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متطلبات الضمانات اإلجرائية بموجب قانون 
تحسين القدرات التعليمية للمعاقين لعام 

2004 )Individuals with 
Disabilities Education Act 

)IDEA(( وقانون الوالية  
 

باعتبارك أحد أولياء األمور، فإنك عضوًا مهًما ضمن 
يتخذ  الفريق المتعدد التخصصات الخاص بطفلك.

الفريق المتعدد التخصصات قرارات بشأن التقييمات 
بينما يطور فريق متعدد تخصصات آخر،  واألهلية.

 تربوي الفرديُيدعي لجنة البرنامج ال
 (Individualized Education Program 

(IEP))  توصيات من أجل خدمات تعليمية خاصة ،
لطفلك. لديك فرصة للمشارآة في مناقشات اجتماع 

اتخاذ  الفريق المتعدد التخصصات وعمليات 
   حول احتياجات طفلك للتعليم الخاص. القرارات

 
اإلجرائية، المعلومات التالية، والمتعلقة بالضمانات 

توضح حقوقك بموجب القانون الفيدرالي وقانون 
يمكن للمرء أن يتوقع أن هذه الحقوق  والية ميسيسيبي

هدفها ضمان مشارآة اآلباء في برامج التعليم 
  الخاص. 

 
من  137-23-37المعدلة باألقسام  يرجي االلتزام 

 فيما يتعلق بأحكام 1972 قانون والية ميسيسيبي لعام
  اإلجرائية للطفل المعاق. الضمانات 

 
 هذا اإلجرائية الضمانات إشعار من نسخة تقديم يجب
   :  يلي ما باستثناء دراسي، عام آل فقط واحدة مرة
 إلجراء طلبك عند أو األولية اإلحالة عند  -أ

 .تقييم إعادة أو تقييم
 Mississippiعند تسلم أول شكوى ( - ب

Department of Education 
(MDE) بالوالية في العام ) خاصة

 الدراسي.  
 إجراءات جلسة لعقد طلب أول تسلم عند - ت

  .  الدراسي العام في قانونية
 عندما الحضور انضباط إلجراءات وفقًا - ث

 .المكان في تغيير يحدث
بعد االجتماع األولي للجنة البرنامج التربوي  -ج

 .   (IEP)الفردي الخاص بطفلك
  . نسخة على لبالحصو طلبك على وبناًء -ح
 
 
 

 
تعبر المراجعات عن التوصيات الجديدة لتعديالت 

. 2004قانون تحسين القدرات التعليمية للمعاقين لعام 
أبريل  14وقد صدرت اللوائح التنظيمية الفيدرالية في 

أآتوبر. ثم صدرت  13، وتم تفعيلها في 2006
وأصبحت  ، 2008ديسمبر  1تعديالت إضافية في 

 . 2008ديسمبر  31 سارية يوم
  

تتوفر معلومات إضافية بشأن التعليم الخاص وهذه 
 الضمانات اإلجرائية عن طريق االتصال بمشرف 

المحلي أو مدير المدرسة الخاص بك،  التعليم الخاص
 أو منظمة الدعوة األبوية، أو قسم توعية اآلباء الخاص 

Mississippi Department of Education أو ،
  0408-544-877-1 خاص على مكتب التعليم ال

 
تتفق هذه الوثيقة مع إشعار وزارة التعليم األمريكية الخاص 

) وتتضمن 2009(يوليو  النموذجية بالضمانات اإلجرائية
  متطلبات خاصة بوالية ميسيسيبي.  

 
  تتوفر هذه الوثيقة إلكترونيًا من خالل الموقع: 

http://www.mde.k12.ms.us/special-
education/special-education-for-parents 

 
  يتم تحويل األسئلة الخاصة بهذه الوثيقة إلي: 

Parent Outreach Division 
Mississippi Department of Education 
359 North West Street 
P.O. Box 771 
Jackson, MS  39205-0771 
601-359-3498 
1-877-544-0408 
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  معلومات عامة
 

  إشعار قبل نشاطات إيجاد الطفل
 

قييم وتحديد هوية قبل أي نشاط رئيسي يتمثل في ت
ومكان األطفال الذين هم في حاجة للتعليم الخاص 

(معروف أيضًا بـ"إيجاد  به والخدمات المرتبطة
الطفل")، يجب نشر اإلشعار أو اإلعالن عنه في 

الصحف أو وسائل اإلعالم األخرى، أو آليهما مًعا، 
إلى جانب تداوله بشكل مالئم من أجل إعالم أولياء 

  أنحاء الوالية باألنشطة. األمور في جميع
 

  إشعار خطي مسبق
§300.503  

 
  إشعار

يجب أن يتم إذا لم تتنازل عن الجدول الزمني 
منطقة  قبل قيام أيام تقويمية  7إعطاؤك إشعار خطي 

  المدرسة، 
أو تقييمه أو  طفلك أو تغيير تعريف  بقبول  .1

مكانه التعليمي، أو أحكام التعليم العام 
 free appropriateالمناسب والمجاني (

public education (FAPE)) للطفل؛ (
 أو

قبول أو تغيير تعريف طفلك أو  برفض  .2
 FAPE تقييمه أو مكانه التعليمي، أو أحكام 

 لطفلك
 

  محتوى اإلشعار
  يجب على اإلشعار الكتابي أن:

يوضح بالتفصيل اإلجراء الذي تعتزم  .1
 المنطقة التعليمية اتخاذه أو ترفض القيام به؛

 وضح السبب الذي يجعل المنطقة التعليمية وي .2
 اتخاذ اإلجراء أو ترفض القيام به؛ تقترح

يصف آل إجراء تقييمي أو تقويم أو سجل  .3
أو تقرير استخدمته المنطقة التعليمية في 

اتخاذ اإلجراء أو  اقتراح اتخاذ قرار بشأن 
 رفضه؛

يشتمل على بيان يضمن لك التمتع بحقوقك  .4
ات الوقائية الواردة بموجب أحكام اإلجراء

 (Individuals في "الجزء ب" من قانون
with Disabilities Education Act  

)IDEA((؛ 
ُيعلمك بكيفية الحصول على وصف  .5

 لإلجراءات الوقائية إذا آان اإلجراء الذي 
المنطقة التعليمية أو ترفض القيام به  تقترحه

 ليس إحالة أولية للتقييم؛

تصال بهم يتضمن مصادر يمكنك اال .6
لمساعدتك في فهم "الجزء ب" من قانون 

IDEA؛ 
 يصف أي اختيارات أخرى تأخذها لجنة  .7

IEP  في االعتبار ويذآر سبب رفض هذه
 واالختيارات؛ 

يقدم وصف لألسباب األخرى التي جعلت  .8
اتخاذ اإلجراء أو  تقترح منطقة المدرسة 

 ترفضه.
 

  آتابة اإلشعار بلغة مفهومة
  ر:يجب أن يكون اإلشعا

 مكتوًبا بلغة يمكن أن يفهمها عامة الناس؛ .1
األصلية أو نمط التواصل  بلغتك ومتوفًرا  .2

 اآلخر المستخدم، ما لم يكن من الواضح أنه 
 القيام بذلك. ليس باإلمكان

 
إذا لم تكن اللغة األصلية أو نمط التواصل اآلخر 

المستخدم لغة يمكن التعبير عنها بالكتابة، فيجب على 
  أن: تتأآد رسة أن منطقة المد

تتم ترجمة اإلشعار لك شفهًيا أو بوسائل  .1
أخرى إلى لغتك األصلية أو نمط التواصل 

 اآلخر؛
 يتفهم المرء محتوى اإلشعار؛ .2
ويوجد دليل آتابي على أنه تم استيفاء  .3

 .2 أعاله و 1العنصرين رقم 
 

  اللغة األصلية
§300.29 

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

،  عادة اللغة التي يستخدمها هذا الشخص  .1
أو، في حالة الطفل، اللغة التي يستخدمها 

 ؛عادة ولي أمر الطفل 
في جميع حاالت التواصل المباشر مع  .2

الطفل (بما في ذلك تقييم الطفل)، اللغة التي 
في  في المنزل أو عادة يستخدمها الطفل 

 بيئة التعلم.
 

بالنسبة لشخص مصاب بالصمم أو العمى، أو بالنسبة 
لغة مكتوبة، يكون التواصل عبر  يعرف لشخص ال 

(مثل لغة  هذا الشخص الطريقة التي يستخدمها 
  اإلشارة، أو طريقة برايل، أو التواصل الشفوي)
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  البريد اإللكتروني
§300.505 

 
اء األمور خيار إذا آانت منطقة المدرسة تقدم ألولي

تسلم المستندات عبر البريد اإللكتروني، فيمكن للمرء 
  اختيار تسلم ما يلي عبر البريد اإللكتروني:

 إشعار آتابي مسبق؛ .1
 إشعار اإلجراءات الوقائية؛ .2
 واإلشعارات ذات الصلة بالطلب القانوني. .3

 
  التعريف -موافقة ولي األمر 

§300.9 
 

  الموافقة
  :الموافقةتعني 

إطالع المرء بالتفصيل بلغته األصلية أن يتم  .1
أو نمط التواصل اآلخر (مثل لغة اإلشارة أو 

طريقة برايل أو التواصل الشفوي) على 
جميع المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي 

 يعطي موافقة بشأنه.
وأن يفهم المرء ويوافق آتابة على ذلك  .2

اإلجراء، وتصف الموافقة ذلك اإلجراء 
وجدت) التي سيتم  وتسرد السجالت (إن

 إفشاؤها ولمن؛ 
وأيضًا، أن يفهم الشخص أن الموافقة ُتعد  .3

أمًرا طوعًيا من جانبه ويمكن سحبها في أي 
 وقت.

 
إذا رغب الشخص في إبطال (إلغاء) الموافقة بعد أن 
بدأ طفله في الحصول على التعليم الخاص والخدمات 

إن  ذات الصلة، فيجب عليه أن يقوم بذلك آتابًيا.
سحب موافقتك ال ينفي (يلغي) إجراًء قد حدث بعد أن 

فضًال عن   منحت موافقتك عليه ولكن قبل أن تسحبها.
ذلك، ال تتم مطالبة المنطقة التعليمية بتعديل (تغيير) 

سجالت التعليم المتعلقة بطفلك إلزالة أية مراجع تفيد 
بأن طفلك قد حصل على تعليم خاص وخدمات ذات 

  افقة.صلة بعد سحب المو
 

  موافقة ولي األمر
§300.300 

 
ال تستطيع منطقة المدرسة إجراء تقييم مبدئي لطفلك 
بهدف تحديد ما إذا آان طفلك مؤهًال بموجب "الجزء 

للحصول على تعليم ذوي  IDEAب" من قانون 
االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة دون، 

 أوًال، إرسال إشعار آتابي مسبق إليك يوضح اإلجراء

المقترح وآذلك دون الحصول على موافقتك آما 
" و إشعار خطي مسبق توضح الفقرات المعنونة "

  ".موافقة ولي األمر "
 

يجب على منطقة المدرسة بذل جهود معقولة 
للحصول على موافقتك المدروسة على إجراء تقييم 

مبدئي لتحديد ما إذا آان طفلك يعد طفًال من ذوي 
  .االحتياجات الخاصة أم ال

 
هذا، وال تعني موافقتك على التقييم المبدئي أنك قد 
منحت أيًضا موافقتك لمنطقة المدرسة آي تبدأ في 

إعطاء تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وما يتصل به 
  من خدمات لطفلك.

 
ال تعتبر منطقة المدرسة رفضك للموافقة على إحدى 
 اسًا الخدمات أو النشاطات المتعلقة بالتقييم المبدئي، أس

 لرفض تقديم أي خدمات لك أو لطفلك أو مخصصات
أو نشاط، إال إذا آان هناك متطلب آخر للجزء ب من 

  يجعل منطقة المدرسة تفعل ذلك.   IDEA قانون 
 

إذا آان طفلك ملتحقًا بمدرسة عامة أو آنت تسعى 
إللحاقه بمدرسة عامة وقد رفضت أن تمدنا بالموافقة 

طلب الموافقة على إجراء أو فشلت في الرد على 
التقييم المبدئي، فربما تسعى منطقة المدرسة، ولكن 

ليس إلزامًا عليها، إلجراء التقييم المبدئي لطفلك 
أو شكوى اإلجراءات IDEA مستغلة وساطة قانون 

القانونية واجتماع التسوية وإجراءات االستماع 
لن تنتهك منطقة مدرستك   القانونية المحايدة. 

والتعرف عليه  تها بشأن تحديد موقع طفلكالتزاما
لم تكن تسعى لتقييم طفلك في هذه  وتقييمه إذا
  . الظروف

 
  قواعد خاصة بشأن التقييم المبدئي للقاصرين
   - إذا آان الطفل قاصًرا وال يعيش مع  أحد أبويه

 
فال يتعين على منطقة المدرسة الحصول على موافقة 

ي لتحديد ما إذا آان من ولي األمر إلجراء تقييم مبدئ
الطفل يعد من ذوي االحتياجات الخاصة أم ال في 

  الحاالت التالية:
إذا لم تتمكن منطقة المدرسة من العثور على  .1

ولي أمر الطفل؛ على الرغم من الجهود 
 أوالمعقولة المبذولة للقيام بذلك، 

إذا تم إنهاء حقوق ولي األمر وفًقا لقانون  .2
 أوالوالية؛ 
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ضي بتعيين الحق في اتخاذ إذا قام القا .3
القرارات التعليمية وفي الموافقة على التقييم 

 المبدئي إلى فرد غير ولي األمر.
 

، بحسب تعريف قانون القاصر (تحت وصاية الوالية)
IDEA ،آما تحدد الوالية التي يعيش فيها الطفل ،

  هو: 
 طفًال موضوًعا تحت الرعاية؛ .1
جب يعتبر قاصًرا تحت وصاية الوالية بمو .2

  أوقانون الوالية؛ 
 في حضانة وآالة عامة لرعاية األطفال. .3

 
وال يتضمن مصطلح قاصر بالوالية الطفل الموضوع 

بالتبني يستوفي ولي أمر تحت الرعاية الذي له 
تعريف مصطلح ولي األمر آما هو مستخدم في قانون 

IDEA.  
 

  موافقة ولي األمر على الخدمات
تبذل جهودًا معقولة يجب على المنطقة التعليمية أن 

من أجل الحصول على موافقتك المبنية على معرفة 
قبل توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 

  ذات الصلة لطفلك للمرة األولى.
 

وإذا لم ترد على طلب تقديم موافقتك على أن يحصل 
طفلك على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 

أو إذا رفضت منح هذه  ذات الصلة للمرة األولى،
الموافقة، أو أبطلت (ألغيت) موافقتك خطيًا الحقًا،  فقد 

تستخدم منطقة المدرسة الضمانات اإلجرائية (أي،  ال
الوساطة أو اجتماع التسوية أو جلسة االستماع 

القانونية المحايدة) من أجل الحصول على اتفاق أو 
دمات حكم بتوفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخ

الخاص  IEPذات الصلة (المقررة من قبل فريق 
  بالطفل) لطفلك دون موافقتك.

 
وإذا رفضت تقديم موافقتك على أن يحصل طفلك على 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة 

للمرة األولى، أو إذا لم ترد على طلب الموافقة، أو 
قدم منطقة أبطلت (ألغيت) موافقتك خطيًا الحقًا، ولم ت

المدرسة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 
ذات الصلة التي قد سعت المنطقة من أجل الحصول 

  على موافقتك بشأنها، فإن منطقة المدرسة:  
 FAPE ال تنتهك اشتراط ضرورة توفير  .1

لطفلك بسبب فشلها في تقديم هذه الخدمات 
 لطفلك. 

وال  IEP وليست ملزمة بعقد اجتماع  .2
لطفلك من أجل التعليم  IEP وير برنامج بتط

 تم الخاص والخدمات المرتبطة به والتي 
 طلب موافقتك بشأنها. 

 
إذا أبطلت (ألغيت) موافقتك آتابًة في أي وقت بعد أن 

تلقي طفلك ألول مرة تعليمًا خاصًا أو خدمات ذات 
صلة، عندها لن تستمر منطقة المدرسة في تقديم مثل 

عليها أوال أن تمدك بإخطار  هذه الخدمات، ولكن
خطي مسبق، آما هو موضع في الفقرة بعنوان 

  "إخطار خطي مسبق"، قبل وقف هذه الخدمات. 
 

  موافقة ولي األمر على إعادة التقييم
يجب على منطقة المدرسة الخاصة بك أن تحصل 
على موافقتك المبنية على معرفة قبل أن تعيد تقييم 

  المدرسة أن تثبت:  طفلك، إال إذا أمكن لمنطقة 
أنها اتخذت خطوات معقولة من أجل  .1

الحصول على موافقتك على إعادة تقييم 
 طفلك؛

 وأنك لم ترد.  .2
 

إذا لم توافق على إعادة تقييم طفلك، فقد تسعى منطقة 
المدرسة، ولكنها ليست ملزمة،  إلى إعادة تقييم طفلك 

باستخدام الوساطة أو اجتماع التسوية وإجراءات 
االستماع القانونية المحايدة سعيًا لتجاوز عملية 

آما في  رفضك الموافقة على إعادة تقييم طفلك. 
التقييم المبدئي، فإن منطقة المدرسة ال تنتهك 

إذا لم  IDEA التزاماتها طبقًا "للفقرة ب" من قانون 
  تسع إلعادة التقييم بهذه الطريقة. 

 
ول توثيق الجهود المعقولة المبذولة من أجل الحص

  على موافقة ولي األمر 
يجب أن تملك منطقة المدرسة وثائق للجهود المعقولة 

المبذولة من أجل الحصول على موافقة ولي األمر 
على تقديم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 
ذات الصلة للمرة األولى، وعلى إعادة التقييم، وعلى 
ل تحديد موقع القاصرين تحت وصاية الوالية من أج

يجب أن تحتوي الوثائق على  التقييم المبدئي.  
سجالت بشأن محاوالت منطقة المدرسة في هذه 

  المجاالت، مثل: 
مفصلة للمكالمات التليفونية أو  سجالت  .1

 محاوالت إجرائها ونتيجة تلك المكالمات؛
 المراسالت التي أرسلت إلى ولي ونسخ من  .2

 األمر وأي ردود واردة؛  
 تمت فيارات التي مفصلة للزي سجالت  .3

ولي األمر أو مكان العمل ونتائج تلك  منزل
 الزيارات. 
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  متطلبات الموافقة األخرى
اآلتي دون  بعمل منطقة المدرسة الخاصة بك  تقوم قد 

  الحاجة لموافقتك: 
البيانات الموجودة آجزء من تقييم  مراجعة  .1

 طفلك أو إعادة تقييمه؛
أو خضوع طفلك الختبار أو تقييم آخر  .2

يخضع له آل األطفال، ما لم تكن موافقة آل 
 أولياء األمور قبل هذا االختبار مطلوبة. 

 
ال تعتبر منطقة المدرسة رفضك للموافقة على احدي 

لرفض تقديم أي خدمة  الخدمات أو النشاطات أساسًا 
و نشاط، إال إذا آان لك أو لطفلك أو مخصصات 

 IDEA اك متطلب آخر "للجزء ب" من قانونهن
  جعل منطقة المدرسة تفعل ذلك.  ي
 

نفقتك أو إذا  على إذا ألحقت طفلك بمدرسة خاصة 
آنت تعلمه في المنزل ولم تمدنا بالموافقة أو فشلت في 
الرد على طلب الموافقة بشأن إجراء التقييم المبدئي أو 
إعادة تقييم طفلك، فسوف لن تستخدم منطقة المدرسة 

طة أو اجتماع إجراءات تسوية النزاع (أي الوسا
التسوية أو عملية االستماع المحايدة) وهي غير 

مطالبة باعتبار طفلك مؤهًال للحصول على خدمات 
عادلة (خدمات متاحة لألطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة الموضوعين في مدارسة خاصة بواسطة ولي 
   .األمر)

 
   التقييمات التعليمية المستقلة

§300.502 
 

  عام
ه، لديك الحق في الحصول على آما هو موضح أدنا

 independentالتقييم التعليمي المستقل (
educational evaluation (IEE) لطفلك إذا لم (

توافق على تقييم طفلك الذي قامت بإجرائه منطقة 
  المدرسة.

 
، فيجب على منطقة  IEEوإذا طلبت الحصول على 

المدرسة أن تقدم لك معلومات حول المكان الذي قد 
وآذلك معلومات حول  IEEفيه على تقييم تحصل 

معايير المناطق المدرسية التي تسري على عمليات 
IEE.  

 
  التعريفات

" أنه تقييم التقييم التعليمي المستقل ُيقصد بمصطلح "
يقوم به فاحص مؤهل ليس موظًفا بمنطقة المدرسة 

  المسئولة عن تعليم طفلك.

لمدرسة " أن منطقة االنفقة العامة ُيقصد بمصطلح "
إما أن تدفع التكلفة الكاملة إلجراء التقييم أو تضمن أن 

يتم إجراء التقييم لطفلك مجاًنا، وأن يتم إجراء التقييم 
، الذي  IDEAبما يتوافق مع "الجزء ب" من قانون 

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

  .IDEA الية لتلبية متطلبات "الجزء ب" من الو
 

حق ولي األمر في إجراء التقييم على حساب النفقة 
  العامة

لطفلك على النفقة العامة إذا  IEEلك الحق في إجراء 
لم توافق على التقييم الذي أجري لطفلك من قبل 

  منطقة المدرسة، ويخضع ذلك للشروط التالية:
النفقة  لطفلك على حساب IEE إذا طلبت  .1

العامة، فإنه يجب على منطقة المدرسة، 
(أ) رفع شكوى  :إما، دون تأخير ال لزوم له

بخصوص اإلجراءات القانونية الواجبة 
 جلسة استماع لتوضيح أن لطلب عقد 

 IEE (ب) تقديم  أولطفلك مناسًبا؛  تقييمها
على حساب النفقة العامة، إال إذا أثبتت 

ع أن التقييم منطقة المدرسة في جلسة استما
الذي حصلت عليه ال يستوفي المعايير 

 الخاصة بمنطقة المدرسة.
إذا طلبت منطقة المدرسة عقد جلسة استماع  .2

وآان القرار النهائي أن التقييم الذي أجرته 
منطقة المدرسة لطفلك تقييًما مناسًبا، فال 

، ولكن IEEيزال لديك الحق في إجراء 
 ليس على حساب النفقة العامة.

لطفلك، فقد تسألك  IEEا طلبت إجراء إذ .3
منطقة المدرسة عن سبب اعتراضك على 
 التقييم الذي أجرته منطقة المدرسة لطفلك.

ومع ذلك، قد ال تطلب منطقة المدرسة 
تفسيًرا وقد ال تتأخر، بشكل غير معقول، في 

 لطفلك على النفقة العامة أو  IEEإجراء 
ن طلب لعقد جلسة استماع قانونية م تقديم

أجل الدفاع عن التقييم الذي أجرته منطقة 
 المدرسة لطفلك.

 
لمرة واحدة فقط على النفقة  IEEويحق لك إجراء 

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

 
  عمليات التقييم التي طلبها ولي األمر

امة لطفلك على حساب النفقة الع IEEإذا حصلت على 
أو إذا شارآت منطقة المدرسة في إجراء تقييم لطفلك 

  حصلت عليه على نفقتك الخاصة، فعندئذ:
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يجب على منطقة المدرسة أخذ نتائج التقييم  .1
الخاصة بطفلك في االعتبار، إذا آانت تلك 
النتائج تستوفي معايير منطقة المدرسة فيما 

، في أي قرار يتم IEEيتعلق بعمليات 
 لطفلك؛ FAPEحكام اتخاذه وفًقا أل

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

 بطفلك.
 

  طلبات التقييم من قبل ضباط جلسات االستماع 
لطفلك  IEEإذا طلب ضابط جلسة االستماع إجراء 

آجزء من جلسة االستماع القانونية، يجب أن تكون 
  النفقة العامة. تكلفة التقييم على

 
  معايير المنطقة التعليمية

على النفقة العامة، فإن المعايير  IEEفي حالة إجراء 
التي تم إجراء التقييم وفًقا لها، بما في ذلك مكان التقييم 

ومؤهالت الممتحن، يجب أن تكون هي نفسها 
المعايير التي تتبعها منطقة المدرسة عندما تبدأ في 

الحد الذي تتوافق فيه تلك إجراء أي تقييم (إلى 
  .IEEالمعايير مع حقك في 

 
وباستثناء المعايير الموضحة أعاله، ال يجوز أن 

تفرض منطقة المدرسة شروًطا أو جدوًال زمنًيا فيما 
  على النفقة العامة. IEEيتعلق بالحصول على 

 
التسجيالت الصوتية الجتماع البرنامج التربوي 

  الفردي
   137-23-37يبي رقم قسم قانون والية ميسيس

 
أو الوآالة التعليمية المحلية  ،ولي األمر أو الوصي

(local educational agency (LEA))،  لهم الحق
والشروع في  IEP في المشارآة في تطوير برنامج 

يجب على ولي  .بدء التسجيل الصوتي لوقائع اجتماعاته
األمر أو الوصي أو الوآالة التعليمية المحلية إخطار 

عن نيتهم لتسجيل لقاء أربعة  IEPعضاء فريق أ
  .ساعة على األقل قبل االجتماع  (24)وعشرين

 
  سرية المعلومات تعريفات 

§300.611 
 

  :سرية المعلوماتآما تم استخدامه تحت العنوان 
 

يقصد به اإلتالف الفعلى أو إزالة أرقام  اإلتالف
الهويات الشخصية من المعلومات بحيث يتعذر 

  بعد ذلك. الهوية الشخصية لى التعرف ع

يقصد بها نوع السجالت المشمول  سجالت التعليم
ضمن تعريف "سجالت التعليم" في قانون اللوائح 

(التشريعات  99الجزء  34) رقم CFRالفيدرالية (
الخاصة بتطبيق قانون الخصوصية والحقوق التعليمية 

, وقانون الواليات المتحدة 1974لألسرة لعام 
)U.S.Cر ( 1232 الفقرة  20قمg  قانون)

 (Family الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة 
Educational Rights and Privacy Act 

)FERPA(.(  
 

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

الحصول على المعلومات منها، بموجب "الجزء ب" 
  .IDEAمن قانون 

 
  التعريف الشخصي 

§300.32 
 

الشخصية يقصد بها  المعلومات المميزة للهوية
  المعلومات التي تحتوي على:

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

 عنوان طفلك؛   -  ب
م الضمان رقم هوية شخصية، مثل رق  -  ت

 االجتماعي لطفلك أو رقم الطالب؛ 
أو قائمة بالصفات الشخصية أو المعلومات   -  ث

األخرى التي تجعل من الممكن التعرف 
 على طفلك بشكل مؤآد.

 
  إشعار ألولياء األمور

§300.612 
 

 Mississipi Department ofسوف تقدم 
Education (MDE)  إشعاًرا مالئًما إلعالم أولياء

آامل بسرية المعلومات المميزة للهوية  األمور بشكل
  الشخصية، والتي تشمل:

وصًفا للحد الذي يتم طبًقا له تقديم اإلشعار  .1
باللغات األصلية للمجموعات السكانية 

 المتنوعة في ميسيسيبي؛
وصف لألطفال الذين تم االحتفاظ  .2

بمعلوماتهم المميزة لهويتهم الشخصية، 
اليب وأنواع المعلومات المطلوبة، واألس

استخدامها في جمع  MDE التي تعتزم 
المعلومات (بما في ذلك المصادر التي يتم 
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جمع المعلومات منها) واالستخدامات التي 
 يتم فيها استعمال المعلومات؛

ملخص للسياسات واإلجراءات التي يجب  .3
أن تتبعها الوآاالت المشارآة بشأن تخزين 

المعلومات المميزة للهوية الشخصية 
 عنها إلى جهات خارجية والكشف 

 وإتالفها؛ واالحتفاظ بها
ووصًفا لكافة حقوق أولياء األمور واألطفال  .4

ي ذلك الحقوق بشأن هذه المعلومات، بما ف
 (FERPA) الممنوحة ضمن قانون

) رقم CFRوتشريعاته التنفيذية في قانون (
 .99الجزء  34

 
  حقوق الوصول
§300.613 

 
آة بفحص ومراجعة يجب أن تسمح لك الوآالة المشار

أي سجالت للتعليم مرتبطة بطفلك والتي قامت منطقة 
المدرسة بجمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها 

ويجب أن  .IDEAبموجب "الجزء ب" من قانون 
تلتزم الوآالة المشارآة بطلبك في فحص ومراجعة أي 

سجالت للتعليم خاصة بطفلك دون أي تأخير غير 
، أو أية جلسة IEPبشأن ضروري وقبل أي اجتماع 

استماع قانونية حيادية (بما في ذلك اجتماع التسوية أو 
 وليس أآثر جلسة االستماع بشأن اإلجراء التأديبي)، 

تحت أي ظرف من الظروف بعد أن  يوًما 45من 
  قدمت طلًبا.

 
يتضمن حقك في فحص ومراجعة سجالت التعليم ما 

  يلي:
ة على حقك في تلقي رد من الوآالة المشارآ .1

طلباتك المعقولة من حيث الحصول على 
 توضيحات وتفسيرات للسجالت؛

حقك في مطالبة الوآالة المشارآة بتقديم  .2
نسخ من السجالت إذا لم تتمكن من فحص 
السجالت ومراجعتها بفاعلية ما لم تحصل 

 على تلك النسخ؛
وحقك في أن يقوم من ينوب عنك بفحص  .3

 السجالت ومراجعتها.
 

لوآالة المشارآة أنك تتمتع بالسلطة ربما تفترض ا
الالزمة لفحص ومراجعة السجالت الخاصة بطفلك ما 

هذه السلطة بموجب  إعالمك بأنه ليس لديك لم يتم 
قانون والية ميسيسيبي المعمول به الذي يحكم مثل 

  هذه األمور آالوصاية أو االنفصال والطالق.
 

  سجل الوصول
§300.614 

 
ة االحتفاظ بسجل للجهات يجب على آل وآالة مشارآ

التي حصلت على إمكانية الوصول إلى سجالت 
التعليم التي يتم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها 

(باستثناء  IDEAبموجب "الجزء ب" من قانون 
وصول أولياء األمور والموظفين المفوضين من 

الوآالة المشارآة)، بما في ذلك اسم الجهة وتاريخ 
والغرض الذي من أجله تم منح حق الوصول 

  التصريح لتلك الجهة باستخدام السجالت.
 

  سجالت ألآثر من طفل واحد
§300.615 

 
إذا آان أي سجل للتعليم يتضمن معلومات حول أآثر 
من طفل واحد، فإن أولياء أمور هؤالء األطفال لهم 

الحق في فحص ومراجعة المعلومات ذات الصلة 
لك المعلومات الخاصة بطفلهم فقط أو يتم إعالمهم بت

  بطفلهم.
 

  قائمة بأنواع المعلومات وأماآنها
§300.616 

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

  بجمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها.
 

   الرسوم
§300.617 

 
على ُنسخ  قد تفرض آل وآالة مشارآة رسوًما

السجالت التي تم تقديمها لك بموجب "الجزء ب" من 
، إذا لم تكن الرسوم تمنعك عملًيا من IDEAقانون 

  ممارسة حقك في فحص تلك السجالت ومراجعتها.
 

ربما ال تفرض الوآالة المشارآة رسوًما على البحث 
بموجب "الجزء  الحصول عليها عن المعلومات أو 

  .IDEAب" من قانون 
 
  السجالت بناًء على طلب ولي األمر ديالتتع 

§300.618 
 

إذا آنت تعتقد بأن المعلومات الواردة في سجالت 
التعليم الخاصة بطفلك والتي تم جمعها أو االحتفاظ بها 
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 IDEAأو استخدامها بموجب "الجزء ب" من قانون 
غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق 

ك مطالبة الوآالة المشارآة األخرى لطفلك، فيجوز ل
  التي تحتفظ بالمعلومات بتغيير هذه المعلومات.

 
يجب على الوآالة المشارآة أن تقرر ما إذا آانت 

ستقوم بتغيير المعلومات وفًقا لطلبك أم ال خالل فترة 
  زمنية معقولة من تسلم طلبك.

 
وإذا رفضت الوآالة المشارآة تغيير المعلومات وفًقا 

ذ يجب عليها إعالمك بالرفض وإرشادك لطلبك, فعندئ
 تحت إلى حقك في عقد جلسة استماع آما هو موضح 

  ."فرصة لعقد جلسة استماع "العنوان 
 

  فرصة لعقد جلسة استماع
§300.619 

 
يجب على الوآالة المشارآة أن توفر لك، عند الطلب، 
فرصة لعقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات 

لتعليم الخاصة بطفلك بهدف تأآيد الواردة في سجالت ا
تنتهك الخصوصية أو  وال مضللة  وغير أنها دقيقة 

  الحقوق األخرى لطفلك.
 

  إجراءات جلسة االجتماع 
§300.621 

 
ويجب عقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات 

الواردة في سجالت التعليم وفًقا لإلجراءات الخاصة 
   ).FERPA(بجلسات االستماع هذه بموجب قانون 

 
  االستماع جلسة نتيجة 

§300.620 
 

إذا قررت الوآالة المشارآة، نتيجًة لجلسة االستماع، 
أن تلك المعلومات غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك 

الخصوصية أو الحقوق األخرى للطفل، يجب عليها 
تغيير المعلومات وفًقا لذلك، وإعالمك بهذا األمر 

  آتابًيا.
 
لمشارآة، آنتيجة لجلسة إذا قررت الوآالة ا-

االستماع، أن المعلومات ليست دقيقة أو مضللة أو 
تنتهك الخصوصية أو حقوق طفلك األخرى، فعندئٍذ 

يجب عليها إعالمك بحقك في وضع بيان، في 
السجالت التي تحتفظ بها بشأن طفلك، يعلق على 

المعلومات أو يقدم أي أسباب حول اعتراضك على 
  ة.  قرار الوآالة المشارآ

مثل هذا التوضيح الموضوع في السجالت 
  الخاصة بطفلك، يجب: 

أن تحتفظ الوآالة المشارآة به آجزء من  .1
السجالت الخاصة بطفلك طالما احتفظت 

 بالسجالت أو باألجزاء المتنازع عليها.
وإذا أفصحت الوآالة المشارآة عن السجالت  .2

الخاصة بطفلك أو الجزء المتنازع بشأنه ألي 
ة، فإنه يتعين عليها اإلفصاح عن التوضيح جه

 أيضًا لتلك الجهة. 

 
الموافقة بشأن إفشاء معلومات مميزة للهوية 

  الشخصية 
§300.622 

 
ما لم تكن المعلومات مدرجة بسجالت التعليم 

ومصرح بإفشائها دون موافقة ولي األمر بموجب 
، فيجب الحصول على موافقتك قبل FERPAقانون 

علومات المميزة للهوية الشخصية إلى الكشف عن الم
جهات غير الموظفين الرسميين التابعين للوآاالت 

وباستثناء ما يدخل ضمن الظروف المحددة  المشارآة.
أدناه، فإن موافقتك ليست مطلوبة قبل الكشف عن 

المعلومات المميزة للهوية الشخصية إلى الموظفين 
اب استيفاء الرسميين التابعين للوآاالت المشارآة ألسب

  .IDEAمتطلبات "الجزء ب" من قانون 
 

يجب الحصول على موافقتك، أو موافقة طالب مؤهل 
عامًا) بموجب قانون والية  21وصل إلى سن الرشد (

ميسيسيبي، قبل الكشف عن المعلومات المميزة للهوية 
الشخصية إلى الموظفين الرسميين التابعين للوآاالت 

  االنتقال أو تقوم بتمويلها.المشارآة التي توفر خدمات 
 

إذا آان الطفل ملتحقًا أو سوف يلتحق بمدرسة خاصة 
منطقة المدرسة التي يقيم فيها، فإنه يجب لال تنتمي 

الحصول على موافقتك قبل إفشاء أي معلومات مبينة 
للهوية الشخصية بخصوص طفلك بين الموظفين 
 المسئولين بمنطقة المدرسة التي تنتمي لها المدرسة

 في منطقة المدرسة الخاصة والموظفين المسئولين 
 التي يقيم فيها الطفل. 
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  الضمانات
§300.623 

 
يجب على آل وآالة مشارآة حماية سرية المعلومات 

المميزة للهوية الشخصية في مراحل التجميع 
  والتخزين والكشف واإلتالف.

 
ويجب على موظف رسمي واحد لكل وآالة مشارآة 

ؤولية عن ضمان سرية المعلومات المميزة تحمل المس
  للهوية الشخصية.

 
ويجب على جميع األشخاص الذين يقومون بجمع أو 

استخدام المعلومات المميزة للهوية الشخصية تلقي 
 التدريب أو اإلرشاد المتعلق بسياسات وإجراءات 

MDE  بشأن السرية بموجب "الجزء ب" من قانون
IDEA  وقانونFERPA.  

 
جب على آل وآالة مشارآة االحتفاظ، من آذلك، ي

أجل التفتيش العام، بقائمة حالية بأسماء الموظفين 
ومناصبهم داخل الوآالة ممن قد يكون لهم حق 

  الوصول إلى المعلومات المميزة للهوية الشخصية.
 

  تدمير المعلومات
§300.624 

 
يجب على منطقة المدرسة إعالمك عندما ال تعد 

للهوية الشخصية والتي تم جمعها أو  المعلومات المميزة
االحتفاظ بها أو استخدامها بموجب "الجزء ب" من 

مطلوبة لتوفير الخدمات التعليمية  IDEAقانون 
  لطفلك.

 
ومع ذلك، فقد  يجب تدمير المعلومات بناًء على طلبك.

بسجل دائم يتضمن  محدد يتم االحتفاظ إلى وقت غير 
صفه الدراسي اسم الطفل وعنوانه ورقم هاتفه و

وسجل حضوره والفصول الدراسية التي حضرها 
ومستوى الصف الدراسي الذي أآمله والعام الذي 

  أنهاه.
 
 
 
 
 
 

 
 

  اإلجراءات الخاصة بشكوى الوالية الرسمية 
 

الفرق بين طلب عقد جلسة إجراءات قانونية 
   وإجراءات الشكوى الرسمية للوالية

 
على  DEAIتنص تشريعات "الجزء ب" من قانون 

فصل اإلجراءات المتعلقة بشكاوى الوالية الرسمية 
آما هو  عن الشكاوى القانونية وجلسات االستماع.

موضح أدناه، يجوز ألي فرد أو مؤسسة تقديم شكوى 
والية رسمية تزعم انتهاك أي من شروط "الجزء ب" 

أو أي وآالة عامة  MDE من قبل منطقة المدرسة أو 
منطقة المدرسة فقط  تقديم  ويجوز لك أنت أو أخرى.

طلب من أجل عقد جلسة استماع قانونية بشأن أي 
أمور ذات صلة بقبول أو رفض أو تغيير تعريف أي 

طفل من ذوي االحتياجات الخاصة أو تقييمه أو مكانه 
وفي حين أنه  لهذا الطفل. FAPEالتعليمي، أو توفير 

تسوية أي  MDE يجب، بوجه عام على موظفي  
، يوًما  60ية رسمية خالل مدة ال تتجاوزشكوى وال

ما لم يتم تمديد اإلطار الزمني بشكل مناسب، فإنه 
يجب على ضابط جلسة االستماع المحايدة سماع 

جلسة استماع وفًقا للقواعد والمبادئ (إذا لم تتم 
تسويتها من خالل اجتماع التسوية أو الوساطة) 

ة فترة بعد نهاي يوًما 45وإصدار قرار مكتوب خالل 
التسوية، ما لم يمنح ضابط جلسة االستماع فترة تمديد 
خاصة لإلطار الزمني بناء على طلبك أو طلب منطقة 

المدرسة، آما هو وارد في هذه الوثيقة تحت عنوان 
هذا، وسيتم توضيح شكوى  ."عملية التسوية"

الوالية الرسمية والشكوى القانونية وإجراءات التسوية 
يوجد  كل أآثر تفصيًال فيما يلي.وجلسة االستماع بش

نماذج لمساعدتك في تقديم شكوى  MDEلدى 
قانونية، وأخرى لمساعدتك أو مساعدة جهات أخرى 

  في تقديم شكوى والية رسمية.  
 

  اعتماد إجراءات شكوى الوالية الرسمية
§300.151 

 
  عام

  إجراءات مكتوبة من أجل: MDE تتبع 
في ذلك تسوية أية شكوى ضد الوالية، بما  .1

أي شكوى تم تقديمها من مؤسسة أو فرد 
 من والية أخرى؛

 ؛MDEإلى  تقديم شكوى والية رسمية  .2
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نشر إجراءات شكوى الوالية الرسمية على  .3
نطاق واسع بين أولياء األمور واألفراد 
اآلخرين المعنيين، بما في ذلك مراآز 

المعلومات وتدريب أولياء األمور، 
ومراآز الحياة ووآاالت الدفاع والحماية، 

 المستقلة، والكيانات األخرى المناسبة.
 
  تقديم الخدمات المناسبة رفض تدابير 

عند حل أي شكوى والية رسمية تبين فيها إخفاق 
MDE  في تقديم الخدمات المناسبة، فإنMDE 

  سوف تتعامل مع:
هذا اإلخفاق بتقديم الخدمات المناسبة، بما  .1

لمناسب في ذلك اتخاذ اإلجراء التصحيحي ا
 (مثل الخدمات للتعامل مع احتياجات الطفل
 التعويضية أو الدفع المالي).

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

 

 
 

 
  إجراءات الشكوى الرسمية للوالية

§300.152 
 

  المهلة الزمنية واإلجراءات 
إلى  تتضمن إجراءات الشكوى الرسمية للوالية 

MDE  بعد شكوى  يومًا 60مهلة زمنية مقدارها
  الوالية الرسمية فيها: 

إجراء تحقيق مستقل في الموقع، إذا قررت  .1
MDEأن التحقيق يعد أمًرا ضرورًيا؛ 

منح المتقدم بالشكوى الفرصة لتقديم  .2
معلومات إضافية، إما شفهًيا أو آتابًة، حول 

 االدعاءات التي تتضمنها الشكوى؛
رسة أو الوآالة العامة منح منطقة المد .3

األخرى الفرصة للرد على الشكوى 
(أ) حسبما  الرسمية، بما في ذلك، بحد أدنى:

(ب)  وتختار الوآالة، اقتراح لحل الشكوى؛ 
فرصة لولي األمر الذي يقوم بتقديم الشكوى 

الرسمية وللوآالة آي توافق طواعية على 
 الدخول في الوساطة؛

لصلة مراجعة جميع المعلومات ذات ا .4
وإجراء تحديد مستقل فيما يتعلق بما إذا 
آانت منطقة المدرسة أو الوآالة العامة 

األخرى تنتهك شروط "الجزء ب" من 
 أم ال؛ IDEAقانون 

إصدار قرار مكتوب إلى مقدم الشكوى و .5
يتناول آل االدعاءات الواردة في الشكوى 

(أ) بيانات التحقيق   ويحتوي على:
ب القرار النهائي (ب) أسباوواالستنتاجات؛ 

 .MDEالذي اتخذته 
 

  تمديد الفترة الزمنية والقرار النهائي والتنفيذ.
  الموضحة عاليه أيضًا:  MDEإجراءات 

تسمح بمد الفترة الزمنية في نطاق إطار  .1
  فقط إذا: يوًما 60زمني ال يزيد على 

(أ) حدثت ظروف استثنائية تتعلق بأي 
افق (ب) و أوشكوى والية رسمية بعينها؛ 

ولي األمر والمنطقة التعليمية أو الوآالة 
العامة األخرى المشترآة طوعًيا على مد 
 الفترة الزمنية لمحاولة إجراء الوساطة أو 

  .طريقة أخرى لحل النزاع
تتضمن اإلجراءات المطلوبة للتنفيذ الفعلى  .2

، عند MDEللقرار النهائي الذي تتخذه 
أنشطة أ)  ():الضرورة، بما في ذلك

  اعدة الفنية؛المس
   (ج) والمفاوضات؛ (ب) 

    لالمتثال للقرار اإلجراءات التصحيحية
 

  شكاوى الوالية الرسمية وجلسات االستماع القانونية
إذا تم تسلم شكوى والية رسمية بشأن موضوع هو 

أيضًا موضوع جلسة استماع قانونية، آما هو موضح 
بخصوص اإلجراءات  تقديم شكوى  "تحت عنوان 

، أو إذا آانت شكوى والية رسمية "ونية الواجبةالقان
تحوي عدة أمور يشكل واحد من بينها أو أآثر جزًءا 

أي  MDEمن جلسات االستماع هذه، عندئذ سُتنحي 
جزء من شكوى الوالية الرسمية، والذي يتم التعامل 

معه في إطار جلسة استماع قانونية، جانبًا حتى انتهاء 
أي أمر في شكوى الوالية  سوف يتم تسوية االستماع. 

الرسمية، والذي ليس جزءًا من جلسة استماع قانونية، 
باستخدام اإلجراءات الموصوفة أعاله وخالل المهلة 

  الزمنية المحددة. 
 

وإذا تم طرح مشكلة في شكوى الوالية الرسمية آان 
قد تم اتخاذ قرار بشأنها مسبًقا في جلسة استماع 

ها (مثال: أنت ومنطقة قانونية تتضمن األطراف نفس
المدرسة)، فعندئذ يكون القرار القانوني ملزًما فيما 

إبالغ مقدم  MDEيتعلق بهذه المشكلة ويجب على 
  الشكوى بإلزامية هذا القرار. 
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بتسوية أي شكوى والية  MDEآذلك، يتعين أن تقوم 
رسمية تزعم إخفاق منطقة المدرسة أو الوآالة العامة 

  ر جلسة االستماع القانونية.األخرى في تنفيذ قرا
 

  تقديم شكوى الوالية الرسمية
§300.153 

 
يجوز ألي مؤسسة أو فرد تقديم شكوى والية رسمية  

  بموجب اإلجراءات الموضحة أعاله.
 

  يجب أن تتضمن شكوى الوالية الرسمية ما يأتي: 
بياًنا بأن المنطقة التعليمية أو الوآالة العامة  .1

تطلبات "الجزء األخرى قد انتهكت أحد م
أو التشريعات  IDEAب" من قانون 

 الجزء  - CFR  34الخاصة به في قانون 
 ؛ 300

 الحقائق التي يستند إليها البيان؛ .2
توقيع ومعلومات االتصال الخاصة بمقدم  .3

 الشكوى؛
 عند زعم حدوث انتهاك لحقوق طفل بعينه: .4

 اسم الطفل وعنوان محل إقامة الطفل؛ (أ) 
 التي يذهب إليها الطفل؛اسم المدرسة  (ب) 
في حالة وجود طفل أو شاب مشرد،  (ت) 

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

 الطفل؛
وصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها  (ث) 

الطفل؛ بما في ذلك الحقائق ذات الصلة 
 بالمشكلة؛

حد والحل المقترح للمشكلة بحسب ال (ج) 
المعروف والمتاح للجهة المقدمة 
 للشكوى في وقت تقديم الشكوى.

 
تزعم شكوى الوالية الرسمية انتهاآًا قد  أن يجب 
من  )1واحد (عام  خالل فترة ال تزيد عن حدث 

التاريخ الذي تم تسلم الشكوى فيه آما هو مبين تحت 
اعتماد إجراءات شكوى الوالية  الفقرة بعنوان "

  " .الرسمية
 
تعين على الجهة المقدمة لشكوى الوالية الرسمية وي

إرسال نسخة من الشكوى إلى منطقة المدرسة أو 
الوآالة العامة األخرى التي تقدم الخدمات للطفل، 

وذلك في الوقت نفسه الذي تقوم فيه تلك الجهة بتقديم 
هذا باإلضافة إلى أنه يعين على  .MDEالشكوى ضد 

عامة األخرى إرسال منطقة المدرسة أو الوآالة ال
 MDE إلى نسخة من جميع الردود التي أرسلوها 

 بشأن الشكوى الرسمية المذآورة.  

  
 بخصوص اإلجراءات إجراءات الشكوى

  القانونية
 

بخصوص اإلجراءات القانونية  تقديم شكوى
  الواجبة

§300.507 
 

  عام
يجوز لك أنت أو لمنطقة المدرسة تقديم شكوى قانونية 

ذات صلة بقبول أو رفض أو  بخصوص أي أمور
تغيير تعريف طفلك أو تقييمه أو مكانه التعليمي، أو 

  لطفلك. FAPEتوفير 
 

يجب أن تقدم الشكوى القانونية ادعاًء بأن انتهاًآا قد 
قبل أن تعرف أو تعلم  عامينال يزيد عن ما حدث منذ 

أنت أو منطقة المدرسة معلومات حول اإلجراء محل 
  ساس الشكوى القانونية.الدعوى الذي يشكل أ

ال يسري اإلطار الزمني المحدد أعاله عليك إذا لم 
تتمكن من تقديم شكوى قانونية خالل الوقت المحدد 

  ألن:
منطقة المدرسة قدمت تقريًرا زائًفا على  .1

 وجه الخصوص يوضح أنها قامت بحل 
 أوالمحددة في الشكوى؛  المشاآل

المنطقة التعليمية أخفت عن ولي األمر  .2
لمعلومات التي آان يلزم تقديمها له بموجب ا

 ، "الجزء ب".IDEAقانون 
 

  معلومات ألولياء األمور
يجب على منطقة المدرسة إعالمك بالخدمات القانونية 

منخفضة التكلفة والمجانية والخدمات األخرى ذات 
الصلة المتوفرة في المنطقة إذا قمت بطلب تلك 

ة المدرسة بتقديم منطق أوالمعلومات، أو إذا قمت أنت 
  شكوى قانونية.

 
الشكوى بخصوص اإلجراءات القانونية 

  الواجبة
§300.508 

 
  عام

من أجل طلب عقد جلسة استماع، يجب عليك أو على 
منطقة المدرسة (أو محاميك أو محامي منطقة 
    المدرسة) تقديم شكوى قانونية للطرف اآلخر.

رد ويتعين أن تحتوي الشكوى على آل المحتوى الوا
يتعين عليك أيضًا أو   أدناه، آما يجب أن تظل سرية.

على منطقة المدرسة، من قدم منكم الشكوى، تقديم 
  . MDEإلى  نسخة منها 
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  محتوى الشكوى
  يجب أن تتضمن الشكوى القانونية ما يلي:

 اسم الطفل؛ .1
 عنوان محل إقامة الطفل؛ .2
 اسم مدرسة الطفل؛ .3
فيجب  إذا آان الطفل شاًبا أو طفًال مشرًدا، .4

توفير معلومات جهة االتصال بالطفل واسم 
 مدرسة الطفل؛

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

 الحقائق ذات الصلة بالمشكلة؛
حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف  .6

والمتاح للجهة المقدمة للشكوى (لولي األمر 
 ي ذلك الوقت.أو المنطقة التعليمية) ف

 
اإلشعار المطلوب قبل االستماع إلى أي شكوى 

  قانونية
ال يجوز لك أو لمنطقة المدرسة عقد جلسة استماع 

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

  بشكل مالئم تتضمن المعلومات المدرجة أعاله.
 

  آفاية الشكوى
لكي تأخذ أي شكوى قانونية مجراها، فيجب أن تكون 

وسيتم اعتبار الشكوى القانونية مستوفاة  مستوفاة. 
(أي استوفت متطلبات المحتوى الواردة أعاله) ما لم 
يقم الطرف المتسلم للشكوى القانونية (أنت أو منطقة 
المدرسة) بإخطار ضابط االستماع والطرف اآلخر 

من تاريخ تسلم الشكوى، بأن  ايوًم 15آتابًيا، خالل 
الطرف المتسلم يعتقد أن الشكوى القانونية ال تفي 

  بالمتطلبات المسرودة أعاله.
 

أيام من تاريخ تسلم اإلخطار بأن الطرف  خمسةخالل 
المتسلم (أنت أو منطقة المدرسة) يعتبر الشكوى 

القانونية غير مستوفاة، فيجب على ضابط االستماع 
انت الشكوى القانونية تفي بالمتطلبات أن يقرر ما إذا آ

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

 
 

  تعديل الشكوى
يجوز لك أو لمنطقة المدرسة إجراء تغييرات على 

  الشكوى فقط إذا:
أقر الطرف اآلخر تلك التغييرات آتابًيا وتم  .1

انونية من إعطاؤه الفرصة لحل الشكوى الق
 خالل اجتماع تسوية، آما هو موضح أدناه؛ 

أو إذا منح ضابط االستماع اإلذن بإجراء  .2
 التغييرات، وذلك خالل مدة ال تزيد عن 

 قبل بدء جلسة االستماع القانونية. أيام 5
 

إذا أجرى الطرف المقدم للشكوى (أنت أو منطقة 
د المدرسة) تغييرات على الشكوى القانونية، فإن الحدو

من  يوًما 15الزمنية الجتماع التسوية (في غضون 
تاريخ تسلم الشكوى) والفترة الزمنية للتسوية (في 

من تاريخ تسلم الشكوى) تبدأ مرة يوًما  30غضون 
  أخرى من تاريخ تقديم الشكوى المعدلة.

 
منطقة  أو (LEA) المحليةرد الوآالة التعليمية 

  المدرسة على الشكوى القانونية 
ترسل لك منطقة المدرسة إشعاًرا آتابًيا مسبًقا،  إذا لم

اإلشعار الكتابي  العنوان " تحت آما هو موضح 
"، بشأن موضوع المناقشة الذي تتضمنه المسبق

شكواك القانونية، فإنه يجب على منطقة المدرسة، في 
من تاريخ تسلم الشكوى القانونية، أن  أيام 10غضون 

  ترسل لك رًدا يتضمن:
لسبب الذي من أجله اقترحت أو توضيًحا ل .1

رفضت المنطقة التعليمية اتخاذ اإلجراء 
 الذي تم طرحه في الشكوى القانونية؛

وصًفا للخيارات األخرى التي بحثها فريق  .2
IEP  الخاص بطفلك ووصًفا لألسباب التي

 أدت إلى رفض تلك الخيارات؛
وصًفا لجميع إجراءات التقييم أو التقديرات  .3

تقارير التي استخدمتها أو السجالت أو ال
منطقة المدرسة آأساس لإلجراء المقترح أو 

 و المرفوض؛
وصًفا للعوامل األخرى ذات الصلة  .4

باإلجراء الُمقترح أو المرفوض من ِقَبل 
 المنطقة التعليمية.

 
 4إلى  1إن تقديم المعلومات الواردة في البنود من 

أعاله ال يمنع منطقة المدرسة من إثبات أن شكواك 
  لقانونية آانت غير آافية.ا
 

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

أو منطقة المدرسة على  LEA رد الموضح أعاله، "
"، فإنه يجب على الطرف المتسلم الشكوى القانونية

أيام من  )10عشرة (للشكوى القانونية، في غضون 
وى، أن يرسل إلى الطرف اآلخر رًدا تاريخ تسلم الشك

  التي تتضمنها الشكوى. المشاآل يتناول بشكل خاص 
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  أشكال النموذج 
§300.509 

 
نماذج لمساعدتك في تقديم شكوى  MDE لقد طورت 

قانونية، وأخرى لمساعدتك أو مساعدة جهات أخرى 
ولكن مع ذلك، ال  في تقديم شكوى والية رسمية.  

المدرسة باستخدام هذه  أو منطقةMDE تلزمك 
فيمكنك استخدام هذا النموذج أو نموذج آخر  النماذج. 

مناسب طالما آان يحتوي على المعلومات المطلوبة 
  لتقديم شكوى قانونية أو شكوى والية رسمية. 

 
  الوساطة

§300.506 
 

  عام
يتعين على منطقة المدرسة أن تجعل الوساطة متاحة 

بتسوية الخالفات لكي تسمح لك ولمنطقة المدرسة 
التي تنطوي على أي أمر مشمول في الجزء ب من 

، بما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقديم IDEAقانون 
وبالتالي، تكون الوساطة متاحة  الشكوى القانونية. 

 لتسوية النزاعات المدرجة في الجزء ب من قانون 
IDEA إذا قدمت أو لم تقدم شكوى قانونية أو طلب ،

ستماع قانونية آما هو مبين بالفقرة بعنوان عقد جلسة ا
بخصوص اإلجراءات القانونية  تقديم شكوى "

  ".الواجبة
 

  المتطلبات
  تضمن اإلجراءات أن عملية الوساطة:

تكون تطوعية من جانبك ومن جانب منطقة  .1
 المدرسة؛

لم يتم استخدامها إللغاء حقك في عقد جلسة  .2
ي استماع قانونية أو تأجيله، أو إللغاء أ

حقوق أخرى تكون لك بموجب "الجزء ب" 
 ؛IDEAمن قانون 

يتم إجراؤها على يد وسيط مؤهل وغير و .3
متحيز تم تدريبه على استخدام أساليب 

 وساطة فعالة.
 

يجوز لمنطقة المدرسة تطوير اإلجراءات التي تقدم 
ألولياء األمور وللمدارس، التي تختار عدم استخدام 

مقابلة، في وقت عملية الوساطة، فرصة إلجراء 
  ومكان مناسبين لك، مع جهة نزيهة، أي:

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

مراآز المعلومات وتدريب أولياء األمور، 

أو مع مرآز الموارد المجتمعية ألولياء 
 األمور في ميسيسيبي؛

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

 
االحتفاظ بقائمة األشخاص الذين  MDEيجب على 

يعتبرون وسطاء مؤهلين وعلى علم بالقوانين 
والتشريعات ذات الصلة بتوفير تعليم ذوي 
 تختار  االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة.

MDE ب والحيادية. الوسطاء على أساس التناو  
 

أيضا تكاليف عملية الوساطة، بما  MDE وتتحمل 
  فيها تكاليف االجتماعات. 

 
ويجب آذلك تحديد موعد آل اجتماع في عملية 

الوساطة بطريقة مناسبة وعقده في مكان يكون مالئًما 
  لك ولمنطقة المدرسة.

 
إذا قمت أنت ومنطقة المدرسة بتسوية نزاع من خالل 

فيجب على آال الطرفين إبرام اتفاق عملية الوساطة، 
  ملزم قانوًنا يوضح الحل وأن:

ينص على أن جميع المناقشات التي حدثت  .1
أثناء عملية الوساطة ستظل سرية وال يجوز 

استخدامها آدليل في أية جلسة استماع 
 دعوى قضائية)قانونية أو إجراءات مدنية (

 الحقة؛
وتقوم بتوقيعه أنت وممثل من منطقة  .2

 ة يتمتع بسلطة إلزام منطقة المدرسة؛المدرس
 

وإن أي اتفاق وساطة مكتوب وتم توقيعه يكون سارًيا 
في أية محكمة والية مختصة (أي محكمة لديها سلطة 
بموجب قانون الوالية لسماع هذا النوع من القضايا) 

  أو في أية محكمة مرآزية في الواليات المتحدة.
 

ثناء عملية يجب أن تكون المناقشات التي حدثت أ
وال يمكن استخدامها آدليل في أية  الوساطة سرية.

جلسة استماع قانونية في المستقبل أو إجراءات مدنية 
يتم اتخاذها في المستقبل تكون تابعة ألية محكمة 

فيدرالية أو محكمة والية في والية تتلقى المساعدة 
  .IDEAبموجب "الجزء ب" من قانون 

 
 
 

  نزاهة الوسيط
  الوسيط:
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أو  MDEيكون موظًفا في  ال يمكن أن  .1
منطقة المدرسة المسئولة عن تعليم الطفل أو 

 رعايته؛
ويجب أال تكون لديه مصلحة شخصية أو  .2

 مهنية تتعارض مع موضوعية الوسيط.
 

ال يعتبر الشخص، الذي يكون مؤهًال آوسيط، موظًفا في 
فقط لمجرد أن اإلدارة أو  MDE منطقة مدرسة أو في 

  رسة دفعت له رسوًما ليعمل آوسيط.منطقة المد
 

  عملية التسوية
§300.510 

 
  اجتماع التسوية

يوًما من تسلم إشعار  )15خمسة عشر (خالل 
الشكوى القانونية الخاصة بك، وقبل بدء جلسة 

االستماع القانونية، يجب على المنطقة التعليمية عقد 
اجتماع معك أنت واألعضاء ذوي الصلة أو أعضاء 

لذين هم على معرفة خاصة بالحقائق ا IEPلجنة 
  إن االجتماع: المحددة في الشكوى القانونية.

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

 المدرسة؛
ومن الممكن أال يتضمن محامًيا لمنطقة  .2

 المدرسة ما لم يكن بصحبتك محاٍم.
تحديد األعضاء يتعين عليك أنت ومنطقة المدرسة 

  لحضور االجتماع. IEPالمناسبين من فريق 
 

ويتم عقد هذا االجتماع من أجل مناقشة شكواك 
القانونية والحقائق التي تشكل أساس الشكوى، حتى 
  يكون لدى منطقة المدرسة الفرصة لتسوية النزاع.

 
  ال يكون اجتماع التسوية ضرورًيا إذا:

على وافقت أنت ومنطقة المدرسة آتابًيا  .1
 أوالتنازل عن انعقاد االجتماع؛ 

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

 ".الوساطة العنوان، "
 

  فترة التسوية
إذا لم تقم منطقة المدرسة بحل الشكوى القانونية بشكل 

يوًما من تاريخ تسلم الشكوى  30يرضيك خالل 
زمنية المحددة لعملية التسوية)، القانونية (أثناء الفترة ال

  فعندئذ يجوز عقد جلسة االستماع القانونية.
 خمسًة وأربعونيبدأ اإلطار الزمني الذي تبلغ مدته 

) يوًما إلصدار قرار نهائي عقب انتهاء فترة 45(

يوًما، مع وجود  )30ثالثون (التسوية التي تبلغ 
ؤها استثناءات معينة من أجل التعديالت التي يتم إجرا

يوًما، آما  )30( ثالثونعلى فترة التسوية التي تبلغ 
  هو محدد أدناه.

 
باستثناء ما إذا وافقت أنت والمنطقة التعليمية معًا على 

التنازل عن عملية التسوية أو اللجوء إلى الوساطة، 
فإن عدم مشارآتك في اجتماع التسوية سيؤخر اإلطار 

القانونية لحين الزمني لعملية التسوية وجلسة االستماع 
  عقد ذلك االجتماع.

 
بعد بذل الجهود المعقولة وتوثيق مثل هذه الجهود، إذا 

لم تتمكن منطقة المدرسة من ضمان مشارآتك في 
اجتماع التسوية، فإنه يجوز لمنطقة المدرسة، في 

يوًما، أن  )30ثالثون (نهاية فترة التسوية التي تبلغ 
واك تطلب من ضابط جلسة االستماع برد شك

يجب أن تتضمن عملية توثيق هذه الجهود  القانونية.
سجًال لمحاوالت منطقة المدرسة ترتيب وقت ومكان 

  يتفق عليه الجانبان، وذلك مثل:
سجالت مفصلة للمكالمات الهاتفية التي  .1

أجريت أو تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك 
 المكالمات؛

نسخ المراسالت التي تم إرسالها إليك وأية  .2
 تم تسلمها؛ ردود

وسجالت تفصيلية للزيارات التي تمت إلى  .3
منزلك أو مكان عملك والنتائج المترتبة على 

 تلك الزيارات.
 

إذا لم تتمكن منطقة المدرسة من عقد اجتماع التسوية 
يوًما من تاريخ تسلم  )15خمسة عشر (خالل 

لم تتمكن في  أواإلشعار الخاص بالشكوى القانونية، 
ماع التسوية، فيجوز لك أن تطالب المشارآة في اجت

ضابط جلسة االستماع بإصدار قرار ببدء اإلطار 
الزمني لجلسة االستماع القانونية والذي تبلغ مدته 

  يوًما. )45خمسة وأربعون (
 

) 30التعديالت في فترة التسوية التي تبلغ ثالثون (
   يوًما

إذا وافقت أنت ومنطقة المدرسة على التنازل آتابًيا 
جتماع التسوية، فعندئذ تبدأ المدة الزمنية التي عن ا
يوًما لجلسة االستماع  )45خمسة وأربعون (تبلغ 

  القانونية من اليوم التالي.
 

بعد بدء الوساطة أو اجتماع التسوية وقبل انتهاء فترة 
يومًا، إذا اتفقت أنت  )30ثالثون (التسوية التي تبلغ 

اتفاق ممكنًا، ومنطقة المدرسة آتابيًا أنه ليس هناك 
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خمس فعندئذ تبدأ فترة جلسة االستماع التي تبلغ 
  يومًا من اليوم التالي. )45وأربعون (

 
إذا وافقت أنت ومنطقة المدرسة على استخدام عملية 
الوساطة، ولكنكم لم تتوصلوا التفاق حتى نهاية فترة 

يومًا، فعندئذ يمكن  )30الثالثون (التسوية التي تبلغ 
طة حتى الوصول إلى اتفاق، إذا وافق مد فترة الوسا

ومع ذلك، إذا انسحبت  الطرفين آتابيًا على هذا المد. 
أنت أو منطقة المدرسة الحًقا من عملية الوساطة 

خالل الفترة الممدودة، فعندئذ ستبدأ المدة الزمنية التي 
يوًما لجلسة االستماع  )45خمس وأربعون (تبلغ 

  القانونية من اليوم التالي.
 
  تفاق التسوية الكتابيا

إذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع في اجتماع التسوية، 
فيجب عليك أنت ومنطقة المدرسة إبرام اتفاق ملزم 

  قانوًنا:
تقوم بتوقيعه أنت وممثل من منطقة المدرسة  .1

 يتمتع بسلطة إلزام منطقة المدرسة؛
ويكون سارًيا في أية محكمة والية مختصة  .2

ها سلطة لسماع هذا (أي محكمة والية لدي
النوع من القضايا) أو في أية محكمة 

  مرآزية في الواليات المتحدة.
 

  فترة مراجعة االتفاق
إذا قمت أنت ومنطقة المدرسة بإبرام اتفاق نتيجة 

الجتماع التسوية، فيجوز ألي من الطرفين (أنت أو 
أيام  )3ثالثة (منطقة المدرسة) إلغاء االتفاق خالل 

الذي قمت فيه أنت ومنطقة المدرسة عمل من الوقت 
  بتوقيع االتفاق.

 
جلسات االستماع بخصوص شكاوى 

  اإلجراءات القانونية الواجبة
 

جلسة االستماع غير المتحيزة بخصوص 
  اإلجراءات القانونية الواجبة

 قانون والية ميسيسيبي300.511§ • 
§37-23-143  

 
  عام

ك أو عند تقديم أي شكوى قانونية، يجب أن يكون لدي
لدى منطقة المدرسة المشترآة في النزاع فرصة لعقد 
جلسة استماع قانونية غير متحيزة، آما هو مبين في 

عملية " و"الشكوى القانونية "الفقرات تحت عنوان 
تعتبر والية ميسيسيبي والية "أحادية  ."التسوية

تعتبر مسئولة عن عقد  MDE الطبقة"، مما يعنى أن 
أي استئناف لقرار جلسة جلسات االستماع، وأن 

االستماع القانونية يتم تقديمه مباشرة للمحكمة 
  المختصة.   

 
  ضابط جلسة االستماع غير المتحيز 
  ضابط جلسة االستماع، على األقل: 

أو منطقة  MDEيجب أال يكون موظًفا في  .1
المدرسة المشترآة في تعليم الطفل أو 

ومع ذلك، فإن أي شخص ال يكون  رعايته.
ا تابًعا للوآالة لمجرد أن الوآالة تدفع موظًف

 له ليعمل آضابط جلسة استماع؛
يجب أال تكون لديه أية مصلحة شخصية أو  .2

مهنية تتعارض مع حيادية ضباط االستماع 
 في جلسة االستماع؛

يجب أن يكون واسع المعرفة وعلى دراية  .3
 IDEAتامة بكل من أحكام قانون 

لوالية والتشريعات الفيدرالية وتشريعات ا
وآذلك  IDEAذات الصلة بقانون 

المتبعة  IDEAالتفسيرات القانونية لقانون 
 في المحاآم الفيدرالية ومحاآم الوالية؛

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

القرارات المتوافقة مع الممارسات القانونية 
 القياسية المناسبة.

 
بقائمة لهؤالء األشخاص الذين يمكنهم  MDEتحتفظ 

العمل آضباط جلسة استماع تحوي بيان بمؤهالت آل 
  واحد منهم.   

 
  موضوع جلسة االستماع القانونية

ال يجوز للطرف (أنت أو منطقة المدرسة) الذي 
يطالب بعقد جلسة استماع قانونية أن يقوم بتصعيد 

لقانونية المشكالت التي لم تتم مناقشتها في الشكوى ا
إلى جلسة االستماع القانونية، ما لم يوافق الطرف 

  اآلخر على ذلك.
 

  اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع
يجب عليك أنت أو منطقة المدرسة طلب جلسة 
استماع غير متحيزة بشأن شكوى قانونية خالل 

من تاريخ معرفتك أنت أو منطقة المدرسة  )2عامين (
بغي فيه عليك أنت أو منطقة أو التاريخ الذي آان ين

المدرسة معرفة المشكلة (المشكالت) التي تمت 
  مناقشتها في الشكوى.

  استثناءات اإلطار الزمني
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ال يسري اإلطار الزمني الموضح أعاله عليك إذا لم 
  تتمكن من تقديم شكوى قانونية ألن:

منطقة المدرسة قدمت تقريًرا زائًفا على  .1
بحل وجه الخصوص يوضح أنها قامت 

المشكلة أو النزاع الذي قمت بتصعيده في 
 أوالشكوى؛ 

المنطقة التعليمية أخفت عنك المعلومات  .2
التي آان يلزم تقديمها لك بموجب قانون 

IDEA."الجزء ب" ، 
 

  حقوق جلسة االستماع
§300.512 

 
  عام

يحق لك المرافعة عن نفسك في جلسة االستماع 
يد عقد جلسة باإلضافة  إلى أن أي طرف ير القانونية.

استماع قانونية (بما في ذلك جلسة استماع ذات صلة 
  باإلجراءات التأديبية) لديه بالحق في:

أن يكون بصحبته ويقدم له النصح محاٍم  .1
وأشخاص يتمتعون بخبرة خاصة أو 

حاصلين على تدريب يتعلق بمشكالت 
 األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة؛

اع أن يمثله محامي في جلسات االستم .2
 القانونية؛

تقديم األدلة ومواجهة الشهود الحاضرين  .3
 واستجوابهم وطلب شهادتهم؛ 

منع تقديم أي دليل في جلسة االستماع لم يتم  .4
 )5خمسة (الكشف عنه لهذا الطرف قبل 

 أيام عمل على األقل من جلسة االستماع؛
الحصول على سجل مكتوب أو إلكتروني أو  .5

 تراه؛حرفي لجلسة االستماع وفًقا لما 
الحصول على بيانات التحقيق والقرارات و .6

 بصورة مكتوبة أو إلكترونية وفًقا لما تراه.
 

  الكشف اإلضافي عن المعلومات
أيام عمل على األقل من عقد أي جلسة  )5خمسة (قبل 

استماع قانونية، يجب عليك أنت ومنطقة المدرسة 
اإلفصاح لبعضكم البعض عن جميع التقييمات التي تم 

ها في ذلك التاريخ والتوصيات المستندة إلى هذه إنهاؤ
التقييمات والتي تنوي أنت أو منطقة المدرسة 

  استخدامها في جلسة االستماع.
 

يجوز لضابط جلسة االستماع منع أي طرف لم يمتثل 
لهذا الشرط من تقديم التقييمات أو التوصيات ذات 

  الصلة في جلسة االستماع دون موافقة الطرف اآلخر.
 

  قوق أولياء األمور في جلسات االستماعح
  يجب منحك الحق في:

 إحضار طفلك إلى جلسة االستماع. .1
 فتح جلسة االستماع لتكون عامة؛ .2
والحصول على سجل لجلسة االستماع  .3

 وبيانات التحقيق والقرارات مجاًنا.
 

  جلسة االستماع قرارات
§300.513 

 
  قرارات ضابط جلسة االستماع 

ت ضابط جلسة االستماع حول يجب أن تستند قرارا
أو ال، على  FAPEما إذا آان طفلك قد تلقي تعليم 

  .  FAPEاألدلة والحجج المرتبطة مباشرة بأحكام 
 

في جوانب االدعاء بحدوث انتهاك لإلجراءات (مثل: 
إجراءات لجنة البرنامج الفردي غير المكتملة) ، قد 

يقرر ضابط جلسة االستماع أن طفلك لم يحصل على 
IEP )FAPE:فقط إذا آان القصور في اإلجراءات (  

أعاق حق الطفل في الحصول على التعليم  .1
FAPE؛ أو 

أعاق بشكل ملحوظ فرصتك في المشارآة  .2
في عملية اتخاذ القرار بشأن توفير التعليم 

FAPE  أولطفلك؛ 
قد تسبب في حرمان طفلك من الحصول  .3

 على فائدة تعليمية. 
 

ام الموضحة أعاله بشكل ال يمكن تفسير أي من األحك
يمنع ضابط جلسة االستماع من إصدار أمر لمنطقة 

المدرسة باالمتثال للشروط الواردة في قسم الضمانات 
اإلجرائية الخاصة بالتشريعات الفيدرالية بموجب 

(قانون اللوائح الفيدرالية  IDEA"الجزء ب" من 
)CFR إلى  §§300.500الفقرات من  34) رقم

300.536.(  
 
  يم طلب منفصل لعقد جلسة استماع قانونيةتقد

ال يمكن تفسير أي شيء وارد في قسم الضمانات 
اإلجرائية من التشريعات الفيدرالية بموجب "الجزء 

(قانون اللوائح الفيدرالية  IDEAب" من قانون 
)CFR إلى  §§300.500الفقرات من  34) رقم

) بشكل يمنعك من تقديم شكوى قانونية 300.536
بشأن مشكلة منفصلة عن شكوى قانونية تم  منفصلة

  تقديمها بالفعل.
  النتائج وقرار الهيئة االستشارية واإلفصاح العام

، بعد حذف أية معلومات مميزة MDEيجب على 
  للهوية الشخصية:
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تقديم النتائج والقرارات في جلسة االستماع  .1
القانونية إلى اللجنة االستشارية المعنية 

ات الخاصة التابعة بتعليم ذوي االحتياج
 للوالية؛

 إتاحة تلك النتائج والقرارات بشكل عام.و .2
 

  االستئناف
 

نهائية القرار، واالستئناف، والمراجعة 
  محايدة

§300.514 
 

  حسم قرار جلسة االستماع
يعد أي قرار تم اتخاذه في جلسة استماع قانونية (بما 

في ذلك أي جلسة استماع ذات صلة باإلجراءات 
قراًرا نهائًيا، باستثناء أن أي طرف مشترك  التأديبية)

في جلسة االستماع (أنت أو منطقة المدرسة) يجوز له 
استئناف القرار عن طريق رفع دعوى مدنية، آما هو 

لدعاوى المدنية واإلطار ا "موضح تحت عنوان 
  ".الزمني الذي ترفع خالله هذه الدعاوى

 
الجداول الزمنية والمالئمة الخاصة بجلسات 

  الستماع والمراجعةا
§300.515 

 
خمس عن  خالل فترة ال تزيد  MDEيجب على 
يوًما بعد انتهاء فترة اجتماعات  )45وأربعين (

يوًما أو آما هو ) 30( ثالثين التسوية التي تبلغ 
التعديالت في فترة  "موضح ضمن العنوان الفرعي، 

  أن تضمن: ") يوًما30التسوية التي تبلغ ثالثون (
م التوصل إلى قرار نهائي أنه قد ت .1

 بخصوص جلسة االستماع؛
و أنه تم إرسال نسخة من القرار بالبريد إلى  .2

 آال الطرفين.
 

يجوز لضابط جلسة االستماع منح تمديدات زمنية 
يومًا المبينة  )45الخمس وأربعين (محددة بعد فترة 

أعاله بناء على طلب أحد الطرفين (أنت أو منطقة 
  المدرسة).  

 
قد آل جلسة استماع في وقت ومكان مالئم ويجب ع

  لك ولطفلك على نحو معقول.
 

"الدعاوى المدنية واإلطار الزمني الذي ترفع خالله 
    هذه الدعاوى"
§300.516 

 
  عام

يحق ألي طرف (أنت أو منطقة المدرسة) ال يوافق 
على النتائج والقرارات في جلسة االستماع القانونية 

اع ذات صلة باإلجراءات (بما في ذلك أي جلسة استم
التأديبية) رفع دعوى مدنية فيما يتعلق باألمور التي 

  آانت تشكل موضوع جلسة االستماع القانونية.
ويجوز رفع الدعوى في محكمة والية مختصة (أي 

محكمة لديها السلطة لسماع هذا النوع من القضايا) أو 
في محكمة مرآزية في الواليات المتحدة بغض النظر 

  جم النزاع.عن ح
 

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

يوًما من  )90تسعين (برفع الدعوى أن ينتظر لمدة 
تاريخ قرار ضابط جلسة االستماع لرفع الدعوى 

  المدنية.
 

  إجراءات إضافية
  في أي دعوى مدنية، فإن المحكمة:

 تتسلم سجالت اإلجراءات اإلدارية؛ .1
إلضافية بناًء على طلبك أو تسمع األدلة ا .2

 طلب منطقة المدرسة؛
وتستند في قرارها على رجحان الدليل  .3

وتمنح اإلعانة التي تحدد المحكمة أنها 
 مناسبة.

 
اإلعانة القضائية  ، قد تشملفي ظل ظروف مناسبة

تسديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة 
  .التعويضية الخدمات التعليميةو
 

  للمحاآم المرآزية االختصاص القضائي
تتمتع المحاآم المرآزية في الواليات المتحدة بسلطة 

الحكم في الدعاوى التي تم رفعها بموجب "الجزء ب" 
  بغض النظر عن حجم النزاع. IDEAمن قانون 

 
 التفسير

ما يقيد أو  IDEAال يوجد في "الجزء ب" من قانون 
يحد من الحقوق واإلجراءات والتعويضات المتاحة 

ب دستور الواليات المتحدة ، قانون المعوقين بموج
 Americans with Disabilitiesاألمريكيين (

Act العنوان "1990) لعام ،V من قانون إعادة "
(الفقرة  1973) لعام Rehabilitation Actالتأهيل (
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)، أو القوانين الفيدرالية األخرى التي تحمي 504
استثناء حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وب

ما حدث قبل رفع أي دعوى مدنية بموجب هذه 
القوانين التي تطلب اإلعانة والتي تكون متاحة أيًضا 

، فإنه يجب IDEAبموجب "الجزء ب" من قانون 
تنفيذ اإلجراءات القانونية الموضحة أعاله إلى نفس 
الحد الذي آان سيصبح مطلوًبا في حال قام الطرف 

. IDEA" من قانون برفع الدعوى بموجب "الجزء ب
وهذا يعني أنك قد تحصل على التعويضات المتاحة 

بموجب القوانين األخرى التي تتداخل مع تلك 
، ولكن IDEAالتعويضات المتاحة بموجب قانون 

بشكل عام، فإنه للحصول على إعانة بموجب تلك 
القوانين األخرى، يجب عليك أوًال استخدام 

 IDEAب قانون التعويضات اإلدارية المتاحة بموج
(أي، الشكوى القانونية أو اجتماع التسوية أو 

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

 
مكان الطفل عندما تكون الشكوى القانونية 

  وجلسات االستماع مازالت معلقة
§300.518 

 
 باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه تحت العنوان،

اإلجراءات المتبعة عند تأديب األطفال ذوي  "
 "، فإنه بمجرد تقديم شكوىاالحتياجات الخاصة

إلى الطرف  الواجبة قانونيةال  تاإلجراءابخصوص 
اآلخر، فإنه يجب أن يظل طفلك/ طفلتك في مكانه/ 
مكانها التعليمي الحالي أثناء الفترة الزمنية المحددة 

صدور قرار من أية  لعملية التسوية، وأثناء انتظار
جلسة استماع قانونية غير متحيزة أو إجراءات 

أو منطقة  MDE و المحكمة، ما لم توافق أنت
  المدرسة على غير ذلك.

 
إذا آانت الشكوى القانونية تشتمل على تطبيق لقرار 

بالقبول األولي في مدرسة عامة، فيجب وضع طفلك، 
امة حتى بموافقتك، في البرنامج النظامي للمدرسة الع

  يتم إنهاء آل هذه اإلجراءات.
 

إذا آانت الشكوى القانونية تشتمل على تطبيق لقرار 
بتوفير الخدمات األولية بموجب "الجزء ب" من 

لطفل ينتقل من الحصول على خدمات  IDEAقانون 
إلى "الجزء  IDEAبموجب "الجزء ج" من قانون 

د ولم يع IDEAب" من قانون تعليم األفراد المعاقين 
مؤهًال للحصول على خدمات "الجزء ج" بعد ألن هذا 

الطفل قد أتم الثالثة من عمره، فال تكون منطقة 
المدرسة ملزمة بتوفير خدمات "الجزء ج" التي آان 

وإذا تبين أن الطفل مؤهل  الطفل يحصل عليها.
وأنك توافق  IDEAبموجب "الجزء ب" من قانون 

حتياجات على أن يحصل الطفل على تعليم ذوي اال
الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، فإنه بعد 
ذلك، عند تعليق نتيجة اإلجراءات، يجب على منطقة 

المدرسة توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
والخدمات ذات الصلة التي ليست محل نزاع (أي تلك 

  التي توافق عليها أنت ومنطقة المدرسة).
 

ماع في جلسة استماع إذا وافقك ضابط جلسة االست
على أن تغيير المكان للطالب  MDEقانونية تجريها 

مناسب، فإنه يجب اعتبار ذلك المكان هو المكان 
التعليمي الحالي الذي سيبقى فيه طفلك خالل الفترة 

الزمنية التي يتم فيها انتظار صدور قرار جلسة 
االستماع القانونية غير المتحيزة أو إجراءات 

 المحكمة.
  
  عاب المحاماةأت

§300.517 
 

  عام
في أية دعوى أو إجراء تم بموجب "الجزء ب" من 

)، إذا ربحت IDEAقانون تعليم األفراد المعاقين (
الدعوى، فعندئذ يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن 
تحكم لك بأتعاب المحاماة المعقولة آجزء من التكلفة 

  المدفوعة إليك.
 

"الجزء ب" من في أية دعوى أو إجراء تم بموجب 
، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن IDEAقانون 

تلزم محاميك بدفع أتعاب المحاماة المعقولة آجزء من 
أو لمنطقة المدرسة التي ربحت   MDEالتكاليف ل

(أ) بتقديم شكوى أو دعوى  الدعوى، إذا قام المحامي:
قضائية تجد المحكمة أنها ضعيفة أو غير معقولة أو 

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

  أودون أساس؛ 
 

في أية دعوى أو إجراء تم بموجب "الجزء ب" من 
، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن IDEAقانون 

تمنح أتعاب محاماة معقولة لإلدارة التعليمية بوالية 
ي ربحت الدعوى، ميتشيجن أو لمنطقة المدرسة الت

والتي تدفعها أنت أو محاميك إذا آان طلبك لعقد جلسة 
استماع قانونية أو، بعد ذلك، دعوى قضائية قد تم 

تقديمه من أجل أي غرض غير الئق، مثل المضايقة، 
) الستماعا(أو لزيادة تكاليف الدعوى أو اإلجراءات 

  بطريقة غير ضرورية. 
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  منح األتعاب 
  المحاماة المعقولة آما يلي: تحكم المحكمة بأتعاب

يجب أن يتم تحديد األتعاب استناًدا إلى  .1
األسعار السائدة في المجتمع الذي تم فيه 

رفع الدعوى أو عقد جلسة االستماع بحسب 
وال يجوز  نوع وجودة الخدمات المقدمة.

استخدام أية عالوة أو مضاعفات عند 
 حساب األتعاب المحكوم بها.

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

 IDEAتم بموجب "الجزء ب" من قانون 
عن الخدمات التي تم تنفيذها بعدما ُقدم إليك 

 عرض آتابي للتسوية إذا:
تم تقديم العرض خالل الوقت المحدد في (أ)  

من قواعد اإلجراءات  68القاعدة 
 Federal Rulesالمدنية الفيدرالية (

of Civil Procedure في حالة ،(
عقد جلسة استماع قانونية، أو مراجعة 

على مستوي الوالية ، في أي وقت 
أيام قبل بدء  )10عشرة (يزيد على 
 اإلجراءات؛

 )10عشرة (لم يتم قبول العرض خالل (ب)  
 أيام؛

وقد وجدت المحكمة أو ضابط جلسة (ت)  
عليها االستماع أن اإلعانة التي حصلت 
نهائًيا ليست أفضل بالنسبة لك من 

 عرض التسوية.
على الرغم من هذه التقييدات، قد يتم إصدار 

حكم لك بأتعاب المحاماة والتكاليف ذات 
الصلة إذا ربحت الدعوى وتم بشكل أساسي 

  تبرير سبب رفضك لعرض التسوية.
ربما ال يتم الحكم باألتعاب المتعلقة بأي  .3

ما لم يتم عقد  IEPاجتماع خاص بفريق 
االجتماع آنتيجة لإلجراءات اإلدارية أو 

 دعوى المحكمة.
آذلك، ربما ال يتم الحكم بأتعاب الوساطة  .4

 ".الوساطةآما هو موضح ضمن العنوان؛ "
 

ال يعد اجتماع التسوية، آما هو موضح ضمن 
"، اجتماًعا تم عقده نتيجة عملية التسويةالعنوان، "

ى محكمة، وال يعتبر لجلسة استماع إدارية أو دعو
أيضًا جلسة استماع إدارية أو دعوى محكمة ألغراض 

 دفع أتعاب المحامين هذه.
  

تقوم المحكمة بتخفيض مبلغ أتعاب المحامين، حسبما 
يكون مناسًبا، بموجب "الجزء ب" من قانون 

IDEA:إذا وجدت المحكمة ،  

أنك، أو محاميك، أثناء سريان الدعوى أو  .1
خير القرار النهائي اإلجراءات، قمت بتأ

 لتسوية النزاع بشكل غير معقول؛ أو
أن مبلغ أتعاب المحامين الذي تم إصدار  .2

حكم بدفعه يتجاوز بشكل غير منطقي السعر 
الحالي للساعة السائد في المجتمع من حيث 

الخدمات التي يقدمها محامون يمتازون 
بنفس المستوى من المهارة والسمعة 

 والخبرة؛
ضي والخدمات القانونية أن الوقت المنق .3

المقدمة آانت زائدة عن الحد مع الوضع في 
 أواالعتبار طبيعة الدعوى أو اإلجراءات؛ 

أن المحامي الذي يمثلك لم يقدم لمنطقة  .4
المدرسة المعلومات المناسبة في إشعار 
الطلب القانوني آما هو موضح ضمن 

بخصوص اإلجراءات لشكوى ا "العنوان، 
 ."الواجبة القانونية

 
ومع ذلك، ال يجوز للمحكمة أن تقلل األتعاب إذا 

وجدت المحكمة أن الوالية أو منطقة المدرسة قامت 
بتأخير قرار التسوية النهائي الخاص بالدعوى أو 
اإلجراءات بشكل غير معقول أو أن هناك انتهاًآا 

بموجب أحكام الضمانات اإلجرائية الواردة في 
  .IDEA"الجزء ب" من قانون 

 
راءات المتبعة عند تأديب األطفال ذوي اإلج

  االحتياجات الخاصة
  سلطة مسئولي المدرسة

§300.530 
 

  تحديد حالة بعد حالة
قد يراعي مسؤولو المدرسة أي ظروف فريدة حسب 
آل حالة، وعند تحديد ما إذا آان تغيير المكان، الذي 

تم وفًقا للمتطلبات التالية ذات الصلة باإلجراء 
سًبا لطفل من ذوي االحتياجات الخاصة التأديبي، منا

  ينتهك القواعد السلوآية للطالب المتبعة في المدرسة.
 

  عام
إلى الحد الذي يتم فيه أيًضا اتخاذ مثل هذا اإلجراء مع 
األطفال غير المعاقين، يجوز لمسؤولي المدرسة، فيما 

في الصف،  أيام دراسية )10عشرة (ال يتجاوز 
نتهك القواعد السلوآية فصل الطفل المعاق الذي ي

للطالب من مكانه الحالي وإلحاقه بمكان تعليمي بديل 
) أو بمكان IEP مؤقت مناسب (يجب أن تحدده لجنة 

آذلك، قد يفرض مسؤولو  آخر أو تعليق تعليمه مؤقًتا.
المدرسة عقوبات فصل إضافية على الطفل فيما ال 
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) أيام دراسية في الصف في نفس 10يتجاوز عشرة (
العام الدراسي في حالة وجود أحداث منفصلة  ذلك

لسوء السلوك، طالما أن عقوبات الفصل هذه ال تمثل 
: 24تغييًرا للمكان (من أجل التعريف انظر صفحة 

  )"تغيير المكان بسبب عمليات الفصل التأديبية "
 

بمجرد فصل طفل معاق من مكانه الحالي لمدة 
العام ) أيام دراسية في نفس 10إجمالها عشرة (

الدراسي، فإنه يجب على منطقة المدرسة، أثناء أيام 
أي عقوبة فصل الحقة في ذلك العام الدراسي، توفير 

الخدمات إلى الحد المطلوب أدناه ضمن العنوان 
  ".لخدماتا "الفرعي، 

  السلطة اإلضافية. 
إذا لم يكن سلوك الطفل الذي انتهك القواعد السلوآية 

عاقة لدى الطفل (أنظر للطالب عرًضا من أعرض اإل
") وقد تعدى تغيير المكان التأديبي حديد األعراضت "

خالل الصف، يمكن  دراسية أيام )10العشرة (للطفل 
لمسئولي المدرسة تطبيق اإلجراءات التأديبية على 

الطفل المعاق بنفس الطريقة التي يتم من خاللها 
تطبيق تلك اإلجراءات على الطفل غير المعاق ولنفس 

مدة، باستثناء أنه يتعين على المدرسة تقدم الخدمات ال
لهذا الطفل آما هو مبين باألسفل تحت عنوان 

تحدد، لجنة برنامج التعليم الفردي  ".الخدمات "
الخاص بالطفل، البيئة التعليمية البديلة المؤقتة لمثل 

  هذه الخدمات. 
 

  الخدمات
 يجوز توفير الخدمات التي آان يجب تقديمها إلى أي

طفل معاق تم فصله من مكانه 
الخاص به في أي    [(2)(d)300.530§]الحالي

  مكان تعليمي بديل مؤقت.
 

تكون  المحلية؛ إدارة المدرسة سياسةباالعتماد على 
منطقة المدرسة ملزمة فقط بتوفير الخدمات لطفل 

معاق تم فصله من مكانه/ مكانها الحالي مدة عشرة 
ذلك العام الدراسي، إال أو أقل في  ) أيام دراسية10(

إذا قامت بتوفير الخدمات لطفل غير معاق تم فصله 
  في ظروف مشابهة.

 
يجب أن، الطفل المعاق الذي تم فصله من مكانه 

 ) أيام دراسية10عشرة (الحالي لمدة تزيد عن 
وسلوآه ليس عرًضا من أعراض اإلعاقة (أنظر 

") أو الذي تم حديد األعراضت "العنوان الفرعي 
صله تحت ظروف معينة (أنظر العنوان الفرعي ف
  ")،:  لظروف الخاصةا "

يستمر في الحصول على الخدمات  .1
التعليمية، من أجل مساعدة الطفل على 

االستمرار في المشارآة في منهج التعليم 
العام، حتى لو آان ذلك في مكان آخر، 
وعلى إحراز تقدم في تحقيق األهداف 

 طفل؛لل IEP برنامج المحددة في 
يتلقى، قدر اإلمكان، تقييًما سلوآًيا وظيفًيا  .2

وتعديالت وخدمات تتعلق بالتدخل السلوآي 
التي يتم وضعها للتعامل مع انتهاآات 

 السلوك حتى ال تحدث مرة أخرى.
 

بعد أن يتم فصل الطالب المعاق من مكانه/ مكانها 
في نفس العام  ) أيام دراسية10عشرة (الحالي لمد 
) أيام 10(آان الفصل الحالي لمدة  اوإذالدراسي، 
إذا آان الفصل ليس وفي الصف أو أقل،  دراسية

 فعندئذتغييًرا في المكان  (أنظر التعريف باألسفل)، 
يحدد مسئولي المدرسة، بالتشاور مع واجًدا على األقل 

من مدرسي الطفل، إلى أي مدي يكون الطفل في 
ر في حاجة لهذه الخدمات لكي يتمكن من االستمرا

المشارآة في المنهج التعليمي العام، بالرغم من 
وجوده في بيئة أخري، ويستمر في التقدم نحو 

األهداف الموضوعة له من قبل برنامج التعليم الفردي 
  الخاص به.  

 
إذا آان الفصل هو تغيير في المكان (أنظر الفقرة 

غيير المكان بسبب عقوبات الفصل ت "بعنوان 
الخدمات المناسبة التي  IEPلجنة  ")، تحددالتأديبية

تمكن الطفل من االستمرار في المنهج التعليمي العام، 
بالرغم من وجوده في بيئة مختلفة (والتي يمكن أن 
تكون بيئة تعليمية بديلة ومؤقتة)، ولكي يستمر في 

 IEPالتقدم نحو األهداف الموضوعة في برنامج 
  الخاص به. 

 
  تحديد األعراض 

من تاريخ أي قرار  أيام دراسية 10عشرة خالل 
بتغيير مكان طفل معاق بسبب انتهاك القواعد 

السلوآية للطالب (باستثناء ما يتعلق بأي عقوبة فصل 
أو أقل في صف ولم  ) أيام دراسية10عشرة (لمدة 

تكن تغييًرا في المكان)، يجب على آل من منطقة 
 IEPالمدرسة وأنت واألعضاء ذوي الصلة في فريق 

ل (آما تحدده أنت مع منطقة المدرسة) مراجعة للطف
جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في ملف 

للطفل، وأي  IEP برنامج الطالب، بما في ذلك 
مالحظات لمدرس، وأية معلومات ذات صلة تم 

  تقديمها لك من أجل تحديد:
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ما إذا آان السلوك محل العقوبة سببه أو آان  .1
عاقة الطفل؛ له عالقة مباشرة وجوهرية بإ

 أو
ما إذا آان السلوك محل العقوبة نتيجة  .2

 مباشرة لتقصير منطقة المدرسة في تطبيق 
 للطفل. IEP برنامج

 
إذا حدد آل من منطقة المدرسة وأنت واألعضاء ذوي 

للطفل  IEPالصلة في فريق البرنامج التربوي الفردي 
أنه لم يتم استيفاء أي من هذين الشرطين، فيجب تحديد 

وك على أنه آان عرًضا من أعراض إعاقة السل
  الطفل.

 
إذا حدد آل من منطقة المدرسة وأنت واألعضاء ذوي 

للطفل أن السلوك محل العقوبة  IEPالصلة في فريق 
 هو نتيجة مباشرة لتقصير منطقة المدرسة في تطبيق 

للطفل، يتعين على المدرسة اتخاذ  IEP برنامج
  قص.  إجراءات فورية لمعالجة تلك النوا

 
  تحديد أن ذلك السلوك آان سببه إعاقة الطفل

إذا حدد آل من منطقة المدرسة وأنت واألعضاء 
للطفل أن  IEP برنامج ذوي الصلة في فريق 

السلوك آان سببه إعاقة الطفل، فيجب على فريق 
IEP :إما  

إجراء تقييم سلوآي وظيفي، ما لم تقم  .1
المنطقة التعليمية بإجراء تقييم سلوآي 

في قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى وظي
عقوبة تغيير المكان، وآذلك تنفيذ خطة 

  أوتدخل سلوآي للطفل، 
مراجعة خطة التدخل السلوآي وتعديلها،  .2

عند الضرورة، لمعالجة السلوك إذا آان قد 
 تم بالفعل وضع خطة تدخل سلوآي.

 
باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه ضمن العنوان 

"، يجب على منطقة الخاصةلظروف ا "الفرعي 
المدرسة إعادة الطفل إلى المكان الذي تم فصله منه، 
ما لم توافق أنت والمنطقة على تغيير المكان آجزء 

  من تعديل خطة التدخل السلوآي.
 

  الظروف الخاصة
سواء أآان السلوك سببه إعاقة الطفل أو لم يكن آذلك، 

 فإنه يجوز لمسئولي المدرسة فصل أي طالب ونقله
 IEPإلى مكان تعليمي بديل مؤقت (يحدده فريق 

) يوًما 45خمس وأربعين (للطفل) لمدة ال تزيد على 
  ، إذا آان الطفل:دراسًيا

يحمل سالًحا (أنظر التعريف باألسفل) أو  .1
آان يحمل سالًحا أثناء ذهابه إلى المدرسة 

أو داخل مباني المدرسة أو أثناء أداء إحدى 
 تصاص القضائي مهام المدرسة بموجب االخ

 أو منطقة المدرسة؛ أو MDE إلدارة
بحوزته أو يتعاطي مواد مخدرة محظورة  .2

قانوًنا (أنظر التعريف باألسفل)، أو يبيع 
مواد خاضعة للمراقبة (أنظر التعريف 

باألسفل) أو يساعد في بيعها أثناء ذهابه إلى 
المدرسة أو داخل مباني المدرسة أو أثناء 

رسة بموجب أداء إحدى مهام المد
أو  MDE إلدارة االختصاص القضائي 

 أومنطقة المدرسة؛ 
تسبب في إحداث إصابة جسدية خطيرة  .3

(أنظر التعريف باألسفل) لشخص آخر أثناء 
ذهابه إلى المدرسة أو داخل مباني المدرسة، 

أو أثناء أداء إحدى مهام المدرسة بموجب 
أو  MDEإلدارة  االختصاص القضائي 

 منطقة المدرسة.
 

  التعريفات
ُيقصد بها أي مخدر أو مادة  المواد الخاضعة للرقابة

أو  IIأو  Iأخرى من المواد المحددة ضمن الجداول 
III  أوIV  أوV  202في القسم(c)  من قانون المواد

  .(U.S.C. 812(c) 21)الخاضعة للرقابة 
 

، هي مواد خاضعة للرقابة األدوية غير المشروعة
 المحكومة الخاضعة للرقابةال تشمل المواد  ولكنها

قانوًنا أو تستخدم تحت إشراف الرعاية الصحية 
المهنية المرخصة أو تلك المحكومة بقانون أو تستخدم 

تحت أي سلطة أخرى بمقتضى هذا القانون أو 
  بمقتضى أي حكم من أحكام القانون الفيدرالي. 

 
تحمل نفس المعنى  اإلصابة الجسدية الخطيرة

لح "اإلصابة الجسدية الخطيرة" المقصود من المصط
 1365) من القسم h) في القسم الفرعي (3في الفقرة (
, من قانون الواليات المتحدة 18الفصل رقم 

)United States Code.(  
 

يحمل نفس المعنى المقصود من المصطلح  السالح
) في القسم الفرعي األول 2"سالح خطير" في الفقرة (

)g من قانون 18رقم تحت العنوان  930) الفصل ,
  ).United States Codeالواليات المتحدة (
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  اإلشعار
في التاريخ الذي يتم فيه اتخاذ قرار بفرض عقوبة 

فصل تتمثل في تغيير مكان الطفل بسبب انتهاك 
القواعد السلوآية للطالب، يجب على منطقة المدرسة 

إعالمك بهذا القرار، آما يجب عليها أن تقدم لك 
  مانات اإلجرائية. إشعار الض

 
  تغيير المكان بسبب عقوبات الفصل التأديبية

§300.536 
 

تكون عقوبة فصل طفل معاق من المكان التعليمي 
  الحالي للطفل هي تغيير المكان إذا:

) أيام 10آان الفصل لمدة تزيد على عشرة ( .1
 دراسية في صف؛ أو

آان قد تم إخضاع الطفل لسلسلة من  .2
حت تمثل نمًطا عقوبات الفصل التي أصب

 ألن:
سلسلة عقوبات الفصل تجاوزت إجمالي   - أ

في العام  ) أيام دراسية10عشرة (
 الدراسي؛

سلوك الطفل آان مشابًها بشكل أساسي  - ب 
لسلوآه في األحداث السابقة التي نتج 
 عنها اتخاذ سلسلة عقوبات الفصل؛

هذه العوامل اإلضافية مثل طول مدة  - ت 
لمدة التي آل عقوبة فصل، وإجمالي ا

تم فيها فصل طفلك، وقرب فترات 
 عقوبات الفصل من بعضها.

 
يتحدد ما إذا آان نمط عقوبات الفصل يمثل تغييًرا في 

المكان أم ال على حسب آل حالة من ِقبل المنطقة 
التعليمية، وفي حالة االعتراض عليه، يخضع 

 للمراجعة من خالل اإلجراءات القانونية والقضائية.
  

  كانتحديد الم
§300.531 

 
تحديد المكان التعليمي البديل  IEPيجب على فريق 

المؤقت الذي يتم االنتقال إليه في حالة عقوبات الفصل 
التي تكون تغييًرا للمكان، وعقوبات الفصل الموضحة 

لظروف ا "" ولسلطة اإلضافيةا "ضمن العنوانين، 
  ".الخاصة

 

  االستئناف
§300.532 

 
  عام

جرائية قانونية (أنظر العنوان: يجوز لك رفع شكوى إ
") الواجبة القانونية بخصوص اإلجراءات الشكوى "

لكي تطلب عقد جلسات استماع قانونية إذا آنت ال 
  تتفق مع: 

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

 تحديد السبب الموضح أعاله. .2
 

نية (انظر يجوز لمنطقة المدرسة تقديم شكوى قانو
أعاله) لطلب عقد جلسة استماع قانونية إذا اعتقدت 

المدرسة أن إبقاء الطفل في المكان الحالي من 
المحتمل أن يؤدي بصورة أساسية إلى حدوث ضرر 

  للطفل أو لآلخرين.
 

  سلطة ضابط جلسة االستماع
يتعين على ضابط جلسة االستماع الذي يستوفي 

ابط ض "الفرعي  المتطلبات المذآورة تحت العنوان
" أن يعقد جلسة استماع جلسة االستماع غير المتحيز

يجوز لضابط جلسة االستماع  قانونية وأن يتخذ قرار.
  أن: 

يعيد طفلك إلى المكان الذي تم فصل الطفل  .1
منه إذا وجد ضابط جلسة االستماع أن 
عقوبة الفصل آانت انتهاًآا للمتطلبات 

لي لطة مسئوس "الموضحة ضمن العنوان، 
"، أو أن سلوك الطفل آان سببه المدرسة

 أوإعاقة الطفل؛ 
يصدر أمر بتغيير مكان الطفل المعاق إلى  .2

مكان تعليمي بديل مؤقت مناسب لمدة ال 
) يوًما 45خمس وأربعين (تزيد على 
إذا وجد ضابط جلسة االستماع أن  دراسًيا

اإلبقاء على الطفل في المكان الحالي من 
رة أساسية إلى المحتمل أن يؤدي بصو

 حدوث ضرر للطفل أو لآلخرين.
 

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

إعادة الطفل إلى مكانه األصلي من المحتمل أن يؤدي 
  بصورة أساسية إلى حدوث ضرر للطفل أو لآلخرين.

 
قانونية  عندما تقدم أنت أو منطقة المدرسة شكوى

لطلب عقد جلسة استماع قانونية، فيجب عقد جلسة 
االستماع القانونية التي تستوفي الشروط الموضحة 
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" و إجراءات الشكوى القانونية تحت العناوين "
"، جلسة االستماع بشأن الشكاوى القانونية "

  باستثناء ما يلي:
أو منطقة المدرسة بالترتيب  MDEتقوم  .1

نية عاجلة، والتي لعقد جلسة استماع قانو
) يوًما 20عشرين (يجب أن تحدث خالل 

من تاريخ طلب عقد جلسة االستماع  دراسًيا
ويجب أن ينتج عنها قرار بالتحديد خالل 

ة بعد انعقاد جلسة ) أيام دراسي10عشرة (
 االستماع.

ما لم يوافق أولياء األمور ومنطقة المدرسة  .2
ا آتابًيا على التنازل عن االجتماع أو يتفقو

على استخدام الوساطة، فيجب أن يتم عقد 
) أيام من 7اجتماع تسوية خالل سبعة (

تاريخ تسلم اإلشعار الخاص بالشكوى 
ويمكن متابعة إجراءات جلسة   القانونية.

االستماع ما لم يتم حل المشكلة بشكل 
خمسة عشرة يرضي آال الطرفين خالل 

يوًما من تاريخ تسلم الشكوى  )15(
 القانونية.

 
يجوز ألي طرف أن يطعن في القرار في جلسة 

استماع عاجلة بنفس الطريق التي يجوز له من خاللها 
الطعن في قرارات جلسات االستماع القانونية األخرى 

  ".  االستئناف (أنظر الفقرة تحت عنوان "
 

  مكان الطفل أثناء فترات االستئناف
§300.533 

 
نطقة آما هو موضح أعاله، عندما تقدم أنت أو م

المدرسة شكوى قانونية ذات صلة باإلجراءات 
 التأديبية، فيجب أن يظل الطفل (ما لم يتفق ولي األمر 

أو منطقة المدرسة على غير ذلك) في  MDE مع
المكان التعليمي البديل المؤقت في انتظار صدور 
قرار ضابط جلسة االستماع أو حتى انتهاء الفترة 

منصوص عليها الزمنية لسريان عقوبة الفصل ال
لطة مسئولي س "والموضحة ضمن العنوان، 

  "، أيهما يحدث أوًال.المدرسة
 

حماية األطفال غير المؤهلين بعد للحصول 
على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

  والخدمات ذات الصلة 
§300.534 

 

  عام
إذا لم يتم تحديد أن طفلك مؤهل للحصول على تعليم 

ات ذات الصلة ذوي االحتياجات الخاصة والخدم
وآان هذا الطفل ينتهك القواعد السلوآية للطالب، 

ولكن منطقة المدرسة لديها علم (آما هو محدد أدناه) 
قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأديبي أن 

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

  اإلشعار.
 

  أساس المعرفة باإلجراءات التأديبية
قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى اتخاذ اإلجراء 

التأديبي، يجب أن يكون لدى منطقة المدرسة علم بأن 
  طفلك هو طفل معاق إذا:

عبَّرت في إشعار آتابي للمسئولين المشرفين  .1
أو اإلداريين في الهيئة التعليمية المناسبة، أو 

وفك بأن طفلك إلى معلم الطفل عن مخا
يحتاج إلى الحصول على تعليم ذوي 

 االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة؛
طلبت إجراء تقييم مرتبط بأهلية الطفل في  .2

الحصول على تعليم ذوي االحتياجات 
الخاصة والخدمات ذات الصلة بموجب 

 أو؛ IDEA"الجزء ب" من قانون 
عبر مدرس طفلك أو موظفو منطقة  .3

ن عن مخاوفهم المتعلقة المدرسة اآلخرو
بشأن نمط السلوك الذي يظهره طفلك بشكل 

مباشرة لمدير منطقة المدرسة الخاصة 
بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو إلى 

 المسئولين المشرفين في منطقة المدرسة.
 

  استثناء
لن يتم اعتبار المنطقة التعليمية على علم بإعاقة 

  الطالب إذا:
يم لطفلك أو قد لم تسمح أنت بإجراء تقي .1

  أورفضت خدمات التعليم الخاص؛ 
تم تقييم طفلك وتحدد أنه ليس طفًال معاًقا  .2

 .IDEAبموجب "الجزء ب" من قانون 
 

الشروط التي تطبق في حالة عدم وجود أساس 
  للمعرفة

إذا لم تكن منطقة المدرسة، قبل اتخاذ إجراءات تأديبية 
معاًقا، آما ضد الطفل، على علم بأن طفلك يعتبر طفًال 

ساس أ "هو موضح أعاله ضمن العنوانين الفرعيين، 
"، فإنه ستثناءا "" والمعرفة باإلجراءات التأديبية

يجوز إخضاع هذا الطفل لإلجراءات التأديبية السارية 
على األطفال غير المعاقين ممن ارتكبوا سلوآيات 

  مماثلة.
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وعلى الرغم من ذلك، إذا تم طلب إجراء تقييم لطفلك 
ي الفترة التي آان خاضًعا فيها هذا الطفل لإلجراءات ف

  التأديبية، فيجب إجراء التقييم بصورة عاجلة.

وحتى يتم االنتهاء من التقييم، فإن طفلك يظل في 
المكان التعليمي الذي حددته السلطات المدرسية، 

والتي يمكن أن تتضمن تعليق الخدمات أو الفصل دون 
  تقديم خدمات تعليمية.

 
تحدد أن الطفل يعتبر طفًال معاًقا، مع الوضع في  إذا

االعتبار المعلومات الواردة من التقييم الذي أجرته 
منطقة المدرسة والمعلومات التي قدمتها أنت، فعندئذ 

يجب على منطقة المدرسة توفير تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة بما يتوافق 

، بما في ذلك IDEAمع "الجزء ب" من قانون 
  المتطلبات التأديبية الموضحة أعاله.

 
اإلحالة إلى السلطات القضائية وسلطات تنفيذ 

  قانون التخاذ اإلجراءات
§300.535 

 
  ال: IDEA"الجزء ب" من قانون 

يمنع الوآالة من إبالغ السلطات المعنية عن  .1
 أوجريمة ارتكبها طفل معاق؛ 

تمنع السلطات القضائية وسلطات تطبيق  .2
قانون الوالية من القيام بمسؤولياتها فيما 
يتعلق بتطبيق القانون الفيدرالي وقانون 
الوالية على الجرائم التي ارتكبها طفل 

 معاق.
 

  إرسال السجالت
إذا أبلغت منطقة مدرسة عن جريمة ارتكبها طفل 

  معاق، فإن منطقة المدرسة:
يجب عليها التأآد من أنه تم إرسال نسخ  .1

متعلقة بكل من اإلجراءات سجالت الطفل ال
التأديبية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

ليتم النظر فيها من ِقبل السلطات التي أبلغتها 
 الوآالة بالجريمة؛

ويجوز لها إرسال نسخ سجالت الطفل  .2
المتعلقة بكل من اإلجراءات التأديبية وتعليم 

ذوي االحتياجات الخاصة فقط إلى الحد 
 .FERPAالذي يسمح به قانون 

 
 

متطلبات اإليداع أحادي الجانب بواسطة اآلباء 
لألطفال في المدارس الخاصة على حساب النفقة 

  العامة 
 

  عام
§300.148 

 
منطقة  IDEAال يلزم "الجزء ب" من قانون 

المدرسة  أن تدفع مصروفات التعليم، بما في ذلك 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات 

عاق عند إلحاقه في مدرسة خاصة الصلة، لطفلك الم
أو منشأة تعليمية خاصة إذا قامت منطقة المدرسة 

لطفلك واخترت أنت إلحاق الطفل  FAPEبتوفير 
على الرغم  بمدرسة خاصة أو جهة تعليمية خاصة.

من ذلك، يجب أن تقوم منطقة المدرسة التي تقع فيها 
تلك المدرسة الخاصة بدمج طفلك ضمن مجتمع 

ي يتم فيه التعامل مع احتياجات تعليم األشخاص الذ
ذوي االحتياجات الخاصة بموجب أحكام "الجزء ب" 

المتعلقة باألطفال الذين ألحقهم أولياء أمورهم في 
مدرسة خاصة بموجب قانون اللوائح الفيدرالية 

)CFR إلى الفقرة  300.131من الفقرة  34) رقم
300.144.  

 
  اصةالتعويض عن تكاليف اإللحاق بمدرسة خ

إذا آان طفلك قد تلقي تعليم خاص في وقت سابق، أو 
خدمات ذات صلة تحت سلطة منطقة المدرسة، وقد 

قررت إلحاق طفلك بمدرسة خاصة، تمهيدية أو 
إعدادية أو ثانوية، دون موافقة أو إحالة من منطقة 
المدرسة، فعندئذ يجوز للمحكمة أو لضابط جلسة 

ن تكاليف اإللحاق االستماع إلزام الوآالة بتعويضك ع
إذا وجدت المحكمة أو ضابط جلسة االستماع أن 

متوفرة لطفلك في  FAPEالوآالة لم تجعل أحكام 
قد تجد  الوقت المناسب وأن هذا اإللحاق يعد مناسًبا.   

المحكمة أو ضابط جلسة االستماع أن إلحاقك يعد 
مناسًبا، حتى إذا آان هذا اإللحاق ال يستوفي معايير 

السارية على التعليم المقدم من ِقبل اإلدارة  الوالية
  التعليمية بوالية ميتشيجن ومناطق المدارس. 

 
  القيود المفروضة على التعويض

ربما يتم خفض تكلفة التعويض الموضح في الفقرة 
  أعاله أو يتم إلغاؤه:

 (أ) لم تقم، في آخر اجتماع حضرته  إذا: .1
قبل فصل طفلك من المدرسة  IEP لجنة
بأنك آنت ترفض  IEPة، بإبالغ لجنة العام

إلحاق طفلك بالمكان الذي اقترحته منطقة 
لطفلك، بما في ذلك  FAPEالمدرسة لتقديم 
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توضيح ما يساورك من مخاوف وعزمك 
على تسجيل طفلك في مدرسة خاصة على 

حساب النفقة العامة، أو (ب) لم تقدم لمنطقة 
ل المدرسة إشعاًرا آتابًيا بهذه المعلومات قب

على األقل (بما في  ) أيام عمل10عشرة (
ذلك أي عطالت تكون في يوم العمل) من 

 أو ؛تاريخ فصل طفلك من المدرسة العامة
إذا قدمت لك منطقة المدرسة إشعاًرا آتابًيا  .2

مسبًقا، قبل فصل طفلك من المدرسة العامة، 
عن عزمها إجراء التقييم لطفلك (بما في ذلك 

بأنه آان مناسًبا بيان الغرض من التقييم 
ومعقوًال)، ولكنك لم تجعل الطفل يحضر 

 أوإلجراء التقييم؛ 
عند حكم المحكمة بأن اإلجراءات التي  .3

 اتخذتها لم تكن معقولة.
 

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

(أ) منعتك المدرسة  عدم تقديم اإلشعار إذا:
و (ب) لم تستلم إشعاًرا من تقديم اإلشعار؛ أ

يوضح أنه من مسؤوليتك تقديم اإلشعار 
الموضح أعاله؛ أو (ج) آان االمتثال 

للمتطلبات الموضحة أعاله من المحتمل أن 
 ينتج عنه ضرر جسدي لطفلك؛

ربما ال يتم خفضها أو إلغاؤها، وفًقا لتقدير و .2
المحكمة أو ضابط جلسة االستماع، إذا لم 

(أ) لم  عار المطلوب إذا:يقدم ولي األمر اإلش
تكن أنت متعلًما أو لم تكن يستطيع الكتابة 

باللغة اإلنجليزية، أو (ب) آان االمتثال 
للمتطلبات الموضحة أعاله من المحتمل أن 

 ينتج عنه ضرر عاطفي بالغ للطفل.
 

  ):ESYخدمات العام الدراسي الممتدة (
  عام

§300.106 
 

 Extended School) خدمات العام الدراسي الممتدة
Year (ESY))  توفير التعليم الخاص والخدمات هي

 IEP لبرنامج ت الصلة للطالب ذوي اإلعاقة وفقاذا
 المنطقةالعام الدراسي الطبيعي  الخاص بهم إلى ما بعد

   .على أولياء أمور الطالب دون أي تكلفةالمحلية و
 

يتعين على آل الهيئات العامة أن تضمن  .1
لدراسي الممتد آلما آان توفير خدمات العام ا

، بما FAPEذلك ضرورًيا من أجل تقديم 
يتوافق مع المعلومات الواردة أدناه قانون 

 . 7212الوالية الخاص بسياسات التعليم رقم 
فقط إذا قررت  ESYيجب تقديم خدمات  .2

، على أساس فردي، بما IEPلجنة برنامج 
إلى  §§300.320يتناسب مع  الفقرات من 

الخدمات تعد ضرورية من ، أن 300.324
يجوز للطالب  للطفل. FAPEأجل تقديم 

المعاقين، الذين بلغوا من العمر واحد 
) عاًما خالل العام الدراسي 21وعشرين (

والذين هم أهًال لخدمات العام الدراسي 
، أن يتلقوا الخدمات ضمن ESY الممتدة

برنامج العام الدراسي الممتد آما هو محدد 
  . IEPنامج من ِقبل لجنة بر

؛ ال يجوز ESYخالل تطبيق متطلبات  .3
للهيئة العامة أن تقصر تلك الخدمات على 
فئات أو إعاقات بعينها، وال أن تحد، من 

 جهة واحدة، من وقت أو حجم تلك الخدمات. 
 

  التعريفات
 

يعنى التعليم الخاص  ESY مصطلح
والخدمات ذات الصلة التي يتم تقديمها لطفل 

 180م الدراسي الطبيعي (معاق بخالف العا
يوم) من الوآالة العامة بالتوافق مع برنامج 

IEP  ،للطفل دون أي تكاليف على الوالدين
  وباالتفاق مع معايير مجلس الوالية للتعليم.
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