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 إعداد
  میالتعل ريی، ورابطة مدأولیاء األمورب الخاصة المعلومات مركز مع بالتعاون الخاص میالتعل مكتب ة،یمیالتعل ریھامبشا ویإدارة ن

ریھامبشا وین في المدارس ريیمد ورابطة ر،یھامبشا ویالخاص في ن



 

  
  

 

 

 

 

 

 المقدمة 

  
لألطفال ذوي  قھایوتحق ةیمیاألھداف التعل ریمن أجل تطوا مع   نیوالمعلم أولیاء األمورنجاح األطفال عند تعاون  ةیاحتمال تتضاعف
 .اإلعاقة

 میالتعل اجاتیواتخاذ القرارات بشأن احت طیمن الفرص لآلباء للمشاركة في التخط دیالعد دراليیالف القانونو ةیالوال قانون وفری
 الخاص ألطفالھم. 

  
بالمعلومات الخاصة بحقوق  رھمیوغ نیوالمعلم اإلعاقةمن ذوي  البالغینوالطالب  األمور أولیاء زویدلت بیتم إعداد ھذا الكت

أعضاء  أولیاء األمور عدی". وةیعلى ھذه الحقوق اسم "الضمانات اإلجرائ طلقی. والخاص میالتعل ةیاألطفال/ أولیاء األمور في عمل
تتخذ معظم  التي مجموعةال( IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر مثلیو(. IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر ضمن نییسیرئ

 قیفي فر ةیأعضاء كاملي العضو أولیاء األمورعد ی   كماالخاص.  میالتعل الطفل في اجاتیبشأن خدمات واحت ةیسیالقرارات الرئ
  (.IEP) الفردي میبرنامج التعل

  
 الرسمي االسم. للطفل ميیالتعل والمستوى الفردي میالتعل وبرنامج ةیواألھل میی( التقIEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر حددیو

 ه.التعامل مع جريیأو النشاط الذي  فةیا للوظبأسماء أخرى تبع   هیإل شاری قد لكن(، IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر ھو قیللفر
الخاص لآلباء فرصة مشاركة  میالتعل ةی. توفر عملكیرأب األخذ جبیو( IEPالفردي ) میبرنامج التعل قیأنت عضو مھم بفر

الفرص لآلباء للمشاركة في  ریالمعني بالطفل. وقد تم إصدار القانون لتوف قیفي الفر نیمعرفتھم وخبراتھم بشأن أطفالھم مع اآلخر
 ةیأكثر فعال الخاص میالتعل ةیعن أطفالھم. وتكون عمل ابةین أولیاء األمورالمدارس و نیالتواصل ب زیوتعز الخاص میالتعل ةیعمل

 ا. على العمل مع   نیوقادر دةیج ةیبالمدرسة على درا نیوالعامل أولیاء األمور كونیعندما 
  

 نیبقوان ةیعلى درا كونوایحقوقھم وأن  الخاص میالتعل ةیعملب المعنیینمن  رھمیوغ أولیاء األمور فھمیبمكان أن  ةیومن األھم
 (. FAPE) الحكومةمالئم على نفقة ومجاني  میللحصول على تعل داتییمن التق رھایالتقادم وغ

  
بنسخة من الضمانات  أولیاء األموربإمداد  ةیمیالمناطق التعل امی( قIDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل شترطی

( عند 1: )لك نسخة إعطاء ھایف نیتعی ةی. ھناك أوقات إضافیالدراس العام( مرة واحدة فقط في األمر أولیاء)حقوق  ةیاإلجرائ
 األصول وفقأو أول شكوى  ةیوالال( عند استالم الشكوى األولى المقدمة من 2)و م؛ییللتق نیالوالد أحد طلب أو ةیاإلحالة المبدئ

اییتغ شكلی بيیتأد إجراء ذی( عند اتخاذ قرار بتنف3في عام دراسي؛ و) القانونیة  ( عند طلب 4)و مي؛یالتعل المستوى في ر 
 . األمر ولي

 

 توزیع: )اسم سلطة التعلیم المحلیة وعنوانھا ھنا(
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( IDEA 2004) 2004لعام  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل في الواردة بالشروط فيی بیا الكتأن ھذ نیفي ح همالحظة أن رجىی
أو لوائح  نیالنص الكامل لقوان تضمنیاتي تحق لھم، فھو ال  ةیتوضح الضمانات اإلجرائ األمر ولیاءأل مكتوبة قةیوث میتقد على نصیوالذي 
 . ةیالخاص بالوالأو  دراليیالف میالتعل
  

 : ةیمیالتعل ریھامبشا ویعلى الموقع اإللكتروني إلدارة ن ةیالضمانات اإلجرائ بیالعثور على كت مكنی

https://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/proceduralsafeguards.htm 
  

 :ةیمیالتعل ریھامبشا ویالموقع اإللكتروني إلدارة نعلى  اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا وین لمعاییركامل النص الالعثور على  مكنی

 
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/newly_adopted_nh_rules.pdf 

  

 على  ةیمیاالتصال باإلدارة التعل رجىی، اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا وین معاییرمن  ةیللحصول على نسخة ملزمة مجان 
  .(603) 271-3741الرقم 
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   ریھامبشا ویالخاص في ن میالتعل ةینظرة عامة على عمل

. وھناك ةیاإلجرائ ریھامبشا ویكمرجع عند قراءة ضمانات ن الخاص میالتعل ةیعملالغرض من ذلك ھو إعطاء لمحة عامة موجزة عن 
  .الخاص میللتعل شامل فھم ریتطو على لمساعدتك ةیموارد إضاف

  

اإلجراءات الخاصة  الخاص میالتعل ةیعملكل منھا متطلباتھا الخاصة. وتتضمن كل خطوة في ل نة؛یخطوات مع الخاص میالتعل ةیعملتتضمن 
  ھو: الخاص میالتعل ةیعملتسلسل  ا.للعمل مع   ةیمیبك وبالمناطق التعل

   

  

  

 . المطلوبة االجتماعات ھذه من بعض نیب الجمع مكنیمالحظة: 
  

 ةیالرسم ماتییعتمد على المعلومات مثل التقتي ت( وااللتحاق، والIEP) الفردي میلبرنامج التعل ةیمراجعة سنو الخاص میالتعل ةیعملتتضمن 
 . وغایاته الحالي( IEP) الفردي میالتعل برنامج أھداف قیتحق نحو المحرز والتقدم والمالحظات ةیالرسم ریوغ

 الطفل على العثور/فیالتعر

 1105 میقانون التعل - ریھامبشا وین معاییر

 

 اإلحالة

 1106 قانون التعلیم -معاییر نیو ھامبشایر 

 

 التقییم

 1107 قانون التعلیم -معاییر نیو ھامبشایر 

 

 األھلیة مدى تحدید

 1108 قانون التعلیم -نیو ھامبشایر  قواعد

 

 واعتماده (IEP) الفردي میالتعل برنامج وضع

 1109 قانون التعلیم -معاییر نیو ھامبشایر 

 

 االلتحاق

 1111 قانون التعلیم -معاییر نیو ھامبشایر 

 

  الفردي میالتعل لبرامج ةیالسنو والمراجعة المراقبة

 1109.06قانون التعلیم  -معاییر نیو ھامبشایر 
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 الخاصة االحتیاجات ذوي من كونیقد ه في حال االشتباه أن طفال   یحیل أن ي شخص  أل یجوز   الطفل علىالعثور /فیالتعر
العثور كل  الخاص میالتعل ةیعملالتي تستخدم  ةیمیعلى كل المناطق التعل نیتعیخاص. باإلضافة إلى ذلك،  میإلى تعل حتاجیو

 دیزیحالتھم، على أال  مییوتق دھمیعام أو أكبر، وتحد 2.5من العمر  بلغونی نیالذ اإلعاقةبكونھم من ذوي  هاألطفال المشتب
ا لضمان العثور على األطفال المستوف 21عمرھم عن   الخدمات الالزمة لھم.  میوتقد دھمیوتحد ةیلشروط األھل نیعام 

  
 جبیخاص،  میإلى تعل حتاجیو اإلعاقةمن ذوي  طفال   بأنأنت أو معلم أو أي شخص آخر ه عندما تشتب   ذھایاإلحالة وتنف

إخطارك على  فسیجريبما في ذلك معلم الطفل،  رك،یاإلحالة من شخص آخر غ تمت. إذا ةیمیإجراء إحالة إلى المنطقة التعل
 إلى ت دعى وسوف ،عمل من استالم اإلحالة ومی 15في غضون  اإلحالة ذیتنف اجتماع عقد جبی .اإلحالة بحدوثالفور كتابة 

 وموعد   خ  ی(( في تارIEPالفردي ) میبرنامج التعل قیاجتماعات فر كافة شأن شأنه) االجتماع ھذا عقد جبی. االجتماع ذلك
 طفلك أن على دلیھناك ما  سیأن ل قرریأن  (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیلفر مكنی. المدرسة نیوب نكیبه یعل متفق   ومكان  

للمدرسة  مكنی وأنه ،بهمتعلقة الخدمات ال معخاص ال میتعلالإلى خاص أو ال میتعلالإلى  حتاجیو من ذوي االحتیاجات الخاصة
 أنلالشتباه في  سبب   وجود قیالفر حددیقد ف. وإال، ةیالعاد ةیمیالخدمات التعل خالل منطفلك  اجاتیاحت ةیفي ھذا الوقت تلب

 . مییللتقه عاخضإ جبیوطفلك من ذوي االحتیاجات الخاصة 

  
ا  جبی . ھذا اإلخطار ھو "اإلخطار الكتابي (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیبقرار فر كتابیًّاعلى المدرسة أن تمنحك إخطار 

إضافي،  مییضرورة إجراء تق (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیقرر فر إذا. بیمن ھذا الكت 6ح في الصفحة المسبق" الموض  
ایاإلخطار الكتابي المسبق أ تضمنی فسوف  دیالزمة لتحد ةیفرد ماتییجراء أي تقإل األمر أولیاءموافقة على  الحصولطلب  ض 

 . اإلعاقةذوي  منما إذا كان الطفل 

  
قبل إجراء  الكتابیة تكموافقالحصول على  یجبالخاص،  میلتعلاعلى  للحصولالنظر في حالة طفلك  جريیعندما    مییالتق
ن ومعتمدأو ن ومرخصن ومی   مق إجراءھا یتولى بحیث ك،یدون أي تكلفة عل ماتییالتق ةیعمل ةیمی. سترتب المنطقة التعلماتییالتق

 استكمال جبی مات،ییالتق إجراءعلى  ةیلموافقتك الكتاب ةیمیبعد استالم المنطقة التعل .الالزمین والدرایة بالتدریب یتمتعون
ای 60 غضون في ةیالمبدئ ماتییالتق  في غضون  مییالتق ةیاستكمال عمل جبی م،ییإعادة التق اتیعملإلى ا. وبالنسبة یًّ میتقو وم 
ای 60 ای 30تتجاوز أن  ینبغيالتي ال  دیأو عند انتھاء فترة التمد نیبعد موافقة األبو وم    .وم 

  
على األقل  امیأ 5لكل مفتش قبل  ریوالتقد مییالتق (ریتقار) تقریرمن  خ  سن  ب األمر أولیاء تزوید ةیالمحل میعلى سلطة التعل نیتعی

 سلطة على نیتعی. ریوالتقد مییالتق( ری)تقار تقریرمناقشة  تجريس ثیح ،(IEP) الفردي میبرنامج التعل قیمن االجتماع بفر
 میوسلطة التعل األمر أولیاء تفقیما لم  كيیاألمر دیعبر البر أولیاء األموربإرسالھا إلى ( ری)التقار التقریر میتقد محلیةال میالتعل
 إجراء ةیمیأن تطلب من المنطقة التعل مكنكی ة،یمیالمنطقة التعله أجرت الذي مییالتق على توافق لم إذا. أخرى قةیطر على ةیالمحل
 . كیمستقل دون أي تكلفة عل ميیتعل مییتق

 
 ستحصل على ملخص كتابي.  مات،ییبمجرد اكتمال التق

  
ما  دیھذه المعلومات لتحد (IEP)الفردي  میبرنامج التعل قیفر ستخدمی مات،ییعند اكتمال التق   اإلعاقة وفئة ةیاألھل مدى دیتحد

خاص أو إلى ال میتعلالإلى  حتاجیوإعاقة ه یلدكون تأن  جبیطفلك مؤھال ،  كونیول الخاص أم ال. میللتعل إذا كان طفلك مؤھال  
 نةیمعالعاقة اإل أنواع طفلك بنوع أو أكثر من دیتحد یجري. ثم سمیلالستفادة من التعل بهمتعلقة الخدمات ال معخاص ال میتعلال
االجتماع  (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیعلى فر جبی .)ت( 1102.01 میالتعل قانون - ریھامبشا ویمدرجة ضمن قواعد نال

 الخاص.  میللتعل ةیاألھل مدى دیلتحد أعوام ةكل ثالثاألقل  علىمرة واحدة 
  

ای 30في غضون    (IEP) الفردي میوضع برنامج التعل برنامج  قیفر جتمعیالخاص،  میللتعل مؤھل   طفلك أن دیتحد بعد وم 
 المفعول ساريالمبدئي  (IEP) الفردي میبرنامج التعل صبحیلطفلك. وال  فردي   م  ی( لوضع برنامج تعلIEPالفردي ) میالتعل
 ویعناصر خاصة محددة مدرجة في قواعد ن (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیفر تضمنی ه.یع علوتوق    تكموافق ینالحتى 
 . 1109.03و 1109.01 میقانون التعل - ریھامبشا
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 میالتعل برنامج قیفرل اجتماع   في حیالتنق للمراجعة/ البرنامج خضعی ،(IEP) فردي م  یبرنامج تعل كلطفل یوضعبمجرد أن 
في ه معمول بو علیه متفق (IEP) فردي   م  یطفلك برنامج تعل لدى كونی أن جبیا على األقل. یًّ مرة واحدة سنو (IEP) الفردي

على األقل من  امیأ 10قبل  (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفرباجتماعات  اكتابیًّ  اإخطار   إعطاؤك جبی كل عام دراسي. ةیبدا
ا . وفق  ونحضریس نیالذ نیالمشاركبوقائمة ه والغرض منه ار وقت االجتماع ومكانخطاإل تضمنیأن  جبیو عقد االجتماع.

معرفة أو خبرة خاصة بشأن الطفل، بما في ذلك موظف  ھمیلد نیالذ اآلخرین األفراد دعوة تجوزأو الوكالة،  األمر ولي ریلتقد
 سیله أن نی. وفي حاالخاصة كلما كان ذلك مناسب   االحتیاجاتجوز دعوة الطفل ذي ت كما ،الخدمات ذات الصلة حسب االقتضاء

  .االجتماع إلى نییلشخص أو أشخاص إضاف تها في حال دعوإخطار المدرسة مسبق  لولي األمر من باب المجاملة  مكنیا، مطلوب  
   

 (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر یجتمع، (IEP) الفردي میبعد وضع برنامج التعل   لاللتحاق ميیالمستوى التعل حديت
 ذات والخدمات الخاص میتلقي التعل ھایفلطفلك  مكنی( التي LRE) تقیید ااألقل  ئةیفي الب لاللتحاق ميیالمستوى التعل دیلتحد
 . الخاص به (IEP) الفردي میالتعل برنامج في الموضحة الصلة

  
طفلك مراقبة التقدم المحرز بصفة مستمرة ب المعنیینمن األشخاص  رھمیوالمعلمون وغ أولیاء األمور یتولى   والمراقبة ذیالتنف

 میبرنامج التعل قیلفر اجتماع   عقد طلب یجوزمخاوف بشأن تقدم طفلك،  ظھرتفي حال و .ةیمیالتعل هاجاتیاحت ةیتلبلضمان 
 ضروري.  ریغ ریدون حدوث تأخه موعد ل دیوتحد (IEP) الفردي

   

  أولیاء األمورموافقة 

  1120.04 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  
 مھایوالخدمات ذات الصلة المراد تقد الخاص میلتعلا على ولیاء األمورأل الكتابیةموافقة الأن تطلب  ةیمیعلى المناطق التعل جبی

ا من  التيخرى األنشطة األ إلى إضافة، اإلعاقةلطفل من ذوي   . نةی، إال في ظروف معالخاص میالتعل ةیعملتمثل جزء 
  

 : الموافقةتعني و

  .أخرى اتصال لةیبوس أو ة،ی، بلغتك األصلعلیه الموافقة ت طلبالمعلومات المتعلقة بالنشاط الذي  افةإبالغك بك (أ)

الموافقة تشرح ذلك النشاط  قةیموافقتك وأن وث تطلبیبھذا النشاط الذي  امیعلى الق كتابیًّامك وموافقتك فھ  ت   (ب)
جدت( التي س   .عن ھذه المعلومات لھا فصحی  التي س اتوالجھفصح عنھا ی  وتذكر السجالت )إذا و 

  .الموافقة في أي وقت بطالإ مكنكیأن منح الموافقة أمر طوعي و ك( فھم1) (ج)
  .لھا إبطالك( اإلجراء الذي حدث بعد منحك الموافقة وقبل ی لغي) نفيیموافقتك ال  إبطال( 2)

 

ای 14 لدیك ای 14 الـ مھلة دیتمد مكنی. كتابیًّا كرد على الحصول ةیمیطلب المنطقة التعل خیمن تار وم  في حالة االتفاق  وم 
 . التمدیدعلى فترة وبین المنطقة التعلیمیة  بینكالمتبادل 

  

العواقب ھي  ماو مقترح ھو ما فھم كیعل جبیأنه  أيأن تكون "عن علم"،  جبیو ةیكتاب أولیاء األمورأن تكون موافقة  جبی
 راتییللتغ (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیالمدرسة وسبب اقتراح فره اإلجراء الذي تقترح عن الناتجة( وبیوالع زاتی)المم
 . بسببھا موافقتك تبل  التي ط  

  
 : الممنوحة عن علم قبل ةیالحصول على موافقتك الكتاب ةیمیعلى المنطقة التعل جبی

 مبدئي مییإجراء تق. 

 اإلعاقةمن ذوي  لطفل   الصلة ذات والخدمات الخاص میاألولي للتعل التقدیم . 

 الفردي میالتعل لبرنامج السنوي دیالتجد (IEP) اإلعاقةمن ذوي  تحاق طفل  لوال. 

 رهییتغ أو اإلعاقة فیتصن دیتحد.  

 اذات الصلة أو نطاقھالخدمات  معالخاص  میأو التعل الخاص میالتعل عةیطب رییتغ.  

 مییإجراء إعادة تق.  
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 300.154 ةیدرالیالف اللوائحمن مدونة  34بموجب الفقرة  الحكومي نیالحصول على التأم(d).  

 خاص.  نیالحصول على تأم ةیمیفي كل مرة تقترح المنطقة التعل 
  
 : أیًضا ليی لما موافقة على الحصول ستلزمی

 ةیالفترة الزمن دیتمد جوزیمن األطراف،  ةی. عند الحصول على موافقة كتابمییالتق دةإعا إلجراء ةیالزمن الفترة دیتمد 
ای 60البالغة  ای 30 تجاوزیال  امیمن األ نیلعدد مع (d)1107.01 میقانون التعل تطلبھایالالزمة التي  وم   . وم 

 الفردي میالتعل برنامج قیإعفاء أعضاء فر (IEP) قانون التعل نةیفي ظروف مع(1103.01 می(e)). 

 الخاص والخدمات ذات الصلة.  میللتعل أولي   تقدیم  موافقة على  بأنھا مییالتقعلى  األولىالموافقة  ریتفس مكنیال  مالحظة: 
   

 الحصول على موافقتك قبل:  ةیمیمن المناطق التعل طلبیال 

 همییأو إعادة تق كطفل مییكجزء من تق ةیالحال اناتیمراجعة الب.  

 األطفال.  عیجم أولیاء أموراألمر الحصول على موافقة  ستلزمیاألطفال، ما لم  عیلجم ع طىیآخر  مییاختبار أو تق إجراء 
  

ا،ی 14منك في غضون  ةیعلى موافقة كتاب ةیمیالظروف الخاصة: إذا لم تحصل المنطقة التعل أنھا اتخذت  إثبات وأمكنھا وم 
 : ليیما  ذیتنف ةیمیللمنطقة التعل مكنیفالمعقولة للحصول على موافقتك،  ریالتداب

  

 الفردي میالتعل لبرنامج السنوي دیالتجد (IEP) اإلعاقةمن ذوي  لتحاق طفل  الو.  

 رهییتغ أو اإلعاقة فیتصن دیتحد. 

 اذات الصلة أو نطاقھالخدمات  معالخاص  میأو التعل الخاص میالتعل عةیطب رییتغ.  

 مییإجراء إعادة تق . 
  

خ المراسالت المرسلة ن س و/أو ،نتائج تلك المكالماتو تمت التي ةیالھاتف للمكالمات المفصلة السجالت" المعقولة ری"التداب تشمل
منزلك  التي تمت إلى اراتیلزلو/أو السجالت المفصلة  ،مستلمة استجابات وأي( استالم صالیإ وطلب المسجل، دی)بالبر كیإل

 . اراتیونتائج تلك الز كعمل أو مكان
 

 یجوز، األمور أولیاءحقوق حاالت إلغاء  فيو ،(DCYF) ھمسرقسم األطفال والشباب وأ   عھدة في الذینألطفال إلى ابالنسبة 
 ا. ی  میتعل بدیال   نیأن تع ةیلوالل

  
  .هیطلب منك الموافقة علی  طرح أسئلة حول أي جانب من جوانب النشاط الذي تأن  المھمفي الموافقة، من  كریعند تفك 

  
 .هیأو حسب اإلطار الزمني المتفق عل ،وًمای 14 غضون في ةیمیالمنطقة التعلنموذج الموافقة إلى  إرجاعمن المھم ه كما أن

في حال استالمك ه نأالوضع في االعتبار  رجىی. كینموذج الموافقة إل ةیمیالمنطقة التعل إرسال خیاإلطار الزمني من تار بدأیو
ای 14 الـ لةمھ من امیقد مرت عدة أكون تفربما ، دیلنموذج الموافقة بالبر تقع على استالمك طلب الموافقة.  وقت بحلول وم 

  .الرد ةیعاتقك مسؤول
 

   كل رد قد تختاره:  نتائج ليی مای. وفموافقتك على للحصول المدرسة طلب على الرد خاللھا من مكنكیھناك أربع طرق  

 

  .المقترحة راتییتحدث التغفسموافقتك،  تیإذا أعط .1

 المقترحة. راتییالتغ ذیتنف ةیمیللمنطقة التعل مكنیال فإذا رفضت الموافقة،  .2

 لمحاولة الحصول على موافقتك:  دةیعد اراتیخ ةیمیوجد لدى المنطقة التعلت

  .لمناقشة مخاوفك (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیلفر آخر اجتماع عقد ةیمیالتعل للمنطقة مكنی .أ

 دیمحا اجتماع، مثل الوساطة أو وطوعیة لةیبدنزاع   تسویة ةیالمشاركة في عمل ةیمیقد تطلب منك المنطقة التعل .ب

 للتوصل إلى اتفاق. 
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 . القانونیةاألصول  وفقطلب عقد جلسة استماع  نةیمقترحات مع في ةیمیالمنطقة التعلمن  ی طلب .ج

i.  إذا رفضت الموافقة أو أخفقت  موافقةإلى اللتجاوز الحاجة  ھاإجراءات ةیمیتستخدم المنطقة التعلأن  یجوزال

 في الرد:

    األولى. مرةللالخاص والخدمات ذات الصلة  میالتعل ریموافقة لتوفاللحصول على ل طلب   على •

  .الشخصیةإذا سجلت طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك  •

 ةالمشروح التشریعیة للقوانینا وفق  ( المنزلي می)التعل ةیالمنزل الدراسة بنظام تعلمیإذا كان طفلك  •

بنظام الدراسة  یتعلمون الذین اإلعاقةالطالب من ذوي  فإن. ومع ذلك، RSA 193-A والمنقحة

 تقدمهمجاني الذي المناسب وال الحكومي میتعلالفي الحصول على  بالحق یتمتعون ال ةیالمنزل

 . اإلعاقةمن ذوي  الحكومیةلطالب المدرسة  ةیمیالمنطقة التعل

شرط تنتھك  ال ةیمیالمنطقة التعل فإن، مرة األولىللخاص والخدمات ذات الصلة ال میتعللرفضت الموافقة على تلقي طفلك لإذا مالحظة: 
 میأو وضع برنامج تعل (IEP) الفردي میبرنامج التعللعقد اجتماع ب مطالبة   ولیست ،( لطفلكFAPE) مناسب ومجاني حكومي میتعل میتقد

 لطفلك للحصول على تلك الخدمات.  (IEP) فردي
  

ای 14 اإلعاقةاألطفال من ذوي  أمور أولیاءأمام  كونیس .3  1120.03 میبعد إرسال إخطار كتابي مسبق بموجب قانون التعل وم 

 . ةیلإلشارة إلى الموافقة أو رفض الموافقة أو الموافقة الجزئ خطارالمستندات المضمنة مع اإل عیلتوق

 : ليیما  ةیالمحل میلسلطة التعل جوزی ة،یالجزئ األمر وليعند استالم موافقة  .أ

i. الفردي میالتعل برنامج قیفر اجتماع لعقد ھمایعل متفق خیوتار وقت دیتحد (IEP).  

ii. الفردي میالتعل برنامج قیعقد اجتماع مع فر (IEP) قانون، بموجب األمر ولي، في حال الطلب من قبل 

 ما باستثناء الفردي، میأو اإلضافات إلى برنامج التعل /و المطلوبة راتییلمناقشة التغ (b)1109.06 التعلیم

  .( أدناه3) فيه یعل منصوص ھو

iii. الفردي میالتعل برنامج قیرفض عقد اجتماع فر (IEP)  أو اإلضافات  /و راتییأن التغ تقررفي حال

. (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیلفر سابق  اجتماع  فيالفردي قد جرت معالجتھا  میالمطلوبة لبرنامج التعل

 میإصدار إخطار كتابي مسبق بموجب قانون التعل ةیالمحل میعلى سلطة التعل نیتعیفي مثل ھذه الحالة، و

1109.06(b)(3)، عقد االجتماع.  ةیالمحل میسبب رفض سلطة التعل شرحی 

إدخال تغییرات  طلبه أو /و ،ةالمقترح األنشطة وأأو أكثر من الخدمات  واحدة  الموافقة على  ولي األمرعند رفض  .ب

  رفضھایالبنود التي  دیتحد ولي األمرعلى  نیتعیفي االقتراح األولي، و األنشطة الواردة أالخدمات  على

 كتابة.  طلبھایأو 

ای 14في الرد في غضون  أخفقتفي حالة  .4 إثبات أنھا  من ةیمیالمنطقة التعل تمك نتو ھایالمتفق عل التمدید فترةأو في غضون  وم 

 المتابعة على النحو التالي:  ةیمیللمنطقة التعل مكنیالمعقولة للحصول على موافقتك،  ریاتخذت التداب

 إلى 13 من المنازعات )الصفحات تسویةل لةیالبد الحلولباستخدام  مییللمدرسة متابعة التق مكنی مبدئي؛ مییإجراء تق  .أ

 . القانونیةاألصول  وفق( أو طلب عقد جلسة استماع 21 إلى 18 منو 14

 ، بما في ذلك: اإلعاقةمن ذوي  لتحاق طفل  الو (IEP) الفردي میالتعل لبرنامج ةیالمراجعة السنو .ب

i. رهییتغ أو اإلعاقة فیتصن دیتحد. 

ii. اذات الصلة أو نطاقھالخدمات  معالخاص  میأو التعل الخاص میالتعل عةیطب رییتغ.  

iii.  مییإعادة تقإجراء . 

 اقتراحھا.  ذیتنف ةیمیعلى المنطقة التعل نیتعی •

iv.  خاص.  نیالحصول على تأم الحكومیةفي كل مرة تقترح الوكالة 

 . ةیبأي إجراءات إضاف ةیمیقد ال تقوم المنطقة التعل •
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 الموافقة  إبطالمثل  سیوھو ل ه،من جزء أو بالكامل ةیمیالتعل المنطقة اقتراح على الموافقة عدم عنيیالرفض  .ج

 . ككل الخاص میعلى التعل

 ة: یمیالمنطقة التعل فإن، كتابة، ككل الخاص میالتعلالموافقة على  أولیاء األمورأحد  أبطلفي حال : بطالاإل  .5

 . الخاص میالتعلكل خدمات  میلن تواصل تقد ةیمیأن المنطقة التعل دیفیإرسال إخطار كتابي مسبق علیھا  سیتعین .أ

 . الخاص میالتعلكل خدمات  قافیإعلیھا  سیتعین .ب

 الواجبة للتوصل إلى اتفاق.  ةیالقانوناألصول  وفقأو اإلجراءات  الوساطةاستخدام عن  االمتناععلیھا  سیتعین .ج

 (. FAPE) مناسب ومجاني حكومي میتعل میتقد متطلبل انتھاك   حالة في لیست .د

على المنطقة  حظری، یًاالموافقة كتاب إبطالكعند  .(IEP) الفردي میبرنامج التعل قیبعقد اجتماع مع فر مطالبة   غیر .ه

 . خاص میكل خدمات تعل میتقد ةیمیالتعل

 . حكومي نیبشأن سحب الموافقة على الحصول على تأم "أ"الرجوع إلى الملحق  رجىی .و

 

 مسبق الكتابي الخطار اإل

  1120.03 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن

   
المعلومات  ا.ی  فعل رییلكن قبل إجراء التغ ر،ییبالتغ ةیا بعد اتخاذ قرار للتوصیًّ ك خطإلیإرسال "إخطار كتابي مسبق"  جبی 

 الفردي میالتعل برنامج قیفر ةیتوص ماھیةبشأن  رةیكب ةیأھم ذات جوانب تمثل( WPN) مسبق   كتابي   الواردة في إخطار  
(IEP) اییطلبت تغقد  كنت. إذا ھاسببو رییإلجراء التغ ھو  (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر قرار وكان طفلك برنامج في ر 

 أسباب الرفض.  وضحیإخطار كتابي مسبق لك  میتقد جبیف ر،ییرفض إجراء التغ
   

ا  ةیمیعلى منطقتك التعل جبی  : ةیا في الحاالت التالمسبق   كتابیًّامنحك إخطار 

 میالتعلالخاص والخدمات ذات الصلة ) میالتعل ریأو توف ه،التحاقأو مستوى ه مییتق أو دهیتحد طفلك/ ةیأھل رییالبدء أو تغ ھااقتراح عند 
  أو( لطفلك؛ (FAPE)المناسب والمجاني  الحكومي

 المناسب والمجاني الحكومي میالتعل توفیر أو ،هالتحاقمستوى أو ه مییتق أو دهیتحد طفلك/ ةیأھل رییالبدء أو تغ ھارفض عند  
(FAPE .لطفلك ) 

 

إخطارك  جبی. وراتییوسبب اقتراح تلك التغ (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر قترحھای التي راتییالتغ المسبق الكتابي اإلخطار وضحی
ای 14قبل  كتابیًّا   ه.الموصى ب رییالتغ ذیتنف قیعلى األقل من اقتراح الفر ی امیتقو وم 

  

 : ليیاإلخطار الكتابي المسبق بما  تسمیأن  جبی

 ذهیأو ترفض تنف ةیمیالتعل تكمنطقه وصف اإلجراء الذي تقترح.  

 ذهیلإلجراء أو رفضھا تنف ةیمیالتعل تكسبب اقتراح منطق ریتفس.  

 هاإلجراء أو رفضح البت في اقترل ةیمیالتعل تكمنطق استخدمته قرار  أو  لیأو تسج ریأو تقد مییوصف كل إجراء تق.  

 اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میفي قانون تعل ةیبموجب أحكام الضمانات اإلجرائ ةیحما كیبأن لد انیب نیتضم (IDEA 2004).  

 إحالة ه ترفض أو ةیمیالتعل تكمنطقه قترحتاإلجراء الذي  كنیإذا لم  ةیالحصول على وصف للضمانات اإلجرائ ةیفیإخبارك بك 
  .مییلتقا أجل من ةیمبدئ

 اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میلطلب المساعدة في فھم قانون تعلالتصال ا أجل منموارد لك  نیتضم (IDEA 2004).  

 الفردي میبرنامج التعل قیفر فیھا نظرأخرى  اراتیوصف أي خ (IEP) اراتیوأسباب رفض تلك الخ الخاص بطفلك. 

 هل رفضھا أو لإلجراء ةیمیالتعل المنطقة اقتراح وراء األخرى لألسباب وصف میتقد . 
اإلخطار  میتقد جبیتكون سھلة القراءة والفھم. و أن یعني ماعامة الناس،  فھمھای المسبق بلغة   الكتابي اإلخطار ی كتبأن  جبی

من الواضح عدم  كنی)ما لم  ولي األمر ستخدمھایتواصل أخرى )مثل لغة اإلشارة(  قةیأو أي طر ةیالكتابي المسبق باللغة األصل
  .(بذلك امیالق ةیإمكان
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 أن ةیمیالتعل المنطقة على جبیلغة مكتوبة،  ولي األمر دھایجیالتواصل األخرى التي  قةیأو طر ةیإذا لم تكن اللغة األصل
كتابي على  لیدل وجدیه وأن ،محتوى اإلخطار ولي األمرل تتیح أو بأي طرق تواصل أخرى ی اشفھ اإلخطار ترجمة تضمن

 لمضمون اإلخطار.  ولي األمركل من الترجمة وفھم 
  

   ةالمستقل ةمییالتعل اتمییالتق

  1120.07، 1107.03 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  
 مییالحق في الحصول على تق كیخاص(، لد میالحصول على تعل مییخضع لتق )أو طفل   اإلعاقةمن ذوي  طفل  أمر  وليبصفتك 

 مستقل لطفلك.  ميیتعل

 . مییإلجراء التق مؤھل  و ةیمیا من قبل المنطقة التعلموظف   سیشخص له یجری مییھو تق المستقل ميیالتعل مییالتق
  

اییتق ةیمیتوفر المنطقة التعل أن یجوز . ةیمیالمنطقة التعله أجرت الذي مییإذا لم توافق على التق الحكومةمستقال  على نفقة  ی امیتعل م 
 وقوعدون  مییالتق إجراءكاملة أو تضمن  مییتدفع تكلفة التق ةیمیأن المنطقة التعل عنيی" الحكومة)المصطلح الرسمي "على نفقة 

 فیھا كل مرة تجري الحكومةعلى نفقة  فقط واحد   مستقل   مي  یتعل م  ییلك الحصول على تق حقی .(األمر ولي ىأي تكلفة عل
اییتق ةیمیالمنطقة التعل اییطلبت تق حال في ه.یال توافق عل م  عن سبب  منك تستفسرأن  ةیمیللمنطقة التعل یجوزمستقال ،  ی امیتعل م 

طالب ا بتقدیم لست  . ومع ذلك، مھاییاعتراضك على تق في قرار المنطقة  ریذلك إلى أي تأخ ؤديی یجوز أن وال ،ریالتفس م 
 المستقل أم ال.  مییلتقاتكلفة  بشأن دفع ةیمیالتعل

  
 : یلي مما بأي   امیالق ر،یوبدون أي تأخ ،ةیمیالتعل المنطقة على عندھا جبیف، الحكومةعلى نفقة  ميیتعل مییإذا طلبت إجراء تق

 ؛ أو الحكومةمستقل على نفقة  ميیتعل مییتق میالموافقة على تقد 

  مناسبة. ه ب قامت الذي مییكي تثبت أن نتائج التقوفق األصول القانونیة البدء في إجراءات جلسة استماع 
  

 : ليیبما  كإبالغعندھا  ةیمیعلى المنطقة التعل جبیف مي،یتعل مییإذا طلبت إجراء تق

 مستقل   مي  یتعل م  ییتقعلى  الحصول الذي یمكن فیه مكانال.  

 تشمل والتي المستقل، ميیالتعل مییللتق بھا المعمول ةیمیالتعل المنطقة رییمعا 
  .مییمكان التق .أ
  .(مییالتق جريی)الشخص الذي  الفاحصمؤھالت  .ب

  
 ودیأي ق ةیمیلدى المنطقة التعل كونیما. قد ال  مییفي إجراء تق ةیمیمع تلك التي تستخدمھا المنطقة التعل رییأن تتوافق المعا جبی

. الفاحصمؤھالت مكان التقییم و خالف مستقال   امیًّ یتعل ام  ییتق األمورأولیاء أخرى متعلقة بتلقي أحد  ةیأو شروط أو جداول زمن
 . نیمستقل نیمی   بمق االستعانة اریخ األمر ولي لدى كونیال  ثیبح رةیبدرجة كب ةیدییتق ودیتكون ھذه الق أال   ویجب
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ا في الحصول على تق لدیك ایالحق أ كیلد أن. كما ةالخاص نفقتكمستقل على  ميیتعل مییالحق دوم  المستقلة  ماتییھذه التق میفي تقد ض 
ا ولستللطفل.  ةیمیالتعل اجاتیاالحت دیالستخدامھا في تحد (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیإلى فر أولیاء األمورالممولة من  بمشاركة  ملزم 

إلى الحصول على نتائج  ةیمیقد تسعى المنطقة التعل. ومع ذلك، (IEP) الفردي میبرنامج التعل قیمع فر أولیاء األمورالممولة من  ماتییالتق
ن. وبغض النظر جلسة االستماع وفق األصول القانونیةاالستكشاف كجزء من  ةیمن خالل عمل أولیاء األمورالممولة من  ماتییالتق  دفعی عم 
 رییمعا لبيی مییكان التق حال في ،مستقل ميیتعل مییالنظر في نتائج أي تق (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر على جبی م،ییالتق تكلفة

ا،یالمجاني لطفلك. أوالمناسب  الحكومي میالتعل ری)الموضحة أعاله( في أي قرارات بشأن توف ةیمیالمنطقة التعل عرض نتائج أي  مكنی ض 
 . وفق األصول القانونیة العادلة جلسة االستماعأثناء  لیمستقل كدل ميیتعل مییتق

  
 .مییالتق تكلفةدفع  ةیمیعلى المنطقة التعل جبیفمستقل كجزء من جلسة استماع،  ميیتعل مییتق إجراءاالستماع  جلسة إذا طلب مسؤول

  
طالبة   ةیمیالمنطقة التعل تكون ال فعندھاكانت مالئمة،  ةیمیالمنطقة التعل ماتییإذا قرر مسؤول جلسة االستماع أن تق  مییالتق تكلفةدفع ب م 

 . ضكیالمستقل أو تعو ميیالتعل
  

  میفي التعل البدالءمور األ اءیأول

  1115 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن

  
التواجد بعد بذل ه مكنیمعروف أو ال  ریأو الوصي غ ولي األمر كانالخاص و میفي حاجة إلى التعل اإلعاقةإذا كان ھناك طفل من ذوي 
 للمفوض جوزی ،لقسم األطفال والشباب واألسر ةیالقانون وصایةال تحتالمذكور، أو إذا كان الطفل  ولي األمرجھود معقولة للعثور على 

  .ةیمیالتعل القرارات اتخاذ ةیعمل في الطفل مثلی لیبد أمر ولي نیی، تعهعن نوبی من أو
    

 سریة المعلومات 

  1119.01 می~ قانون التعل اإلعاقةقواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي 
  

نوع السجالت التي  میسجالت التعلمسؤولة عنھم. تعني تكون  ذیناألطفال ال بشأن میمن أنواع سجالت التعل دیالعد ةیمیتمتلك المناطق التعل
قانون الحقوق  ذی)اللوائح التي تضمن تنف ةیدرالیالف اللوائحمن مدونة  34من الفقرة  99" في المادة می"سجالت التعل فیتقع ضمن تعر

 ةیوخصوص ةیمیقانون الحقوق التعل) 1232g ةیكیاألمر المتحدة اتیالوال مدونةمن  20، الفقرة 1974األسرة لعام  ةیوخصوص ةیمیالتعل
وأشرطة والحضور التقدم وسجالت الصحة  ریوتقار ریبطاقات التقارالسجالت أن تتضمن  مكنیو((. FERPA) 1974األسرة لعام 

 لمستندات. ا من ةیخ اإللكترونس  والن   االنضباط ریوتقار ویدیالف
  
دة" معلومات تتضمن التي میالتعل سجالت ةیحما جبی  ". ةالشخصی للھویة محد ِ

  
دة للھویة الشخصیة ال بالمعلومات ی قصد  المعلومات التي تتضمن: محد  

  أو اسم عضو آخر بالعائلة األمر ولي بصفتكاسم طفلك أو اسمك.  

 عنوان طفلك.  

   أو رقم الطالب كمثل رقم الضمان االجتماعي لطفل ،ةیالشخص ةیلھول امحدد.  

  طفلك بدرجة معقولة من الیقین. على التعرفالشخصیة أو غیرھا من المعلومات التي من شأنھا أن تجعل من الممكن  بالسماتقائمة  
  

ایأ ةیمن الوكاالت بالوال رھایأو غ ةیمیالتعل ریھامبشا ویإلدارة ن جوزی   ولیاء األمورأل إخطار    ةیالحصول على بعض السجالت المدرس ض 
 . ما طفل حول ھمیلد ةیشخص معلومات أي ةیسر ةیعلى ھذه الوكاالت االلتزام بمتطلبات حما نیتعیأو االحتفاظ بھا أو استخدامھا. و

  .من المعلومات( دیلمز 300.612 ةیدرالیمدونة اللوائح الفمن  34)انظر الفقرة 
  

دة للھویة  م  یمن الوكاالت التي تجمع المعلومات أو تحتفظ أو تستخدم سجالت تعل رھایوغ ةیمیعلى المناطق التعل جبی   حقوق الوصول محد  
 على جبی. تھامراجعو/أو سجالت طفلك منحك حق الوصول لفحص  ھایعل جبیو ،سري بشكل ةیالشخصمعاملة المعلومات الشخصیة 
ای 14تخص طفلك ومراجعتھا في غضون  یةمیتعل سجالت أي بفحص لطلبك االمتثال ةیمیالتعل المنطقة استالم المدرسة لطلب  ومیبعد  وم 

)بما في ذلك اجتماع  القانونیة األصول وفق عادلةأو أي جلسة استماع  (IEP) الفردي میبرنامج التعل تناولیالوصول وذلك قبل أي اجتماع 
 .اتخاذ القرار أو جلسة استماع بشأن االنضباط(
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المجمعة أو  میحق الوصول إلى سجالت التعل لدیھم الذین باألشخاصاالحتفاظ بسجل  ةیمیعلى المناطق التعل جبی   سجل الوصول
المنطقة  ي(، باستثناء وصولك أنت وموظفIDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میبموجب قانون تعل المستخدمة أو المحفوظة

للطرف  التصریحمنح اإلذن بالوصول والغرض من  خیأن تتضمن سجالت الوصول اسم الطرف وتار جبی. المصرح لھم ةیمیالتعل
 باستخدام السجالت. 

  

الحق فقط في  كیلد كونیفتتضمن معلومات عن أكثر من طفل،  ةیمیكانت ھناك أي سجالت تعلإذا    طفل واحد من أكثرتتعلق ب سجالت
 فحص المعلومات الخاصة بطفلك فقط ومراجعتھا أو إبالغك بھذه المعلومات المحددة. 

  

أو  ةظوفالمح أو المجمعة ةیمیالتعل، عند الطلب، قائمة بأنواع السجالت منحك ةیمیعلى المنطقة التعل جبی   قائمة أنواع أماكن المعلومات
 وأماكنھا.  ةیمیالمستخدمة من قبل المنطقة التعل

  

 : ليیومراجعتھا ما  میحقك في فحص سجالت التعل تضمنی

 الواردة للمعلومات حیوتوض ریتفس على للحصول المعقولة طلباتك على ةیمیحقك في الحصول على رد من المنطقة التعل 
 .طفلك تسجال في

 من فحص  ایًّ كانت الظروف تمنعك فعل حال فيإمدادك بنسخ من سجالت طفلك،  ةیمیأن تطلب من المنطقة التعل حقك في
  .سخھذه الن   تیالسجالت ومراجعتھا إال إذا تلق

  ھاتراجعموالسجالت فحص لحقك في االستعانة بممثل . 
  

 ةیمیالمنطقة التعل تبلغأ  ومراجعتھا إال إذا ه السجالت المتعلقة بطفلالحق في فحص ب یتمتع األمر وليافتراض أن  ةیمیللمنطقة التعل جوزی
 واالنفصال والطالق.  الوصایةمثل  الحاكم ألمور  ه ب المعمول ةیقانون الوال بموجبالحق في ذلك  دیهل سیل األمر وليبأن 

  

من ممارسة حقك في  ی اإذا كانت الرسوم ال تمنعك فعلسخ السجالت المعدة من أجلك ن   مقابل رسوم فرض ةیمیالتعل للمنطقة جوزی   الرسوم
ا مقابل البحث عن  ةیمیللمنطقة التعل حقیفحص ھذه السجالت ومراجعتھا. ال   میسجالت أو استرجاعھا بموجب قانون تعلالأن تفرض رسوم 

  (.IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي 
  

بخصوص طفلك التي قد تم جمعھا أو  میتعتقد أن المعلومات الواردة في سجالت التعلإذا كنت    ولي األمرالسجالت بناء على طلب  لیتعد
أو مضللة أو تنتھك  قةیدق ریغ (IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میمن قانون تعل B الجزءاالحتفاظ بھا أو استخدامھا بموجب 

على المنطقة  نیتعی. لھایبتعد امیالتي تحتفظ بالمعلومات الق ةیمیللك أن تطلب من المنطقة التع جوزیأو أي حقوق أخرى لطفلك،  ةیالخصوص
 معقولة بعد استالم الطلب.  ةیبقرارھا خالل فترة زمنوأن ت بلغك  ،ا لطلبكإذا كانت ستعدل المعلومات تبع   ما أن تقرر ةیمیالتعل

  
المشورة لك  میإبالغك بالرفض وتقد ھایعل جبیا لطلبك، المعلومات تبع   لیتعد ةیمیإذا رفضت المنطقة التعل   فرصة عقد جلسة استماع 

  .معقولة ةیجلسة استماع لھذا الغرض خالل فترة زمن عقد بشأن الحق في
  

بجلسة  إخطار   تلق ي لك حقی. بنتیجة الجلسة یجب أال  یكون الشخص الذي یدیر الجلسة صاحب مصلحة  مباشرة     إجراءات جلسة االستماع
اتخاذ قرار  جبی. أو أكثر، بما في ذلك حضور محام   مثلك شخص  یأو  یساعدك وأناألدلة ذات الصلة بالمشكالت القائمة،  میتقدواالستماع، 

 وأسباب األدلة ملخص القرار تضمنی أن جبیاألدلة المقدمة في جلسة االستماع.  إلى ویستندمعقولة  ةیجلسة االستماع في غضون فترة زمن
ه من حقوق االطفل أو أی   ةیأو مضللة أو تنتھك خصوص قةیدق ریاالستماع، أن المعلومات غ لجلسة نتیجة ة،یمیالتعل . وإذا رأت المنطقةالقرار

  .ی اكتاب بذلك ت بلغكا لذلك وأن طبق   المعلومات لیبتعد تقوم أن جبیفاألخرى، 
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 الطفل ةیخصوص تنتھك أو مضللة أو قةیدق ریاالستماع، أن المعلومات غ لجلسة نتیجة ة،یمیإذا رأت المنطقة التعل   االستماع جلسة جةینت
على المعلومات  قیعلى تعل حتويی كالسجالت التي تحتفظ بھا حول طفل ضمن انیخطرك بحقك في وضع بت   أن جبیفاألخرى، ه حقوق أو
 ةیمیتحتفظ المنطقة التعلكجزء من سجالت طفلك طالما  انیاالحتفاظ بالب جبی .ةیمیمع قرار المنطقة التعل كأسباب عدم اتفاقح وض  یأو 
اإلفصاح  كذلك جبی( ألي طرف، هیعن السجالت )أو الجزء المتنازع عل ةیمی. إذا أفصحت المنطقة التعله(یالسجل )أو الجزء المتنازع علب

 السبب وراء ذلك لھذا الطرف.  ریتفس عن
  

دة المعلومات الالموافقة على اإلفصاح عن  اإلفصاح عنھا  كانو میما لم تكن المعلومات واردة في سجالت التعل   للھویة الشخصیةمحد ِ
الحصول على  جبی(، FERPA) األسرة ةیوخصوص ةیمیبموجب قانون الحقوق التعل األمر وليدون الحصول على موافقة ه ب امصرح  

دة   معلومات  موافقتك قبل اإلفصاح عن  أدناه، ال  نةیالوكاالت المشاركة. باستثناء الظروف المب موظفيألطراف خالف  للھویة الشخصیة محد  
دة   معلومات  الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح عن  لزمی الشروط  فاءیفي الوكاالت المشاركة ألغراض است لموظفینللھویة الشخصیة  محد  

  (.IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میبقانون تعل ھایالمنصوص عل
  
ا، قبل اإلفصاح عن  18 عمر بلغالحصول على موافقتك أو موافقة طفل مؤھل  جبی دة  للھویة الشخصیة عام   لموظفيمعلومات  محد  

 . فھایالوكاالت المشاركة التي تقدم خدمات االنتقال أو تدفع تكال
  

الحصول  جبی، فالمدرسة بتلك االلتحاق بصدد كان أو بھا تقیمالتي  ھانفس ةیمیمدرسة خاصة ال تقع في المنطقة التعلب ملتحق اإذا كان طفلك 
دة  للھویة الشخصیة على موافقتك قبل اإلفصاح عن أي  توجد المدرسة  ثیح ةیمیالمنطقة التعل موظفي بین فیماتخص طفلك معلومات  محد  

  .أنت تقیم ثیح ةیمیالمنطقة التعل ووموظفالخاصة 
  

دة للھویة الشخصیة المعلومات ال ةیخصوص ةیحما ةیمیالتعل تكعلى منطق جبی   المعلومات ةیحما وحفظھا  عھایفي مراحل تجممحد  
دة  للھویة أي  ةیضمان سر ةیتحمل مسؤول ةیمیواحد في كل منطقة تعل موظف  على  جبیواإلفصاح عنھا والتخلص منھا.  معلومات  محد  

دة  للھویة الشخصیة  جمعونی نیاألشخاص الذ عیجم یتلق ىأن  جبی. الشخصیة حول  مات  یأو تعل اب  یتدر ستخدمونھایأو معلومات  محد  
 ةیمی( وقانون الحقوق التعلIDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل بموجب ةیبالسر تعلقی مایف اساتھایوس ةیإجراءات الوال

 ووظائف بأسماء ثة  محد   قائمةب تحتفظ أن الحكومي، التفتیش ولغایات ،ةیمیكل منطقة تعل على جبی(. FERPA) األسرة ةیوخصوص
دة للھویة الشخصیةالمعلومات الالوصول إلى ھذه  ةیھم إمكاندیفي الوكالة ول عملونی نیاألشخاص الذ  . محد  

  

دة  للھویة الشخصیة إبالغك عند عدم الحاجة ألي  ةیمیعلى منطقتك التعل جبی   التخلص من المعلومات تم جمعھا أو االحتفاظ معلومات  محد  
 عنيی التخلصعلى طلب منك.  بناء   المعلومات ھذه من التخلص جبیو. لطفلك ةیمیالتعل الخدمات ریبھا أو استخدامھا بعد اآلن في توف

 على جبی. ومع ذلك، ةیللھو دیلمعلومات أي تحدال تحمل تلك ا ثیمن المعلومات بح ةیالشخص ةیالھو دیالمادي أو إزالة وسائل تحد ریالتدم
 ةیالدراس والفصول حضوره وسجل ةیالدراسه ودرجاته ورقم ھاتفه وعنوان الطالب اسم على حتويی دائم بسجل االحتفاظ ةیمیالتعل المنطقة
 والعام الدراسي المكتمل. ه الذي أكمل الدراسي الصف ومستوى حضرھا التي

ا، إال بعد الحصول على موافقة كتاب 25عمر الطالب  یبلغالخاص للطفل قبل أن  میسجالت التعل ریتدم ةیمیألي منطقة تعل جوزیال   ةیعام 
ساري  كان (IEP) فردي میاالحتفاظ بنسخة من آخر برنامج تعل ةیمیعلى المنطقة التعل جبیأو الطالب البالغ إن أمكن.  ،ولي األمرمن 

ا.  60عمر الطالب  یبلغ حتىالخاص  میخروج الطالب من التعل قبلمفعول  أو الطالب  ولي األمرل ت قدم أن ةیمیعلى المنطقة التعل نیتعیعام 
 حدثی ھمایالثانوي أو عند نقل الحقوق أو أ میعلى شھادة التعله المستندات عند تخرج الطالب وحصول ریتدم اساتیبس اكتابی   االبالغ إخطار  

 . ی اسنو واحدة مرة األقل على المستندات ریتدم في استھایبس عام إخطار میتقد المدرسة على نیتعی كماأوال . 
 

 ةیدرالیمدونة اللوائح الفمن  34( في الفقرة FERPA) األسرة ةیوخصوص ةیمیبموجب لوائح قانون الحقوق التعل   نقل الحقوق

99.5(a) ،  ا 18عمر  بلوغه عندلب االط إلى میالتعل بسجالت تعلقی مایف األمر أولیاءنقل حقوق ت  . عام 
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 شكاوى التعلیم الخاص 

  1121 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن 
  

ذلك التواصل  تطلبی. وةیبشأن أطفالھم على المعرفة وفھم حقوقھم والضمانات اإلجرائ أولیاء األمور تخذھایأن تعتمد القرارات التي  نبغيی

 ألولیاء مكنیالشكاوى إحدى الطرق التي  میتقد ةی. إذا نشأت مشكالت ما، تعد عملةیمیالتعل تھمومنطق أولیاء األمور نیالمفتوح والثقة ب

 . ةیمیاالستفادة منھا لحل مشكلة ما في المنطقة التعل رھمیأو غ األمور
  

 : ليیما الخاص  میشكوى التعل میتقد ةیعمل أن تتضمن جبی
 (. IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میحد شروط قانون تعلأل ةیمیبانتھاك المنطقة التعل انیب .1
 .أساسھا على انیالب قومیالوقائع التي  .2
  .لشكوىام الشخص مقد    عیمعلومات االتصال وتوق .3
 : نیفي حال االدعاء بحدوث انتھاكات تجاه طفل مع .4

 .هاسم الطفل وعنوان سكن .أ
  .الطفلبھا  درسیالتي مدرسة الاسم  .ب
  .الطفل بھا درسیمعلومات اتصال للطفل واسم المدرسة التي  تقدیمفي حالة كان الطفل أو الشاب بال مأوى،  .ج
  .بالمشكلة المتعلقة الحقائق ذلك في بما الطفل، مشكلة عةیطبل وصف .د
 .الشكوى میاقتراح لحل المشكلة إلى الحد  المعروف والمتاح للطرف في وقت تقد .ه

  

 استالم الشكوى.  خیقبل أكثر من عام واحد من تار حدثیأن تتضمن الشكوى ادعاء حدوث انتھاك لم  جبی

سل الشكاوى بالبر  Commissioner of Education :إلى دیتر 
    New Hampshire Department of Education 

101 Pleasant Street 
 Concord, New Hampshire 03301 

  
الطرف الشكوى إلى ه یف قدمیالذي  نفسهالوقت في  ةیمیسخة من الشكوى إلى المنطقة التعلن   رسلی أن الشكوى قدمی الذي الشخص على جبی

في  الخاص میمكتب التعلب فاتصلالشكوى،  میمن المعلومات حول إجراءات تقد دی. إذا أردت الحصول على مزةیمیالتعل ریھامبشا ویإدارة ن
 . ةیمیالتعل ریھامبشا ویإدارة ن

  
   

  إجراءات الشكوى

أخرى، تخضع الشكوى للمراجعة من قبل مكتب الشكاوى  ةیمن وال أو شخص   أو مؤسسة   أمر   وليبعد استالم الشكوى المقدمة من  .1
 . ةیمیالتعل ریھامبشا ویالخاص في إدارة ن میبقسم التعل

  
خطة  ةی. مقترح التسوةیتسو إلىتوصل للمقترح  تقدیم اریاخت ةیمیللمنطقة التعل جوزینسخة من الشكوى،  ةیمیبعد استالم المنطقة التعل .2

ادعاء واحد أو بعض  ةیلتسو وفقهتعتقد أنھا ستتوصل و المنطقة ستتخذه الذيجراء اإل فیھاتقترح  ةیمیمكتوبة تضعھا المنطقة التعل
. في حال ةیالتسو على لالتفاق نیلطرفا منفي محاولة  ولي األمر م ھذا المقترح إلىقد  ی  االدعاءات في الشكوى. و جمیعاالدعاءات أو 

 إلى استناد امواصلة الشكوى  تجوزاالدعاءات،  جمیعأو بعض االدعاءات أو  واحد ادعاء ةیعلى تسو ةیمیوالمنطقة التعل ولي األمرموافقة 
بسحب  مهایبق ةیمیعلى صاحب الشكوى إبالغ اإلدارة التعل جبی ،ةیتسوالمقترح والمنطقة على  ولي األمرفور موافقة  .ةیأي مسائل متبق

 الشكوى. 
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 : عندھاف الشكوى، إلجراءات مناسبة ایإذا كانت القضا .3
 .ةیمیالتعل المنطقة في قیجرى جزء من ھذا التحقی   وقد مستقل، قیإلجراء تحق القضیةمحقق مستقل لھذه  نییتع یجري .أ
سلی .ب اللوائح  دیطالعھما على اسم المحقق ونسخة خطاب الشكوى وتحدإل ةیمیوالمنطقة التعل ولي األمرإلى كل من  خطاب   ر 

 .ةیالمعن ةیو/أو لوائح الوال ةیدرالیالف
  

أو  ی اشفھ سواء ةیإضاف معلومات قدمیأن ه ل جوزیو المسائل صیتلخ في أخطاء أي حیمنح الفرصة للشخص مقدم للشكوى لتصح جبی  .4
 . ی اكتاب

  
 مباشرة   مقابالت  إجراء  له جوزیو ،المناسبة ةیمیالتعل السجالت ذلك في بما الصلة، ذات المعلومات كل مراجعة المحقق على نیتعی . 5

ا لوج المحقق م قد   ی ق،یللفصل في الوقائع. عند االنتھاء من التحق نیوطاقم الموظف ةیمیالھاتف، معك ومع مسؤولي المنطقة التعل عبرأو ه وجھ 
ا  . ةیمیالتعل ریھامبشا ویإلى إدارة ن اابی  كت تقریر 

 

 أي حدثت إذا ما دیلتحد ریالخاص التقر میوالمسؤول عن شكاوى التعل ةیمیالتعل ریھامبشا ویمنسق حل النزاعات التابع إلدارة ن راجعی . 6
  .انتھاكات

 

ا بشأن  تخذیالمعلومات و میمفوض التعل راجعی . 7 المالي، إن وجد،  ضیبما في ذلك استحقاق التعو ة،یحیإجراءات تصحیلزم من  ماقرار 
ای 60عن  دیالقرار في فترة ال تز صدریالمفوض القرار.  وقعیوالطفل.  اجاتیباحت فيیبما   ةیمیالتعل ریھامبشا ویإدارة نبعد استالم  وم 
 رار. تؤخر اتخاذ الق ةیالجدول الزمني إذا قررت اإلدارة وجود ظروف استثنائ دیتمد جوزیلشكوى. ل

 

ای 20ألي طرف في الشكوى، في غضون  جوزی . 8  می، تقد(b)1121.02 میمن استالم قرار المفوض الكتابي بموجب قانون التعل وم 
 اإلعاقةالمفوض لمصلحة طفل من ذوي ه ب أمر حيیأي إجراء تصح ذیتنف جبیطلب كتابي إلى المفوض إلعادة النظر في القرار. 

 . دهیعكس اإلجراء عند إعادة النظر أو تأك تمیحتى انتھاء إعادة النظر أثناء أي استئناف، ما لم  ذلكفي  االستمرارو
 

إجراء  اتخاذالنقدي أو  ضیمنح التعو ھامكنی المناسبة، الخدمات میتقد في إخفاق وجود ةیمیالتعل ریھامبشا ویعندما تقرر إدارة ن. 9
 في المستقبل.  اإلعاقةالخدمات المالئمة لكل األطفال من ذوي  میالطفل ولضمان تقد اجاتیآخر مناسب الحت حيیتصح

  
وشكوى  القانونیة األصول وفقشكوى  مینماذج استمارات للمساعدة في تقد ةیمیالتعل ریھامبشا ویوضعت إدارة ن   نماذج االستمارات

  ,NH Department of Education العنوان على الطفل بمدرسة باالتصال النماذج تلك على الحصول مكنیو. ةیالوال

101 Pleasant Street Concord, N.H. 03301 :أو عبر الموقع اإللكتروني لإلدارة 

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm. االستمارات نماذج باستخدام ملزم ریأنت غ 

 وفقشكوى لتقدیم العلى المعلومات المطلوبة  حتويیه أن طالما مالئم، آخر استمارة نموذج أي أو االستمارة ھذه استخدام مكنكی .ھذه

 .ةیوشكوى الوال القانونیة األصول
  

 الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

  1122 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  

أي قلق أو  نتابكیقدر اإلمكان. عندما  عدائیة قةیطرالخالفات بأقل  ةیلتسو نیالسعي جاھد ةیمیوالمناطق التعل أولیاء األمورعلى  جبی
ممكنة أو  ریعندما تكون ھذه المحاوالت غفي محاوالت حلھا عند أدنى مستوى إداري ممكن.  الشروع نبغيی ة،یمیخالف مع المنطقة التعل

ایخ دیمحا اجتماعمثل الوساطة أو  ةیالرسم لةیالنزاعات البد ةیأن تكون طرق تسو مكنی، غیر ناجحة  ةیمیالتعل للمناطق جوزی. فعاال   ار 
 مع لك نیالمناسب والمكان الوقت في االلتقاء فرصة الوساطة، ةیعمل استخدام عدم تختار التي وللمدارس لك، توفر التي اإلجراءات وضع
 األصول وفقشكوى  میتقدي طرف أل مكنیفذا لم تكن ھذه البدائل مالئمة أو ناجحة،  .ةیمھن أو ةیمصلحة شخص أيه یلد سیل شخص
 . ةیالقانون األصول وفقإلى جلسة استماع  فضيی ما ،ةیالقانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm
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 رھایسیعلى ت عملی ةیتطوع ةیسر ةیعمل مثلیوعلى حد سواء.  ةیمیمتاح لك وللمنطقة التعل اریخاالجتماع المحاید    المحاید االجتماع
من  طلبیأن  األمر لولي مكنی. ورفضانھایالطرفان أو  قبلھای قد ةیتوص صدریإلى طرفي النزاع و ستمعی( اديیشخص محترف مدرب )ح

  إدارة تقدمھا ةیخدمة مجان ةالمحاید اتاالجتماع .ةیمیالتعل ریھامبشا ویالتقدم بطلب إلى إدارة ن هعن طفل المسؤولة ةیمیالمنطقة التعل
 وجلسات االستماع على  عاتیاالتصال بمكتب التشر رجىیمن المعلومات،  دی. إذا أردت معرفة المزةیمیالتعل ریھامبشا وین

 (. 603) 271-2299الرقم 
  

 اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میالخالفات التي تنطوي على أي مسألة بموجب قانون تعلحل ب ةیمیالوساطة لتسمح لك وللمنطقة التعل ت تاح
(IDEA 2004 الذي )وفق األصول القانونیةشكوى  میبما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقد ،الخطوط العریضة لعملیة التعلیم الخاص حددی. 

 وفققدمت شكوى أ، سواء (IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میالنزاعات بموجب قانون تعل ةیوبذلك تتوفر الوساطة لتسو
  .ال أم القانونیة األصول وفقلطلب جلسة استماع  القانونیة األصول

  
 الوساطة:  ةیعمل أن   اإلجراءات تضمن أن جبی

 ةیمیالتعل المنطقة جانب ومن جانبك من ةیتطوع. 

 میبموجب قانون تعل خرىاأل كحقوق من أي   إلنكار أو ره،یأو تأخاألصول القانونیة  وفقفي جلسة استماع  كمستخدمة إلنكار حق ریغ 
 .(IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي 

 الوساطة الفعالة.  بیومؤھل مدرب على أسال دیمحا طیوس ی جریھا 
  

 اریوعلى مدرستك في حال عدم اخت كیعرضھا عل مكنیالنزاعات  ةیتسول وضع إجراءات   ةیمیللمنطقة التعل جوزی   ةیمیالمنطقة التعل
 النزاع جةینت في ةیأو مھن ةیشخص مصلحةأي ه یلد سیل ما شخص مقابلة فرصة كیعل تعرض أن ةیمیالتعل للمنطقة جوزیالوساطة.  ةیعمل

  :بأنه الشخص ھذا ویمتاز. لك نیفي الوقت والمكان المناسب ه،حل في ساعدی قد والذي

 ویالمجتمعي في ن األمورأولیاء أو مركز موارد  أولیاء األمورنزاعات، أو مركز معلومات الحل ل مناسب   ل  یبد ان  یك مع لعقد خضعی 
 .ریھامبشا

 استمرارھا على شجعیوالوساطة  ةیعمل ایمزالك  شرحی سوف . 
  

واللوائح  نیبالقوان ةیدراب المتمتعینو نیبقائمة من الوسطاء المؤھل ةیمیالتعل ریھامبشا ویتحتفظ إدارة ن   ةیمیالتعل ریھامبشا ویإدارة ن
الوسطاء على أساس عشوائي أو  اریاخت ةیمیالتعل ریھامبشا ویعلى إدارة ن جبیالخاص والخدمات ذات الصلة.  میالتعل میالمتعلقة بتقد
  .تحیزال من یخلوأساس آخر  أيمتناوب أو 

  
موعد كل اجتماع في  دیتحد جبی. االجتماعات فیتكال ذلك في بما الوساطة، ةیعمل تكلفة ةیمسؤول ةیمیالتعل ریھامبشا ویتتحمل إدارة ن

 . ةیمیفي مكان مناسب لك وللمنطقة التعل هالوساطة في الوقت المناسب وعقد ةیعمل
  

 حددی اإبرام اتفاق ملزم قانون   نیالطرف كال على جبی الوساطة، ةینزاع من خالل عملال ةیتسوإلى  ةیمیإذا توصلت أنت والمنطقة التعل
 : یلي بما یمتازو ةیالتسو

 استماع وفق في أي جلسة  لیاستخدامھا كدل جوزیوال  ةیالوساطة ستظل سر ةیالمناقشات التي حدثت أثناء عمل عیعلى أن جم نصی
  الحقة. ةیمدن دعاوىأو  األصول القانونیة

 ةیمیسلطة إلزام المنطقة التعله یالذي لد ةیمیوممثل المنطقة التعل أنت علیه وق عت . 
  

للنظر  ةیالسلطة بمقتضى قانون الوال ھای)محكمة لد ةیالوال ضمنقابال  لإلنفاذ في أي محكمة مختصة  كونیاتفاق الوساطة المكتوب والموقع 

. ةیالوساطة سر ةیالمناقشات التي تحدث أثناء عملأن تكون  جبیو. المتحدة اتیبالوال منطقة  محكمة  في( أو ایفي مثل ھذه النوع من القضا

 في ةیوال محكمة أو ةیدرالیألي محكمة فالحقة  ةیمدن دعاوىجلسة استماع وفق األصول القانونیة أو في أي  لیاستخدامھا كدل مكنیوال 

 (. IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میالمساعدة بموجب قانون تعل تتلقى ة  یوال
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 : طیالوس طیالوس ادیح

  الوالیة في میالتعلا بوكالة موظف   كونی أن جوزیال (SEAأو المنطقة التعل )یتهرعا أو طفلك میتعل عن المسؤولة ةیمی.  

 طیالوس ةیتتعارض مع موضوع ةیأو مھن ةیمصلحة شخصه كون لتأال  جبی . 
  

ا یتقاضىه فقط لمجرد أن ةیأو وكالة رسم ةیمیا بمنطقة تعلموظف   ط  یمؤھل كوسالشخص ال ی عد   ال للعمل  ةیمیالمنطقة التعلمن الوكالة أو  أجر 
 . طیكوس

  

  وفق األصول القانونیةإجراءات الشكوى 

  1123 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  

بشأن أي مسألة  استماع وفق األصول القانونیةشكوى جلسة  میتقد ةیمیلك أو للمنطقة التعل جوزی   األصول القانونیةمعلومات عامة بشأن 
( FAPE) المجانيوالمناسب  الحكومي میالتعل میأو تقد ،التحاقهأو مستوى ه مییأو تق كطفل ةیھو رییتتعلق باقتراح أو رفض بدء أو تغ

ای 45 ھي االستماع جلسة إلجراءات ةیلطفلك. الفترة الزمن ای 30 البالغةوال تشمل فترة اتخاذ القرار  ی امیتقو وم  على المنطقة  جبی. وم 
 . استماع وفق األصول القانونیةجلسة  األمر ولياجتماع اتخاذ القرار إذا طلب  ریتوف ةیمیالتعل

  
 ةیمیقبل أن تعلم أنت أو المنطقة التعل عامینعن  دیزیبحدوث انتھاك حدث منذ ما ال  ادعاء   ةیالقانون األصول وفقشكوى الأن تتضمن  جبی
استماع وفق . إذا كنت تطلب عقد جلسة ةیالقانون األصول وفقشكوى الأساس  شكلیأن تعلما بشأن اإلجراء المزعوم الذي  فترضی كان أو

 طلب في غضون ال میتقد كیعل جبیخاص(، ف می)للحصول على تعل الجانب السترداد تكلفة أي التحاق دراسي أحادي األصول القانونیة
ای 90  . دي الجانبدراسي أحاالتحاق لاالمن  وم 

  
 : ةیمین المنطقة التعلألضمن اإلطار الزمني  ةیالقانون األصول وفقشكوى  میإذا لم تتمكن من تقد كیالجدول الزمني أعاله عل سريیال 

 فت   أو .أنھا قد حلت المسائل الواردة في الشكوى لتبدو دیالتحده على وج الحقائق حر 

  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میبموجب قانون تعل كیإل مھایتقد لزمیحجبت معلومات عنك (IDEA 2004 .) 
  
 إذا المنطقة في متوفرة صلة ذات أخرى خدمات وأي التكلفة منخفضة أو ةیمجان ةیقانون خدمات بأي إخطارك ةیمیالتعل المنطقة على جبی

 . ةیالقانون األصول وفقشكوى  ةیمیالمنطقة التعل أوالمعلومات، أو إذا قدمت أنت  طلبت  
  

)أو محامیك أو محامي  ةیمیأنت أو المنطقة التعل كیعل جبیطلب جلسة استماع، أجل  من   ةیقانونال األصول وفقشكوى  میتقد
أن تحتوي تلك الشكوى على كل المحتوى الوارد  جبیو .اآلخر الطرف إلى ةیقانونال األصول وفقشكوى  می( تقدةیمیالمنطقة التعل

 . سریة   اإبقاؤھ جبیأدناه و
  
عقد جلسة . وقد ال ت  ةیمیالتعل ریھامبشا وینسخة من الشكوى إلى إدارة ن میقدم الشكوى، تقد كمایأ ة،یمیأو المنطقة التعل كیعل جبیكما  

 . وفق األصول القانونیةشكوى  میحتى تقد استماع وفق األصول القانونیة
  
 : ليیما وفق األصول القانونیة شكوى الأن تتضمن  جبی

 .اسم الطفل .1
 .الطفل إقامة مكانعنوان  .2
  .اسم مدرسة الطفل .3
 .لطفل واسم مدرسة الطفللمعلومات االتصال  تقدیمیتم فبال مأوى،  بشاالإذا كان الطفل أو  .4
  .ةفوض، بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلرالم أو المقترح باإلجراء المتعلقة الطفل مشكلة عةیطبلوصف  .5
 في ذلك الوقت.  ةیمیإلى الحد  المعروف والمتاح لك أو للمنطقة التعلحل مقترح للمشكلة  .6
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ا في    ةیالقانون األصول وفقشكوى ال الشكوى وفق األصول  ت عد   .ةیالشكوى كاف ت عد  أن  جبی، ةیالشكوى وفق األصول القانونللمضي قدم 

)أنت أو المنطقة  لشكوى وفق األصول القانونیةلمتلقي الالطرف  خطریمتطلبات المحتوى أعاله( ما لم  تستوفي أي) ةیكاف القانونیة
ای 15في غضون  ی ا( المسؤول والطرف اآلخر كتابةیمیالتعل الشكوى أن  عتقدیمن استالم الشكوى، أن الطرف المتلقي للشكوى  ی امیتقو وم 

 ال تفي بالمتطلبات الواردة أعاله.  وفق األصول القانونیة
  

 ری( یرى أن الشكوى وفق األصول القانونیة غةیمیمن استالم اإلخطار بأن الطرف المتلقي )أنت أو المنطقة التعل ةیمیتقو امیأ 5في غضون 
أنت والمنطقة  خطركی  ما إذا كانت الشكوى تفي بالمتطلبات الوارد ذكرھا أعاله، و قرریعلى مسؤول جلسة االستماع أن  جبی ة،یكاف
  على الفور. بةكتا ةیمیالتعل

 

ایأ أن یوضح اإلخطار جبیعقد جلسة عاجلة، ف نیالطرف من إذا طلب أي    لطلب. ل التأدیبیةاألسباب  ض 
  

 فقط ةیفي الحاالت التال الشكوى وفق األصول القانونیةعلى  راتییإجراء تغ ةیمیلك أو للمنطقة التعل جوزی   الشكوى على راتییإجراء تغ
 : في حالة

  من خالل عقد اجتماع   جلسة االستماع وفق األصول القانونیةمشكلة  ةیالفرصة لتسو هومنح كتابة راتییالتغموافقة الطرف اآلخر على 
 أو  .قرار، كما ھو موضح أدناه التخاذ

 راتییمسؤول جلسة االجتماع اإلذن إلجراء تغ نح  ، م  جلسة االستماع وفق األصول القانونیةقبل بدء  امیخمسة أ تجاوزیال  مایف . 
  

 اتخاذ الجتماع ةیتبدأ الجداول الزمنف، الشكوى وفق األصول القانونیةعلى  راتیی( تغةیمیالطرف المشتكي )أنت أو المنطقة التعل أجرىإذا 
ای 15 غضون)في  القرار ای 30لقرار )في غضون ا تخاذال ةیمن استالم الشكوى( والفترة الزمن ی امیتقو وم  من استالم الشكوى(  ی امیتقو وم 
  الشكوى المعدلة. میتقد خیتار ذة أخرى منمر
  

ا كتاب إلیك ترسلأ قد ةیمیالمنطقة التعل تكن لمإذا    ةیقانونال األصول وفقعلى شكوى  ةیمیرد المنطقة التعل ا بشأن الموضوع مسبق   ی اإخطار 
الشكوى وفق األصول من استالم  ةیمیتقو امیأ 10في غضون  ة،یمیعلى المنطقة التعل نیتعیف، وفق األصول القانونیة اكشكوالوارد في 
 : ليیما  تضمنی كیإل ، إرسال رد  القانونیة

 هأورفضھا اتخاذ الشكوى وفق األصول القانونیةاإلجراء المثار في  ةیمیسبب اقتراح المنطقة التعل یوضح ار  یتفس.  

   الفردي میبرنامج التعل قیفر فیھا نظرأخرى  اراتیي خأل اوصف (IEP) اراتیوأسباب رفض تلك الخ.  

   هح اإلجراء أو رفضالبت في اقترل ةیمیالتعل ةمنطقال إلیه استندت تقریر  أو  لیأو تسج ریأو تقد مییإجراء تقلكل  اوصف.  

   ةیمیالمنطقة التعله عالقة باإلجراء المقترح أو المرفوض الذي قدمتالخرى ذات األعوامل لل اوصف . 
 
 . ةیكاف ریغ الشكوى وفق األصول القانونیةأن  دیمن تأك ةیمیالمنطقة التعل منعیالمعلومات في البنود الواردة أعاله ال  ریتوف 
  

 جبی ة،یقانونال األصول وفقوالطرف اآلخر، بشكوى  ة،یمیعندما تتقدم المنطقة التعل   لشكوى وفق األصول القانونیةا على نیالوالد رد
 فیهتناول ت الشكوى استالم من ةیمیتقو امیأ 10في غضون  اآلخر والطرف ةیمیإلى المنطقة التعلبصفتك الطرف المستلم، إرسال رد ، كیعل
 المسائل الواردة في الشكوى .  دیالتحده لى وجع
  

  Bتحت الجزء  ةیدرالیباللوائح الف ةیفي قسم الضمانات اإلجرائ وجدیال    استماع وفق األصول القانونیةطلب منفصل لجلسة  میتقد
 من  األقسام ةیدرالیمن مدونة اللوائح الف 34( )الفقرة IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میمن قانون تعل

 وفقشكوى  عنمنفصلة بشأن مسألة منفصلة  ةیقانونال األصول وفقشكوى  میلمنعك من تقد رهیتفس مكنی( ما 300.536إلى  300.500
 بالفعل.  تقدیمھا سبق ةیقانونال األصول
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األشخاص من ذوي  میبحل الخالفات التي تنطوي على أي مسألة بموجب قانون تعل ةیمیت تاح الوساطة لتسمح لك وللمنطقة التعل   الوساطة
النزاعات  ةیاطة لتسوشكوى وفق األصول القانونیة. وبذلك تتوفر الوس می(، بما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقدIDEA 2004اإلعاقة )

(، سواء أقدمت شكوى وفق األصول القانونیة لطلب جلسة استماع وفق IDEA 2004األشخاص من ذوي اإلعاقة ) میبموجب قانون تعل
 . األصول القانونیة أم ال

  
  متطلبات الوساطة 

 ةیمیالتعل المنطقة جانب ومن جانبك من ةیتطوع. 

 میخرى بموجب قانون تعلاأل كحقوق من أي   إلنكار أو ره،یاألصول القانونیة أو تأخ وفقفي جلسة استماع  حقك إلنكار مستخدمة ریغ 
 (.IDEA 2004) اإلعاقة ذوي من األشخاص

 الوساطة الفعالة.  بیومؤھل مدرب على أسال دیمحا طیوس ی جریھا 
 

الخاص  میالتعل میواللوائح المتعلقة بتقد نیبالقوان ةیدراب والمتمتعین نیالمؤھل الوسطاء من بقائمة ةیمیالتعل ریھامبشا ویتحتفظ إدارة ن
 وی. تتحمل إدارة نالتحیز من یخلو آخر أساس أيالوسطاء على أساس عشوائي أو متناوب أو  اریاخت یجريوالخدمات ذات الصلة. 

 .الوساطة ةیعمل تكلفة ةیمسؤول ةیمیالتعل ریھامبشا
  

 : طیالوس   طیالوس ادیح 

  میموظف ا بوكالة التعل كونیأن  جوزیال ( في الوالیةSEAأو المنطقة التعل )طفلك أو رعایته. میالمسؤولة عن تعل ةیمی  

 طیالوس ةیتتعارض مع موضوع ةیأو مھن ةیمصلحة شخصه ل كونی أال جبی . 
  

ا یتقاضىفقط لمجرد أنه  ةیأو وكالة رسم ةیمیا بمنطقة تعلموظف   ط  یمؤھل كوسالشخص ال ی عد   ال للعمل  ةیمیمن الوكالة أو المنطقة التعل أجر 
 . طیكوس

 . ةیمیالوساطة في الوقت المناسب وعقده في مكان مناسب لك وللمنطقة التعل ةیموعد كل اجتماع في عمل دیتحد جبی 
  

 حددیإبرام اتفاق ملزم قانون ا  نیالطرف كال على جبی الوساطة، ةینزاع من خالل عملال ةیتسوإلى  ةیمیإذا توصلت أنت والمنطقة التعل
 : یلي بما یمتازو ةیالتسو

 في أي جلسة استماع وفق  لیاستخدامھا كدل جوزیوال  ةیالوساطة ستظل سر ةیالمناقشات التي حدثت أثناء عمل عیعلى أن جم نصی
 الحقة.  ةیمدن دعاوىاألصول القانونیة أو 

 ةیمیسلطة إلزام المنطقة التعل هیالذي لد ةیمیوممثل المنطقة التعل أنت علیه وق عت . 
  

للنظر  ةیالسلطة بمقتضى قانون الوال ھای)محكمة لد ةیقابال  لإلنفاذ في أي محكمة مختصة ضمن الوال كونیالوساطة المكتوب والموقع اتفاق 
  المتحدة. اتیبالوال منطقة  ( أو في محكمة ایفي مثل ھذه النوع من القضا

  
الحالي  التحاقهالطفل في مستوى  ظلیأن  جبی   وفق األصول القانونیةوجلسة االستماع الشكوى لطفل أثناء انتظار البت في ا لتحاقا

األصول الشكوى وفق ". إذا تضمنت بيیالمؤقت بسبب االستبعاد التأد االلتحاقا ألحكام "إال وفق   ،ةیالقانون لإلجراءات ةیأثناء الفترة الزمن
ستكمل موافقتك إلى أن ت   عدب حكومیةإلحاق طفلك ببرنامج مدرسة  فسیجري، حكومیةا بقبول الطالب بشكل مبدئي في مدرسة طلب   القانونیة

  كل اإلجراءات.
  

 میمن قانون تعل Cبموجب الجزء  ینلنقل طفلك من الخدمات والدعم المبكر ةیا بخدمات مبدئطلب   الشكوى وفق األصول القانونیةإذا تضمنت 
 الخدمات ریتوفب لیست مطالبة   ةیمیالمنطقة التعل فإن( أو بسبب إتمام طفلك ثالث سنوات، IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي 

( IDEA2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میبموجب قانون تعل ل  جد أن طفلك مؤھإذا و   .امتلقاھیكان طفلك  نیذال ینالمبكر والدعم
 نیتعی - الدعوى محاضرانتظار نتائج وب - فعندھاالخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى،  میعلى حصول طفلك على التعل أنت ت  وافقو

  أنت ھایعل توافق التي)تلك  نزاع موضع ستیل التي الصلة ذات والخدمات الخاص میالتعل ھذا ریتوف ةیمیالتعل المنطقة على
  .(ةیمیالتعل والمنطقة
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ای 15في غضون    اجتماع اتخاذ القرار جلسة االستماع وفق ، وقبل بدء الشكوى وفق األصول القانونیةمن استالم إخطار  ی امیتقو وم 
ذي  (IEP) الفردي میبرنامج التعل منعقد اجتماع اتخاذ القرار معك ومع عضو أو أعضاء  ةیمیعلى المنطقة التعل نیتعی، األصول القانونیة

نالصلة    . االجتماع:الشكوى وفق األصول القانونیةبالوقائع المحددة في  ةیھم على درا مم 

 عنھا ابةیسلطة اتخاذ القرار نه یلد ةیمیعن المنطقة التعل ممثل   حضرهی أن جبی.  

 بصحبتك أنت محام  كن یما لك  ةیمیالمنطقة التعل يمحام حضرهی أن یجوز ال . 
  

 فرصة   ةیمیالتعل المنطقة تمتلك ثیبح الشكوى، أساس تشكل التي والوقائع ة،یبالقانوناألصول  وفقالغرض من االجتماع مناقشة شكواك 
 إذا:  ی اضرور القرار اتخاذ اجتماع كونیوال  .النزاع ةیتسول

 أو  .االجتماع عن التخلي على كتابة   ةیمیوافقت أنت والمنطقة التعل 

 الوساطة.  ةیاستخدام عمل عنعلى التخلي  ةیمیوافقت أنت والمنطقة التعل 
  

ای 30في غضون  كیرضیبالشكل الذي  الشكوى وفق األصول القانونیة ةیتسوإلى  ةیمیإذا لم تتوصل المنطقة التعل   فترة اتخاذ القرار  وم 
جلسة االستماع وفق عقد ت   أن یجوزاتخاذ القرار(، ف ةیلعمل ةی)أثناء الفترة الزمن جلسة االستماع وفق األصول القانونیةمن استالم شكوى 
 . األصول القانونیة

  
ای 45 الـ لمدة يالزمن الجدولبدأ ی ای 30 البالغةالقرار  اتخاذ انتھاء فترة فورإلصدار قرار نھائي  ی امیتقو وم  ، مع بعض ی امیتقو وم 

ا،ی 30 البالغةفترة اتخاذ القرار  على تیجرأ   التي التیاالستثناءات للتعد أنت ه یعل اتفقت ما باستثناء .أدناه موضح ھو كما وذلك وم 
 الجداول ریتأخ إلى القرار اتخاذ اجتماع في مشاركتك عدم ستؤدي الوساطة، الستخدام أو القرار اتخاذ ةیعمل عن للتخلي ةیمیوالمنطقة التعل

 حتى موافقتك على المشاركة في اجتماع.  جلسة االستماع وفق األصول القانونیةو القرار اتخاذ ةیلعمل ةیالزمن
  

 للمنطقة جوزی القرار، اجتماع في مشاركتك نیتأم من الجھود، تلك قیوتوث المعقولة الجھود بذل بعد ة،یمیفي حال لم تتمكن المنطقة التعل
ای 30القرار الممتدة  اتخاذ فترة ةینھا في ة،یمیالتعل  الشكوى وفق األصول القانونیة، أن تطلب من مسؤول جلسة االستماع رفض ی امیتقو وم 

  .الخاصة بك
  

 مثل:  ن،یلالتفاق على وقت ومكان مناسب للطرف ةیمیبمحاوالت المنطقة التعل تلك الجھود سجال   قیتوث تضمنیأن  جبیو

  بھا، ونتائج تلك المكالمات امیأو حاولت الق المنطقة أجرتھا التي ةیمفصلة للمكالمات الھاتفسجالت.  

   مھااستال تموكذلك أي ردود  ك،یلت إلرس  ات التي أ  خطارسخ من المراسالت واإلن.  

 اراتیونتائج ھذه الز كمكان عملإلى منزلك أو  إلى تیجرأ   التي اراتیللز سجالت مفصلة . 
  

ای 15 غضون في القرار اتخاذ اجتماع عقد من ةیمیإذا لم تتمكن المنطقة التعل  الشكوى وفق األصول القانونیةمن استالم إخطار  ی امیتقو وم 
جلسة ل الزمني الجدول بدء االستماع جلسة مسؤول من تطلب أن لك جوزیفي المشاركة في اجتماع اتخاذ القرار،  أخفقت أوالخاصة بك 

ای 45 مدته البالغة االستماع وفق األصول القانونیة  . ی امیتقو وم 
  
 ،كتابة، على التخلي عن اجتماع اتخاذ القرار ة،یمیإذا وافقت أنت والمنطقة التعل   وًمای 30 الممتدة القرار اتخاذ فترة على التیإجراء تعد

ای 45 مدته البالغةالجدول الزمني  بدأی عندھاف  التالي.  ومیمن ال جلسة االستماع وفق األصول القانونیةل ی امیتقو وم 

ای 30 الممتدة القرار اتخاذ فترة ةیاجتماع اتخاذ القرار وقبل نھابعد بدء الوساطة أو    كتابة، ة،یمی، إذا وافقت أنت والمنطقة التعلی امیتقو وم 

ای 45 مدته البالغةالجدول الزمني  بدأی عندھافالتوصل إلى اتفاق،  تسنیلم ه أن  لجلسة االستماع وفق األصول القانونیة من  تقویمیًّا وم 

 . يالتال ومیال

ا،ی 30 الممتدة القرار اتخاذ فترة ةینھا في الوساطة، ةیعلى استخدام عمل ةیمیإذا وافقت أنت والمنطقة التعل الموافقة،  نیالطرف لكال مكنی وم 
الوساطة،  ةیمن عمل ةیمیالوساطة حتى التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، إذا انسحبت أنت أو المنطقة التعل ةیكتابة، على االستمرار في عمل

ای 45 مدته البالغةالجدول الزمني  بدأی عندھاف  . التالي ومیلجلسة االستماع وفق األصول القانونیة من ال تقویمیًّا وم 
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 : كونیا قانون   ملزم اتفاق إبرام ةیمیالتعل والمنطقة أنت كیعل جبیقرار في اجتماع اتخاذ القرار، إلى في حال التوصل    كتابي ةیاتفاق تسو

   ةیمیسلطة إلزام المنطقة التعله یلد الذي ةیمیممثل المنطقة التعلجانب  منمن جانبك و اموقع.  

 ( أو ایالنوع من القضا اھذ مثل في للنظر ةیالوال قانون بمقتضى السلطة ھایلد)محكمة  ةیقابال  لإلنفاذ في أي محكمة مختصة بالوال
أو إجراءات أخرى تسمح لألطراف  ةیآل تكیإذا كان لدى وال وذلك ة،یالرسم میالتعلوكالة  عبرالمتحدة أو  اتیبالوال منطقة  محكمة 

 بالسعي إلنفاذ اتفاقات القرار. 
  
)أنت أو المنطقة  نیألي من الطرف جوزیالجتماع اتخاذ قرار،  جةیا نتاتفاق   ةیمیإذا أبرمت أنت والمنطقة التعل   فترة مراجعة االتفاق

 . االتفاق على ةیمیأنت والمنطقة التعل عكیعمل من وقت توق امیأ 3االتفاق في غضون ( إلغاء ةیمیالتعل
  

 وفق األصول القانونیة العادلة جلسة االستماع

  1123 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  

 استماع  واستئناف قرار جلسة  القانونیة األصول وفقعقد جلسات االستماع  ةیمسؤول ةیمیالتعل ریھامبشا ویتتحمل إدارة ن ر،یھامبشا ویفي ن
  .مباشرة أمام محكمة وفق األصول القانونیة

  
 اجتماعمسؤول جلسة االستماع  عقدیستماع. االوجلسة  التمھیدیة ستماعاالجلسة  اجتماعمن  كل   خیتوار ةیمیالتعل ریھامبشا ویتحدد إدارة ن

ایفرصة أستماع التمھیدیة االجلسة  اجتماع عدیو المسائل المراد تناولھا في تلك الجلسة. حیبغرض توض التمھیدیةستماع االجلسة  لمناقشة  ض 
 النزاع.  ةیعروض تسو

  
ای 14 تجاوزیفي موعد ال  جلسة االستماع وفق األصول القانونیةعقد ت    جلسة وقت قتصری. ستماع التمھیدیةاالجلسة  اجتماعبعد انتھاء  وم 

 . باستثناء الحاالت التي یكون فیھا سبب وجیه موضح ن،یومی على القانونیة األصول وفق ةیاإلدار االستماع
  

 ( أن: ةیبی)بما في ذلك جلسة استماع متعلقة باإلجراءات التأد وفق األصول القانونیة استماع  ألي طرف في جلسة  حقی   حقوق جلسة االستماع

 اإلعاقةبمشاكل األطفال من ذوي  تعلقی مایف تدریب   أو معرفة   لدیھممحام  و/أو أفراد ه نصحیو یرافقه. 

 واجھھمیو ستجوبھمیالشھود و ستدعىیة واألدل   قدمی. 

 عمل على األقل امیاإلفصاح عنھا إلى ذلك الطرف قبل عقد الجلسة بخمسة أ تم  یة في جلسة االستماع لم أدل   يأ میتقد منعی.  

 إذا اختار ذلك ةیإلكترون غةیأو في ص ،ةیكتاب غةیص في االستماع جلسة محضر على حصلی.  

 إذا اختار ذلك ةیإلكترون غةیأو في ص ة،یكتاب غةیص في والقرارات الواقعة ریتقر على حصلی . 
  

  الحق في:منحك  بجی االستماع جلسة في ةیاإلضاف األمر أولیاءحقوق 

 إحضار طفلك معك.  

  العامة حضوراالستماع لفتح جلسة.  

 الواقعة والقرارات دون أي تكلفة.  ریالحصول على محضر الجلسة وتقر 
  
جلسة االستماع وفق األصول على األقل من  امیقبل خمسة أ ة،یمیوعلى المنطقة التعل كیعل نیتعی   عن معلومات اإلضافياإلفصاح  

زت بحلول ذلك نج  أ   التي المستقلة ماتییالتق ذلك في بما مات،ییوالتق الشھود وقائمة ةیعن كل األدلة المستند ، اإلفصاح لبعضكماالقانونیة
 استخدامھا في جلسة االستماع.  ةیمیالتي تعتزم أنت أو المنطقة التعل ماتییالقائمة على تلك التق اتیوالتوص خیالتار

  
الجلسة  خاللالمتعلقة بذلك  اتیأو التوص ماتییالتق تقدیمبھذا الشرط من  د  یالتقه یعل تعذ ری طرف أي منعی أن الجلسة في للمسؤول مكنی

 دون موافقة الطرف اآلخر. 
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 طرحعقد جلسة االستماع  طلبی( الذي ةیمیللطرف )أنت أو المنطقة التعل جوزیال    جلسة االستماع وفق األصول القانونیةموضوع 
 الطرف اآلخر.  وافقی، ما لم وفق األصول القانونیةالشكوى تناولھا في  تمیلم  مشكالت في الجلسة

  
 على األقل، مسؤول جلسة االستماع:    دیمسؤول جلسة االستماع المحا

  الشخص ال فإن. ومع ذلك، هتیالطفل أو رعا میتعل عن المسؤولة ةیمیأو المنطقة التعل ةیالرسم میا بوكالة التعلموظف   كونی أن جوزیال 
 .لعمل كمسؤول جلسة استماعا مقابله وكالة لمجرد أن الوكالة تدفع لالا لدى موظف   یكون

 الجلسة في االستماع جلسة مسؤول ةیموضوع مع تتعارض ةیمھن أو ةیمصلحة شخصه كون لتأال  جبی.  

 اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میوفھم ألحكام قانون تعل ةیعلى درا كونیأن  جبی (IDEA 2004واللوائح الف )ةیالوال ولوائح ةیدرالی 
  .ةیالوال ومحاكم ةیدرالیمن قبل المحاكم الفه ل ةیالقانون راتیوالتفس القانون بھذا المتعلقة

 اتالممارسمع  بما یتماشى وكتابتھاقرارات الاتخاذ  علىو ،االستماع جلسات إجراء على القدرة متلكیو ةیدرا على كونی أن جبی 
 والمناسبة.  ةیاسیالق ةیالقانون

  
 إلى (FAPE)عام مالئم ومجاني  میقرار مسؤول جلسة االستماع بشأن حصول طفلك على تعل ستندیأن  جبی   ستماعاالقرارات جلسة 
حصل على ی لمطفلك مسؤول جلسة االستماع أن یكتشف  أن مكنیحدوث انتھاك في اإلجراءات،  تزعم. في المسائل التي ةیأسس موضوع

 : ةیجرائاإلقصور اله ( فقط إذا كانت أوجFAPE) المناسب المجاني الحكومي میالتعل

 عام مناسب مجاني  میحق طفلك في الحصول على تعل في تؤثر(FAPE).  

 مجاني مناسب عام میتعل میتقد بشأن القرار اتخاذ ةیفرصتك في المشاركة في عمل في رةیبدرجة كب تؤثر (FAPEلطفلك ).  

   ةیمیتعل زةیفي الحرمان من م تبتسب . 
  

 أو ایالعل ریھامبشا وین محكمة أمام استئناف میتقد نیللطرف جوزی االستماع، جلسة مسؤول قرار على ةیمیإذا لم توافق أنت أو المنطقة التعل
ای 120 غضون في ةیدرالیالف المحكمة  القرار النھائي.  ھمااستالم وقت من وم 

  
االمتثال ب ة  یمیتعل منطقة   یأمرمسؤول جلسة االستماع من أن منع  بھدفر أي من األحكام الواردة أعاله فس  ی  أن  مكنیال    ریشرط التفس

  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میبموجب قانون تعل ةیدرالیفي اللوائح الف ةیللشروط الواردة في قسم الضمانات اإلجرائ
(IDEA 2004 300.536إلى  300.500 من األقسام ةیدرالیمن مدونة اللوائح الف 34( )الفقرة .) 
  

ة جمھورو االستشاري قیفرلالنتائج والقرار ل دة للھویة محد   بعد حذف أي معلومات  ة،یمیالتعل ریھامبشا ویعلى إدارة ن نیتعی   العام 
 : ليی، ما الشخصیة

 ةیالخاص بالوال میاالستشاري للتعل قیأو االستئناف إلى الفر جلسة االستماع وفق األصول القانونیةنتائج وقرارات  میتقد.  

  ةجعل ھذه النتائج والقرارات متاحة  . للعام 
  

 ةیمیالتعل ریھامبشا ویتقوم إدارة ن   دھایتمد ةیإمكان دون وًمای 45في غضون  القانونیة األصول وفقالجلسات العاجلة: جلسات االستماع 
ای 20موعد الجلسة العاجلة في غضون  دیبتحد  في القرار اتخاذ جلسة عقد جبی استالم طلب عقد مثل ھذه الجلسة. تاریخمن  ی ادراس وم 

 إذا:  ھاطلب عند عاجلة جلسة موعد دیتحد تمیو .ةیمدرس امیأ 10 خالل القرار میوتقد امیأ 7 غضون
ولذلك  ن،یإلى إصابة الطفل أو آخر ؤديیمن المحتمل أن  يالحال يامج المدرسنبرالتعتقد أن إبقاء الطفل ضمن  التعلیمیة المنظقةكانت  .1

ای 45مؤقت لمدة  لیبد ميیفي وضع الطفل في مستوى تعل ةیمیترغب المنطقة التعل   .على ذلك األمر ولي وافقیأو أقل، وال  وم 
 المدرسة اذاتخ في عام دراسي دون امیأ 10على التوالي أو  امیأ 10عن  دیأن الطفل ظل خارج المدرسة لمدة تز یعتقد األمر ولي نكا .2

 اإلجراءات المالئمة؛ 
 أو .مؤقتة لةیبد ةیمیتعل ئةیعلى وضع المدرسة للطفل في ب األمر ولي وافقیوال  (أ
 . السلوكي المظھر دیعلى قرار تحداألمر  ولي وافقیال  (ب
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ا،ی 45( لمدة IAES) مؤقتة لةیبد ةیمیتعل ئةیعند وضع طفل في ب   حتى: ھذا االلتحاقالطفل في مستوى  ظلی وم 
ا االستماع جلسة مسؤول تخذی (1)   .امختلف   قرار 
ای 45 البالغة فترةالانتھاء  (2)   أو. وم 
"الحالي"  االلتحاقالمؤقتة ھي مستوى  لةیالبد ةیمیالتعل ئةیمختلف. في حالة النزاع، تصبح الب التحاق مستوى على نیموافقة الطرف (3)

ای 45للطفل لما تبقى من فترة  ا،ی 45المؤقتة الممتدة  لةیالبد ةیمیالتعل ئةی. عند انتھاء فترة البةیمیالتعل ئةیمن فترة تلك الب وم   عودی وم 
ا،ی 45المؤقت لمدة  االلتحاقالطفل قبل بدء مستوى ه الطفل إلى برنامج المدرسة الذي كان ب  فترة  ب ميیالمسؤول التعل یأمرما لم  وم 

ای 45مؤقتة أخرى لمدة  لةیبد ةیمیتعل ئةیب  . ةیإضاف وم 
  

على قرار مسؤول جلسة االجتماع،  وافقانیال  ةیمیأو المنطقة التعل ولي األمرإذا كان    ةیادیالقرار النھائي، االستئناف، المراجعة الح
ای 120في غضون  ةیالوال في ةیدرالیأو المحكمة الف ایمحكمة العلالاستئناف أمام  میلھما تقد جوزی  من النھائي للقرار استالمھما وقت من وم 

  .االجتماع جلسة مسؤول
  

في حالة  ةیوسوف تستمع إلى أدلة إضاف وفق األصول القانونیةجلسة االستماع مع االستئناف، السجالت من  التي تتعامل ،تتسلم المحكمة
ا بشأن االستئناف ومنح تعو .ذلك ةیمیأو المنطقة التعل ولي األمرطلب  ا، إن وجد، بما تراه مناسب   تحدده المحكمة ضیتتخذ المحكمة قرار 

  .أو أكثر( األدلة %51)رجحان  نسبةاستناد ا إلى 
  

لعام  اإلعاقة ذوي من نییكیقانون األمر أو الدستور، بموجب المتاحة االنتصاف وسبل واإلجراءات الحقوق من حدی أو دیقی ما الجزء ھذا في وجدیال 
ه ، باستثناء أناإلعاقةالتي تحمي حقوق األطفال من ذوي  ةیدرالیالف نیمن القوان ارھی، أو غ1973لعام  لیالباب الخامس من قانون إعادة التأھأو  ،1990

ایالتي تلتمس اإلعفاء المتاح أ نیبموجب ھذه القوان ةیقبل رفع دعوى مدن  300.507 القسمیناستنفاد اإلجراءات بموجب  جبی، 615بموجب القسم  ض 
  .من القانون 615رفع الدعوى بموجب القسم  شترطیالذي ه ( إلى القدر نفس3/99) 300.510و
  

ای 45أكثر من  مریضمان أال  ةیمیالتعل ریھامبشا ویعلى إدارة ن جبی   والمراجعات االستماع جلسات مالءمة ومدى ةیالجداول الزمن  وم 
ای 30 تمتدبعد انتھاء فترة اجتماعات اتخاذ القرار التي  ی امیتقو  على التیإجراء تعد، كما ھو موضح تحت العنوان الفرعي أو ی امیتقو وم 
ای 45 تجاوزیال  بما، وًمای 30 الممتدة القرار اتخاذ فترة  : أن یجب ،المعدلة ةیبعد انتھاء الفترة الزمن ی امیتقو وم 

 االستماع جلسة في نھائي قرار إلى التوصل تمی.  

 نیالطرف كال إلى دینسخة من القرار بالبر ت رسل . 

ای 45 البالغة فترةالعن  دیتز نةیمع ةیزمن داتیلمسؤول جلسة االستماع منح تمد جوزی  الموضحة أعاله بناء على طلب أي من  ی امیتقو وم 
 . نیالطرف

 لك ولطفلك.  معقول   بشكل   المناسبینإجراء كل جلسة استماع في الزمان والمكان  جبی
  

على النتائج والقرار في  وافقی( ال ةیمیألي طرف )أنت أو المنطقة التعل حقی   ھایف ترفع التي ةیالزمن الفترة ذلك في بما ة،یالدعاوى المدن
بھذه المسألة  تعلقی مایف ةی( رفع دعوى مدنةیبیتتعلق باإلجراءات التأد )بما في ذلك جلسة استماع   جلسة االستماع وفق األصول القانونیة

محكمة الاستئناف على القرار النھائي لمسؤول جلسة االستماع أمام  میتقد جبی. القانونیة جلسة االستماع وفق األصولالتي كانت موضوع 
ای 90في غضون  ةیالوال في ةیدرالیأو المحكمة الف ایالعل مثل ھذه  عیإرسال جم جبی. تماعساالمن استالم القرار النھائي لمسؤول جلسة  وم 

 مع طلب إقرار باالستالم.  ن،یالمسجل لكل من الطرف دیإلى البر ةیمیالتعل ریھامبشا ویالقرارات من قبل إدارة ن
 

ا من  الخبراء والشھود نیالمحام أتعاب دیتسد  ریھامبشا ویا للنظام األساسي المشروح المنقح لنوفق  و ،2009 رینای 1اعتبار 

186- C:16(b)(V) ،من قانون الوالیات  20عمال  بالفقرة رسوم الشھود الخبراء  دیأو تسد نیأتعاب المحام دیالتماس تسد میتقد جبی

ای 120في غضون  (3)(i)1415المتحدة القسم  . C:16-b، IV-186ا للنظام األساسي المشروح المنقح وفق   النھائي القرار استالم من وم 

 المسجل مع طلب إقرار باالستالم.  دیإرسال كل تلك القرارات عبر البر جبی
  



 

21  
 2018 أبریل   ریھامبشا ویالخاص في ن میللتعل ةیالضمانات اإلجرائ بیكت

 

 

 
 

 

ایكمة أن تسدد تعوللمح جوزی .1 الشكوى وفق المتكبدة كجزء من  ریرسوم الشاھد الخب مقابل اإلعاقةمن ذوي  طفل   أمر لولي ض 
في وضع  ةیعندما تقرر المحكمة أن المدرسة لم تتصرف بحسن نوالطرف الفائز  ولي األمر ھایالتي كان ف األصول القانونیة

 المناسب.  االلتحاقبما في ذلك مستوى  ذه،یفردي للطفل أو تنف میبرنامج تعل
 :ليی ما االستماع جلسة مسؤول قرر إذا تقللھا أو ریالخب الشاھد رسوم دیتسد ترفض أن للمحكمة جوزی  .2

ا كنی لم ریالشاھد الخب (أ  . ولي األمرفي شكوى  ی اضرور عنصر 
ا المعقول، المبلغ حدود ریتجاوز رسوم الشاھد الخب (ب  .هوخبرته وسمعت ریالخب الشاھد ومھارة المقدمة الخدمة موقع لنوع نظر 
جلسة االستماع في  ریالخب الشاھد مشاركة ةین یوضح ةیمیإخطار للمنطقة التعل میبتقد ولي األمرأو محامي  ولي األمر امیعدم ق (ج

 . وفق األصول القانونیة
  

 أتعاب المحامي وأمور ما بعد جلسة االستماع 

 القسم ةیدرالیمن مدونة اللوائح الف 34، والفقرة 1123.22 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
 C:16-b، V-186والنظام األساسي المشروح المنقح  300.517
  

جلسة سواء في  (األصل في لصالحه، أو في بعض الحاالت، حكم لصالحهالطرف الفائز )حاصل على حكم  كونیالذي األمر لولي حقیقد 
ألتعاب  ضیأو في استئناف أمام المحكمة للطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع، الحصول على تعو االستماع وفق األصول القانونیة

 ضیطلب الحصول على تعو میتقد ولي األمرعلى  جبی C:16-b، (V) – 186للنظام األساسي المشروح المنقح  ق االمحامي المعقولة. وف
ای 120في غضون  ةیدرالیأو المحكمة الف ةیلمحامي أمام محكمة الوالألتعاب ا   .من استالم قرار مسؤول جلسة االستماع وم 

  
فعت ب إلىه منح مكنیالذي  المعقولةمبلغ أتعاب المحامي  ویستند الدعوى أو جلسة االستماع ه معدل األجور السائدة في المجتمع الذي ر 
 . الممنوحةفي احتساب األجور  ادةیاستعمال أي عالوة أو ز یجوزمثل ھذا النوع من الخدمات المقدمة. ال إلى بالنسبة 

  
عقد االجتماع بأمر من ی  ما لم  (IEP) الفردي میبرنامج التعللحضورھم اجتماع  أولیاء األمور يعن أتعاب محام ضیمنح تعو تمی لن

 . الوساطةأو  القرار اتخاذجلسة لحضورھم  نیأتعاب المحام ت س د د لنو مسؤول جلسة االستماع أو بأمر من المحكمة.
  

لعرض كتابي  ةیمیمنطقة تعل میتقد بعدوالنفقات ذات الصلة التي تم اكتسابھا  نیألتعاب المحام ضیالحصول على تعوولي األمر ل حقیال 
  .المسألة ةیلتسو
  

 : عندعنھا  ضیلتعوا يمؤھلة للنظر ف ولي األمر يتكون أتعاب محام

 االستماع جلسة بدء من ةیمیتقو امیأ 10 عن دیزی ما قبل ةیمیالعرض الكتابي من قبل المنطقة التعل تقدیم.  

 ةیمیتقو امیأ 10عرض الكتابي في غضون لل األمر ولي قبول عدم.  

 المسألة ةیلتسو السابق العرض عن ةیفي النھاولي األمر اإلعفاء الممنوح ل تجاوز عدم.  
  
سبب ه یلد كاننجح في جلسة االستماع أو في االستئناف القضائي و ولي األمردت أن إذا وج   كیللمحكمة أن تأمر بسداد أتعاب محام جوزی

 . المسألة ةیلتسو ةیمیفي عدم قبول عرض المنطقة التعله یوج
  
 : وجدت إن تعویضھا سیجري التي ولي األمر يمبلغ أتعاب محام تخفیضللمحكمة  جوزی

 أثناء جلسة االستماع أو االستئناف القضائي معقول ریاتخاذ القرار النھائي للنزاع بشكل غ ریبتأخ قمت أنت أو محامیك أنك.  

 نفي المجتمع  نیأكبر من األجر بالساعة للمحام نیأتعاب المحام قیمة أن المھارات والسمعة ب ویتمتعون ھانفسالخدمات  قدمونی مم 
  .ھانفس والخبرة

 التي والمسائلكانت زائدة مع الوضع في االعتبار نوع جلسة االستماع أو االستئناف القضائي،  ةیالوقت المنقضي والخدمات القانون أن 
  .تم تناولھا

  ةیالقانوناألصول  وفقفي إخطار طلب اإلجراءات  ةیالمحل میالمعلومات المناسبة إلى سلطة التعل لم یقدم ولي األمرمحامي . 
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القرار النھائي للدعوى  اتخاذ معقول ریرت بشكل غأخ   ةیمیالتعل المنطقة أو ةیالوال أن رأت إذا األتعاب لیتقل عدم للمحكمة جوزیمع ذلك، و
  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میالواردة في قانون تعل ةیكان ھناك انتھاك بموجب أحكام الضمانات اإلجرائ أنهاإلجراء أو  أو
(IDEA 2004 .) 
  
 الفائزة:  ةیمیأو المنطقة التعل ةیالرسم میمنح أتعاب المحاماة المعقولة إلى وكالة التعل جوزی

  معقول أو ال  ریا أو غالمقدمة أو السبب الالحق إلقامة الدعوى عبث   الشكوى وفق األصول القانونیةإذا كانت  ولي األمرضد محامي
  .هأساس ل

  ن أولیاء األمورضد محامي أحد   .أساس بالأو  معقول   ریأو غ عبث   ذلك في التقاضي بعد اتضح أن وااستمر مم 

  مستند ا إلى  أو السبب الالحق إلقامة الدعوى الشكوى وفق األصول القانونیة تقدیم إذا كان ،نفسه ولي األمرأو  ولي األمرضد محامي
  .التقاضي دون مبرر فیتكال ادةیضروري أو ز ریغ ریأو التسبب في تأخ قةیمثل المضا ة،الئق ریغ غایات  

  

  اإلعاقةاألطفال ذوي  تأدیباإلجراءات المتبعة عند 

  1124 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  

  إذا ،استبعاد طالب على أساس مسائل االنضباط   لتحاقفي مستوى اال ًراییحاالت االستبعاد التي تشكل تغ

 أو  ةیمتتال ةیمدرس امیأ 10عن  دیزیكانت حاالت االستبعاد لما  •

ا ألن مجموع حاالت االستبعاد  سلسلة  ھناك  تكان • ألن سلوك  وذلك ام،یأ 10عن  دیزیمن حاالت االستبعاد التي تشكل نمط ا نظر 
كل حالة  مدةمثل  ةیعوامل إضاففي حاالت سابقة أدت إلى سلسلة حاالت االستبعاد، وبسبب  هسلوك ریإلى حد كبه شبیالطفل 

د فیه الطفل  الذياستبعاد وإجمالي الوقت   . ھایحالة استبعاد والتي تل كل نیب ةیومدى قرب الفترة الزمناست بع 
  
، في (IEP)الفردي  میبرنامج التعل قیعقد اجتماع فر جبی ثم. ةینسخة من إخطار الضمانات اإلجرائ تستلم أن جبیعند حدوث ذلك، 

ما  دیالفردي تحد میبرنامج التعل قیعلى فر جبیو ،االلتحاقفي مستوى  رییمن القرار، الستبعاد طفلك بما ھو بمثابة تغ امیعشرة أغضون 
ا سلوك إذا  إذا ما حیال (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیسلوكي ھو قرار فرالمظھر ال دیإعاقة طفلك. تحد مظاھر من" ی اكان السلوك "مظھر 
 : نیفي احتمال ریالتفك (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر على جبی بذلك، امیأو ال. وللقه بإعاقت اطفلك مرتبط  سلوك  كان

  .عالقة مباشرة باإلعاقة" ذا أو كانه "بسبب إعاقت طفلك)سلوك(  تصرفما إذا كان  .1
ا عن فشل المنطقة التعل( المعني "سلوك)ال التصرفإذا كان  ما .2  ". (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیتطب في ةیمیناتج 
  

ا سلوك كانأن السلوك  (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیإذا قرر فر اتباع أحد  قیعلى الفر نیتعی عندھافإعاقة طفلك،  مظاھر من ی امظھر 
 : ةیاإلجراءات التال

 فيیوظالسلوك ال مییإما إجراء تق (FBAإال إذا كانت المنطقة التعل )تدخل سلوكي خطةبالفعل، ووضعت ه وأجرت سبق قد ةیمی.  

 ضعتالتدخل السلوكي ال خطةمراجعة  أو  حسب الضرورة للتعامل مع السلوك.  اھلیبالفعل وتعد تي و 

  كجزء  االلتحاقمستوى  رییعلى تغ ةیالمحل میوسلطة التعل ولي األمر وافقیما لم  ه،الذي اس تبعد من االلتحاقإعادة الطفل إلى مستوى
 ."خاصة"ظروف  بسبب االستبعاد كنیالتدخل السلوكي، وما لم  خطة لیمن تعد

 
اییتغ مثلیا بما قف طفلك مؤقت  وی  عندما  السلوكي المظھر دیتحد  جبی، اإلجراء ذلك بتنفیذتخذ القرار ی  حالما و، االلتحاق مستوىفي  ر 

 قیفر على نیتعیة بعد اتخاذ القرار، یدراس امیأ 10 تتجاوز ال فترة في ولكن الفور، وعلى. ةیاإلجرائ الضمانات إخطار ومنحك إبالغك
المظھر السلوكي. في  دیالنفسي بالمدرسة، عقد اجتماع لتحد بیمثل الطب ن،یالمؤھل نیمن المختص رھمیوغ (IEP) الفردي میالتعل برنامج
ایأ مییتقال ھذا جرىی  ، مسبق ا( FBA) فيیوظالسلوك لل م  ییتقإجراء  تم قد یكن لمحالة  ذلك  حدثیأن  مكنیسلوكي.  تدخل   خطةوضع ت  و ض 

 المظھر السلوكي.  دیتحد یجري فیه الذي نفسهفي االجتماع 
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  . الطفل:ةیالسلوك على "الظروف الخاصة" التال نطويیالمظھر السلوكي باستثناء عندما  دیعقد اجتماع تحدی  

 ا حملی ا، متلكی أو سالح   .ةیمدرس حفلة في أو المدرسة منشآت في أو المدرسة في سالح 

 أو في حفلة  وجوده في المدرسةأثناء  خاضعة للرقابةمادة  عیعلى ب حثیأو  عیبیمخدرات محظورة أو  - درایة عن - تعاطىی أو متلكی
 .ةیمدرس

  ةیالمدرسة أو في منشآت المدرسة أو في حفلة مدرسب وجودهأثناء بدنیة خطیرة بشخص آخر ألحق إصابات . 
  

 األشخاص من ذوي میبموجب "الظروف الخاصة" )تذكر أن قانون تعل   (IAES)مؤقتة  لةیبد یةمیتعل ئةیاالستبعاد إلى ب
 میةیتعل ئةیبلموظف المدرسة استبعاد طالب إلى  جوزیاالنضباط(،  ای"كل حالة على حدة" لقضا ةیمنھج حیتی( (IDEA 2004) اإلعاقة

ای 45عن  دیلفترة ال تز مؤقتة لةیبد ا سلوكل "دون اعتبار   وم   ، إذا كان الطفل: تهإعاق مظاھر من ی اما إذا كان سلوك الطفل مظھر 

 ا حملی ا، متلكی أو سالح    .ةیمدرس حفلة في أو المدرسة في سالح 

 أو في حفلة  وجوده في المدرسةأثناء  یتعاطاھاأو  خاضعة للرقابة مواد عیبیأو مخدرات محظورة  -عن درایة  - تعاطىیأو  متلكی
  .ةیمدرس

  ةیالمدرسة أو في منشآت المدرسة أو في حفلة مدرسب وجودهأثناء  بدنیة خطیرة بشخص آخر"ألحق إصابات ." 
  

ا الطالب لی، بسبب تشكمؤقتة لةیبد میةیتعل ئةیبلمسؤول جلسة االستماع وضع الطالب في  جوزیباإلضافة إلى ذلك،  أو ه نفس على خطر 
 . وفق األصول القانونیةعاجلة استماع إجراء جلسة خالل  من یًادراس وًمای 45 قد تصل إلىالحالي، لفترة  االلتحاقمستوى في  نیاآلخر

  
 نیتمك جبیاستبعاد الطفل.  قررین ، بغض النظر عم  (IAES)المؤقتة  لةیالبد یةمیالتعل ئةیبال (IEP) الفردي میالتعل برنامج قیفر حددی
الفردي  میاألھداف في برنامج التعل قی( للطفل لمواصلة التقدم في المناھج العامة وصوب تحقIAES) المؤقتة لةیالبد یةمیالتعل ئةیبال

(IEP) ایأ یجري. كما ىخرأ بیئة، على الرغم من الوجود في ایالخدمات المصممة خص ریتوف ض   لمنع تكرار السلوك.  ص 
  
 قد یكن لمفي حالة ) فيیوظالسلوك لل م  ییالفردي إجراء تق میبرنامج التعل قیعلى فر نیتعیالمؤقتة،  لةیالبد یةمیالتعل ئةیبالبلطفل ا التحاقأثناء  
ایأ لزمی. وسةجابییسلوكي إ تدخل   خطةبالفعل( ووضع  ؤهإجرا تم ه خالل یوجد الذيالوقت  حیتیالمظھر السلوكي.  دیتحدلإجراء اجتماع  ض 

 : ليیالفردي ما  میبرنامج التعل قیلفر مؤقتةال لةیبدال میةیتعلال ئةیبالالطالب في 

  الحالي مستوى االلتحاقاستبعاد الطالب من.  

 امناسب   ذلك كان إذا الت،یتعد واقتراح العالي الفردي میمة برنامج التعلءالنظر في مدى مال.  

  ا. إذا كان ذلك مناسب   الت،یوقع الحادث واقتراح التعد ثیح مستوى االلتحاقالنظر في مدى مالءمة 

من  c(202(في القسم  5أو  4 وأ 3 وأ 2 وأ 1أو مواد أخرى معرفة تحت الجداول  دواء  أي  خاضعة للرقابةالمواد المصطلح  عنيی :فاتیتعر
  .(c)812 المتحدة اتیالوال مدونةمن  21) خاضعة للرقابةقانون المواد ال

  
أو استخدامھا تحت أي سلطة أخرى  ی اامتالكھا شرع یمكنباستثناء مادة  للرقابة الخاضعةكل المواد  ةیالقانون ریالمخدرات غمصطلح  عنيی

 آخر.  دراليیبموجب ھذا القانون أو أي قانون ف
  
 مدونةفي  18من الباب  94\30( للقسم g) األول يالفرع القسم( من 2) في الفقرة یفه" كما جاء تعرریكل "سالح خط سالحمصطلح  عنيی

 المتحدة.  اتیالوال
  
من  18في الباب  1365( من القسم h( من القسم الفرعي )3) بموجب الفقرة المصطلح لذلك الوارد المعنى رةیخط ةیإصابة بدن بمصطلح ی قصد 

 المتحدة.  اتیالوال مدونة
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 ئةیبفي  مستوى االلتحاقالمظھر السلوكي أو  دیاستئناف أي قرار بشأن تحد ةیمیلك أنت أو المنطقة التعل جوزی   الحق في االستئناف

طلب "جلسة استماع عاجلة"  ةیمیلك أنت أو المنطقة التعل جوزی .استماع وفق األصول القانونیةبطلب عقد جلسة  مؤقتة لةیبد میةیتعل
 . ممكنة سرعة بأقصىلحل ھذه المشكالت 

  
  

األمر بمسائل االنضباط فإن جلسات  تعلقیعندما    المسائل المتعلقة باالنضباطبشأن األصول القانونیة  وفقجلسات االستماع العاجلة 
  :وفق األصول القانونیة( عةیسرالعاجلة )الستماع اال

 جلسات لمسؤولي ةیمیالتعل اإلدارة وضعتھا التي رییالمعا ستوفيیوفق األصول القانونیة عقدھا من قبل مسؤول جلسات استماع  جبی 
 .االستماع

 ای 20 غضون في عقدھا جبی  .ةیدراس امیأ 10قرار خالل إلى والتوصل  ی ادراس وم 

 أثناء ةیمیالتعل ریھامبشا ویأخرى، كما ھو موضح من قبل إدارة ن استماع وفق األصول القانونیةمثل أي قرار لجلسة  ھااستئناف یمكن .
ا أو حتى  صدریحتى  ئة،یمؤقتة في تلك الب لةیبد ةیمیتعل ئةیالطفل الموضوع في ب ظلیاالستئناف،  ةیعمل مسؤول جلسة االستماع حكم 

ای 45 البالغة فترةالانتھاء   . ةی"الحالي" للطفل أثناء ھذه الفترة الزمن مستوى االلتحاقھو  ھذا مستوى االلتحاق یصبح. ی ادراس وم 
  

 ميیتعلالمستوى اللھا أن تطلب بقاء الطفل في  جوزی ن،یلسالمة اآلخر د ایتھد مثلیما تزال تشعر أن الطفل  ةیمیإذا كانت منطقة تعل
األصلي أثناء  مستوى االلتحاقالطفل إلى  عودیالفردي.  میبرنامج التعل قیفره ا لما اقترحوفق   أخرى ةیمیتعل ئةیفي به مؤقت" أو وضعال"

 ةیمیللمنطقة التعل جوزی. في ھذه الحالة، نیسالمة الطفل أو اآلخرل د ایدأن عودة الطفل تشكل تھ ةیمیجلسة االستماع ما لم تعتقد المنطقة التعل
 ئةیإلى ب اإلعاقةلخالفات بشأن نقل طفل من ذوي إلى احسب االقتضاء. بالنسبة  ةیتكرار تلك العمل جوزیوطلب جلسة استماع عاجلة. 

على مسؤول جلسة االستماع اتباع نفس المتطلبات التي  نیتعیآخر اختاره مسؤول جلسة االستماع،  التحاق  مؤقتة أو مستوى  لةیبد ةیمیتعل
 مؤقتة.  لةیبد ةیمیتعل ئةیفي ب التحاق  مستوى  دیفي تحد ستخدمھای
  

 ةیمیالتعل المنطقة على نیتعیفمن ثم  ،ق على كل األطفالطب   ی   ، مستخدمة في ذلك إجراء  اإلعاقةمن ذوي  طفال   تؤدب ة  یمیتعل إذا كانت منطقة  
 . بيیالقرار النھائي بشأن اإلجراء التأد تخذونی نیالخاص إلى الشخص أو األشخاص الذ میالتعل سجالتو ةیبیالتأد السجالت إرسال

  
 أنھم ری، غأھلیتھم بعدلم یتم تحدید  نیلطالب الذإلى ابالنسبة    الخاص میللحصول على التعل بعد أھلیتھمد یتحدیتم  لم نیالطالب الذ

على علم أن الطفل من ذوي  ةیمیالموضحة في ھذا القسم فقط إذا كانت المنطقة التعل ةیق الحماطب  ت   ة،یبیالتأد اإلجراءات في شاركونی
 : ليیبسبب ما  اإلعاقة

 ذات الصلة خاص والخدماتال میتعلالإلى  حتاجیه المدرسة أن طفل يإلى موظفكتابة،  ه،إذا أعرب األب عن قلق.  

 هلطفل مییالطفل إجراء تقولي أمرطلب  إذا.  

 بشأن ه عن مخاوفاإلشراف  يغیره من موظف أو الخاص میالتعل ریمدل( ةیمیالمنطقة التعل يموظف من غیره)أو  نیأحد المعلمأعرب  إذا
 . ةیمیالخاص بالمنطقة التعل (Child Find) طفلال إیجادا لنظام اإلحالة أو الطفل وفق   أو أداء   نمط سلوك  

  
 ،)بشكل عاجل( ممكن وقت   بأسرع مییإجراء التق جبیف ة،یبیالتأد ةیلطفلك أثناء العمل مییإذا طلبت إجراء تق   ةیبیالتأد ةیالعمل أثناء مییالتق
 قافیأن تتضمن اإل مكنیوالتي  ة،یالمؤقت األصل قافیلفترة اإل ةیمیمن قبل السلطات التعله المحدد ل مستوى االلتحاقطفلك في  ظلیوس

جد أن طفلك من ذوي ةیمیالمؤقت أو الطرد دون خدمات تعل الخاص والخدمات  میالتعل ریتوف ةیمیعلى المنطقة التعل نیتعی، اإلعاقة. إذا و 
 المؤقتة.  لةیالبد یةمیالتعل ئةیبالب االلتحاقذات الصلة، بما في ذلك أثناء فترة االستئناف و/أو 

  
  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل حظریال  ةیالقضائ لة واتخاذ اإلجراءات بإنفاذ القانون والسلطاتاإلحا
(IDEA 2004أي وكالة من اإلبالغ عن جر )ةیإنفاذ قانون الوال منعیإلى السلطات المختصة أو  اإلعاقةارتكبھا طفل من ذوي  مةی 

 . دراليیوالقانون الف ةیقانون الوال قیلتطب اتھایمن ممارسة مسؤول ةیوالسلطات القضائ
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   التقادم  قوانین

 القانونیة األصول وفقالتقادم"، على اإلجراءات المتعلقة بجلسات االستماع  قوانین" تسمى نة،یمع ةیزمن حدود ا ةیالوال قانون فرضی
وسداد الرسوم التي تكبدتھا مقابل أي  نیالمحام بأتعا عن ضیتعو على والحصول ةیالوال ومحاكم ةیدرالیواالستئناف أمام المحاكم الف

  .الجانب أحادي التحاقمستوى 
  

أو  استماع وفق األصول القانونیةحقھما في عقد جلسة  فقدونیفقد  ة،یفي االلتزام بالحدود الزمن ةیمیأو المنطقة التعل ولي األمرإذا فشل 
 استئناف على قرار مسؤول جلسة االستماع أمام محكمة. 

  
 المھمة:  ةیقائمة مختصرة بالحدود الزمن ليی مایف

 الذياكتشاف االنتھاك المزعوم أو  خیمن تار نیفي غضون عام استماع وفق األصول القانونیةطلب عقد جلسة  ولي األمرعلى  جبی 
 .معقولة قةیشف بطركت  ی   أن نبغيی كان

 ای 90في غضون  استماع وفق األصول القانونیةطلب عقد جلسة  ولي األمرعلى  جبی السترداد  الجانب أحادي مستوى االلتحاقمن  وم 
  أحادي الجانب. مستوى االلتحاقنفقات 

 في ةیدرالیمة الفأو المحك ایمحكمة العلالالمحكمة المعقولة أمام  فیوتكال نیالمحام برفع أي دعوى السترداد أتعا ولي األمرعلى  جبی 
ای 120في غضون  ةیالوال من قبل اإلدارة مثل ھذه القرارات  عیإرسال جم جبی .لمسؤول جلسة االستماعمن استالم القرار النھائي  وم 
 مع طلب إقرار باالستالم.  ن،یمن الطرف المسجل لكل   دیإلى البر ةیمیالتعل

   

  الحكومةاألطفال في المدراس الخاصة على نفقة  أمور أولیاء قِبلمن  الجانب أحادي االلتحاقمتطلبات مستوى 

  1112 می~ قانون التعل اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویقواعد ن
  

 تكون فعندھالطفلك واخترت وضع طفلك في مدرسة خاصة، ( FAPE)المناسب المجاني  الحكومي میالتعل ةیمیإذا وفرت المنطقة التعل
درج المنطقة ت   أن جبی ذلك، ومع. الصلة ذات والخدمات الخاص میالتعل ذلك في بما م،یمطالبة بدفع تكلفة التعل غیر ةیمیالمنطقة التعل

األشخاص  میبموجب أحكام قانون تعل اجاتھمیالتعامل مع احت تمی نیتقع المدرسة الخاصة، طفلك ضمن مجموعة الطالب الذ ثیح ة،یمیالتعل
لھؤالء األطفال الحصول  حقیفي مدرسة خاصة. وال  أمورھم أولیاءوضعھم  نیاألطفال الذب تعلقی مای( فIDEA 2004) اإلعاقةمن ذوي 
 ، (IDEA 2004) اإلعاقةاألشخاص من ذوي  می. بموجب أحكام قانون تعلةیمیعلى نفقة المنطقة التعل ةیخاص بصورة فرد میعلى تعل

ھا فی تقیمالتي  ةیمیالمنطقة التعل على سیالمدرسة الخاصة، ول فیھا تقع التي ةیمیالتعل المنطقة على اآلن دلةالعا الخدمات دیتحد ةیتقع مسؤول
 أنت وطفلك. 

  
 اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل شترطی. الحكومیة ةیمیمن اإلجراءات بشأن ھذه المنطقة التعل دیالعد ی احال دراليیالف القانون قتضيی
(IDEA 2004 )التشاور مع مسؤولي تلك المدارس  ةیھا أي مدارس خاصة ضمن حدودھا الجغراففیوجد ت ةیمیمنطقة تعل أي على

 جبی دة،یالمدارس الخاصة. استناد ا إلى ھذه المشاورات المف تلك في یدرسون نیالذ اإلعاقةاألطفال من ذوي  أمور أولیاءالخاصة وممثلي 
  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میإنفاق أموال قانون تعل ةیفیالتي تقع بھا المدارس الخاصة إعداد خطة لك ةیمیعلى المنطقة التعل

(IDEA 2004 المخصصة لھذه المجموعة من األطفال، مما )أولیاء  ضعھمی نیطالب أو كل الطالب الذال بعضأو  اواحد   اطالب   أن عنيی
الخدمات العادلة  حیتوض جبیالمدرسة الخاصة.  في دراستھمالخاص العادلة أثناء  میلھم الحصول على بعض خدمات التعل جوزی أمورھم

 المنطقة للحصول على تلك الخدمات، في خطة ه في مدرسة خاصة، والذي اختارت أمره وليه وضع اإلعاقةالمقدمة لطفل من ذوي 
 (. SP) الخدمات

 
األشخاص من ذوي  میالمتسقة مع اشتراطات قانون تعل د اییاألقل تق ئةیالمناسب المجاني في الب الحكومي میالتعل ةیالطالب محتفظ ا بأھل ظلی

 نئذیحه ل حقیلطفل في أي وقت وا إقامة مكانل ةیمیفي المنطقة التعل الحكوميالدخول إلى النظام ه مكنی، و(IDEA 2004) اإلعاقة
  ه.ب قطنی الذي المكان في ةیمیالتعل المنطقة برع الفردي میالتعل برنامج مع كاملة الخدمات على الحصول
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 ال ھا أنت وطفلكفی تقیمالتي  ةیمیإذا كنت تعتقد أن المنطقة التعل   المناسب المجاني مشكلة الحكومي میالتعل مثلیعندما  االلتحاق اتیمستو
المنطقة  دفعلمحاولة  وفق األصول القانونیة عادلة استماعلك التقدم بطلب عقد جلسة  جوزیفالمناسب المجاني لطفلك،  الحكومي میالتعل توفر
 اسابق   تلقىطفل  ھمیلد نیالذ األمور ألولیاءفقط  اریھذا الخ توفریلبرنامج. وا قیمة تسدیدإلى بمكان السكن(  ةیمی)أو المنطقة التعل ةیمیالتعل
عبارة عن برنامج خاص  مستوى االلتحاق)حتى إذا كان  یقیمون ثیح حكومیةمدرسة  خالل منالخاص والخدمات ذات الصلة  میالتعل
المناسب  الحكومي میالتعلبھا الطفل لم تقدم  یقیمالتي  ةیمی(. إذا وجد مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة أن المنطقة التعلقیالفر هختارا

لمسؤول جلسة االستماع أو للمحكمة أن تطلب من  جوزیفالطفل في البرنامج الخاص،  لیالمجاني للطفل في الوقت المناسب قبل تسج
  .ھامن أو جزء   لیالتسج ھذا فیتكال كافةعن  ضكیبھا تعو سكنیالتي  مةیالمنطقة التعل

  
 رییمعا ستوفيی كنیحتى ولو لم الذي اختاره ولي األمر مناسب   لتحاقمستوى اال أن المحكمة أو االستماع جلسة مسؤول جدی أن مكنی

ب ق التي ةیالوال  . ةیالوال في التي أو المحلیة میوكالة التعله مت قد   الذي میالتعل على ت ط 
  
 فيه ض  رف   حتى أوااللتحاق "أحادي الجانب" الذي اختاره ولي األمر مستوى  اتضیتكلفة تعو لیتقل جوزی   فیالتكال عن ضیالتعو دییتق

 : التالیة الحاالت

 االلتحاق مستوى قبل استبعاد طفلك من ه حضرت الذي السكن لمكان ةیمیالتعل المنطقة في الفردي میالتعل برنامج قیفي آخر اجتماع لفر
 میالتعل ریلتوف الحكومیةالمقترح من الوكالة  االلتحاقالفردي أنك ترفض مستوى  میبرنامج التعل قیبلغ فر، لم ت  الحكومیةبالمدرسة 
لم أو  الحكومة؛طفلك في مدرسة خاصة على نفقة  لیمخاوفك وعزمك على تسج حیالمناسب المجاني لطفلك، بما في ذلك توض الحكومي

ا كتابی ا بعزمك استبعاد طفلك عمل( من استبعاد طفلك  ومیعطالت توافق  امیعمل )بما في ذلك أي أ امیأ 10على األقل قبل  تقدم إخطار 
  .الحكومیةبالمدرسة  االلتحاقمن مستوى 

  ا ةیمی، قدمت المنطقة التعلالحكومیةبالمدرسة  االلتحاققبل استبعادك لطفلك من مستوى طفلك، لكنك  مییا لك بعزمھا تقمسبق   ی اكتاب إخطار 
  .مییلم تجھز طفلك للتق

 مقبولة.  ریأن إجراءاتك كانت غبالمحكمة ه یبموجب ما خلصت إل 

    

   مثل ھذا اإلخطار في حال:  میبسبب عدم تقد اھأو رفض اتضیتعوال قیمة ضیتخف جوزیومع ذلك، ال 

 اإلخطار میمنعتك المدرسة من تقد . 

 ا بمتطلبات اإلخطار ھذه   .لم تتسلم إخطار 

 المحكمة أو مسؤول جلسة االستماع،  ریا لتقد، وفق  ویجوزعن أذى جسدي للطفل،  خطاراالمتثال لمتطلبات اإل سفریمن المحتمل أن  كان
 .إلخطار المطلوبا میتقد في إلخفاقكأو رفضھا  ضھایتخف یجري أال  

 ةیزیالكتابة باللغة اإلنجل مكنكیوال  ی اكنت أم.  

 رةیبدرجة كب ی االطفل عاطف ذاءیإلى إ ؤد يیس خطاراالمتثال لمتطلبات اإل كان . 

 جوزیفردي، ال  میطفلك ووضع برنامج تعل مییفرصة مناسبة لتق ةیمیمنح المنطقة التعل، عندما ال ت  الجانب أحادي االلتحاقفي حالة مستوى 
 فردي.  میالطفل ووضع برنامج تعل مییعلى فرصة تق ةیمیحتى تحصل المنطقة التعل فیعن التكال ضیلك طلب تعو
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  منخفضة التكلفةال أو ةیالمساعدة المجان الموارد/

  
  

 ليی مایالخاص. ف میالتعل ةیالخاص وعمل میبموجب التعل ھایومنخفضة التكلفة لمساعدتك في فھم حقوقھم والحصول عل ةیتتوفر خدمات مجان
 مثل تلك المساعدات.  میتقد مكنھایقائمة ببعض الوكاالت التي 

  
  ةیمیالتعلالمنطقة  فيالخاص  میالتعل ریمد
 ( ةیأن تتضمن الموارد المحل مكنیأو منخفضة التكلفة، التي  ةیالمجان ةیاالحتفاظ بقائمة من الموارد القانون ةیمیعلى المناطق التعل جبی)

  
 Bureau of Special Education 

 New Hampshire Department of Education 
 101 Pleasant Street 

Concord, New Hampshire 03301-3860 
 (603) 271-3741 :الھاتف
 (603) 271-1099 :الفاكس
  Barbara.Raymond@doe.nh.gov :اإللكتروني دیالبر

  
Disabilities Right Center, Inc. 

 P.O. Box 3660 
 Concord, New Hampshire 03301 

 1-800-834-1721 أو (603) 228-0432 الھاتف:
 (603) 225 -2077 :الفاكس
  advocacy@drcnh.org :اإللكتروني دیالبر

  
New Hampshire Bar Association/Pro Bono 

 112 Pleasant Street  
 Concord, New Hampshire 03301 

 1-800-852-3799 أو (603) 224-6942الھاتف: 
 ( اإلعاقةمن خالل مركز حقوق ذوي  كونی)المتحصل 

  
Parent Information Center (PIC) 

 54 Old Suncook Road 
 Concord, New Hampshire 03301 

 1-800-947-7005( أو 603) 7005-224
 ( 603) 224-4365الفاكس: 

  www.parentinformationcenter.org : (العمل لطاقم اإللكتروني دیالموقع اإللكتروني )مرتبط بالبر
 "Steps in the Special Education Process" سمىی ب ای   كت  ( Parent Information Center) أولیاء األمورمركز معلومات  وفری

 ذات الصلة.  نیالخاص والقوان میالتعل ةیحول عمل لیتفاص وفریالخاص(  میالتعل ةی)خطوات في عمل
  
  
 ةیمیالتعل ریھامبشا ویإدارة ن ة،یالمحل ةیمیالتعل قتكباالتصال بمنط ةیالحصول على معلومات إضاف مكنیمالحظة: 

 التابع لھا:( أو عبر الموقع اإللكتروني 603) 271-3714على الرقم 
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm 

  

http://www.parentinformationcenter.org/
http://www.parentinformationcenter.org/
http://www.parentinformationcenter.org/
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm
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 " امیونوع "األ امیمصطلح األ فیتعر
  

  اإلعاقةاألطفال من ذوي  میلتعل ریھامبشا ویالمستخدمة في قواعد ن امیأنواع األ
  

فی  : ليیكما  اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میمن قانون تعل 300.9" في القسم ومیمصطلح " ع ر 

ای عنيی ومیال (أ)  .دراسي ومی أو عمل ومیخالف ذلك ك یردما لم  ی امیتقو وم 

  ةیدرالیأو العطالت الف ةیعطالت الوال امیالجمعة، باستثناء أ ومیوحتى  نیاالثن ومیمن  عنيی عملال ومی (ب)

ایالعطالت مدرجة خص امی)ما لم تكن أ   .(ii)(1)(d)300.403العمل، كما ھو وارد في القسم  ومی نییتع في ص 

  ةیمیاألطفال إلى المدرسة ألغراض تعله یف حضریالجزئي الذي  ومیبما في ذلك ال وم،یأي  عنيی دراسيال ومیال( 1) (ج)

  

  

  

  ةیمیالتقو امیاأل

 

  امیاأل  

 60   (d)-(c)1107.01 میقانون التعل - مییاكتمال التق

ای 30فردي مبدئي في غضون  میعقد االجتماع لوضع برنامج تعلی     ةیدرالیمن مدونة اللوائح الف 34الفقرة  - ةیاألھل رییمعا دیمن تحد وم 

300.323(c) (1)-(2)  
 30 

 10   (a)1103.02 میقانون التعل - أولیاء األمورإلى  ةیالمحل میالفردي مرسل من سلطة التعل میبرنامج التعل قیإخطار كتابي باجتماع فر

 5   (a)1103.02 میقانون التعل -المظھر السلوكي  دیاجتماع تحد - أولیاء األمورإلى  ةیالمحل میإخطار كتابي باالجتماع مرسل من سلطة التعل

 میقانون التعل - ماتیالتعل -الخاص الوثائق الالزمة لدعم االستمرار في المنزل  میالتعل ریإلى مد ةیالمحل میسلطة التعلتقدم  - واألربعین السادس ومیقبل ال

1111.05(h)  
 10 

 45   1124.01 میقانون التعل -لمخدرات واألسلحة إلى ابالنسبة  ةیالمحل میالمؤقتة من قبل سلطة التعل لةیالبد ةیمیالتعل االلتحاق بالبیئةعلى مستوى  لیمدة التعد

 45   1124.01 میقانون التعل -أسباب السالمة إلى المؤقتة من قبل مسؤول جلسة االستماع بالنسبة  لةیالبد ةیمیالتعل ئةیلببا االلتحاقمستوى على  لیمدة التعد

ای 45 غضون في ةیالمعن األطراف إلى دیربالقرار المرسل بال  45   1123.25 میقانون التعل - العاجلة االستماع جلسة في وم 

ای 30في غضون  لیللحاجة إلى وجود بد ةیالمحل میسلطة التعل دیتحد  30   (g)1115.03 میقانون التعل -من اإلحالة  وم 

 30   (d)1115.05 میقانون التعل - میمن قبل مفوض التعل قیبعد إجراء تحق لیولي األمر البد نییإلغاء تع

 30   (d)1115.05 میقانون التعل - لیبإنھاء عالقة ولي األمر البد لیدالبوولي األمر  ةیالمحل میإلى سلطة التعل ةیمیمن اإلدارة التعل إخطار كتابي

ای 55اتخاذ القرار في غضون  يرجی ل،یولي أمر بد نییعلى تع عترضی ولي األمرإذا كان   55   (2)(b)1115.09 میقانون التعل - وم 

قانون  - ةیالمحل میعبر سلطة التعل دیبالبر كیاإلخطار الكتابي المسبق المرسل إل خیالرد خاللھا على طلب الموافقة من تار ولي األمرعلى  جبیالتي  امیاأل

  (a)1120.03 میالتعل
 14 

 -منھا  صالیبإ ةیالمحل میعبر سلطة التعل دیبالبر كیاإلخطار الكتابي المسبق إل إرسال خیمن تار الموافقةخاللھا رفض  ولي األمرعلى  جبیالتي  امیاأل

  (c)1120.04 میقانون التعل
 14 

 14   (a)1120.06 میقانون التعل -في الرد على طلب الموافقة  ولي األمرالمقترح إذا أخفق  لیلتعدا ذیتنف ةیالمحل میسلطة التعلل بعدھا یجوزالتي  امیاأل

 60   (e)1121.02 میالتعلقانون  -لحل الشكوى  ةیالمدة الزمن

 95   1121.04 میقانون التعل - ھایحل الشكوى في حال طلب إعادة النظر ف

 20   (a)1121.04 میقانون التعل - امیأ 10الطلب من المفوض إعادة النظر في نتائج الشكوى في غضون 

 15   (b)1121.04 میقانون التعل -المفوض طلب إعادة النظر في الشكوى  ستكملی

 C:24 I(b)   5-186النظام األساسي المشروح المنقح  -لوساطة ا سیحضرون الذین باألشخاصإخطار 

ای 30إجراء الوساطة في غضون طلب من   C:24 II(b)   30-186النظام األساسي المشروح المنقح  - وم 

 10   (h)205.03 میقانون التعل - تھمیقض فيبالجوانب المھمة  صیأطراف الوساطة لتلخ میقبل تقد

ای 30وجلسات االستماع حالة الوساطة في غضون  عیإلى مكتب التشر طیالوس قدمی  30   (m)205.03 میقانون التعل - ةیمن جلسة الوساطة المبدئ وم 

 C:23-b II(a)   5:186النظام األساسي المشروح المنقح  - تھمیقض فيلجانب المھم ل اص  یتلخفي المؤتمر الحیادي  الوساطة أطراف میقبل تقد

 

  

  



 

29  
 2018 أبریل   ریھامبشا ویالخاص في ن میللتعل ةیالضمانات اإلجرائ بیكت

 

 

 
 

 

 

ای 120في غضون  جلسة االستماع وفق األصول القانونیةاالستئناف على قرار   C:16-b IV – V  120-186النظام األساسي المشروح المنقح  - وم 

 5  (b)1123.15 میقانون التعل - جلسة االستماع وفق األصول القانونیةاألطراف قبل  نیب تبادله یجريمقترح بالوقائع  انیب

ای 30في غضون  جلسة االستماع وفق األصول القانونیةالكامل لقرار  ذیالتنف  30  (a)1123.22 میقانون التعل - وم 

 90  (b)1123.22 میقانون التعل -قرار مسؤول جلسات االستماع  ذیتنف صفیوجلسات االستماع  عیكتابي إلى مكتب التشر ریتقر

ای 14في غضون  جلسة االستماع وفق األصول القانونیةاألول من  ومیال حدثی  20  (2)(c)1123.25 میقانون التعل -من الطلب  وم 

ای 20( في غضون NHSEIS) ریھامبشا وین في الخاص میالتعل معلومات نظام إلى المعلومات إدخال ةیمسؤول ةیالمحل میتتحمل سلطة التعل  اإلجراء من وم 

  1126.07 میالتعلقانون  -ه إدخال الالزم

20 

 

 ة یدرسمال امیاأل 

 

  میقانون التعل -من أي إعاقة(  عانونیال  نی)إذا لم تكن ھناك خدمات تقدم للطالب الذ بيیاألولى من االستبعاد التأد امیأ 10 الـال توجد خدمات في فترة 

 1124.01 

10 

 10  1124.02 میقانون التعل - 1124.01 میقانون التعل - االلتحاقمستوى  ریی= تغ ةیبیلالستبعاد ألغراض تأد ةیالمتتال امیاأل

 180  189:1النظام األساسي المشروح المنقح  -في العام الدراسي = عام دراسي  امیاأل

 10+  1124.01 میقانون التعل - ةیبیلالستبعاد ألغراض تأد ةیتراكم امیأ

 -المظھر السلوكي  دیعلى المنطقة إجراء مراجعة تحد جبی، مدرسیة امیأ 10في غضون  االلتحاقمستوى  لیمن قرار تعد امیأ

  ((e)300.530 ةیدرالیمن مدونة اللوائح الف 34)الفقرة  1124.01 میقانون التعل

10 

 45 (e)1123.18 میقانون التعل -الممنوح(  دیوالتمد ابی)الغ القانونیة األصول وفق االستماع جلسةإلى كل أطراف  دیبالبره قرار وإرسالإلى التوصل  امیأ

 یوجد ال  1123.02 میقانون التعل -1123.01 میقانون التعل -المناسب المجاني  الحكومي میالتعل میتقد تمی - امیأ 10عن  دیالمؤقت/الطرد فترة تز قافیأثناء اإل
 عدد

من  نیمع

 امیاأل

 

 عمل  امیأ 

 

 112.02 میقانون التعل -عمل(  امیفق أاتو التي العطالت امی)بما في ذلك أ الحكومةإخطار مسبق باستبعاد الطفل إلى مدرسة خاصة على نفقة 

  (iii)(I)(d)2000.148 ةیدرالیمن مدونة اللوائح الف 34)الفقرة 

10 

 میقانون التعل - جلسة االستماع وفق األصول القانونیة قضیةفي اإلفصاح عنھا ألي طرف  تمیلم  دةیأدلة جد میالحد من تقد -جلسة استماع عاجلة 

1123.25 g)) 

2 

 g)) 2 1123.25 میقانون التعل - وفق األصول القانونیةالعاجلة جلسة االستماع األول في حالة  ومیقبل ال ةدلاأل تبادل

 b)) 5 1123.15 میقانون التعل - ةیالعاد االستماع وفق األصول القانونیةجلسة األول في حالة  ومیقبل ال لیالدل لیتعد

 5  (3)(c)1123.17 میقانون التعل - جلسة االستماع وفق األصول القانونیة قضیةاإلفصاح عنھا ألي طرف في  تمیلم  دةیأدلة جد میالحد من تقد

 10  1124.01 میقانون التعل - االلتحاقمن مستوى  بيیبعد االستبعاد التأد امیأ 10عن  دیفترة ال تز بعدالفردي  میبرنامج التعل قیفر یجتمع

 5  (b)1123.15 میقانون التعل - جلسة االستماع وفق األصول القانونیةاألول من استئناف  ومیمقترح للوقائع قبل ال موجز انیب

 15  (e)-(d)1106.01 میقانون التعل -لعقد اجتماع إحالة بعد استالم اإلحالة  بیالترت
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 االختصارات
 
 جمیع ستیالخاص. ل میالتعل نیقوان /وحقوق الخاص میالتعل ةیبعمل تعلقی مایف المستخدمة الشائعة باالختصارات قائمة ليی مایف

 أداة لمساعدتك في فھم مواد وإنمامكتملة،  تكون أن قائمةالھذه  منالھدف  لیس. بیفي ھذا الكت واردة  االختصارات المدرجة ھنا 
 .الخاص میالتعل

   

 الموضوع االختصار
ABA قيیالتطب السلوك لیتحل 

ADA اإلعاقة ذوي من نییكیاألمر قانون 

ADD/ADHD النشاط فرط اضطراب /االنتباه نقص اضطراب 
APE المعدلة البدنیة ةیالترب 

ASL ةیكیاألمر اإلشارة لغة 

AT(S) (خدمات )المساعدة ةیالتقن 

CAPD ةیالمركز ةیالسمع المعالجة اضطرابات 

CASA المحكمة قبل من نیالمع الخاص المحامي 

CEC نیالمتفوق األطفال مجلس 

CF سيیالك فیالتل 

CFR ةیدرالیالف اللوائح مدونة 

CHINS خدمات إلى وناجتحی نالذی األطفال 

CMHC ةیالمجتمع ةیالنفس الصحة مراكز 
CP الدماغي الشلل 

DD النمو إعاقات(/ التاسع العام وحتى الوالدة من) النمو في التأخر 

DDC النمو إعاقات مجلس 

DHHS ةیاإلنسان والخدمات الصحة وزارة 

DOE ةیمیالتعل اإلدارة 

DRC اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق مركز 

DCYF واأل سر والشباب األطفال قسم 

DS داون متالزمة 

DP ةیالقانون األ صول وفق 

ED العاطفي االضطراب 

EI المبكر التدخل 
EIN شبكة التدخل المبكر 

ELL تعلم  ةیزیاإلنجل اللغة م 

ESSA 

ESL 

 النجاح في بلطا كل حق قانون

 ةیثان كلغة ةیزیاإلنجل اللغة

ESY الممتد الدراسي العام 

FAPE المجاني المناسب الحكومي میالتعل 

FAS الكحولي نیالجن متالزمة 

FBA فيیالوظ السلوك مییتق 

FCESS األسرة على ركزی الذي المبكر والدعم الخدمات 

FERPA ةیمیالتعل األسرة وحقوق ةیالخصوص قانون 

HI سمعال ضعف 
ID ةیذھن إعاقة 

IDEA 2004 2004 لعام اإلعاقة ذوي من األشخاص میتعل قانون  

IEE المستقل ميیالتعل مییالتق 

IEP الفردي میالتعل برنامج 

IFSP األسرة لدعم ةیالفرد الخطة 

IQ الذكاء نسبة 

LD التعلم في ةصعوب 

LEA ةیالمحل میالتعل سلطة 

LEP ةیزیاإلنجل للغة محدود إتقان 

LRE اییتق األقل ئةیالب  د 

MD العضالت ضمور 
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NF عصبي فیتل 

NHSEIS ریھامبشا وین في الخاص میالتعل معلومات نظام 

NVLD/NLD اللفظي ریغ التعلم صعوبات 

OCD القھري الوسواس اضطراب 

OCR ةیالمدن الحقوق مكتب 

ODD المتحدي المعارض اضطراب 

OHI آخر يصح ضعف 

OSEP الخاص میالتعل برامج مكتب 
OT المھني العالج 

PBIS ةیجابیاإل ةیالسلوك والتدخالت الدعم وسائل 

PDD التوحد طیف اضطرابات 

PDD/NOS المحددة ریغ ،التوحد طیف اضطرابات 

PIC األمور أولیاء معلومات مركز 

PTI األمور أولیاء بیوتدر معلومات مركز 

PL العام القانون 

PT عيیالطب العالج 

PTSD الصدمة بعد ما اضطراب 

RAD التفاعلي التعلق اضطراب 

RSA المنقح المشروح األساسي النظام 
SEA ةیالرسم میالتعل سلطة 

SAC ةیالرسم ةیاالستشار اللجنة 

SAIF الفكري األداء مییتق اختصاصي 

SAU ةیمدرس ةیإدار وحدة 

SI الحسي التكامل 

SLD نةیالمع التعلم صعوبات 

SLP واللغة النطق أمراض اختصاصي 

SLS 

SP 

 واللغة النطق اختصاصي

 الخدمة خطة

SS المعدلة جةیالنت 

SS ةیاسیالق جةیالنت 
SSI ليیالتكم الضمان دخل 

SSDI العجز عن االجتماعي الضمان دخل 

TBI ةیالرض   الدماغ إصابات 

TTD/TTY الكاتبة المبرقة 

VR المھني لیالتأھ إعادة 

WAIS نیالبالغ لذكاء وكسلر اسیمق 

WISC األطفال لذكاء وكسلر اسیمق 

WPN مسبق كتابي إخطار 

WPPSI ةیاالبتدائ المرحلة وفي المدرسة قبل الذكاء اسیلق وكسلر اسیمق 
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 الملحق أ: 

  الحكومیین نیأو التأم المخصصاتخطي بشأن استخدام  إخطار

  

  
  ینالحكومی نیأو التأمالمخصصات خطي بشأن استخدام  إخطار

  
  

 الوصي،  /ولي األمر دیالس
  

، اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل درالي،یالخاص الف میبموجب قانون التعل تكیمعلومات حول حقوقك وحماب زویدكلتالكتابي  خطارأنت تتلقى ھذا اإل

 برنامج ھي ر،یھامبشا وی" في نناالحكومی نیالتأم أو المخصصات" .بك أو بطفلك ینالخاص الحكومیین نیالتأم أو المخصصاتبشأن استخدام 

"Medicaid"،  بالوالیة  الخاصلمدارس ل ةیبرنامج المساعدة الطب خاللمن  هریتوف تمیوالتي(State’s Medicaid to Schools) بما في ذلك برامج ،

على  ریھامبشا ویفي ن ةیمیالمناطق التعل تتلقى، (Medicaid to Schools)من خالل برنامج  مدارة. ةیالمقدمة من خالل مؤسسة رعا ةیالمساعدات الطب

 . ةیأو من الوال ةیمحل لیأن تأتي من مصادر تمو یجبالتي كان  عام كل الدوالرات نییمال ةیمستوى الوال

  

ا من التعل اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میصندوق قانون تعل دفعی ایأ مكنیالخاص للطفل والخدمات ذات الصلة.  میجزء  استخدام األموال من برنامج  ض 

الخاص  میالتعل فیللمساعدة في سداد تكال ةیمیمن قبل منطقتك التعل ر،یھامبشا ویفي ن Medicaidن برنامج كو  والتي ت   ن،یوالتأم المخصصات الحكومیة

  مخصصاتاالستفادة من  ةیمیلمنطقتك التعل مكنیموافقتك. ال  میالفردي لطفلك، لكن فقط إذا اخترت تقد میوالخدمات ذات الصلة على أساس برنامج التعل

Medicaid أقساطك.  ادةیأو ز ازاتیمثل خفض تلك االمت ك،یإلى فرض تكلفة عل ؤديیلطفلك إذا كان ذلك س 

  

بغض النظر عن منح موافقتك للمنطقة ه ب الخاص الفردي میالتعل برنامج في الخدمات كل على طفلك حصول ضمان ةیمسؤول ةیمیتتحمل المنطقة التعل

 ستمریلن تتأثر الخدمات المقدمة لطفلك؛ وفلطفلك أم ال. إذا لم تمنح موافقتك، أو سحبتھا بعد منحھا،  الحكومیین نیأو التأم المخصصاتباستخدام  ةیمیالتعل

ایطلب منك أی  الفردي لطفلك. وال  میكل الخدمات في برنامج التعل میتقد  لحصول طفلك على خدمات  Medicaidفي  لیالتقدم بطلب للتسج ض 

 الخاص.  میالتعل

  

 كتابي  إخطار میة تقدحاالت ضرور

 تمنحك أن ھایعل جبیالخاصة بطفلك ألول مرة،  Medicaid ةیالمساعدات الطب علىصول حللموافقتك  میتقد ةیمیقبل أن تطلب منك المنطقة التعل

 . اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میھذا والمتاح لك بموجب قانون تعل ةیالحقوق والحما إخطار

  

 ةیالستخدام المساعدات الطب ةیمیلك قبل أن تسعى المنطقة التعل خطارھذا اإل میتقد اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میقانون تعل شترطی •

Medicaid  .لطفلك ألول مرة 

  .للمرة األولى المخصصاتقبل حصولھا على موافقتك على استخدام تلك  •

 بعد ذلك.  سنویة   بصورة   •
 

ة وكذلك بلغتك األصل فھمھایبلغة  خطاراإل ھذاكتابة  جبی  بذلك.  امیر القتعذ   إذا إال تستخدمھا، أخرى اتصال لةیأي وسبأو  ةیالعام 

  

  أولیاء األمورموافقة 

الخاص والخدمات ذات  میالتعل فیبطفلك للمرة األولى لسداد تكال ینالخاص الحكومیین نیالتأم أو المخصصاتم استخدا ةیمیلمنطقتك التعل مكنیقبل أن 

 ةیمیموقعة ومؤرخة. ستقدم لك منطقتك التعل ةیأوال  الحصول على موافقتك الكتاب اھیعل نیتعی، اإلعاقةاألشخاص من ذوي  میالصلة بموجب قانون تعل

 . واحدةالحصول على موافقتك مرة  ةیمیطلب فقط من منطقتك التعلی   .خھایوتأر عھاینموذج استمارة موافقة لتوق
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 : نیأجز إلى الموافقة شرط نقسمی

 . ةیالمسؤولة عن إدارة المساعدة الطب ةیللطفل للوكالة الحكوم ةیالشخص فیالموافقة على الكشف عن معلومات التعر .(1

إلى  ةیمیألغراض الفوترة من قبل المنطقة التعل نةیمع ةیشخص فیاإلفصاح عن معلومات تعر نیتعیلطفلك، س ةیللوصول إلى المساعدات الطب •

 أن قبل ةیالكتاب موافقتك على الحصول لزمی درالي،ی. بموجب القانون الفةیفوترة المساعدات الطب لیأو وك ةیالحكوم ةیوكالة المساعدات الطب

دة للھویة الشخصیة  معلومات   عن ةیمیالتعل المنطقة تفصح  أو  الفردي میأو رقم الطالب أو برنامج التعل ه)مثل اسم طفلك أو عنوانمحد  

الستخدام  ةیمع بعض االستثناءات. تسمح موافقتك المبدئ ة،یمیإلى طرف آخر بخالف المنطقة التعل میةیالتعل( من سجالت طفلك میینتائج التق 

دة للھویة الشخصیة معلومات  باإلفصاح عن  ةیمیللطفل للمنطقة التعل ةیالمساعدات الطب  إلى ة،یالطب المساعدات عن ضی، الالزمة للتعومحد  

 .ةیالطب المساعدات فوترة لیوك أو ةیالحكوم ةیالطب المساعدات وكالة
  

 : ةیللحصول على مساعدات الطفل الطب انیب .(2

 ةیأي خدمات طب في ي  سلب ر  یتأث لھا كونی لن كما شيء، أي ةیالطب طفلك مساعدات باستخدام ةیمیلن تكلفك موافقتك التي تسمح للمنطقة التعل •

 : ةیبشأن استخدام المساعدات الطب نةیمع ةی. ھناك حماةیطفلك عبر نظام المساعدات الطب تلقاھایقد  ةیضرور

o للطفل  ةیاستخدام المساعدات الطب مكنھایقبل أن  ولي األمرل ةیالكتابموافقة الالحصول على  ةیمیعلى المنطقة التعل نیتعی 

 ألول مرة. 

o  ليی فیماتسبب سی االستخدام ھذا كان إذا للطفل ةیالطب المساعدات)استخدام(  على الحصول ةیمیالتعل للمنطقة مكنیال : 

  .أخرى ةیمساعدات طب مخصصاتأو أي  اةیالمتاحة مدى الح ةیالتغط لیتقل ▪

ستكون  - خالف ذلك -مقدمة في المدرسة أو مكان آخر( والتي ال)سواء  ی االخدمات الالزمة طب تكلفة األسرة تسدید ▪

 للطفل.  ةیبمشمولة في المساعدات الط

 .نیأو التأم المخصصاتؤدي إلى وقف یاألقساط )عند االقتضاء( أو  ادةیز ▪

 المتعلقة بالصحة.  ةیلإلعفاءات القائمة على المجتمع والمنزل، على أساس النفقات اإلجمال ةید األھلبفق المخاطرة ▪
  

 سحب الموافقة  •
  

دة للھویة الشخصیة  معلومات   عنلإلفصاح  ةیمیإذا قدمت موافقتك للمنطقة التعل • المسؤولة عن إدارة  ةیلطفلك إلى الوكالة الحكوممحد  

 . أي وقتسحب موافقتك في  دراليیلك بموجب القانون الف حقیفللطفل،  ةیالمساعدات الطب
  

الخاص والخدمات ذات  میلك أو لطفلك للتعل المخصصات الحكومیةأو  نیمواصلة فوترة برنامج التأم ةیمیمن المنطقة التعل دیإذا كنت ال تر •

الحصول على  ةیمیللمنطقة التعل حی، فسوف تحتاج إلى سحب موافقتك التي تتاإلعاقةاألشخاص من ذوي  میالصلة بموجب قانون تعل

أو برنامج  المخصصات الحكومیةإلى للوصول  ةیمی. بسحب موافقتك، أنت تنھي سلطة المنطقة التعللطفلك ةیالمساعدات الطب مخصصات

 الستمارة السحب الموقعة.  ةیمیسحب الموافقة ھذه عند استالم المنطقة التعل سريی. نیالتأم
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 للطفل  ةیلموافقة للحصول على المساعدات الطبا وصيال /األمر ليفي حال سحب و فقطأكمل القسم أدناه 

  

  سحب الموافقة

  

 ______/_______/______ الدیالم خیتار  اسم الطالب:____________________________________ 

  

 ______________________________________ ةیالمساعدات الطب فیرقم تعر

  

للطفل. أتفھم أن ھذا  ةیعلى المساعدات الطبلحصول با ةیمیر أعاله، أسحب موافقتي على السماح للمنطقة التعلوذكملطالب الا وصي /ولي أمربصفتي 

 .الصلة ذات والخدمات لطفلي الخاص میالتعل فیتكال سداد في للمساعدة لطفلي ةیالطب المساعدات استخدام على قادرة تعود لن ةیمیالتعل المنطقة أن عنيی

 الوصي.  /ولي األمرالستمارة سحب الموافقة الموقعة من  ةیمیعند استالم المنطقة التعل اھذسحب الموافقة  سريی

  

 _______________________________________                                 _______________________  

  ومیال خیتار                                        ولي األمر عیتوق

  

 الوصي  /ولي األمرنسخة إلى -----النسخة األصل في ملف الطالب


