتقييمات األولية فقوط ،إذا كان الوطفل تحت رعاية الوالية وليس من المقيمين مع والدي الوطفل ،ال يتوجب على الوكالة العامة
الحصول على موافقة مسبقة من الوالد ،إذا:
على الرغم من الجهود المعقولة ،ال يمكن للـ  LEAمن تحديد مكان وجود الوالدين ،أو
.a
تم إنهاء حقوق الوالدين وفقا لقانون الوالية ،أو
.b
تم التنازل عن حقوق الوالدين في اتخاذ القرارات التعليمية من قبل القاضي وفقا لقانون الوالية.
.c
إذا لم يقدم والدي الوطفل موافقتهم على التقييم األولي ،أو فشل الوالدين إلى االستجابة لوطلب تقديم موافقة ،يجوز للـ  ، LEAولكن ليس
موطلوبا ،متابعة التقييم األولي للوطفل من خالل استخدام الضمانات اإلجرائية ،بما في ذلك الوساوطة واإلجراءات القانونية الواجبة.
يجب على  LEAالمسؤول عن اتاحة  FAPEلوطالب من ذوي اإلعاقة ،الحصول على موافقة مسبقة من والد الوطالب قبل التقديم األولي
للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للوطالب.
يجب على  LEAبذل جهود معقولة للحصول على الموافقة المسبقة من الوالد لتوفير اعتماد أولي من التعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة للوطالب المؤهل ذوي اإلعاقة.
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.2

.7

.8
.9

إذا فشل والد الوطالب على االستجابة لوطلب ،أو رفض الموافقة على االعتماد األولي من التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ،فان
:LEA
 .aقد ال يستخدم اإلجراءات في  .IVمن  ،USBE SERبما في ذلك إجراءات الوساوطة أو اإلجراءات القانونية المتبعة ،من أجل
الحصول على اتفاق أو حكم بامكانية تقديم الخدمات للوطالب.
 .bلن يتم النظر في أن يكون هنالك انتهاك لشروط بإتاحة  FAPEلوطالب وذلك لعدم تزويد الوطالب بالتعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة التي توطلب موافقة  ، LEAو
 .cال يشتروط لعقد اجتماع فريق  IEPأو وضع  IEPلوطالب للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة التي يوطلب لها  LEAمثل هذه
الموافقة.
إذا ،في أي وقت الحق لتوفير أولي من التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ،رفض والد الوطالب الموافقة كتابيا الستمرار تقديم
التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ،فيترتب على الوكالة العامة ما يلي:
 .aال يجوز االستمرار في توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للوطالب ،ولكن يجب تقديم إشعار خوطي مسبق وفقا للقسم
 IV. D.من  USBE SERقبل التوقف عن توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.
 .bال تستخدم اإلجراءات في القسم  IV. D.من  ، USBE SERبما في ذلك إجراءات الوساوطة أو اإلجراءات القانونية المتبعة ،من
أجل الحصول على اتفاق أو حكم بأن الخدمات يمكن أن تقدم للوطالب.
 .cلن يتم النظر في أن يكون هنالك انتهاك لشروط بإتاحة  FAPEلوطالب وذلك لعدم تزويد الوطالب بالتعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة التي توطلب موافقة  LEAو،
 .dال يشتروط لعقد اجتماع فريق  IEPأو وضع  IEPلوطالب للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة التي يوطلب لها  LEAمثل هذه
الموافقة.
ال يحق للـ  LEAاستخدام رفض الوالدين في إعوطاء الموافقة لخدمة أو نشاوط في حرمان الوالد أو الوطالب من أي خدمة أخرى ،او
منفعة ،أو نشاوط تابع الى  ، LEAأو أن يفشل في توفير الـ  FAPEالى وطالب.
الموافقة تعني أن الوالد يدرك أن منح الموافقة وطوعي من جانب الوالدين ،ويجوز إلغاؤه في أي وقت ).(300.9
 .aإذا ألغى أحد الوالدين الموافقة ،فأن ألغاءها ال يشكل أثر رجعي (أي أنه ال يلغي إجراء حدث بعد ان حصول الموافقة وقبل
ألغاءها).

الفرع  – Eالضمانا االارائية )(300.500 - 300.537

اإلجراءات القانونية المتبعة للوالدين والطالب
فرصة الوالدين لفحص السجالت؛ مشاركة الوالدين في االجتماعات(300.501) .

 .4يجب أن تتاح لوالدي الوطالب من ذوي اإلعاقة ،وفقا لقواعد الوالية ،فرصة لفحص ومراجعة جميع سجالت التعليم فيما يتعلق
بالتحديد والتقييم والوضع التعليمي للوطالب ،وتوفير  FAPEإلى الوطالب.
 .4يجب أن تتاح للوالدي الوطالب من ذوي اإلعاقة فرصة المشاركة في لقاءات ذات عالقة بالتحديد والتقييم ووضع الوطالب التعليمي
وتوفير  FAPEللوطالب .يجب على كل  LEAتقديم إشعار ،بما يتفق مع قواعد الوالية ،لضمان حصول أولياء أمور الوطلبة ذوي
اإلعاقة على الفرصة للمشاركة في االجتماعات .ال يتضمن االجتماع محادثات غير رسمية أو غير مجدولة التي تشمل موظفي LEA
والمحادثات بشأن قضايا مثل منهجية التدريس ،وخوطوط الدرس ،أو التنسيق لتوفير الخدمات .ال يتضمن االجتماع أيضا على األنشوطة
التحضيرية التي ينخروط فيها موظفي  LEAلوضع مقترح أو استجابة لمقترح األهال والتي سيتم مناقشتها في اجتماع الحق.
 .3يجب على كل  LEAالضمان بأن أحد الوالدين لكل وطالب من ذوي اإلعاقة هو عضوا في أي مجموعة تتخذ القرارات بشأن الوضع
التعليمي لوطفلهم ،بما في ذلك إخوطار الوالدين لالجتماع في وقت مبكر بما يكفي لضمان أنه سيكون لديهم فرصة للحضور و جدولة
االجتماع في في الوقت المحدد والمكان المتفق عليها .يجب ان يشير إشعار االجتماع إلى الغرض (االغراض) ،والوقت ،والمكان
لالجتماع واسماء الحضور وإبالغ أولياء األمور عن حقهم في جلب غيرهم من األفراد الذين لديهم معرفة أو خبرة خاصة عن
الوطالب .إذا لم يتمكن كال الوالدين من حضور االجتماع الذي فيه سيتم اتخاذ قرار بخصوص الوضع التعليمي للوطالب ،فيجب على
 LEAاستخدام أساليب أخرى لضمان مشاركتهم ،بما في ذلك المكالمات الهاتفية الفردية أو اجتماعات هاتفية ،أو مؤتمرات بواسوطة
الفيديو .قد يتم اتخاذ قرار التنسيب من قبل مجموعة دون مشاركة من أحد الوالدين ،إذا كان  LEAغير قادر على الحصول على
مشاركة الوالدين في اتخاذ القرار .في هذه الحالة ،يجب على  LEAان يكون لديه سجل عن محاولته لضمان مشاركة الوالدين.
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تقييم تعليمي مسيقل(300.502).
 .4يحق لوالدي الطالب من ذوي اإلعاقة في إطار هذا الجزء للحصول على تقييم تعليمي مستقل للطالب على نفقة الدولة إذا كانوا ال
يتفقون مع هذا التقييم الذي قام به  .LEAيجب أن يوفر الـ  LEAللوالدين ،بناء على طلبهم إلجراء تقييم تعليمي مستقل ،معلومات حول
كيفية الحصول على تقييم تعليمي مستقل ،ومعايير  LEAالقابلة للتطبيق على التقييمات التعليمية المستقلة .التقييم التعليمي المستقل هو
تقييم يجريه فاحص مؤهل ال يعمل لدى  LEAومسئول عن تعليم الطالب؛ ان نفقة الدولة تعني ان الوكالة العامة إما ان تدفع التكلفة
الكاملة للتقييم أو تضمن أن التقييم مجاني وال يشكل عبئا ماديا على الوالدين.
 .4إذا طلب أحد الوالدين تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة ،يجب على  ، LEAوبدون تأخير ،إما تقديم شكوى اجراءات قانونية عادلة
لطلب عقد جلسة استماع إلظهار أن تقييمها غير مناسب ،أو ضمان توفير تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة  ،اال اذا اظهر  LEAفي
جلسة استماع بان التقييم الذي تم من قبل الوالدين لم يستوف لمعايير  .LEAإذا قدم  LEAاخطار بشكوى اجراءات قانونية عادلة لطلب
عقد جلسة استماع وكان القرار النهائي هو أن تقييم  LEAمناسب ،فال يزال لدى الوالدين الحق في الحصول على تقييم تعليمي مستقل،
ولكن ليس على نفقة الدولة .إذا طلب أحد الوالدين تقييم تعليمي مستقل ،قد يسأل  LEAعن السبب في رفضهم لتقييم الدولة .ومع ذلك،
فإن التوضيح من قبل الوالد قد ال يكون مطلوبا وعلى  LEAان ال يتأخر بشكل غير معقول إما في تقديم تقييم تعليمي مستقل على نفقة
الدولة أو طلب جلسة اإلجراءات القانونية للدفاع عن تقييم الدولة.
 .3يحق للوالد لتقييم تعليمي مستقل واحد فقط على نفقة الدولة في كل مرة يجري  LEAتقييما ال يوافق عليه الوالدين.
 .2إذا حصل الوالد على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة أو قدم الى  LEAتقييما حصل على النفقة الخاصة ،يجب على  LEAالنظر في
نتائج التقييم ،فيما إذا استوفت لمعايير  ، LEAفي أي قرار فيما يتعلق بتوفير خدمات من  FAPEللطالب ويجوز تقديمها من قبل أي
طرف كدليل في جلسة استماع في شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة بشأن ذلك الطالب.
 .5إذا طلب ضابط استماع تقييم تعليمي مستقل كجزء من جلسة استماع بشأن شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ،يجب أن تكون تكلفة
التقييم على نفقة الدولة.
 .2إذا كان التقييم التعليمي المستقل هو على نفقة الدولة ،فأن المعايير التي بموجبها يتم الحصول على التقييم ،بما في ذلك موقع التقييم
ومؤهالت الفاحص ،يجب أن تكون نفس المعايير التي تستخدمها  LEAعندما تقوم بتقييم ،إلى الحد الذي تماثل تلك المعايير مع حق
الوالدين لتقييم تعليمي مستقل .قد ال تفرض  LEAشروطا إضافية أو جداول زمنية متعلقة بالحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة
الدولة.
 .7التقييم التعليمي المستقل ألجاري على نفقة الدولة يصبح ملكا للـ  ، LEAبكامله.
إشعار مسبق مكتوب). (300.503

 .4يجب إعوطاء إشعار مسبق مكتوب إلى والدي الوطالب المعاق في فترة زمنية معقولة قبل ان تقترح  LEAبدء أو تغيير التحديد ،التقييم،
أو الوضع التعليمي للوطالب أو توفير خدمات  FAPEللوطالب؛ أو ترفض بدء أو تغيير التحديد ،التقييم ،أو الوضع التعليمي للوطالب أو
توفير خدمات  FAPEللوطالب.
 .4اإلشعار الموطلوب يجب أن يتضمن وصفا لإلجراءات المقترحة أو المرفوضة من قبل هيئة التعليم المحلية  LEA؛ تفسيرا لسبب
اقتراح  LEAأو رفضها التخاذ اإلجراءات؛ وصف إلجراءات كل تقييم ،التقييم ،السجل ،أو التقرير الذي استخدمته  LEAكأساس
لإلجراء المقترح أو المرفوض؛ بيان بأن لوالدي الوطالب من ذوي اإلعاقة الحماية بموجب الضمانات اإلجرائية للـ  ، IDEAو إذا كان
هذا اإلشعار ال يعتبر اإلحالة األولية للتقييم ،الوسيلة التي يمكن بها يمكن الحصول على نسخة من وصف الضمانات اإلجرائية؛
مصادر التصال لآلباء واألمهات للحصول على المساعدة في فهم خدمات  ، IDEAوصفا من الخيارات األخرى التي نظر فيها فريق
 IEPوأسباب رفض تلك الخيارات ،وصفا من العوامل األخرى التي هي ذات الصلة باالقتراح او الرفض من قبل الـ .LEA
 .3يجب كتابة اإلشعار في لغة مفهومة لعامة الناس ،وبلغة الوالدين األصلية أو وسيلة أخرى من االتصال المستخدمة من قبل الوالدين،
إال إذا كان من الواضح صعوبة القيام بذلك .إذا كانت اللغة األصلية أو الوسيلة األخرى لالتصال بلوالد ليست لغة مكتوبة ،يجب على
 LEAأن تتخذ خوطوات لضمان ترجمة اإلشعار شفويا أو عن وطريق وسائل أخرى إلى الوالدين في لغته/ها األصلية أو وسيلة أخرى
من االتصاالت؛ فهم الوالد لمحتوى اإلشعار ،وهناك أدلة مكتوبة حول استيفاء المتوطلبات.
إشعار الضمانا اإلارائية ). (300.504
 .4يجب أن تعوطى نسخة من الضمانات اإلجرائية المتاحة لوالدي الوطالب من ذوي اإلعاقة مرة واحدة فقوط في السنة ،إال أنه يجب أن
تعوطى للوالدين نسخة أيضا عند اإلحالة األولية أو وطلب الوالدين الجراء تقييم؛ عند استالم الشكوى األولى للوالية أو شكوى
اإلجراءات القانونية الواجبة في تلك السنة الدراسية ،وبناء على وطلب من أحد الوالدين وفقا لإلجراءات االنضباوط اعتبارا من
الصفحة  14من هذه الوثيقة.
 .4يجب أن يتضمن إشعار الضمانات اإلجرائية شرحا وافيا لجميع الضمانات اإلجرائية المتعلقة بالتقييمات التعليمية المستقلة؛ إشعار
خوطي مسبق؛ موافقة الوالدين؛ الوصول إلى السجالت التعليمية؛ الفرصة لعرض وحل الشكاوى من خالل شكوى اإلجراءات
القانونية الواجبة او اجراءات الشكوى للوالية ،بما في ذلك الفترة الزمنية لتقديم الشكوى ،والفترة التي يحتاجها الـ  LEAلحل
الشكوى ،والفرق بين إجراءات شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة وإجراءات الشكوى للوالية  ،بما في ذلك اختصاص كل إجراء،
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القضايا التي قد تثار ،الجداول الزمنية للتقديم واتخاذ القرار  ،واإلجراءات ذات الصلة؛ توفر الوساوطة؛ وضع الوطالب الدراسي خالل
فترات تعليق جلسات االستماع بشأن شكاوى اإلجراءات القانونية؛ واإلجراءات للوطالب الذين يخضعون لوضع الوطفل في بيئة
تعليمية مؤقتة بديلة ،والمتوطلبات لوضع احادي الجانب من قبل والدي الوطلبة في المدارس الخاصة على نفقة الدولة؛ جلسات استماع
للشكاوى القانونية؛ بما في ذلك متوطلبات لإلفصاح عن نتائج التقييم والتوصيات؛ الوطعون على مستوى الوالية؛ واإلجراءات المدنية؛
بما في ذلك الفترة الزمنية لتقديم تلك اإلجراءات؛ وأتعاب المحاماة.
 .3اإلشعار الموطلوب يجب أن يكون في لغة مفهومة للوالدين.
 .2يجوز لوالد الوطفل الذي يعاني من إعاقة االختيار في تلقي إشعارات بواسوطة البريد اإللكتروني ،إذا جعل  LEAهذا الخيار متاح.
الوساطة ). (300.506
 .4يجب على كل  LEAضمان أن تكون اإلجراءات قد أنشأت وتنفذت للسماح لألطراف بالمناقشات التي تخص أي مسألة في إطار
 ،IDEAبما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقديم شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ،لتسوية الخالفات من خالل عملية الوساطة.
 .4يجب على اإلجراءات ضمان ان تكون الوساطة غير الطوعية من جانب األطراف؛ ال تستخدم لمنع أو تأخير حق الوالدين إلى جلسة
استماع لشكوى اجراءات قانونية واجبة ،أو إنكار أية حقوق أخرى ممنوحة بموجب  ،IDEAان يدير الوساطة وسيط مؤهل ونزيه
والذي تدرب على أساليب الوساطة الفعالة .قد يضع  LEAإجراءات تقدم ألولياء األمور والمدارس التي تختار عدم استخدام عملية
الوساطة ،فرصة للقاء ،في الوقت والمكان المناسبين للوالدين ،مع طرف نزيه والذي يعمل بموجب عقد مع جهة بديلة مناسبة لتسوية
المنازعات ،أو مركز تدريب الوالدين والمعلومات أو مركز المجتمع لموارد الوالدين في الوالية؛ والذي من شأنه أن يفسر فوائد،
ويشجع استخدام ،عملية الوساطة إلى الوالدين .يحتفظ  USOEبقائمة األفراد الذين هم وسطاء مؤهلين وعلى دراية في القوانين واللوائح
المتعلقة بتوفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة .ويختار  USOEالوسطاء على أساس عشوائي ،متناوب ،أو غيرها من الطرق
غير المتحيزة .ويتحمل  USOEتكاليف عملية الوساطة ،بما في ذلك تكاليف االجتماعات الموضحة في هذا القسم .يجب تحديد موعد
كل دورة في عملية الوساطة في الوقت المناسب ،ويجب أن يعقد في موقع مالئم لكافة أطراف النزاع .إذا قام الطرفان بحل النزاع من
خالل عملية الوساطة ،يجب على الطرفين تنفيذ اتفاق ملزم قانونيا أن يحدد ذلك القرار والذي ينص على أن جميع المناقشات التي
وقعت خالل عملية الوساطة ستبقى سرية وال يجوز استخدامها كدليل في أية جلسات استماع قانونية او اجراءات مدنية والناشئة عن
ذلك النزاع ؛وتم توقيعها من قبل كل من الوالدين وممثل عن  LEAالذي لديه السلطة في الزام تلك الوكالة .ان اتفاقية الوساطة المكتوبة
والموقعة بموجب هذه الفقرة تكون قابلة للتنفيذ في أي محكمة ذات اختصاص في الوالية أو في محكمة القطاع في الواليات المتحدة.
يجب أن تكون المناقشات التي تحدث أثناء عملية الوساطة سرية وال يجوز استخدامها كدليل في أي جلسة إجراءات قانونية أو
إجراءات مدنية الحقة أو في أي محكمة فدرالية أو محكمة الوالية.
 .3الفرد الذي يعمل كوسيط يجب أال يكون موظفا من  USOEأو  LEAالتي تشارك في التعليم أو رعاية الطالب؛ ويجب أال يكون له
مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع اهداف الشخص .إال ان الشخص الذي يؤهل كوسيط ،ليس موظفا من  LEAأو  USOEفحسب
النه يأخذ اجوره من الوكالة للعمل بمثابة الوسيط.
تقديم شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ). (300.507
 .4األشخاص ذوي الخبرة الخاصة ،بما في ذلك المحامين ،قد يعملوا على مساعدة أو مرافقة أي من الطرفين إلى جلسة استماع
اإلجراءات القانونية الواجبة.
 .4يمكن لالطراف:
 .aأن يمثلهم محام مرخص له في ممارسة القانون في والية يوتا ،أو
 .bتمثيل أنفسهم ،ويشار إليه أيضا تمثيل المؤيد بحد ذاته ]).[CFT 300.512(b)(a)(1
 .3يجوز للوالد أو  LEAتقديم شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة بشأن أي من المسائل المتعلقة بتحديد وتقييم أو الوضع التعليمي للطالب
المعوق ،أو توفير  FAPEللطالب .يجب على شكوى اإلجراءات القانونية أن تزعم انتهاكا وقع خالل مدة التزيد عن ( )4سنوات من
تاريخ معرفة ،أو ينبغي ان يكون على علم ،الوالد أو  LEAعن العمل المزعوم الذي يشكل أساس شكوى اإلجراءات القانونية ،إال إذا
منع الوالد من تقديم شكوى بسبب تضليالت محددة من قبل  LEAعرقلت حل المشكلة وادت الى شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة،
أو حجب  LEAللمعلومات عن الوالد والمطلوب بموجب  IDEAعلى أن تقدم إلى الوالد.
 .2يجب على  LEAإبالغ الوالدين عن أي خدمات ذات الصلة القانونية وغيرها المجانية أو بتكلفة منخفضة والمتاحة إذا طلب الوالدين
لهذه المعلومات؛ أو طلب الوالد أو  LEAلجلسة استماع تحت هذا القسم.
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شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة )(300.508
 .4يجب أن يكون للـ  LEAإجراءات تطلب أي من الطرفين ،أو المحامي الذي يمثل طرفا فيها ،أن يقدم إلى الطرف اآلخر شكوى
اإلجراءات القانونية الواجبة (التي يجب أن تظل سرية) .يجب على الطرف الذي يقدم شكوى اإلجراءات القانونية بإرسال نسخة من
هذه الشكوى الى .USOE
 .4يجب أن تتضمن شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة اسم الطالب؛ عنوان إقامة الطالب؛ واسم المدرسة الملتحق بها الطالب؛ وفي حالة
كون الطالب أو الشاب بال مأوى (ضمن معنى القسم ) 725(2من قانون المساعدات لالشخاص بال مأوى ماكيني فينتو (42 U.S.C.
) ،)11434a(2ومعلومات االتصال المتاحة للطالب ،واسم المدرسة الملتحق بها الطالب؛ وصفا لطبيعة المشكلة للطالب المتعلقة باقتراح
أو رفض البدء أو التغيير ،بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛ والقرار المقترح لحل المشكلة إلى الحد المعروف والمتاح للطرف
في ذلك الوقت.
 .3ال يجوز لطرف أن يكون له جلسة استماع بشأن شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة حتى الطرف ،أو المحامي الذي يمثل الطرف،
يقدم شكوى اإلجراءات القانونية التي تلبي المتطلبات المذكورة أعاله.
 .2يجب اعتبار شكوى اإلجراءات القانونية المطلوبة تحت هذا القسم كافية ما لم يقوم الطرف الذي يتلقى الشكوى بإعالم ضابط االستماع
والطرف اآلخر كتابيا ،في غضون خمسة عشر ( )45يوما تقويميا من تاريخ استالم شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ،حيث أن
الطرف المتلقي يعتقد بان الشكوى ال تفي بالمتطلبات .في غضون خمسة ( )5أيام تقويمية من تاريخ استالم اإلخطار ،يجب على
ضابط االستماع ان يبت على وجه شكوى اإلجراءات القانونية عما إذا كانت الشكوى مستوفية الشروط ،ويجب أن يخطر األطراف
فورا كتابيا بهذا البت .يجوز ألي طرف من تعديل شكواها لإلجراءات القانونية الواجبة فقط إذا تم إعطاء موافقات الطرف اآلخر
كتابيا على التعديل وفرصة لحسم شكوى اإلجراءات القانونية من خالل اجتماع حسم؛ أو منح ضابط االستماع الموافقة  ،فيما عدا أن
ضابط االستماع يمكنه فقط منح موافقة للتعديل في أي وقت في موعد ال يتجاوز خمسة ( )5أيام تقويمية قبل بدأ جلسة اإلجراءات
القانونية .إذا قدم طرف شكوى اإلجراءات القانونية المعدلة ،فان الجداول الزمنية الجتماع الحسم والفترة الزمنية لحل الشكوى تبدأ
مرة أخرى مع تقديم شكوى اإلجراءات القانونية المعدلة.
 .aإذا لم ترسل  LEAإشعار خطي مسبق إلى الوالد فيما يتعلق بالموضوع الوارد في شكوى اإلجراءات القانونية  ،يجب على ، LEA
في غضون عشرة ( )40أيام تقويمية من تاريخ استالمه لشكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ،ارسال ردا إلى الوالد يتضمن
شرحا لما قام به الـ  LEAمن اقتراح أو رفض اتخاذ اإلجراءات التي أثيرت في شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة؛ وصفا
للخيارات األخرى التي اقترحها فريق  IEPوأسباب رفضه لتلك الخيارات؛ وصف إلجراءات كل تقييم ،تقييم ،سجل  ،أو تقرير
استخدمه الـ  LEAكأساس للعمل المقترح أو المرفوض؛ وصفا للعوامل األخرى التي هي ذات الصلة الجراء  LEAالمقترح أو
المرفوض .إذا لم يرسل  LEAإشعار خطي مسبق للوالد فيما يتعلق بموضوع شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة اال بعد استالم
شكوى اإلجراءات القانونية ،ال يزال  LEAيستطيع ان يؤكد بأن شكوى اإلجراءات القانونية لم تكن كافية ،حيثما كان ذلك مناسبا.
 .bالطرف الذي تلقى شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة يجب ،في غضون عشرة ( )40يوما تقويميا من تاريخ استالم شكوى
اإلجراءات القانونية الواجبة ،ارسال استجابة إلى الطرف اآلخر والتي تتناول على وجه التحديد المسائل المثارة في شكوى
اإلجراءات القانونية الواجبة
اسيمارا نموذاية )(300.509
 .4وقد وضعت  USOEاستمارات نموذجية لمساعدة اآلباء واألمهات في تقديم شكوى الوالية ،شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة،
وطلب الوساطة .تتوفر هذه االستمارات على الموقع االلكتروني لمكتب التربية والتعليم في والية يوتا  www.schools.utah.govتحت
عنوان "التربية الخاصة" ثم "القوانين ،قوانين وسياسات الوالية" .ليس مطلوبا من األطراف استخدام االستمارات النماوذجية للوالية.
يمكن لآلباء واألمهات والهيئات العامة ،وغيرها من األطراف من استخدام استمارة نموذجية للوالية مالئمة أو أي استمارة آخرى أو
وثيقة أخرى ،طالما االستمارة أو الوثيقة المستخدمة تستوفي ،حسب االقتضاء ،لمتطلبات المحتوى لتقديم شكوى إجراءات قانونية أو
متطلبات تقديم شكوى للوالية أو طلب وساطة.
عملية اتااذ القرار )(300.510
 .4في غضون  45يوما من تلقي إخطار شكوى اإلجراءات القانونية للوالدين ،وقبل بدء جلسة استماع اإلجراءات القانونية الواجبة ،يجب
على  LEAعقد لقاء مع الوالدين واألعضاء ذات الصلة أو أعضاء فريق  IEPالذين لديهم معرفة معينة عن الحقائق التي تم تحديدها في
شكوى اإلجراءات القانونية والتي تتضمن ممثل  LEAالذي لديه سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن تلك الوكالة؛ وقد ال تشمل على محامي
من  LEAاال اذا رافق الوالدين محامي .والغرض من هذا االجتماع هو لغرض مناقشة والدي الطالب لشكوى اإلجراءات القانونية
الواجبة ،والحقائق التي تشكل أساس شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ،ليتسنى للـ  LEAفرصة لحل الخالف الذي هو أساس شكوى
اإلجراءات القانونية .لن يعقد اجتماع الحسم إذا وافق كال من الوالدين و LEAخطيا على التنازل عن االجتماع؛ أو وافق كال من
الوالدين و LEAعلى استعمال عملية الوساطة .يحدد الوالدين و LEAاألعضاء المعنيين في فريق  IEPلحضور االجتماع.
 .4إذا لم يحسم  LEAشكوى اإلجراءات القانونية الواجبة بما يرضي الوالدين في غضون  30يوما تقويميا من تاريخ استالم شكوى
اإلجراءات القانونية الواجبة ،قد تعقد جلسة إجراءات قانونية .الجدول الزمني إلصدار القرار النهائي يبدأ عند انتهاء هذه الفترة التي
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مددتها  30يوما .إال إذا اتفق الطرفان معا على التنازل عن عملية اتخاذ القرار أو الستخدام الوساطة ،فإن فشل أحد الوالدين الذي قدم
شكوى اإلجراءات القانونية المقرر للمشاركة في اجتماع اتخاذ القرار يؤدي الى تأخير الجداول الزمنية لعملية اتخاذ القرار وجلسة
اإلجراءات القانونية حتى يتم عقد االجتماع  .إذا فشل  LEAفي الحصول على مشاركة الوالدين في اجتماع اتخاذ القرار بعد أن تم بذل
جهود معقولة (وثقت خطيا) يجوز للـ  ، LEAفي ختام فترة  30يوما ،يطلب ان يقوم ضابط االستماع برفض شكوى اإلجراءات
القانونية التي رفعها الوالدين .إذا فشل  LEAلعقد اجتماع اتخاذ القرار في غضون  45يوما من تلقي إخطار شكوى اإلجراءات القانونية
التي قدمها أحد الوالدين أو فشل في المشاركة في اجتماع اتخاذ القرار ،يمكن للوالد التماس تدخل ضابط االستماع لبدء الجدول الزمني
لجلسة استماع قانونية.
 .3الجدول الزمني لجلسة اإلجراءات القانونية ومدته  25يوما ،يبدأ في اليوم التالي الحدى األحداث التالية:
 .aاذا وافق الطرفان خطيا على التنازل عن اجتماع اتخاذ القرار؛
 .bبعد بدء إما عملية الوساطة أو اجتماع اتخاذ القرار ،ولكن قبل نهاية فترة ال  30يوما ،يتفق الطرفان خطيا بأن عدم االتفاق أمر
ممكن؛
 .cإذا وافق الطرفان خطيا لمواصلة الوساطة في نهاية فترة  30يوما المحددة التخاذ القرار ،ولكن في وقت الحق انسحب الوالد أو
 LEAمن عملية الوساطة.
 .2إذا تم التوصل إلى حل للنزاع في االجتماع ،يجب على الطرفين تنفيذ اتفاق ملزم قانونيا وأن يتم التوقيع من قبل كال الوالدين وممثل
عن  LEAالذي لديه السلطة لربط  LEAوأن يكون قابال للتنفيذ في أي محكمة مختصة في الوالية أو أمام محكمة قطاع في الواليات
المتحدة.
 .5إذا قام الطرفان بتنفيذ هذا االتفاق ،يجوز الحد الطرفين ابطال االتفاق في غضون ثالثة ( )3أيام عمل من تاريخ تنفيذ االتفاق.
السة اسيماع إاراءا قانونية محايدة ). (300.511
 .4كلما يتم تقديم شكوى إجراءات قانونية واجبة ،يحق للوالد أو  LEAالمشارك في النزاع ،فرصة لجلسة استماع محايدة لإلجراءات
القانونية الواجبة.
 .4وتعقد جلسة استماع اإلجراءات القانونية المحايدة من قبل  .USOEيقوم مدير  USOEللتربية الخاصة أو من ينوب عنه بتعيين ضابط
جلسة استماع محايدة على أساس عشوائي (بالتناوب) ،وفقا إلجراءات .USOE
 .3وكحد أدنى ،يجب على ضابط االستماع اال يكون موظفا في  USOEأو  LEAالتي تشارك في تعليم أو رعاية الطالب ،أو ال يمكن أن
يكون شخص له مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية الشخص في جلسة االستماع؛ ويجب أن يمتلك المعرفة ،والقدرة
على فهم أحكام  ، IDEAاللوائح الفيدرالية ولوائح الوالية التي تتعلق بـ  ، IDEAوالتفسيرات القانونية للـ  IDEAمن جانب المحاكم
االتحادية ومحاكم الوالية؛ يجب أن يمتلك المعرفة والقدرة على إجراء جلسات االستماع وفقا مع الممارسة القانونية القياسية المناسبة؛
ويجب أن يملك المعرفة والقدرة على تقديم وكتابة القرارات وفقا للممارسة القانونية القياسية المناسبة .ومهما يكن فان الشخص الذي
يؤهل لعقد جلسة استماع ،ال يكون موظف في الوكالة النه يأخذ اجوره من الوكالة ليخدم بمثابة ضابط استماع.
 .2على الطرف الذي يطلب جلسة اإلجراءات القانونية ال يمكنه اثارة مسائل في جلسة اإلجراءات القانونية التي لم تثار في شكوى
اإلجراءات القانونية الواجبة ،ما لم يوافق الطرف اآلخر على خالف ذلك.
 .5يجب على الوالدين أو  LEAطلب جلسة استماع محايدة في شكواهم لإلجراءات القانونية في غضون سنتين ( )4سنوات من تاريخ
معرفة او ينبغي معرفة الوالد أو  LEAعن العمل المزعوم الذي يشكل أساس شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة.
 .2استثناءات للجدول الزمني .ال ينطبق الجدول الزمني المبين في  USBE SER IV.M.6على الوالد إذا تم منع الوالد من تقديم شكوى
اإلجراءات القانونية لألسباب التالية:
 .aتحريفات محددة من قبل  LEAالتي كانت ستؤدي الى حل المشكلة التي تشكل أساس شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة؛ أو
 .bحجب  LEAللمعلومات عن الوالد التي كان من المطلوب توفيرها للوالد.
 .7يقوم  USOEبمتابعة جميع جلسات اإلجراءات القانونية لضمان التقيد باإلجراءات المطلوبة.

تحقوق االسيماع )(300.512
 .4أي طرف في جلسة استماع او استئناف لديه الحق في أن يرافق وينصح من قبل محامي وأفراد لديهم معرفة خاصة أو تدريب خاص
فيما يتعلق بمشاكل الطالب ذوي اإلعاقة؛ تقديم األدلة والمواجهة ،االستجواب ،وإلزام حضور الشهود؛ تحظر إدخال أي أدلة في جلسة
االستماع التي لم يتم الكشف عنها لذلك الطرف قبل خمسة ( )5أيام عمل على األقل قبل الجلسة؛ الحصول على محضر موجز
مكتوب ،أو ،حسب اختيار األبوين ،محضر موجز إلكتروني لجلسة االستماع ،والحصول على نتائج الحقائق والقرارات مكتوبة ،أو،
حسب اختيار الوالدين ،بشكل الكتروني.
 .4بما ال يقل عن خمسة ( ) 5أيام عمل قبل جلسة استماع ،يجب على كل طرف اإلفصاح لجميع األطراف األخرى عن جميع عمليات
التقييم التي أنجزت بحلول ذلك التاريخ والتوصيات المبنية على تقييمات الطرف المقترح والتي ينوي الطرف الستخدامها في جلسة
االستماع .قد يمنع ضابط االستماع أي طرف من إدخال تقييم أو توصية ذات الصلة التي لم يكشف عنها خالل مدة ال تقل عن خمسة
( )5أيام عمل قبل جلسة االستماع دون موافقة الطرف اآلخر.
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 .3يجب إعطاء اآلباء المشاركة في جلسات االستماع الحق في أن يكون الطالب ،الذي هو موضوع جلسة االستماع حاضرا في الجلسة؛
فتح الجلسة للجمهور ،وان ال يشكل محضر الجلسة ونتائج الحقائق والقرارات أي تكلفة مالية على أولياء األمور.
قرارا السة االسيماع )(300.513
 .4يجب أن يستند تقرير ضابط االستماع عما إذا حصل الطالب على  ،FAPEعلى أسس موضوعية .في المسائل التي تزعم انتهاك
إجرائي ،يجوز لضابط االستماع ان يجد أن الطالب لم يحصل على  FAPEفقط إذا كانت أوجه القصور اإلجرائية قد أعاقت حق
الطالب للحصول على  FAPE؛ أعاقت بشكل كبير فرصة الوالدين للمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتوفير من FAPE
لطالب الوالدين؛ أو تسببت في الحرمان من المنافع التعليمية .ال يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم لمنع ضابط االستماع من أمر
 LEAالى االمتثال مع المتطلبات اإلجرائية.
 .4للوالد الحق في تقديم شكوى إجراءات قانونية منفصلة بشأن قضية منفصلة عن شكوى اإلجراءات القانونية التي قدمها مسبقا.
 .3يجب على  ، USOEبعد حذف أي معلومات شخصية ،إحالة النتائج والقرارات بشأن شكوى اإلجراءات القانونية الى الفريق
االستشاري للتربية الخاصة لوالية يوتا ،وجعل تلك النتائج والقرارات متاحة للجمهور.
قطعية القرار )(300.514
 .4يكون القرار المتخذ في جلسة استماع قطعيا إال إذا قام احد االطراف في الجلسة باالستئناف لرفع دعوى مدنية.
 .4بصرف النظر عن األحكام لتنفيذ قضائي التفاق مكتوب تم التوصل اليه نتيجة للوساطة أو خالل اجتماع التخاذ القرار ،ليس هناك ما
من شأنه أن يمنع  USOEمن استخدام آليات أخرى للحصول على تنفيذ لهذا االتفاق ،بشرط أن استخدام هذه اآلليات ليس إلزامي وال
يؤخر أو يمنع اي طرف من الحق في التماس تنفيذ التفاق مكتوب في محكمة قضائية مختصة في الوالية أو في محكمة قطاع الواليات
المتحدة.
الجداول الزمنية ومالئمة السا االسيماع ). (300.515
 .4يجب على  USOEضمان جدول زمني ال يتجاوز  25يوم تقويمي بعد انتهاء فترة القرار ومدتها  30يوم تقويمي ،أو الفترات الزمنية

المعدلة الناتجة من عملية القرار:
 .aيتم التوصل إلى قرار نهائي في الجلسة ،و
 .bترسل نسخة من القرار إلى كل من الطرفين.
 .4قد يمنح ضابط االستماع تمديدات محددة من الوقت بناء على طلب أي من الطرفين.
 .3يجب أن تجرى كل جلسة وكل استعراض بخصوص المرافعات الشفوية في والوقت والمكان الذي هو مالئم بشكل معقول إلى اآلباء
واألمهات والطالب المعنيين.
دعوى قضائية مدنية )(300.516
 .4أي طرف متضرر من النتائج والقرار والذي ال يملك الحق في االستئناف ،وأي طرف متضرر من النتائج والقرار ،له الحق في رفع
دعوى مدنية فيما يتعلق بإشعار الشكوى ب طلب عقد جلسة اإلجراءات القانونية الواجبة .ويمكن رفع الدعوى في أي محكمة ذات
اختصاص في الوالية أو في محكمة القطاع في الواليات المتحدة دون اعتبار لمقدار الخالف .يجوز رفع الدعوى المدنية في أي من
محكمة الوالية او المحكمة االتحادية؛ وإذا تمت مناشدة محكمة الوالية ،يجب تقديم االستئناف خالل  30يوما من تاريخ اتخاذ القرار
لجلسة اإلجراءات القانونية .ويجوز للمحكمة االتحادية تطبيق مهلة مماثلة.
 .4في أي دعوى مدنية ،تتلقى المحكمة محاضر اإلجراءات اإلدارية؛ تسمع أدلة إضافية بناء على طلب أحد الطرفين؛ وتستند المحكمة
في قرارها على تفوق الدليل ،حيث تمنح التعويض المناسب التي تحدده المحكمة.
 .3محاكم القطاعات في الواليات المتحدة لديها اختصاص في القضايا المرفوعة بموجب الضمانات اإلجرائية  IDEAدون اعتبار لمقدار
الخالف.
 .2ال شيء في هذا الجزء يقيد أو يحد من حقوق وإجراءات وسبل االنتصاف المتاحة بموجب الدستور ،قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
لعام  ،4990الباب الخامس من قانون إعادة التأهيل لعام  ،4973أو القوانين االتحادية األخرى التي تحمي حقوق الطالب ذوي اإلعاقة،
إال أنه قبل تقديم الدعوى المدنية بموجب هذه القوانين سعيا الى التعويض الذي يتوفر تحت الضمانات اإلجرائية  IDEAأيضا ،يجب
استنفاد اإلجراءات بالقدر الالزم نفسه قد لرفع الدعوى بموجب المادة  245من .IDEA
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أتعاب المحامين )(300.517
 .4في أي عمل أو إجراء حصل تحت الضمانات االجرائية للـ  ، IDEAقد تفرض المحكمة ،وفقا لتقديرها ،أتعاب المحاماة المعقولة كجزء
من التكاليف للطرف المنتصر الذي هو والد أحد الطالب من ذوي اإلعاقة؛ او الى الطرف المنتصر الذي هو  SEAأو  LEAضد
محامي أحد الوالدين الذي قام برفع شكوى أو سبب الحقا في اجراء قضائي الذي هو تافه ،غير معقول ،أو من دون أساس ،أو ضد
محامي أحد الوالدين الذي استمر في التقاضي بعد ان أصبح التقاضي بوضوح تافها ،غير معقول  ،أو من دون أساس؛ أو إلى USOE
أو  LEAالمنتصر ضد محامي أحد الوالدين ،أو ضد أحد الوالدين  ،إذا تسبب تقديم طلب أحد الوالدين لعقد جلسة استماع اإلجراءات
الواجبة أو الجراء الحق من العمل ،في أي غرض غير الئق ،مثل المضايقة ،ليتسبب في تأخير ال لزوم له ،أو لزيادة تكلفة التقاضي
التي ال لزوم لها.
 .4ال يجوز استخدام األموال في إطار  IDEAلدفع اجور المحاماة او رسوم أو تكاليف اي طرف ذو عالقة بأي دعوى أو إجراء قانوني.
وقد تستخدم  LEAاألموال في إطار  IDEAإلدارة أي دعوى أو إجراء قانوني بموجب الضمانات اإلجرائية للـ .IDEA
 .3تحدد المحكمة أتعاب المحاماة المعقولة بما يتفق مع ما يلي :يجب أن تستند الرسوم المفروضة على أسعار الصرف السائدة في
المجتمع الذي صدرت منه الدعوى أو اإلجراء القانوني بموجب نوع وجودة الخدمات المقدمة .ال يمكن أن تستخدم في احتساب
الرسوم المفروضة أي مكافأة أو عوامل مضاعفة .قد ال تمنح أتعاب المحاماة وال يجوز تسديد التكاليف المتعلقة بأي دعوى أو إجراء
قانوني لخدمات تؤدى بعد وقت القيام بكتابة تسوية ألحد الوالدين إذا كان العرض قد تم في خالل الوقت المحدد من قبل المادة  28من
النظام االتحادي لقواعد اإلجراءات المدنية ،أو في حالة وجود إجراءات إدارية ،في أي وقت يزيد عن عشرة ( )40ايام تقويمية قبل بدأ
الدعوى؛ لم يتم قبول العرض في غضون عشرة ( )40ايام تقويمية؛ والمحكمة أو ضابط جلسة استماع إدارية يرى أن التعويض الذي
تم الحصول عليه أخيرا من قبل الوالدين ليس أكثر مواتاة للوالدين من عرض التسوية .أتعاب المحاماة ال يجوز منحها عند تعلقها بأي
اجتماع لفريق  IEPما لم يتم عقد االجتماع نتيجة إلجراءات إدارية أو إجراءات قضائية ،أو بناء على السلطة التقديرية للوالية،
للوساطة .ال يعتبر اجتماع اتخاذ القرار اجتماعا عقد نتيجة جلسة استماع إدارية أو إجراءات قضائية ،أو جلسة استماع إدارية أو
إجراءات قضائية ألغراض أتعاب المحاماة في هذا القسم .يجوز منح أتعاب المحاماة والتكاليف ذات الصلة ألحد الوالدين الذي هو
الطرف الفائز والذي كان سببا جوهريا في رفض عرض التسوية .تقلل المحكمة ،وفقا لذلك ،مقدار أتعاب المحاماة الممنوحة ،إذا تبين
للمحكمة أن الوالد ،أو محامي الوالد ،أثناء الدعوى أو اإلجراء القضائي ،تسبب في اطالة غير معقولة للقرار النهائي للخالف؛ ومبلغ
أتعاب المحاماة المأذون منحها قد تجاوزت بشكل غير معقول كلفة معدل الساعة السائدة في المجتمع لخدمات مماثلة من قبل محامين
من ذوي المهارة ،والسمعة ،والخبرة المشابهة؛ والوقت الذي قضاه المحامي والخدمات القانونية المنجزة كانت مفرطة بالنسبة الى
طبيعة الدعوى أو اإلجراء؛ أو المحامي الذي يمثل الوالد لم يقدم إلى  LEAالمعلومات المناسبة في اشعار طلب اإلجراءات القانونية
الواجبة .اللوائح أعاله بشأن أتعاب المحاماة ال تنطبق في أي دعوى أو إجراء قانوني إذا تبين للمحكمة أن هيئة التعليم المحلية  LEAقد
أخرت بشكل غير معقول القرار النهائي للدعوى أو إالجراء أو كان هناك انتهاك للضمانات اإلجرائية للـ .IDEA
تحالة الطالب أثناء اإلاراءا ). (300.518
 .4خالل فترة تعليق أي إجراءات إدارية أو قضائية بشأن طلب لعقد جلسة استماع اإلجراءات القانونية الواجبة ،ما لم يوافق كال من LEA

وأولياء أمور الطالب على خالف ذلك ،يجب على الطالب الذي له عالقة بالشكوى أن يبقى في وضعه التعليمي الحالي.
 .4إذا كانت الشكوى تنطوي على طلب القبول األولي إلى المدارس العامة ،فيجب ان يوضع الطالب ،مع موافقة الوالدين ،في المدارس
العامة حتى االنتهاء من جميع اإلجراءات.
 .3إذا كان قرار ضابط االستماع في جلسة اإلجراءات القانونية التي أجراها  USOEيتفق مع والدي الطالب بأن تغيير الموضع مناسب،
فيجب أن يعامل هذا الموضع على أنه اتفاق بين  LEAوالوالدين.
الوالدين البديلين ). (300.519
 .4يجب على كل  LEAضمان حماية حقوق الطالب عندما ال يمكن تعيين احد الوالدين؛ بعد بذل  LEAجهود معقولة؛ الفشل في تحديد
موقع أحد الوالدين؛ يصبح الطالب تحت رعاية الوالية بموجب قوانين تلك الوالية؛ أو يصبح الطالب بدون مرافق ومأوى.
 .4تشمل واجبات  LEAعلى احالة شخص ليكون بمثابة بديل للوالدين .هذا يجب أن يتضمن طريقة لتحديد ما إذا كان الطالب يحتاج أحد
الوالدين البديلين وتعيين والد بديل للطالب.
 .3في حالة كون الطالب تحت رعاية الوالية ،قد يتم تعيين والد بديل بدال من ذلك من قبل القاضي المشرف على قضية الطالب ،شريطة
أن يفي البديل بالمتطلبات.
 .2يمكن للـ LEAمن تحديد والد بديل بأي شكل من األشكال المسموح بها بموجب قانون الوالية .يجب على  LEAضمان أن الشخص
المختار كوالد بديل:
 .aليس موظف في  ،USOEو ، LEAأو أي وكالة أخرى تشارك في تعليم أو رعاية الطالب؛
 .bال يوجد لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع المصلحة التي يمثلها الطالب ،و
 .cلديه المعرفة والمهارات التي تضمن التمثيل الكافي للطالب.
 .5الشخص المؤهل ليكون والد بديل ال يعتبر موظفا في  LEAألنه يدفع له أو لها من قبل  LEAليخدم بمثابة الوالد البديل.
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 .2في حالة الطالب الشاب الذي هو بال مرافق ومأوى ،يجوز تعيين الموظفين المناسبين من مالجئ الطوارئ والمالجئ االنتقالية
المؤقتة ،وبرامج العيش المستقل ،وبرامج التوعية في الشوارع كبديل مؤقت ،حتى يمكن تعيين بديل يلبي جميع االحتياجات.
 .7يمكن للوالد البديل تمثيل الطالب في جميع المسائل المتصلة بتحديد الهوية ،والتقييم ،والوضع التعليمي للطالب ،وتوفير  FAPEللطالب.
 .8يجب على  USOEبذل جهود معقولة لضمان تعيين الوالد البديل في مدة ال تزيد عن  30يوما تقويميا بعد ان يحدد الـ  LEAحاجة
الطالب الى بديل.
نقل تحقوق الوالدين في سن الرشد ). (300.520
 .4يوجب الـ  USOEأنه عندما يبلغ طالب من ذوي اإلعاقة سن الرشد بموجب قانون الوالية ( 48عاما) الذي ينطبق على جميع الطالب
(باستثناء طالب من ذوي اإلعاقة الذي تم تحديده أن يكون غير كفء تحت قانون الوالية) ،يجب على  LEAتوفير أي إشعار مطلوب
من  IDEAإلى كل من الطالب والوالدين؛ وجميع الحقوق األخرى الممنوحة للوالدين في إطار  IDEAونقلها إلى الطالب؛ جميع الحقوق
الممنوحة للوالدين في إطار  IDEAونقلها للطالب الذين في سجون البالغين أو األحداث ،وفي مؤسسة إالصالح المحلية او للوالية،
وكلما قامت الوالية بنقل حقوق ،ويجب على  LEAباخطار الفرد والوالدين عن نقل الحقوق.

اإلجراءات التأديبية
سلطة موظفي المدرسة ). (300.530

.4
.4

.3

.2

.5

.2
.7

.8

قد ينظر العاملين في المدرسة في أي ظرف فريد من نوعه على أساس كل حالة على حدة عند تحديد ما إذا كان التغيير في الموضع،
وبما يتفق مع متطلبات هذا القسم ،هو مناسب للطالب من ذوي اإلعاقة الذي يخالف مدونة قواعد سلوك الطالب.
يمكن للعاملين في المدرسة إزالة الطالب المعاق الذي يخالف مدونة قواعد سلوك الطالب من وضعه أو وضعها الحالي إلى بيئة
تعليمية بديلة مؤقتة مناسبة ،او إعداد آخر ،أو تعليق ،لمدة ال تزيد عن عشرة ( )40أيام مدرسية متوالية (إلى حد تطبيق تلك البدائل
للطلبة غير المعوقين) ،وإزالة إضافية ال تزيد على عشرة ( )40أيام مدرسة متوالية في هذا العام الدراسي نفسه لحوادث منفصلة من
سوء السلوك (طالما تلك اإلزالة ال تشكل تغييرا في الموضع ) .بعد ان تمت إزالة طالب من ذوي اإلعاقة من وضعه أو وضعها
الحالي لمدة عشرة ( )40أيام مدرسية في العام الدراسي نفسه ،يجب على  LEAخالل أي من األيام التالية لإلزالة توفير الخدمات بالقدر
المطلوب.
إلجراء تغييرات تأديبية في الموضع التي من شأنها أن تتجاوز عشرة ( )40أيام مدرسية متوالية ،إذا كان السلوك التي أدى إلى انتهاك
القواعد المدرسية قد تم تحديده على ان ال يشكل مظهرا من مظاهر عوق الطالب ،قد يطبق العاملين في المدرسة اإلجراءات التأديبية
ذات الصلة على الطالب ذوي اإلعاقة في بنفس الطريقة ولنفس المدة كاإلجراءات التي تطبق على الطلبة غير المعوقين ،إال بعد اليوم
العاشر من اإلزالة الذي يشكل التغيير في الموضع ،حيث يجب على  LEAتقديم الخدمات للطالب.
يجب على الطالب من ذوي اإلعاقة الذين تمت إزالته من وضع الطالب الحالي االستمرار في تلقي الخدمات التعليمية وتلقي ،حسب
االقتضاء ،تقييم سلوكي وظيفي ،وخدمات التدخل السلوكية والتعديالت التي تم تصميمها لمعالجة انتهاك السلوك بحيث ال يتكرر.
ويمكن تقديم الخدمات في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة .ال تحتاج الوكالة العامة إلى تقديم الخدمات خالل فترات إزالة لطالب من ذوي
اإلعاقة الذين تم إزالته من وضعه أو وضعها الحالي لمدة عشرة ( )40أيام مدرسية أو أقل في هذا العام الدراسي ،إذا لم يتم توفير
الخدمات للطالب غير المعاق الذي تمت إزالته بالمثل .بعد أن تمت إزالة الطالب المعاق من وضعه أو وضعها الحالي لمدة عشرة
( )40أيام مدرسية في العام الدراسي نفسه ،إذا كانت اإلزالة الحالية ليست ألكثر من عشرة ( )40أيام المدرسة متتالية وليست بسبب
تغيير الموضع ،يحدد العاملين في المدرسة ،وذلك بالتشاور مع احد معلمي الطالب على األقل ،مدى حاجة الطالب للخدمات ،إن
وجدت ،وموقع تلك الخدمات التي ستقدم ،إن وجدت .إذا كانت إالزالة بسبب تغيير في الموضع ،عند ذلك يحدد فريق  IEPللطالب نوع
الخدمات المناسبة.
في غضون عشرة ( )40أيام مدرسية ألي قرار بتغيير وضع الطالب من ذوي اإلعاقة بسبب انتهاكه لمدونة سلوك الطالب ،يجب على
كل من  ، LEAالوالد ،واألعضاء المعنيين في فريق  IEPللطالب (على النحو الذي يحدده كال من الوالد و ) LEAاستعراض جميع
المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب ،بما في ذلك  IEPالطالب ،مالحظات المعلم ،وأية معلومات ذات الصلة المقدمة من قبل
الوالدين لتحديد ما إذا كان سبب السلوك قد نجم عن ،أو كان له عالقة مباشرة وجوهرية بـسبب ،عوق الطالب؛ كان أو إن كان السلوك
المعني حصل كنتيجة مباشرة لفشل  LEAفي تنفيذ برنامج التعليم الفردي  .IEPيجب تعيين السلوك على أنه مظهرا من مظاهر العجز
للطالب إذا قرر كل من  ، LEAالوالد ،واألعضاء ذات الصلة من فريق  IEPللطالب باستيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله.
إذا حدد  ، LEAالوالد واألعضاء المعنيين في فريق  IEPبأن سوء السلوك كان نتيجة مباشرة بسبب فشل  LEAفي تنفيذ  ، IEPيجب أن
 LEAاتخاذ خطوات فورية لمعالجة تلك النواقص.
إذا قرر  ، LEAالوالد ،واألعضاء المعنيين في فريق  IEPبأن سوء السلوك كان سببه مظهر من مظاهر اإلعاقة للطالب ،يجب على
فريق  IEPإما إجراء تقييم السلوك الوظيفي ،إال إذا كان  LEAقد أجرى تقييم السلوك الوظيفي قبل وقوع فعل سوء السلوك الذي أدى
إلى تغيير الموضع ،وتنفيذ خطة التدخل السلوكي للطالب؛ أو اذا كانت هناك خطة للتدخل السلوكي قد وضعت بالفعل ،واستعراض
خطة التدخل السلوكي ،وتعديلها ،حسب االقتضاء ،لمعالجة للسلوك ،وعودة الطالب إلى الموضع الذي تمت إزالته منه ،إال إذا وافق
الوالد و LEAعلى تغيير الموضع كجزء من تعديل خطة التدخل السلوكي.
يمكن للعاملين في المدرسة إزالة الطالب إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة ال تتجاوز  25يوما دراسيا دون النظر إلى ما إذا كان
السلوك بسبب احد مظاهر العجز للطالب ،او إذا كان بسبب حمل الطالب لسالحا أو يمتلك سالحا في المدرسة ،في حرم المدرسة ،أو
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إلى أو في النشاطات المدرسية تحت السلطة القضائية لـ  SEAأو LEA؛ يمتلك بعلمه أو يستخدم المخدرات غير المشروعة ،أو يبيع أو
يلتمس بيع المواد الخاضعة للرقابة ،في المدرسة ،او في حرم المدرسة ،أو في النشاطات المدرسية تحت السلطة القضائية لـ  SEAأو
 LEA؛ او قد ألحق إصابات بدنية خطيرة على شخص آخر عند وجوده في المدرسة ،في حرم المدرسة ،أو في النشاطات المدرسية
تحت السلطة القضائية لـ  SEAأو .LEA
 .9في التاريخ الذي تم اتخاذ القرار فيه باإلزالة التي تشكل تغييرا في الموضع ،يجب على  LEAإخطار الوالدين بهذا القرار ،وتوفير
إشعار الضمانات اإلجرائية الى الوالدين.
 .40ألغراض هذا القسم ،تنطبق التعاريف التالية:
 .aالمواد الااضعة للرقابة تعني المخدرات أو المواد األخرى المحددة بموجب الجداول  ، I, II, III, IVأو  Vفي القسم ) 202(cمن
قانون المواد الخاضعة للرقابة )).(21 U.S.C. 812(c
 .bعقار غير شرعي يعني مادة خاضعة للرقابة؛ ولكن ال يتضمن المخدرات المرخص استخدامها قانونا أو تحت إشراف اخصائي
الرعاية الصحية المهنية أو الممتلكة او المستخدمة قانونا تحت أي سلطة أخرى بموجب هذا القرار أو بموجب أي حكم آخر من
أحكام القانون االتحادي.
 .cإةابا بدنية خطيرة له المعنى الذي حدده مصطلح "إصابات جسمانية خطيرة'' إصابة بموجب الفقرة ( )3من الفقرة الفرعية
) (hمن المادة  4325من الباب  48من قانون الواليات المتحدة.
 .dالسالح له المعنى الذي حدده مصطلح "سالح خطير'' بموجب الفقرة ( )4من القسم الفرعي األول ) (gمن المادة  930من الباب
 48من قانون الواليات المتحدة.
تحديد الموضع ). (300.531
 .4يتم تحديد بيئة تعليمية بديلة مؤقتة من قبل فريق  IEPإذا كان سلوك الطالب ليس مظهرا من مظاهر العجز للطالب ،تشكل اإلزالة
تغييرا في الموضع ،أو يصنف السلوك تحت ظرف خاص كما هو موضح في القسم أعاله.
االستئناف ). (300.532
 .4يمكن لوالد الطالب من ذوي اإلعاقة الذي ال يتفق مع أي قرار بشأن تغيير الموضع ،أو تحديد المظهر ،أو أن يعتقد  LEAأن الحفاظ
على الموضع الحالي للطالب من المرجح إلى حد كبير أن يؤدي إلى إصابة الطالب أو غيرهم ،طلب جلسة استماع عن طريق تقديم
شكوى االجراءات القانونية الواجبة.
 .4يستمع ضابط االستماع ،ويتخذ القرار المتعلق ،لالستئناف .قد يطلب ضابط االستماع من الطالب من ذوي اإلعاقة بالعودة إلى
الموضع الذي تمت إزالة الطالب منه إذا حدد ضابط االستماع بأن اإلزالة قد تسببت في انتهاك لإلجراءات التأديبية أو أن سلوك
الطالب كان مظهرا من مظاهر العجز للطالب؛ أو أن يأمر بإجراء التغيير في موضع الطالب من ذوي اإلعاقة إلى بيئة تعليمية بديلة
مؤقتة مناسبة لمدة ال تتجاوز  25يوما دراسيا إذا حدد ضابط االستماع بأن الحفاظ على التنسيب الحالي للطالب من المرجح إلى حد
كبير أن يؤدي إلى إصابة الطالب أو آخرين .ويمكن تكرار اإلجراءات المذكورة أعاله ،إذا كان  LEAيعتقد أن عودة الطالب إلى
الموضع األصلي من المرجح إلى حد كبير أن يؤدي إلى إصابة الطالب أو آخرين.
 .3عند الطلب لجلسة استماع بموجب اإلجراءات التأديبية ،يجب على الوالدين أو  LEAالمشاركين في النزاع الحصول على فرصة لجلسة
استماع محايدة لإلجراءات القانونية الواجبة .يجب على  LEAترتيب لعقد جلسة عاجلة مع  USOEالتي يجب أن تحدث في غضون 40
يوما مدرسيا من تاريخ تقديم طلب الشكوى .ما لم يتنازل اآلباء خطيا عن االجتماع أو يوافق على الوساطة ،يجب أن يحدث لقاء اتخاذ
القرار في غضون سبعة ( )7أيام من تاريخ طلب جلسة االستماع ،ويمكن المضي في جلسة االستماع ما لم يتم حل المسألة بما يرضي
كال الطرفين في غضون  45يوما من تاريخ استالم طلب عقد جلسة االستماع .القرارات المتعلقة بجلسات المحاكمة العادلة المعجلة
قابلة لالستئناف.
التنسيب او تغيير الموضع خالل عملية االستئناف ). (300.533
 .4عندما طلب استئناف من قبل أي من الوالدين أو  ، LEAيجب أن يبقى الطالب في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة في انتظار قرار ضابط
االستماع أو حتى انقضاء الفترة الزمنية لإلزالة ،أيهما يحدث اوال ،ما لم يكن الوالد و SEAأو  LEAعلى خالف ذلك.
الحماية للطالب الذين لم ييم تحديد تأهيلهم لليعليم الااص والادما ذا الصلة ). (300.534
 .4يجوز للطالب الذي لم يتم تحديده ليكون مؤهال للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة في إطار  IDEAوالذي انخرط في السلوك الذي
انتهك مدونة سلوك الطالب ،المطالبة بأي من الحماية المنصوص عليها في هذا الجزء إذا كان  LEAعلى معرفة بان الطالب هو طالب
من ذوي اإلعاقة قبل وقوع السلوك الذي ادى الى إجراءات تأديبية.
 .4من الضروري اعتبار  LEAأن يكون على معرفة بأن الطالب هو طالب معاق إذا ،وقبل السلوك الذي ادى الى اتخاذ إجراءات تأديبية،
أعرب والد الطالب عن قلقه في الكتابة لموظفي اإلشراف أو اإلدارة للـ  LEAالمناسبة أو لمعلم الطالب ،أن الطالب في حاجة إلى
التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة؛ أو طلب والد الطالب بإجراء تقييم للطالب ،أو أعرب معلم الطالب ،أو غيره من أفراد ، LEA
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عن مخاوف محددة بشأن وجود نمط من السلوك الواضح من قبل الطالب ،مباشرة إلى مدير التربية والتعليم الخاص للـ  LEAأو ألفراد
االشراف األخرين من .LEA
 .3لن يتم اعتبار الوكالة العامة على معرفة إذا لم يسمح والد الطالب بتقييم الطالب؛ أو رفضه الخدمات بموجب هذا الجزء؛ أو تم تقييم
الطالب وتم القرار على أال يكون الطالب من ذوي اإلعاقة تحت .IDEA
 .2إذا لم يكن لدى  LEAالمعرفة بأن الطالب هو طالب من ذوي اإلعاقة قبل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطالب ،قد يتعرض الطالب إلى
التدابير التأديبية المطبقة على الطالب غير المعوقين الذين شاركوا في سلوكيات مماثلة .إذا تم تقديم طلب لتقييم الطالب خالل الفترة
الزمنية التي يتعرض الطالب فيها إلجراءات تأديبية ،يجب إجراء تقييم بطريقة عاجلة .حتى يتم االنتهاء من التقييم ،يبقى الطالب في
الموضع التعليمي الذي تحدده السلطات المدرسية ،الذي يمكن أن يشمل التعليق أو الطرد من دون خدمات تعليمية .إذا تم تحديد الطالب
على أنه طالب من ذوي اإلعاقة ،مع األخذ في االعتبار المعلومات من عملية التقييم التي أجراها  LEAوالمعلومات المقدمة من قبل
الوالدين ،يجب على  LEAأن توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.

االحالة الى واتخاذ االجراء من قبل سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية ).(300.535
 .4ال شيء في هذا القسم يحظر على  LEAمن اإلبالغ عن الجريمة التي ارتكبها طالب من ذوي اإلعاقة إلى السلطات المختصة أو يمنع
سلطات تنفيذ القانون في الوالية والسلطات القضائية من ممارسة مسؤولياتهم فيما يتعلق بتطبيق القانون االتحادي وقانون الوالية على
الجرائم التي يرتكبها الطالب المعاق.
 .4يجب على  LEAعند اإلبالغ عن الجريمة التي ارتكبها طالب من ذوي اإلعاقة ،ضمان وصول نسخ من سجالت التعليم الخاص
والسجالت التأديبية للطالب للنظر فيها ،من السلطات المختصة الى الجهة التي يقدم  LEAاليها بالغه .عند ابالغ  LEAعن جريمة تحت
هذا القسم ،يسمح له بنقل نسخ من سجالت التعليم الخاص والسجالت التأديبية للطالب فقط إلى الحد المسموح به في قرار حقوق تعليم
األسرة والخصوصية.
القسم الفرعي  – Fمعلومات عن المراقبة ،وتنفيذ القانون ،والسرية ،والبرنامج )(300.610-300.646

سرية المعلومات
السرية ). (300.610

 .1يتخذ كل من  USOEو LEAالخوطوات المناسبة لضمان حماية سرية أي بيانات شخصية ،والمعلومات ،والسجالت التي تم جمعها أو
التي تحتفظ بها  USOEو LEAبموجب .IDEA
تعاريف ). (300.611

 .1التدمير يعني التدمير الفعلي أو إزالة معرفات الشخصية من المعلومات حتى أن المعلومات لم تعد شخصية.
 .2السجالت التعليمية تعني نوع من السجالت التي يشملها تعريف "السجالت التعليمية" في  34CFRالجزء  ،99وتنفيذ األنظمة المعمول
بها في حقوق العائلة التعليمية وقانون الخصوصية لعام .20 USC 1232g (FERPA) ،1794
 .0وكالة مشاركة وتعني أي وكالة أو مؤسسة التي تقوم بجمع أو صيانة أو استخدام معلومات شخصية ،أو التي يتم الحصول عليها من
المعلومات ،تحت .IDEA
اشعار الى الوالدين ). (300.612
 .1يجب على  USOEو  LEAتقديم اشعار مناسب إلعالم أولياء األمور بشكل كامل بما في ذلك:

 .aتفصيل واف عن إعوطاء إشعار في اللغات األصلية لمختلف الفئات السكانية في الوالية؛
 .bتفصيل عن الوطالب الذين يتم الحفاظ على معلوماتهم الشخصية ،وأنواع المعلومات الموطلوبة ،وأساليب و USOEالتي تعتزم
استخدامها في جمع المعلومات (بما في ذلك المصادر التي استخدمت في جمع المعلومات) ،واالستخدامات لهذه المعلومات؛
 .cملخص للسياسات واإلجراءات التي يجب أن تتبعها  LEAبشأن تخزين وإوطالق المعلومات الى األوطراف الثالثة ،واالحتفاظ،
وتدمير المعلومات الشخصية ،و
 .dتفصيل لحقوق أولياء األمور والوطالب بشأن هذه المعلومات ،بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في حقوق تعليم األسرة
وقانون الخصوصية لعام .)FERPA( 1794
 .2قبل أي اجراء تحديد ،موقع ،أو تقييم ،يجب أن ينشر اإلشعار أو اإلعالن عنها في الصحف ،أو وسائل اإلعالم األخرى ،أو كليهما،
مع تداول كاف إلعالم أولياء األمور في جميع  LEAعن االجراء.

16

حقوق الوصول). (300.613

 .1يجب على كل  LEAأن يسمح لآلباء بفحص ومراجعة أي سجالت تعليمية خاصة باوطفالهم التي تم جمعها وحفظها وأو استخدامها من
قبل  .LEAيجب على  LEAأن تمتثل ألي وطلب دون إبوطاء ال لزوم له وقبل أي اجتماع بخصوص برنامج التعليم الفردي  ، IEPأو
أي جلسة ،أو جلسة قرار ،وفي أي حال من األحوال بمدة ال تزيد عن  45يوما تقويميا من تاريخ تقديم الوطلب.
 .2الحق في فحص ومراجعة السجالت التعليمية تحت هذا القسم يشمل ما يلي:
 .aالحق في الحصول على رد من  LEAللوطلبات المعقولة لتفسيرات وتأويالت للسجالت؛
 .bالحق في الوطلب من  LEAبتقديم نسخ من السجالت التي تحتوي على المعلومات إذا كان عدم توفير هذه النسخ من شأنه أن
يمنع الوالدين بشكل فعال من ممارسة الحق في فحص ومراجعة السجالت ،و
 .cالحق أن يكون للوالد ممثل ينوب عنه لفحص ومراجعة السجالت .و LEAقد تفترض أن الوالد لديه السلوطة لفحص ومراجعة
السجالت المتعلقة بوطفله إال إذا تم ابالغ  LEAبأن الوالد ال يملك السلوطة بموجب قانون الوالية المناسب الذي ينظم مثل هذه
المسائل مثل الوصاية ،واالنفصال ،والوطالق.
سجل الوصول ). (300.614
 .1يجب على كل  LEAاالحتفاظ بسجل لألوطراف عن محاوالتها في الوصول إلى السجالت التعليمية التي تم جمعها وصيانتها او
استخدامها أو تحت ( IDEAباستثناء حصول اآلباء واألمهات والعاملين المصرح لهم من  ،)LEAبما في ذلك اسم الوطرف ،تاريخ
الوصول الى السجالت ،وغرض الوطرف المأذون في استخدام السجالت.
سجالت الكثر من طالب واحد). (300.615
 .1إذا تضمن أي سجل تعليمي معلومات عن أكثر من وطالب واحد ،يحق آلباء وأمهات هؤالء الوطالب في فحص ومراجعة فقوط
المعلومات المتعلقة بوطفلهم أو أن يتم اعالمهم عن المعلومات الخاصة بوطفلهم.
قائمة بأنواع ومواقع المعلومات). (300.616
 .1عند الوطلب ،يجب على  LEAتزويد الوالدين بقائمة عن أنواع ومواقع السجالت التعليمية التي تم جمعها وصيانتها وأو استخدامها من
قبل .LEA
الرسوم ).(300.617
 .1يمكن للـ  USOEو  LEAان يفرض رسما للحصول على نسخ من السجالت التي يتم إستنساخها لآلباء واألمهات تحت  IDEAإذا كانت
هذه الرسوم ال تمنع بشكل فعال اآلباء من ممارسة حقهم في فحص ومراجعة هذه السجالت .وقد ال يفرض كل من  USOEوLEA
رسما للبحث عن أو السترداد المعلومات تحت .IDEA
.
تعديل السجالت بناء على طلب الوالدين). (300.618

 .1الوالد الذي يعتقد أن المعلومات الواردة في السجالت التعليمية التي تم جمعها وصيانتها أو استخدامها تحت  IDEAغير دقيقة أو
مضللة أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق األخرى للوطالب ،يمكنه أن يوطلب من  LEAأالذي يحافظ على المعلومات من تعديل
المعلومات .يجب أن تتخذ  LEAالقرار في تعديل او رفض تعديل المعلومات وفقا للوطلب في غضون فترة معقولة من الزمن من
تاريخ استالم الوطلب .إذا قررت  LEAفي رفض تعديل المعلومات وفقا للوطلب ،يجب عليها إبالغ الوالدين للرفض وتقديم المشورة
للوالد عن حقه في جلسة استماع بشأن هذه المسألة.
الفرصة لعقد جلسة استماع ). (300.619
 .1يجب على  ، LEAعند الوطلب ،توفير فرصة لعقد جلسة استماع للوطعن في المعلومات الموجودة في السجالت التعليمية على أنها

ليست دقيقة أو مضللة ،أو غير ذلك في انتهاكها للخصوصية أو الحقوق األخرى للوطالب.

نتائج الجلسة ). (300.620
 .1إذا قررت  LEAأن المعلومات ليست غير دقيقة أو مضللة ،أو غير ذلك في انتهاكها للخصوصية أو حقوق أخرى للوطالب ،يجب
عليها إبالغ الوالدين في حق الوالدين في كتابة بيان للتعليق على المعلومات أو تحديد أسباب االختالف مع قرار  LEAفي السجالت.
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يجب الحفاظ على أي تفسير كتب في سجالت الوطالب تحت هذا القسم من قبل  LEAكجزء من سجالت الوطالب وطالما السجل أو جزء
من السجل المتنازع عليه يتم االحتفاظ به من قبل  LEA؛ وإذا تم االفصاح عن سجالت الوطالب أو الجزء المتنازع عليه من قبل LEA
إلى أي وطرف ،يجب ايضا اإلفصاح عن التفسير لذلك الوطرف.
اجراءات االستماع ). (300.621
 .1ال بد أن تعقد جلسة االستماع التي تتحدى السجالت التعليمية وفقا لإلجراءات تحت  ،34 CFR 99وكحد أدنى ،يجب على إجراءات
استماع إلـ  LEAأن تلتزم بتنفيذ المتوطلبات التالية:
 .aيجب عقد جلسة االستماع في غضون فترة معقولة من الزمن بعد تلقي  LEAالوطلب ،وسيستلم والد الوطالب القاصر أو الوطالب
بعمر  11سنة أو أكثر إشعار بموعد ومكان انعقاد الجلسة  ،في وقت مبكر.
 .bقد يتم إجراء جلسة االستماع من قبل أي وطرف ،بما في ذلك مسؤول من  ، LEAالذي ليس لديه مصلحة مباشرة في نتائج
الجلسة.
 .cوستتاح لوالد الوطالب القاصر أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر فرصة كاملة وعادلة لتقديم األدلة ذات الصلة بشأن القضايا
المثارة ويجوز أن يساعده أو أن يمثله األفراد بحسب اختياره وعلى نفقته الخاصة ،بما في ذلك المحامي.
 .dيقوم  LEAباتخاذ قراره كتابيا خالل فترة معقولة من الزمن بعد انتهاء جلسة االستماع.
 .eيجب أن يستند قرار  LEAفقوط على األدلة المقدمة في الجلسة ،ويجب أن يتضمن ملخصا لألدلة وأسباب القرار.
الموافقة ). (300.622
 .1باستثناء اإلفصاحات التي تم تناولها في اإلحالة إلى والعمل من قبل منفذي القانون والسلوطات القضائية التي ال تستدعي الحاجة الى
موافقة الوالدين بحسب  ،34CFR99يجب الحصول على موافقة الوالدين قبل أن يتم الكشف عن أية معلومات شخصية إلى أي شخص
آخر فيما عدا مسؤولي الوكاالت المشاركة في جمع أو استخدام المعلومات تحت  ، IDEAأو استخدامها ألي غرض آخر فيما عدا
تلبية شروط من شرووط  .IDEAقد ال يكشف  LEAعن معلومات من سجالت التعليم إلى الوكاالت المشاركة بدون موافقة الوالدين اال
اذا أذن بذلك بحسب  34 CFR 99.31و) .99.34 (FERPAان القانون  34 CFR 99.31يسمح الى  LEAفي الكشف عن معلومات
شخصية من السجالت التعليمية للوطالب دون موافقة خوطية من والد الوطالب القاصر أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر إذا كان الكشف
لمسؤولي المدارس األخرى ،بما في ذلك المعلمين ضمن  LEAالذين تم تحديدهم من قبل  LEAبامتالكهم لمصالح تعليمية مشروعة،
أو لمسؤولين من مدرسة أخرى أو موقع مدرسة والتي يسعى الوطالب أو ينوي االنخراوط فيها ،خاضعة للشرووط المنصوص عليها في
 ،34 CFR 99.34أدناه .يوطلب القانون  34 CFR 99.34من  LEAالتي تقوم بنقل السجالت التعليمية للوطالب وفقا للـ 34 CFR 99.34
أعاله القيام بمحاولة معقولة إلخوطار والد الوطالب القاصر أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر عن نقل السجالت عن وطريق اخر عنوان
متوفر لذلك الوالد او الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر  ،إال أنه ليس من واجب  LEAتقديم أي إشعار آخر أو اذا تم نقل السجالت من
قبل ولي األمر أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر أو عندما يتضمن  LEAفي إشعارها السنوي من الضمانات اإلجرائية ،على أنها
سياسة  LEAعلى إحالة السجالت التعليمية عند الوطلب إلى المدرسة التي يسعى الوطالب أو ينوي االنخراوط فيها.
 .2ان تلقي  LEAمعلومات شخصية من وكالة أو مؤسسة تعليمية أخرى قد يؤدي الى مزيدا من اإلفصاح عن المعلومات نيابة عن LEA
بدون موافقة خوطية مسبقة من ولي األمر أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر إذا استوفت الشرووط من  34 CFR 99.31و 99.34
المشار إليها أعاله ،وإذا قامت الوكالة التعليمية بإعالم الوطرف ،الذي تم الكشف له ،عن هذه المتوطلبات .إذا رفض الوالدان الموافقة
على اإلفراج عن معلومات شخصية الى وطرف ثالث ،حين ذلك يمكن لذلك الوطرف المضي قدما في اإلجراءات النظامية في محاولة
للحصول على المعلومات الموطلوبة.

مالحظة خاصة :يرجى العلم وفقا لما أذنت به  ،34CFR99.31يمكن وسوف يحال سجل الوطالب دون موافقة الوالدين لمسؤولين من
مدرسة أخرى أو منوطقة تعليمية التي يسعى الوطالب أو ينوي االنخراوط فيها.
اإلجراءات الوقائية). (300.623
 .1يجب على كل  LEAحماية سرية المعلومات الشخصية عند محاولة جمعها وتخزينها واإلفصاح عنها وتدميرها .يجب على موظف
واحد في كل  LEAتحمل المسؤولية لضمان سرية أي معلومات شخصية .يجب على جميع الموظفين الذين يقومون بجمع أو استخدام
المعلومات الشخصية تلقي التدريب أو تعليمات فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الوالية في هذا القسم و  34 CFRالجزء  .77يجب
على كل  LEAاالحتفاظ ،لغرض التدقيق العام ،بقائمة حالية من أسماء ومناصب هؤالء الموظفين داخل  LEAالذين يستوطيعون
الوصول إلى المعلومات الشخصية للوطالب ذوي اإلعاقة.
تدمير السجالت ). (300.624
 .1يجب على  LEAإبالغ اآلباء أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر عن المعلومات الشخصية التي تم جمعها وصيانتها أو استخدامها
تحت  IDEAلم تعد هناك الحاجة لها لتوفير الخدمات التعليمية للوطالب .ال بد من تدمير المعلومات التي لم تعد هناك الحاجة لها بناء

18

على وطلب من الوالدين أو الوطالب بعمر  11سنة أو أكثر .ومع ذلك ،قد يتم االحتفاظ وبدون تحديد لمدة الحفظ ،بسجل دائم عن اسم
الوطالب وعنوانه ورقم الهاتف ،درجاته ،وسجل الحضور ،الدروس التي حضرها الوطالب ،المرحلة الدراسية المنجزة ،وسنة االنتهاء.

مالحظة خاصة :يمكن اعتبار سجالت كل وطالب "لم تعد هناك حاجة لها لتوفير الخدمات التعليمية" ،وسوف يتم تدميرها بعد ثالثة
( )0سنوات من تخرج الوطالب أو ثالث ( )0سنوات بعد وصول الوطالب الى عمر  22سنة.
حقوق الطالب ). (300.625
 .1يتم نقل حقوق الخصوصية الممنوحة للوالدين الى الوطالب الذي يبلغ من العمر  11عاما ،بشروط أال يكون قد أعلن غير كفء بأمر
من المحكمة .وفقا لقوانين  FERPAفي  ،34 CFR 99.5(a) 04يتم نقل حقوق الوالدين فيما يتعلق بالسجالت التعليمية الى الوطالب في
سن ال  .11وألن الحقوق الممنوحة للوالدين تحت  IDEAيتم نقلها إلى الوطالب الذي يبلغ من العمر  11عاما ،يجب أن يتم نقل
الحقوق بشأن السجالت التعليمية أيضا إلى الوطالب .ومع ذلك ،يجب على  LEAتقديم أي إشعار موطلوب بموجب القسم  016من
 IDEAإلى الوطالب وأولياء األمور.
التنفيذ ). (300.626
 .1تتم مراجعة متوطلبات السرية للـ  IDEAوالموافقة عليها باعتبارها جزءا من عملية التأهيل للـ LEA
استخدام وزارة التعليم األمريكية للمعلومات الشخصية ). (300.627
 .1إذا قامت وزارة التعليم األمريكية أو ممثليها المعتمدين بجمع أي معلومات شخصية تتعلق بالوطالب ذوي اإلعاقة التي ال تخضع
لقانون الخصوصية لسنة  ،5 USC 5529 ،1794يوطبق الوزير القانون األساسي االتحادي المعمول به ،والالئحة التنفيذية لتلك
األحكام في .34 CFR 5b
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