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  اإلجرائيةالتدابير 

 
 

  لآلباء حقوق، ُتعرف باسم التدابير اإلجرائية، تسري على آل جانب من جوانب عملية التعليم الخاص.  مقدمة
  
تبين قوانين وتشريعات الوالية وآذلك القوانين والتشريعات الفيدرالية ما الذي ينبغي أن يحدث لضمان    

تعليمي فردي، على التعليم العام المجاني حصول الطالب ذوي اإلعاقات المحددة، وعلى أساس برنامج 
  المالئم.

 
ك        ة ل وق المتاح م الحق ى فه اعدك عل ك وتس اص ب ة الخ دابير اإلجرائي ار الت ة آإخط ذه الوثيق ل ه تعم
ة الخاصة        ة، والقواعد اإلداري يم األشخاص ذوي اإلعاق ولطفلك بموجب القانون الفيدرالي، وقانون تعل

  بعض الجوانب التي تمت مراجعتها في هذه الوثيقة هي: الخاص.بوالية آيوا المتعلقة بالتعليم 
 اإلخطار 
 الموافقة عن علم 
 حفظ السجالت 
 التقييمات  
 الوساطة 
 مراعاة األصول القانونية 
 أتعاب المحاماة 
 سن الرشد  
 االنضباط

 
  أين يمكن أن أجد المزيد من المساعدة؟

الوكاالت التي يمكن 
  أن تساعد

  د من التوضيح الشفهي لحقوقك، اتصل بأي مما يلي لمزيد من المساعدة:إذا آنت ترغب في المزي
 
 مشرف المنطقة المحلية أو المدير 
 الوآالة التعليمية بالمنطقة الخاصة بك 
 إدارة آيوا التعليمية 
  مرآز معلومات وتدريب اآلباء في والية آيوا، مرآز مواردASK 
 حقوق اإلعاقة بوالية آيوا 
 ةمراآز الحياة المستقل 

 
مشرف المنطقة 
  المحلية أو المدير

 

إذا آانت لديك أو لدى موظفي المدرسة أي مخاوف بشأن تعليم طفلك، استخدم آل  تشترك أنت ومنطقتك في تعليم طفلك.
إذا آان طفلك يحصل على خدمات تعليمية خاصة، شارك بفاعلية في  الفرص لعقد مناقشات مبكرة ومفتوحة بشأن مخاوفك.

 التعليم الفردي الخاص بطفلك. تطوير برنامج

 
الوكالة التعليمية 

  بالمنطقة
 

  اسأل عن:
 مدير التعليم الخاص 
 منسق حل نزاعات الوآالة التعليمية بالمنطقة، والمعروف أيًضا باسم ُمسهِّل حل النزاعات 
 برنامج اتصال الوالد بالُمعلِّم التابع للوآالة التعليمية بالمنطقة 
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  لة تعليمية بمنطقة:أرقام الهاتف لكل وآا

 
الوآالة 

التعليمية 
  1بالمنطقة 

 5918-632-800  القادر

الوآالة 
التعليمية 
 267بالمنطقة 

 8375-542-800  سيدار فولز

الوآالة 
التعليمية 
  8بالمنطقة 

 2325-669-800  بوآاهونتاس

الوآالة 
التعليمية 
  9بالمنطقة 

 2329-947-800  بيتيندورف

الوآالة 
التعليمية 

  10طقة بالمن

 8488-332-800  سيدار رابيدز

الوآالة 
التعليمية 
  11بالمنطقة 

 2720-362-800  جونستون

الوآالة 
التعليمية 

بمنطقة جرين 
  هيلز

 5804-432-800  آونسيل بلوفس

الوآالة 
التعليمية 
بمنطقة 
جريت 
  برايري

 0027-622-800  أوتوموا

الوآالة 
التعليمية 

بمنطقة نورث 
  ويست

 9040-352-800  مدينة سايوآس

 

 
  إدارة آيوا التعليمية

 
  قسم التعليم والنتائج

  مكتب إستراتيجيات ودعم المتعلم
Grimes State Office Building  

Des Moines, Iowa 50319-0146  
515-281-3176 

  فاآس 515- 5988-242
http://www.educateiowa.gov/  

 
علومات مركز م

وتدريب اآلباء في 
  والية آيوا

 

  ASKمرآز موارد 
5665 Greendale Road, Suite D  

Johnston, IA 50131  
1-800-450-8667 

515-243-1713  
  515-243-1902فاآس 

info@askresource.org  
://www.askresource.orghttp  
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حقوق اإلعاقة 

  بوالية آيوا
400 East Court Avenue Suite 300 

Des Moines, Iowa 50309 
515-278-2502 

0571-278 -515 )TDD(  
800-779-2502  

  فاآس 515- 0539-278
info@disabilityrightsiowa.org  

http://www.disabilityrightsiowa.org  

 
مراكز الحياة 

  المستقلة
  مراآز الحياة المستقلة آليوا المرآزية

4132 E. 10th Street  
Des Moines, IA 50309  

 9337-563-515 الهاتف:
 9337-563-515 الفاآس:

 
  وموارد إيفرت آونرمراآز الحياة المستقلة لحقوق 

26 E Market Street  
Iowa City, IA 52240  

 3870-933-319 الهاتف:
 
 

  مراآز الحياة المستقلة آليوا إيلينوي
3708 11th St., PO Box 6156,  

Rock Island, IL 61231  
309-793-0090(V/TTY)  

1-877-541-2505(V/TTY)  
 0097-283-309 الفاآس:

iicil@iicil.com  
  معلومات عامة عن تدابير اآلباء

 
متى أحصل على 

نسخة من التدابير 
  اإلجرائية؟

 

  سوف تحصل على نسخة من التدابير اإلجرائية لطفلك ذي اإلعاقة مرة واحدة في العام.
 

  باإلضافة إلى ذلك، يجب أيًضا إعطاؤك نسخة:
  لتقييم لولدكعند اإلحالة األولية أو عند طلبك 
  عند تقديمك ألول شكوى وفًقا لألصول القانونية أو عند تقديم أول شكوى إلى الوالية في هذا العام

 الدراسي
 .عند اتخاذ قرار باتخاذ إجراء تأديبي يمثل تغييًرا في مكان الطالب  
 .عند طلبك اتخاذ تدابير إجرائية

 
ما ھو اإلخطار الذي 

يجب أن تمنحه 
مية لي اإلدارة التعلي

بشأن التدابير 
  اإلجرائية؟ 

 

يجب أن تمنح اإلدارة التعليمية إخطاًرا مالئًما بمعلومات مكتملة عن التدابير اإلجرائية التي ينص عليها قانون تعليم 
  وتشمل تلك التدابير: األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
  دليل التدابير األبوية متوافر باللغات التالية:

 اإلنجليزية 
 األسبانية 
 لبوسنيةا 
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  الكرواتية -الصربية 
 الفيتنامية 
 العربية 
 الالوتية 
 

  تتوافر هذه الترجمات لدليل التدابير األبوية على موقع ويب اإلدارة التعليمية: مالحظة:
eiowa.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=1604http://www.educat  

 
  وصف:

 الطالب الذين يتم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية المعرفة لهم 
 أنواع المعلومات المطلوبة 
  األساليب التي تنوي الدولة استخدامها في تجميع المعلومات (بما في ذلك المصادر التي يتم تجميع

 منها) المعلومات
 .استخدامات المعلومات 
  ملخص بالسياسات واإلجراءات التي يجب أن تتبعها الوآاالت بشأن التخزين واإلفصاح إلى

 أطراف ثالثة واالحتفاظ وتدمير معلومات تعريف الشخصية.
  وصف جميع حقوق اآلباء واألطفال بشأن هذه المعلومات، بما في ذلك الحقوق الواردة في قانون

 ).99قانون التشريعات الفيدرالية الجزء  34ليمية والخصوصية لألسرة (الحقوق التع
 

ل،         :مالحظة ل البحث عن طف يمهم، مث وقعهم أو تقي د م قبل أي نشاط آبير يتعلق بتحديد األطفال أو تحدي
ي       داول يكف ع ت ا، م الم أو آليهم ائل اإلع ن وس ا م د أو غيره ي الجرائ ار ف الن إخط ر أو إع يجب نش

وي  ار األب اص           إلخط يم الخ ى التعل ة إل ذين بحاج ال ال ع األطف د موق اط تحدي ة بنش الل الدول ن خ ن م
  والخدمات ذات الصلة وتعريفهم وتقييمهم.

 
  مالحظات:
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مصادر المعلومات 

  األخرى
، والقواعد اإلدارية 2004مصادر المعلومات األخرى المتعلقة بقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة 

  ة بالتعليم الخاص، وغيرها من القواعد والتشريعات الهامة لألبوين المعروفة:لوالية آيوا المتعلق
 

  مواقع ويب ذات معلومات عن التدابير األبوية:
 القواعد اإلدارية لوالية آيوا المتعلقة بالتعليم الخاص 

http://educateiowa.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=592  
 ) قانون تحسين تعليم األشخاص ذوي اإلعاقةIDEA (2004 

http://idea.ed.gov 
 20ر اإلجرائية لآلباء في آمرجع لك، يمكنك العثور على متطلبات محتويات دليل التدابي مالحظة:

  .IDEA (2004(د) الخاص بقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ( 1415القانون األمريكي المادة 
 ) قانون الحقوق التعليمية والخصوصية لألسرةFERPA:( 

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 
 

  موارد ومراجع أخرى:
 Working Things Out When Things Go Wrong  (إصالح األشياء عند وجود أخطاء)–  مستند

  مطبوع من إدارة آيوا التعليمية
 ) مرآز التوزيع الوطني لألطفال ذوي اإلعاقةNICHY ،(w.nichcy.orghttp://ww هو موقع ويب ،

، التدابير اإلجرائية 2004به العديد من المطبوعات المتعلقة بقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة 
 وغيرها من معلومات اإلعاقة.

  مرآزPACER ،index.asphttp://www.pacer.org/legislation/idea/  لديه ملخص بقانون تعليم
األشخاص ذوي اإلعاقة وقت هذه الطباعة، وآذلك غيرها من المعلومات لألسر التي لديها أطفال 

 ذوو إعاقة.
 :موقع ويب اإلدارة التعليمية لحل النزاعات  

http://educateiowa.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1280&Itemid=3480 
 

راجع مدرس الفصل أو مدير المبنى أو ممثل الوكالة التعليمية بالمنطقة (الشخص التابع للوكالة التعليمية بالمنطقة الذي 
  على المزيد من المعلومات.يتحدث معك في أغلب األوقات عن طفلك) للحصول 

 
  مالحظات:
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  سرية المعلومات والسجالت التعليمية
 

الوصول إلى 
  السجالت التعليمية

يجب أن تسمح لك الوآاالت العامة بفحص ومراجعة أي سجالت تعليمية تجمعها أو تحتفظ بها أو 
اص ذوي اإلعاقة وقانون تستخدمها الوآالة التعليمية وذلك بموجب أحكام في آٍل من قانون تعليم األشخ

  قانون الحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة.
 

بما ال يزيد عن  -يجب أن تلتزم الوآالة بطلب لمراجعة السجالت وفحصها دون تأخير غير ضروري 
  يوًما وقبل أي اجتماع يتعلق ببرنامج التعليم الفردي أو بأي جلسة استماع أو اجتماع لحل النزاع. 45

 
ت فحص السجال

  التعليمية
باعتبارك أب لطفل ذي إعاقة، يجب أن تتاح لك فرصة فحص ومراجعة جميع السجالت التعليمية 

  الخاصة بطفلك والمتعلقة بما يلي:
 التعريف  
 التقييم  
 المستوى التعليمي الُمعّين لطفلك 
 .توفير تعليم عام مجاني مالئم لطفلك

 
د طلبهم، قائمة بأنواع وأماآن السجالت التعليمية التي جمعتها الوآالة يجب أن تقدم آل وآالة لآلباء، عن  سجالت الطفل

  أو احتفظت بها أو استخدمتها.

 
تكلفة نسخ 
  السجالت

يجوز لكل وآالة أن تتقاضى رسوًما عن نسخ السجالت إذا آانت الرسوم ال تمنعك بصورة فعلية حقك 
ًما للبحث عن المعلومات أو ال يجوز للوآالة أن تتقاضى رسو في مراجعة وفحص السجالت.

 استعادتها.

 
 

الحق في الفحص 
  والمراجعة

  يتضمن حقك في الفحص والمراجعة ما يلي:
 
 الحق في أن ترد الوآالة المشارآة على أي طلبات معقولة لتفسير السجالت وتفسيرها 
 إذا آان  الحق في أن تطلب من الوآالة أن تقدم لك نسًخا من السجالت التي تحتوي على معلومات

 عدم توفير النسخ سيمنعك عملًيا من ممارسة الحق في فحص السجالت ومراجعتها.
 .الحق في قيام ممثلك بفحص السجالت ومراجعتها 
 

يجوز للوآالة أن تفترض أن الوالد له سلطة فحص ومراجعة السجالت التعليمية ما لم يتم  مالحظة:
يام بذلك بموجب قانون الوالية المطبق الذي يحكم تلك إخطار الوآالة بأن الوالد ليس لديه السلطة للق

 األمور مثل الوصاية واالنفصال والطالق.

 
معلومات  تعريف:

 تعريف الشخصية
  معلومات تعريف الشخصية تعني معلومات محددة مثل:

 اسم طفلك  
 اسمك آأب  
 عنوان المنزل 
  رقم الضمان االجتماعي 
  بصورة يمكن لألشخاص اآلخرين تعريف طفلك من قائمة بالصفات الشخصية التي تصف طفلك
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 خاللها بيقين معقول.
 

 

 
باستثناء اطالع اآلباء أو الموظفين المصّرح لهم أو الوآالة التي تحتفظ بالسجالت أو المنطقة أو الوآالة   السجالت المحمية

السجالت التعليمية بالمنطقة، يجب أن تحتفظ بسجل باألطراف التي حصلت على حق االطالع على 
  التعليمية، بما في ذلك:

 اسم الطرف 
 تاريخ منح حق االطالع 
 .الغرض الذي من أجله منح ترخيص استخدام السجالت 
 

إذا آان السجل يحتوي على معلومات عن أطفال أآثر من طفلك، يحق لك فحص ومراجعة  مالحظة:
  ة.السجالت المتعلقة بطفلك فقط أو أن يتم إخبارك بتلك المعلومات المعين

 
السجالت التي يُعتقد 

  أنھا غير دقيقة
إذا اعتقدت أن المعلومات التي تم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك 
خصوصية طفلك أو حقوقه األخرى، يجوز لك أن تطلب من الوآالة أن تحتفظ بالمعلومات من أجل 

  تعديل السجل.
 

الوآالة التعليم بالمنطقة ما إذا آانت تعدل المعلومات وفًقا للطلب خالل وقت  يجب أن تقرر المنطقة أو
إذا قررت المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة رفض تعديل المعلومات، يجب أن تخطرك  معقول.

(شروط عقد جلسة االستماع من قانون الحقوق   بالرفض وأن تخطرك بحق عقد جلسة استماع.
 وصية لألسرة وليست من قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة).التعليمية والخص

 
جلسة استماع 
قانون الحقوق 

التعليمية 
والخصوصية 

  لألسرة

رفض وإعالمك    ذا ال ة إخطارك به ى المنطق ل، يجب عل ي سجل الطف ات ف ديل المعلوم د رفض تع عن
  وصية لألسرة.بحقك في عقد جلسة استماع وفًقا لمتطلبات قانون الحقوق التعليمية والخص

 
  سينتج عن جلسة االستماع قرار أو قراران:

ا من          .1 ة أو تنتهك الخصوصية أو غيره ر دقيق إذا آان القرار هو أن المعلومات مضللة أو غي
 حقوق طفلك، يجب على الوآالة تعديل المعلومات وفًقا لذلك وإخبارك بذلك آتابًة.

ة أو مضلل     .2 ر دقيق ا من     إذا آان القرار هو أن المعلومات غي ة أو تنتهك الخصوصية أو غيره
ة        حقوق طفلك، ستخطرك الوآالة بالقرار. ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال ا المنطق رك أيًض سوف تخب

ا                ا عن المعلومات أو بياًن ا تعليقًي ك، بياًن ا عن طفل ي تحتفظ به بحقك في أن تضع في السجالت الت
 ينص على أسباب اعتراضك على قرار الوآالة.

 
ك آجزء من السجل مادامت               ة:مالحظ  أي إيضاح يوضع في سجالت طفل ة ب يجب أن تحتفظ الوآال

ه          الوآالة تحتفظ بالسجل أو جزء منه. ة عن السجالت أو الجزء الُمعترض علي ة إفصاح الوآال في حال
 إلى الغير، يجب أيًضا اإلفصاح عن إيضاحك.

 
اإلذن باإلفصاح عن 

  السجالت
الد وموافقة الطفل المستحق الذي بلغ سن الرشد قبل اإلفصاح عن يجب الحصول على موافقة الو

معلومات تعريف الشخصية إلى أي شخص بخالف مسئولي الوآالة المعنية (على سبيل المثال، منطقة 
أخرى ستقيد طفلك فيها)، ما لم تكن تلك المعلومات موجودة في السجالت التعليمية ويصرح قانون 

  ية لألسرة باإلفصاح عنها دون موافقة الوالد.الحقوق التعليمية والخصوص
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  مالحظات:
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حماية السرية 
  والخصوصية

ا           جالت وتخزينه ع الس ل تجمي ي مراح ية ف ف الشخص ات تعري رية معلوم ة س ة حماي ل وآال ى آ عل
  واإلفصاح عنها وتدميرها.

 
  تتضمن االلتزامات األخرى التي يفرضها القانون ما يلي:

 احد في آل وآالة بمسئولية التأآد من سرية معلومات تعريف الشخصية.يجب أن يضطلع مسئول و 
          ى ذين يجمعون أو يستخدمون معلومات تعريف الشخصية عل يجب أن يحصل جميع األشخاص ال

انون      ة وق يم األشخاص ذوي اإلعاق تدريب السرية والخصوصية بموجب الجزء "ب" من قانون تعل
  الحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة.

             ة بأسماء هؤالء الموظفين ة حالي ام، قائم ة مشارآة، من أجل الفحص الع يجب أن تحتفظ آل وآال
 ووظائفهم داخل المنظمة والذين قد يمكنهم الوصول إلى معلومات تعريف الشخصية.

 
السجالت لم تعد 

  مطلوبة
ا تصبح معلومات تعريف     ي    يجب على المنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة إخبارك حينم الشخصية الت

ة   يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل تخدامها بموجب ق ا أو اس اظ به ا أو االحتف م تجميعه ر  2004ت غي
  مطلوبة من أجل تقديم الخدمات التعليمية لطفلك.

 
ديم الخدمات          ة من أجل تق د مطلوب م تع إذا قررت المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة أن المعلومات ل

  تدمير المعلومات بناًء على طلبك. التعليمية، يجب
 

ا         اظ به دائم ويجوز االحتف هناك بعض المعلومات في سجل طفلك يتم االحتفاظ بها آجزء من السجل ال
اتف والصف الدراسي            دون قيد زمني. م اله وان ورق ل االسم والعن ذه المعلومات عناصر مث وتشمل ه

ا        والحضور والسجالت والمقررات الدراسية التي يحضر بها م إتمامه ي ت ل الصفوف الدراسية الت الطف
 والسنوات التي تم إآمالها.

 
  موافقة الوالد

 
  تعني الموافقة أنك:  الموافقة

ل أو     .1 ة براي ارة أو لغ ة اإلش ل لغ ر (مث لوب تواصل آخ أي أس ك األم أو ب ارك بلغت م إخب د ت ق
 عليه. بالتواصل الشفوي) بكل المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي تمنح موافقتك

جالت (إن        .2 ين الس راء وتب ك اإلج ة ذل ين الموافق راء، وتب ذا اإلج ى ه ًة عل ق آتاب م وتواف تفه
 وجدت) التي سيتم الكشف عنها ولمن سيتم ذلك.

 تفهم أن الموافقة طوعية من جانبك ويجوز لك سحب موافقتك في أي وقت. .3
 

 فقة وقبل أن تسحبها.سحب موافقتك ال يلغي أي إجراء تم اتخاذه بعد منحك للموا مالحظة:

 
الموافقة على 
  التقييم األولي

ك       ان طفل ا إذا آ د م ك لتحدي ال يمكن لمنطقتك أو للوآالة التعليمية بمنطقتك إجراء عملية تقييم أولية لطفل
يم الخاص  ى التعل ة للحصول عل يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل م "ب" من ق تحًقا بموجب القس مس

ى  والخدمات ذات الصلة دون أ  رح ودون الحصول عل اإلجراء المقت بًقا ب ا مس اًرا آتابًي ك إخط دم ل ن تق
  موافقتك.

 
إجراء          م ب ة منك عن عل ى موافق وًدا للحصول عل يجب أن تبذل منطقتك والوآالة التعليمية بمنطقتك جه
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  تقييم أولي لتحديد ما إذا آان طفلك ذا إعاقة أم ال.
 

ي أنك ق     ي ال تعن ة في         موافقتك على التقييم األول ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال دء المنطق ى ب د وافقت عل
  تقديم التعليم الخاص والخدمات التعليمية ذات الصلة لطفلك.

 
رفض الموافقة على 

  التقييم األولي
دم       ة ورفضت أن تق إذا تم تسجيل طفلك في مدرسة عامة أو آنت تسعى لتسجيل طفلك في مدرسة عام

رد عل ك ال ذر علي ة أو تع ة  موافق ك أو للوآال ي، يجوز لمنطقت يم األول ى التقي ة عل ديم موافق ب بتق ى طل
يم      انون تعل التعليمية بمنطقتك، لكن هذا غير مطلوب، طلب إجراء تقييم أولي لطفلك باستخدام وساطة ق
تخدام            زاع أو باس ل الن اع لح ة، أو باجتم ول القانوني ا لألص كوى وفًق ة أو بش خاص ذوي اإلعاق األش

  استماع حيادية وفًقا لألصول.إجراءات جلسة 
 

م             ه إذا ل ه وتقييم ك وتعريف ع طفل د موق ا بتحدي ة بمنطقتك التزاماته ة التعليمي لن تنتهك منطقتك أو الوآال
  تسع إلجراء تقييم لطفلك في هذه الظروف.

 
التقييم األولي لمن 

ھم تحت وصاية 
  الوالية

ده،     ة      إذا آان الطفل تحت وصاية الوالية وال يعيش مع وال ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال ال تكون المنطق
ل ذا        ان الطف ا إذا آ د م بحاجة إلى الحصول على موافقة من الوالد على إجراء تقييم أولي من أجل تحدي

  إعاقة أم ال، في الحاالت التالية:
  إذا آانت ال تستطيع العثور على والد الطفل رغم بذل جهود معقولة لذلك .1
  وق الوالدين وفًقا لقانون الوالية.إذا تم إنهاء حق .2
ى شخص آخر  .3 ي إل يم األول ى التقي ة عل ة والموافق رارات التعليمي اذ الق ي اتخ اٍض الحق ف نح ق إذا م

  بخالف الوالد.
 

يم األشخاص            مالحظة: انون تعل بما هو مستخدم في ق ة"، حس يعني مصطلح "الخاضع لوصاية الوالي
  تحدد ذلك الوالية التي يعيش فيها الطفل: ذوي اإلعاقة، الطفل الذي يكون حسبما

  ولد مكفول ال يعيش مع أبيه الذي يربيه .1
  ُيعتبر خاضًعا لوصاية الوالية بموجب قانون الوالية .2
  تحت وصاية وآالة عامة لرعاية األطفال. .3

 
الموافقة على بدء 

منح التعليم الخاص 
والخدمات ذات 

  الصلة

ة التع   يم            يجب على منطقتك والوالي ديم التعل ل تق م قب ة منك عن عل ى موافق ة بمنطقتك الحصول عل ليمي
  الخاص والخدمات ذات الصلة إلى طفلك ألول مرة.

 
يم الخاص والخدمات     ويجب عليهما بذل جهد معقول للحصول على موافقة منك عن علم قبل تقديم التعل

  ذات الصلة إلى طفلك ألول مرة.
 

ديم موافقت  ب لتق ى طل م تجب عل دمات ذات  إذا ل يم الخاص والخ ى التعل ك عل ن أجل حصول طفل ك م
ك    ة بمنطقت ة التعليمي ك أو للوآال وز لمنطقت ة، ال يج ك الموافق نح تل رة، أو إذا رفضت م الصلة ألول م
اع لحل            د اجتم ة أو عق ا لألصول القانوني ديم شكوى وفًق ة (أي الوساطة أو تق استخدام التدابير اإلجرائي

م بجواز    النزاع أو بعقد جلسة ا ى حك ستماع حيادية وفًقا لألصول) من أجل الحصول على موافقة أو عل
ردي الخاص    يم الف امج التعل ق برن ا فري ي يوصي به دمات ذات الصلة (الت يم الخاص والخ ديم التعل تق

  بطفلك) إلى طفلك دون موافقتك.

 
ى،  إذا رفضت أن تمنح موافقتك لطفلك للحصول على تعرفض الموافقة على  ليم خاص وما يرتبط به من خدمات للمرة األول
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ا           الخدمات ك تعليًم ة لطفل ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال دم المنطق م تق أو إذا لم ترد على طلب بتقديم تلك الموافقة ول
  خاًصا وما يرتبط به من خدمات طلبوا موافقتك عليها، فإن منطقتك والوآالة التعليمية بالمنطقة:

ين لشرط تق  .1 تا منتهكت ك   ليس ديم تل دم تق بب ع ك بس ى طفل اني إل م والمج ومي المالئ يم الحك ديم التعل
 الخدمات إلى طفلك.

ديم        .2 ك من أجل تق ردي لطفل يم ف ليستا مطالبتين بعقد لقاء برنامج التعليم الفردي أو وضع برنامج تعل
 التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات والتي طلبتا موافقتك عليها.

 
ى إلغاء الموافقة عل

  الخدمات
  يجوز لك إلغاء موافقتك على التعليم الخاص المستمر وما يرتبط به من خدمات لطفلك.

 
  يجب عليك القيام بذلك آتابًة.

  يجب أن تحصل على سابق إخطار آتابًيا من الوآالة العامة قبل أن تتوقف الخدمات.
 

ا ي   ه ال     إذا ألغيت موافقتك على حصول طفلك على التعليم الخاص المستمر وم ه من خدمات، فإن رتبط ب
ك      بب إلغائ ك بس يم الخاص لطفل جالت التعل ديل س ة تع ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال ى المنطق يجب عل

  لموافقتك على الحصول على خدمات إضافية.

 
بعد أن تلغي 

 الموافقة
ام فقط.     يم ع انون ت         سيكون طفلك طالب تعل ا ق ي ينص عليه ة الت يم  ال تسري أي من عناصر الحماي عل
 األشخاص ذوي اإلعاقة على طفلك.

 
  الموافقة على
  إعادة التقييم

ا            م توضح منطقتك م ا ل ك، م يم طفل د تقي ل أن تعي يجب أن تحصل منطقتك على موافقة عن علم منك قب
  يلي:
 أنها اتخذت خطوات معقولة للحصول على موافقتك على إعادة تقييم طفلك. .1
 أنها لم تحصل منك على رد. .2

 
زام،        إذا رفضت أ ة، دون إل ة بالمنطق ة التعليمي ة أو للوآال ك، يجوز للمنطق ن توافق على إعادة تقييم طفل

زاع       اع لحل الن ة أو اجتم أن تطلب إعادة تقييم طفلك باستخدام الوساطة أو شكوى وفًقا لألصول القانوني
  ييم طفلك.أو إجراءات جلسة استماع حيادية وفًقا لألصول من أجل محاولة إلغاء رفضك إلعادة تق

 
ا          ة اللتزاماته ة بمنطقتك منتهك ة التعليمي ة، ال تكون منطقتك أو الوآال آما هو الحال مع التقييمات األولي
ذه           يم به ادة التقي ة إذا رفضت أن تطلب إع يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل بموجب الجزء "ب" من ق

  الصورة.

 
جھود الحصول على 

  الموافقة
ى    يجب أن تحتفظ منطقتك أو ال ة للحصول عل وآالة التعليمية بمنطقتك بما يوثق الجهود المعقولة المبذول

ى،   موافقة الوالد على التقييم األولي، من أجل توفير التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات للمرة األول
  من أجل إعادة تقييم الطفل وتحديد آباء الخاضعين لوصاية الوالية من أجل عمليات التقييم األولي.

 
  يجب أن تشمل هذه الوثائق سجًال بالمحاوالت في هذه الجوانب، مثل:

  سجالت تفصيلية بالمكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها أو محاولة إجرائها ونتائج تلك المكالمات. .1
 نسخ من المراسالت الُمرسلة إلى الوالدين وأي إجابات تم تلقيها .2
 و إلى مقر وظيفته ونتائج تلك الزيارات.سجالت تفصيلية بالزيارات إلى منزل الوالد أ .3
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حاالت أخرى محددة 
  للموافقة

ك  ا موافقت ون فيه ات أخرى تك ى أوق ة تنص عل ة ولوائحه التنفيذي يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل ق
  تتضمن مشارآة معلومات حول طفلك. مطلوبة.

 
  هذه األوقات هي:

ا الم     .1 رة تسعى فيه ة     يجب الحصول على موافقتك في أول م ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال نطق
يم         ديم التعل إلى الوصول إلى تأمينك أو اإلعانات العامة أو التأمين الخاص من أجل المساعدة في تق

 الحكومي المالئم والمجاني إلى طفلك.
ن            .2 ة ع ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال ف المنطق ل أن تكش ك قب ى موافقت ول عل ب الحص يج

دفعون   معلومات تعريف الشخص  ة أو ي دمون الخدمات االنتقالي ذين يق ارآة ال االت المش ى الوآ ية إل
 مقابلها.

ة       .3 ة تعليمي ع في وآال دة تق إذا تم تسجيل طفلك أو آان سيتم تسجيله في مدرسة غير عامة معتم
ات تعريف    ل نشر معلوم ك قب ى موافقت ة أخرى، يجب الحصول عل ي منطق ة أو ف أخرى بالمنطق

ة   ين المنطق ة    الشخصية ب ة التعليمي ة والوآال ا والمنطق كن فيه ي تس ة الت ة بالمنطق ة التعليمي والوآال
 بالمنطقة التي تقع فيها المدرسة غير العامة المعتمدة.

 
معلومات أخرى عن 

  الموافقة
  موافقتك غير مطلوبة أمام المنطقة أو الوآالة التعليمية يجوز:

 إعادة تقييمهمراجعة البيانات الموجودة آجزء من تقييم طفلك أو  .1
ة،        .2 ة مطلوب م تكن الموافق ا ل منح طفلك اختباًرا أو أي تقييم آخر يتم إعطاؤه لجميع الطالب، م

 قبل ذلك االختبار أو التقييم، من آل آباء جميع األطفال.
 

رفض أن    مالحظة: ال يجوز لمنطقتك استخدام رفضك للموافقة على خدمة واحدة أو نشاط واحد أو أن ت
  لك أي خدمة أو إعانة أو أنشطة أخرى.تقدم لك أو لطف

 
دم     مالحظة: م تق ة، ول إذا سجلت طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك أو إذا آان طفلك في مدرسة منزلي

ديم        ب لتق ى طل رد عل م ت ك، أو إذا ل يم طفل ادة تقي ى إع ل أو عل ي للطف يم أول راء تقي ى إج ك عل موافقت
ا      ة استخدام إجراءاته ديم شكوى       موافقتك، ال يجوز للمنطق ة (أي الوساطة أو تق اء الموافق الخاصة بإلغ

ا         وب منه ر مطل ة) وغي وفًقا لألصول القانونية أو اجتماع لحل النزاع أو إجراءات جلسة استماع حيادي
ال ذوي    ى األطف ا إل تم توفيره ي ي دمات الت ة (الخ دمات عادل ى خ ؤهًال للحصول عل ك م ر طفل أن تعتب

  درسة خاصة.العالقة الذين أدخلهم والداهم م

 
  المشاركة في االجتماعات

 
االجتماعات التي 

  تضم اآلباء
ا          ة بم ك للمشارآة في االجتماعات المتعلق وفير الفرصة ل باعتبارك أب لطفل ذي إعاقة، يجب أن يتم ت

  يلي:
 التعريف والتقييم والمستوى التعليمي الُمعّين للطفل 
 .توفير تعليم عام مجاني مالئم لطفلك

 
ة       جتماعإخطارات اال ال ذوي اإلعاق اء األطف يجب أن تقدم آل منطقة وآل وآالة تعليمية بمنطقة إخطاًرا لضمان حصول آب

  على فرصة للمشارآة في االجتماعات.
 

ك            توفر ل ور، وس ة للحض ى فرص ل عل ي تحص ة لك ورة آافي ًرا بص ك مبك ار إلي ديم اإلخط يتم تق س
  المعلومات التالية:

 الغرض 



13 
 

 الوقت 
 موقع االجتماع 
 ن الذي سيحضر (االسم والمهنة).م 
 

  سيتم تحديد ميعاد لالجتماع في وقت ومكان تم االتفاق عليهما.
 

  توجد متطلبات إضافية لإلخطار الجتماعات معينة بشأن: مالحظة:
 األطفال الذين ينتقلون من الوصول المبكر  
 .األطفال الذين يفكرون في أهداف تلي المرحلة الثانوية وخدمات انتقالية 

 
  هل هو "اجتماع" حينما يناقش موظفو الوآاالت العامة طفلي؟  ما ھو االجتماع؟

 
  آال، االجتماع ال يتضمن ما يلي:

    وظفي ة وم وظفي المنطق ي تضم م ا والت دد له ت مح د وق ي ال يوج مية أو الت ر الرس وارات غي الح
  الوآالة التعليمية بالمنطقة.

     ط دريب أو خط اليب الت ل أس ور مث أن أم وار بش تم   ح م ي دمات، إذا ل ديم الخ يق تق دروس أو تنس ال
 التعامل مع تلك األمور في برنامج التعليم الفردي الخاص بالطفل.

        ى راح أو رد عل ة من أجل وضع اقت األنشطة التحضيرية التي يشارك فيها موظفو المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطق
ق.اقتراح الوالد والتي ستتم مناقشتها في اجتماع الح

 
قرارات تعيين 
  مستوى الطالب

رارات بشأن             أي جماعة تتخذ ق ة من أنك عضو ب ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال يجب أن تتحقق المنطق
  تعيين المستوى التعليمي لطفلك.

 
يتعذر عليك 
  المشاركة

ه لط          يتم تعيين ذي س ق بالمستوى ال ه يتعل رار في اذ ق ك،  إذا تعذر عليك المشارآة في اجتماع يجب اتخ فل
  يجب على المنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة استخدام أساليب أخرى لضمان مشارآتك.

 
  قد يشمل هؤالء:

 الشخص أو اتصاالت المؤتمرات الهاتفية 
 نظام مؤتمرات الفيديو

 
القرارات بدون 
  مشاركة اآلباء

  شارآتك في القرار.يجوز لمجموعة اتخاذ قرار دون مشارآتك إذا تعذر على المنطقة الحصول على م
 

  يجب أن يكون لدى المدرسة سجًال بمحاولتها لضمان مشارآتك.

 
  التقييمات التعليمية المستقلة

 
تعريف التقييم 

  التعليمي المستقل
ة    ة التعليمي التقييم التعليمي المستقل هو تقييم لطفلك يقوم بإجرائه محقق مؤهل ال تعينه المنطقة أو الوآال

  بالمنطقة.
 

  لوآالة التعليمية بالمنطقة معايير التقييم التعليمي المستقل في سياسة المجلس الخاصة بها.وضعت ا
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طلب تقييم تعليمي 

  مستقل
ذي حصلت              ك ال يم طفل ى تقي ك إذا آنت ال توافق عل يم تعليمي مستقل لطفل ى تقي يحق لك الحصول عل

  العتبارات.عليه منطقتك أو الوآالة التعليمية بمنطقتك، شريطة مراعاة بعض ا
 
              ه ذي حصلت علي يم ال ى التقي د عل م يوافق الوال يم تعليمي مستقل إذا ل ى تقي يحق للوالد الحصول عل

 الوآالة التعليمية بمنطقتك.
  يحق للوالد الحصول على تقييم تعليمي مستقل واحد فقط على نفقة الحكومة في آل مرة تجري فيها الوآالة العامة تقييًما

 لد.ال يوافق عليه الوا
 .ال يحق للوالد الحصول على تقييم تعليمي مستقل حتى يكتمل تقييم الوآالة التعليمية بالمنطقة 

 
رد المدرسة على 

طلب التقييم 
  التعليمي المستقل

ر    إذا طلبت تقييًما تعليمًيا مستقًال، يجوز للمدرسة أو للوآالة التعليمية بالمنطقة اتخاذ إجراء واحد أو أآث
  مما يلي:

 ديم         يمكن ل ا منك تق يس مطلوًب ام، لكن ل يم الع ى التقي لوآالة العامة أن تسألك عن سبب اعتراضك عل
 هذا اإليضاح.

 
ة   مالحظة: ال يجوز أن يؤخر اإليضاح بصورة غير معقولة تقديم تقييم تعليمي مستقل على نفقة الحكوم

  لألصول القانونية. أو المدرسة أو قيام الوآالة التعليمية بالمنطقة ببدء جلسة استماع وفًقا
 
 .يمكن أن تتفق الوآالة العامة معك وتوفر لك تقييًما تعليمًيا مستقًال على نفقة الحكومة 
      .ا يم المكتمل مالئًم ان التقي اذا آ ك    يمكن أن تطلب الوآالة العامة عقد جلسة استماع لعرض لم في تل

ة أو ال     ت المنطق ا إذا آان أن م راًرا بش اٍض إداري ق ذ ق ة، يتخ ى   الحال ة عل ة بالمنطق ة التعليمي وآال
 صواب أم ال.

 
ك الحصول           مالحظة: زال يجوز ل تماع، ال ي د جلسة االس ا رغم عق حتى إذا تقرر أن التقييم آان مالئًم

ة أن تتحمل             ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال ا من المنطق ن يكون مطلوًب تقل؛ لكن ل على تقييم تعليمي مس
 تكلفة ذلك التقييم.

 
 

التعليمي التقييم 
المستقل الذي يبدأه 

  الوالد

اذ            د اتخ ار عن ة، يجب أخذ المعلومات في االعتب ة بالمنطق ة التعليمي إذا آان التقييم يوافق معايير الوآال
  قرار يتعلق بتقديم تعليم حكومي مالئم ومجاني إلى طفلك.

 
وز ألي طرف ا    ة، يج ا لألصول القانوني دها وفًق تم عق ي ي تماع الت ة االس ي جلس ات ف تخدام المعلوم س

  آدليل.

 
دفع تكاليف التقييم 
  التعليمي المستقل

اليف               دفع تك ان ينبغي أن ت ا إذا آ ا لألصول بشأن م د جلسة استماع وفًق ة عق ة العام ما لم تطلب الوآال
دفع      د من أنك ال ت أي التقييم التعليمي المستقل، فإنها تدفع التكلفة الكاملة للتقييم التعليمي المستقل أو تتأآ

  تكلفة للتقييم التعليمي المستقل.
 

  إذا طلب القاضي اإلداري تقييًما تعليمًيا مستقًال، يجب أن يكون ذلك على نفقة الحكومة.

 
أشياء أخرى يجب 

 معرفتھا
           ة ة بالمنطق ة التعليمي دم الوآال ة، سوف تق ة الحكوم ى نفق إذا آنت تسعى إلى تقييم تعليمي مستقل عل

 الحصول على تقييم تعليمي مستقل وما هي معايير الوآالة.معلومات بشأن أين يمكن 
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           ي ا ف الف معاييره ا، بخ دوًال زمنًي روًطا أو ج رض ش ة أن تف ة بالمنطق ة التعليمي وز للوآال ال يج
 الحصول على تقييم تعليمي مستقل.

          يم تعليم ى تقي ة مع حقك في الحصول عل ة متوافق ي يجب أن تكون معايير الوآالة التعليمية بالمنطق
 مستقل.

   يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلك لمرة واحدة فقط على نفقة الحكومة في آل مرة تقوم فيها منطقتك أو
الوآالة التعليمية بمنطقتك بإجراء تقييم لطفلك ال تتفق معه.

 
  اإلخطار السابق

 
ب ا   الغرض ام؛ وتطل ر ه ك أم يم طفل ة بتعل رارات المتعلق ي الق ارآتك ف ي إن مش تراآك ف ن اش د م وانين التأآ لق

  تلك األنشطة والقرارات المعينة تؤثر على خدمات التعليم الخاص لطفلك. أنشطة معينة.
 

  "اإلخطار السابق" هو مكاتبة لك من الوآالة العامة حينما تكون الوآالة العامة:
  تقترح أو ترفض بدء، أو  
 :تقترح أو ترفض تغيير 

o التعريف 
o التقييم 
o عليمي الُمعين لهالمستوى الت  
o .تقديم التعليم الحكومي المالئم والمجاني لطفلك 

 
يجب أن يتم منحك اإلخطار قبل تنفيذ المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة لهذا اإلجراء بوقت مناسب،  

  لكن بعد اتخاذ قرار بشأن االقتراح أو الرفض.

 
ة التعليم      تعريف: ة أو الوآال ن المنطق ة م ا مكاتب ن       إنه ة م ة متنوع ن مجموع ات ع مل معلوم ة تش ة بالمنطق ي

  العناصر، تبًعا للمسألة التي تتعامل معها.
 

يجوز أن تحصل على سابق إخطار بشأن أي شيء مقترح أو أي شيء تم رفضه لطفلك يتعلق بخدمات  
  التعليم الخاص.

 
  يجب تقديم اإلخطار الكتابي السابق من أجل:

 بدء الخدمة 
 مة التعليم الخاصإجراء تغيير على خد 
 .المسائل المتعلقة بتعريف خدمات التعليم الخاص 
 .المستوى التعليمي الُمعّين لطفلك، في حالة وجود تغيير 
 .الحاجة إلى إجراء تقييم 
    ى ؤدي إل ردي ي يم الف امج التعل ق برن تعالم فري ان اس اني إذا آ م والمج ومي المالئ يم الحك وفير التعل ق بت أي شيء يتعل

قد وقع تغيير جوهري أو مادي. استنتاج بأنه

 
المعلومات التي 

 ينص عليھا اإلخطار
  يجب أن يحتوي اإلخطار على ما يلي:

 وصف لإلجراء المقترح أو المرفوض. .1
 إيضاح لسبب اقتراح اإلجراء أو رفضه. .2
رح        .3 ة آأساس لإلجراء المقت ر استخدمته الوآال وصف لكل إجراء تقييم، أو تقدير، أو سجل، أو تقري

 مرفوض.أو ال
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ي      .4 واردة ف ة ال دابير اإلجرائي ة بموجب الت ان بحماي ا تتمتع ك أو آليكم ك أو طفل ى أن نص عل ان ي بي
ى نسخة من       القانون. ة حصولك عل إذا لم يكن هذا اإلخطار إحالة أولية للتقييم، سيتم إخبارك بطريق

 تلك التدابير اإلجرائية.
ى مساعدة في          .5 اء لالتصال من أجل الحصول عل ل       مصادر لآلب واردة في دلي انون ال ام الق م أقس فه

 التدابير اإلجرائية.
 وصف للخيارات األخرى التي نظرها فريق برنامج التعليم الفردي وأسباب رفض تلك الخيارات. .6
 وصف ألي عوامل أخرى ترتبط بقرار الوآالة في اقتراح اإلجراء أو رفضه. .7
 نسخة من التدابير اإلجرائية.إخطار يطلب من اآلباء أن يعلموا أين يمكنهم الحصول على  .8

 
  يكون اإلخطار الكتابي السابق عبارة عن نموذج أو خطاب آتابي.  شكل اإلخطار

 
لوب    أي أس ك األم أو ب دًما بلغت اس، ومق وم الن ة لعم ة مفهوم ا بلغ ار مكتوًب ذا اإلخط ون ه ويجب أن يك

  تواصل آخر تستخدمه، ما لم يكن واضًحا أن القيام بذلك غير مجٍد.
 
ا    إذا ة مم آانت لغتك األم أو غيرها من أساليب التواصل ليست لغة مكتوبة، يجب أن تتأآد وآالتك العام

  يلي:
 أنه قد تمت ترجمة اإلخطار لك شفهًيا بوسيلة أخرى بلغتك األم أو بأي أسلوب تواصل آخر .1
 أنك تفهم محتوى اإلخطار .2
  .2و 1وجود دليل آتابي على الوفاء بالشرطين  .3

 
آالة العامة لوالديك حرية اختيار استالم المستندات بالبريد اإللكتروني، يجوز لك أن تختار إذا قدمت الو

  استالم اإلخطار الكتابي السابق بالبريد اإللكتروني.

 
  مالحظات:
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  خيارات حل النزاعات

 
ناطق أو مع  توجد عدة اختيارات إذا آان لديك خالف مع إحدى المناطق أو مع وآالة تعليمية بإحدى الم  مقدمة

  أي وآالة عامة أخرى تشارك في العملية التعليمية المقدمة لطفلك.
 

  يوضح قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة إجراءات:
 الشكاوى إلى الوالية  
 الشكاوى وفًقا لألصول القانونية 
 جلسات االستماع وفًقا لألصول القانونية

 
الشكاوى إلى 

  الوالية
ة أو   يجوز ألي شخص أو منظمة رفع شكوى إلى الوالية بدعوى انتهاك منطقة (مشرف المنطقة المحلي

ة أخرى ألي شروط ينص         ة عام ة أو أي وآال ة بالوالي المدير) أو وآالة تعليم بالمنطقة أو وآالة تعليمي
  عليها الجزء "ب".

 
تم    يومً  60يجب على موظفي الوآالة التعليمية بالوالية حل الشكوى المقدمة إلى الوالية خالل  م ي ا ل ا، م

  مد اإلطار الزمني.

 
الشكاوى وفقًا 

  لألصول القانونية
اقتراح أو          ق ب ألة تتعل ة بشأن أي مس ا لألصول القانوني يجوز لك أنت أو لمنطقتك فقط تقديم شكوى وفًق

  رفض بدء أو تغيير:
 تعريف الطفل ذي اإلعاقة 
 تقييم الطفل ذي اإلعاقة 
 عاقةالمستوى التعليمي المحدد للطالب ذي اإل  
 .توفير تعليم عام مجاني مالئم لطفلك 
 

ا   45يجب أن يستمع قاضي إداري للشكوى المقدمة وفًقا لألصول وأن يصدر قراًرا آتابًيا خالل  يوًما م
  لم يمد القاضي اإلداري اإلطار الزمني بناًء على طلبك أو على طلب المنطقة.

 
جلسات االستماع 

وفقًا لألصول 
  القانونية

ديم د تق يم      عن ة التعل ت أو وآال ة، يجب أن تحصل أن ا لألصول القانوني تماع وفًق ة اس د جلس ب لعق طل
ة            ى جلسة استماع حيادي ى فرصة للحصول عل ا في المنازعة عل بمنطقتك أو المنطقة التي تعتبر طرًف

  وفًقا لألصول القانونية.
 

ى اجتماعات    30ء مدة يوًما بعد انتها 45يجب أن تضمن اإلدارة التعليمية عدم مرور أآثر من  يوًما عل
 حل النزاع حتى: 

 يتم التوصل إلى قرار نهائي في جلسة االستماع .1
 يتم إرسال نسخة من القرار إلى آل طرف من األطراف. .2
 

  يوًما بناًء على طلب أي طرف من األطراف. 45يجوز للقاضي اإلداري أن يمد الفترة الزمنية بعد 
 

ة وأي أطراف        تبدأ فترة الثالثين يوًم مالحظة: ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال ٌل من المنطق ا حينما تتلقى آ
 أخرى واإلدارة التعليمية طلًبا بعقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية.
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  مالحظات:
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  إجراءات تقديم شكوى إلى الوالية

 
  اإلجراء

 
  لدى اإلدارة التعليمية إجراءات آتابية من أجل ما يلي:

بما في ذلك الشكاوى التي تقدمها أي منظمة أو شخص من والية أخرى، من خالل   حل أي شكوى،  .1
 تقديم شكوى إلى الوالية أو إلى اإلدارة التعليمية.

ا          .2 ر، بم م األم ذين يهمه رهم من األشخاص ال دين أو غي إفشاء أي إجراءات خاصة بالوالية إلى الوال
والدفاع، ومراآز الحياة المستقلة وغيرها  في ذلك مراآز معلومات وتدريب اآلباء ووآاالت الحماية

 من الجهات المالئمة.
 

ى اإلدارة              ة، يجب عل ة للخدمات المالئم ديم اإلدارة التعليمي ا عدم تق ين فيه ي تب عند حل المشكالت الت
  التعليمية أن تعالج:

لتعامل مع عدم تقديم الخدمات المالئمة، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة من أجل ا .1
 احتياجات الطفل

 التوفير المالئم للخدمات مستقبًال لجميع األطفال ذوي اإلعاقة. .2

 
اإلطار الزمني 

للشكاوى المقدمة 
  إلى الوالية

ديم الشكوى    60تحدد اإلدارة التعليمية في إجراءات التقاضي الخاصة بها إطاًرا زمنًيا مدته  يوًما بعد تق
  إلى الوالية من أجل:

 ية تحقيق مستقلة في الموقع، إذا قررت اإلدارة التعليمية ضرورة إجراء تحقيق.تنفيذ عمل 
    فهية أو ت ش واء آان ات إضافية، س ديم معلوم ن أجل تق ة الفرصة م ى الوالي دم الشكوى إل نح مق م

 آتابية، عن آل المزاعم الواردة في الشكوى إلى الوالية.  
 ا في       منح المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة الفر ة، بم ى الوالي ة إل صة للرد على الشكاوى المقدم

 ذلك، آحد أدنى:
o وفًقا لتقدير المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة، اقتراح لحل الشكوى المقدمة إلى الوالية  
o       ة نح الفرصة للمنطق ة)، م ى الوالي بموافقة الوالد (أو الشخص أو المنظمة التي قدمت الشكوى إل

ة في الوساطة أو في وسائل        أو للوآالة التعل د أو الشخص أو المنظم يمية بالمنطقة إلشراك الوال
 بديلة لحل النزاعات.

   ة ة أو الوآال ا إذا آانت المنطق أن م تقل بش رار مس اذ ق ات ذات الصلة واتخ ع المعلوم ة جمي مراجع
 التعليمية بالمنطقة ُتخل بمتطلبات قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 ة        إصدار قرار آت واردة في شكوى الوالي زاعم ال ع الم اول جمي ابي إلى مقدم الشكوى إلى الوالية يتن
 ويحتوي على ما يلي:

o النتائج والحقائق وما تم التوصل إليه 
o .أسباب القرار النهائي لإلدارة التعليمية 

 
األطر الزمنية لمد 
الشكوى المقدمة 

  إلى الوالية

  آما أن إجراءات اإلدارة التعليمية آذلك:
 :تسمح بمد اإلطار الزمني فقط في حالة 

o وجود ظروف استثنائية تتعلق بشكوى معينة 
o       ا د وقت إجراء الوساطة أو غيره موافقة الوالد أو المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة على م

 من أنشطة حل النزاعات.
  هناك حاجة، بما في ذلك:تضمين إجراءات لفعالية تنفيذ القرار النهائي لإلدارة التعليمية، إن آانت 

o أنشطة المساعدة الفنية 
o المفاوضات 
o اإلجراءات التصحيحية لتحقيق االلتزام 
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في حالة تلقي شكوى آتابية هي في ذات الوقت موضوع جلسة استماع وفًقا لإلجراءات القانونية، يجب  
اء جلسة اال    ى انته ارة      ستماع. على الوالية أيًضا أن تستبعد الشكوى المقدمة إلى الوالية حت ة إث في حال

ا            بًقا في جلسة استماع وفًق ألة مس ذه المس م البت في ه مسألة في شكوى مرفوعة إلى الوالية وآان قد ت
  لألصول القانونية وآانت تتضمن نفس األطراف:

 قرار جلسة االستماع المنعقدة وفًقا لألصول القانونية هو قرار ملزم في تلك المسألة 
 يمية بالوالية إخبار مقدم الشكوى إلى الوالية بما يفيد ذلك.يجب على الوآالة التعل 

 
تقديم شكوى إلى 

  الوالية
  يجوز ألي منظمة أو شخص تقديم شكوى آتابية.

  ويجب أن تتضمن تلك الشكوى:

بياًنا بانتهاك منطقة أو وآالة تعليمية بمنطقة ألحد شروط الجزء "ب" من   .1
 قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 ئق التي يستند إليها البيانالحقا 
 التوقيع ومعلومات االتصال للشكوى 
 :إذا آانت هناك انتهاآات مزعومة تتعلق بطفل بعينه 

o اسم وعنوان مسكن الطفل  
o اسم المدرسة التي يحضر إليها الطفل 
o      ادة ى الم ي معن رد (ف اب مش ل أو ش ود طف ة وج ي حال انون  2(725ف ن ق ) م

و (   اآيني فينت ردين م اعدة المش ادة   42مس ي الم انون األمريك ات 2أ(-11434الق )، فمعلوم
 االتصال الخاصة بالطفل واسم المدرسة التي يحضر إليها الطفل.

o وصف لطبيعة مشكلة الطفل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشكلة 
o        ديم ذلك الطرف وقت تق وافر ل حل مقترح للمشكلة على المدى المعروف والمت

 الشكوى.
اريخ          يجب أن يكون اال .2 ل ت ع قب د وق ة ق ى الوالي ة إل نتهاك المزعوم الوارد في الشكوى المقدم

 تلقي الشكوى بفترة ال تزيد عن سنة.
ى  .3 ة أو إل ى المنطق ة نسخة من الشكوى إل دم الشكوى للوالي ذي يق يجب أن يرسل الطرف ال

ى اإلدارة  الوآالة التعليمية بالمنطقة التي تخدم الطفل في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطرف  الشكوى إل
 التعليمية.

 
  .40يمكن العثور على نموذج موّحد إلرسال شكوى إلى الوالية في الصفحة 

 
  الشكوى وفًقا لألصول القانونية (ُتعرف أيًضا باسم طلب عقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية)

 
متى ترفع شكوى 

وفقًا لألصول 
  القانونية

صول القانونية، ُتعرف أيًضا باسم طلب عقد جلسة استماع وفًقا لألصول  يجوز لك تقديم شكوى وفًقا لأل
  القانونية، تتعلق بطفلك وتشير إلى عرض أو رفض بدء أو تغيير:

 التعريف 
 التقييم 
 المستوى التعليمي المحدد لطفلك ذي اإلعاقة 
 .تقديم التعليم الحكومي المالئم والمجاني لطفلك 

 
المزاعم الواردة في طلب عقد جلسة االستماع وفًقا لألصول القانونية تتعلق بانتهاك قد  يجب أن تكون  تقديم إطار زمني

وقع قبل أن تعرف، أو آان يجب أن تعرف المنطقة، بالفعل المزعوم الذي يمثل أساًسا لطلب عقد جلسة 
  االستماع وفق األصول القانونية بعامين على األقل.
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استثناءات لإلطار 

  الزمني
  إلطار الزمني إذا ُمنعت من طلب جلسة االستماع لألسباب التالية:ال يسري ا

  ادعاءات آاذبة معينة قدمتها المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة بأنها قد حلت المشكلة المحددة في
 طلب جلسة االستماع.

 قانون تعليم  امتنعت المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة عن تقديم معلومات لك حسبما يطلب ذلك
 األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الحصول على 

  المساعدة القانونية
يجب أن تخبرك المنطقة التعليمية بأي خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة أو بأي خدمات أخرى 

  متوافرة في المنطقة في حالة:
 طلبك للمعلومات 
 قانونية.طلبك أو طلب الوآالة عقد جلسة استماع وفًقا لألصول ال 

 
شروط طلب جلسة 

االستماع وفقًا 
  لألصول

  يجب أن ينص طلب عقد جلسة االستماع وفًقا لألصول ما يلي:
 اسم الطالب 
 .عنوان مسكن طفلك 
 .اسم مدرسة طفلك والوآالة التعليمية بالمنطقة 
       ائق ال ك الحق ا في ذل وض، بم رح أو المرف ة  وصًفا لطبيعة مشكلة طفلك المتعلقة باإلجراء المقت متعلق

 بالمشكلة.
 .حًال مقترًحا للمشكلة إلى المدى المعروف والمتوفر لديك أو للمنطقة أو للوآالة التعليمية بالمنطقة 

 
ا  تماع وفقً ة اس د جلس ب لعق ك طل ت أو محامي دم أن ى تق ا لألصول حت تماع وفقً ة اس د جلس ن تعق ل

  لألصول يفي بكل الشروط.
 

  .42لب جلسة استماع وفًقا لألصول في الصفحة يمكن العثور على نموذج موّحد إلرسال ط
 

انون مساعدة المشردين     2(725في حالة وجود طفل أو شاب مشرد (في معنى المادة  مالحظة: ) من ق
ادة   42ماآيني فينتو ( ل واسم      2أ(-11434القانون األمريكي الم )، فمعلومات االتصال الخاصة بالطف
  مدرسة الطفل.

 
تقرير ما إذا كان 

  يلبي الشروطالطلب 
د     ى طلب عق يجب أن يتم اعتبار طلب عقد جلسة االستماع وفًقا لألصول آافًيا ما لم يحصل الطرف عل

  جلسة  
 

ي       ب يف ان الطل ا إذا آ رر م ى القاضي اإلداري أن يق ار، يجب عل ي اإلخط ن تلق ام م ة أي الل خمس خ
  بالشروط أم ال، وأن يخطر على الفور األطراف آتابًة بهذا القرار.

 
إرسال طلب لعقد 

جلسة استماع وفقًا 
  لألصول القانونية

  يجب عليك إرسال طلب عقد جلسة االستماع وفًقا لألصول إلى:
 المنطقة التي يسكن فيها طفلك  
 الوآالة التعليمية بالمنطقة  
 اإلدارة التعليمية 
 .أي أطراف أخرى تم تحديدها  

 
  يجب أن يظل هذا الطلب سرًيا.

 
المتعلقة بطلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول تبدأ فقط عند تلقي جميع جميع األطر الزمنية 

  األطراف لكل النسخ المطلوبة.
 

  تكون اإلدارة التعليمية مسئولة عن عقد جلسة االستماع الحيادية وفًقا لألصول القانونية.
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تغيير طلب عقد 
جلسة االستماع 

وفقًا لألصول 
  القانونية

ة في الحاالت       يجوز لك إجراء تغيير (" ا لألصول القانوني تعديل") على طلب عقد جلسة االستماع وفًق
  التالية فقط:

رار بشأن  .1 اذ ق نحهم الفرصة التخ م م ًة وت رات آتاب ى التغيي إذا وافقت األطراف األخرى عل
 جلسة االستماع وفًقا لألصول القانونية من خالل اجتماع لحل النزاع.

ذ  .2 ا ب نح القاضي اإلداري إذًن ا   إذا م نح إذًن ط أن يم ه فق تثناء أن القاضي اإلداري يمكن لك، باس
د عن           دة ال تزي ة بم ا لألصول القانوني دة وفًق  5بالتعديل في أي وقت قبل بدء جلسة االستماع المنعق

 أيام.
 

رة أخرى            ة م دأ آل األطر الزمني ة، تب ا لألصول القانوني في حالة تغيير طلب عقد جلسة االستماع وفًق
  ستماع الحيادية وفًقا لألصول القانونية أو لعقد اجتماع حل النزاع.لعقد جلسة اال

 
رد المنطقة أو 

الوكالة التعليمية 
بالمنطقة على 

  الطلب

بًقا بشأن الموضوع         ا مس اًرا آتابًي ا إخط ة أو آالهم إذا لم ترسل لك المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطق
ة خالل          الذي يتضمنه طلب عقد جلسة االستماع وفًقا ى المنطق ه، يجب عل ذي آتبت ة ال لألصول القانوني

وي              10 ك رًدا يحت ة أن ترسل ل ا لألصول القانوني د جلسة االستماع وفًق اريخ تلقي طلب عق ام من ت أي
  علي:

     ا إيضاح لسبب اقتراح الوآالة أو رفضها التخاذ اإلجراء المذآور في طلب عقد جلسة االستماع وفًق
 لألصول القانونية.

 ك   إيضا باب رفض تل ك وأس ردي لطفل يم الف امج التعل ق برن ا فري ي نظره ارات األخرى الت ح للخي
 الخيارات.

       رح ة آأساس لإلجراء المقت إيضاح لكل إجراء تقييم، أو تقدير، أو سجل، أو تقرير استخدمته الوآال
 أو المرفوض.

 .إيضاح ألي عوامل أخرى ترتبط باإلجراء الذي اقترحته الوآالة أو رفضته 
 

ا لألصول             د جلسة االستماع وفًق ي تتلقى طلب عق ة الت ة بالمنطق ة التعليمي يجب على المنطقة أو الوآال
ة رًدا إليك          10القانونية أن ترسل خالل  ا لألصول القانوني د جلسة االستماع وفًق أيام من تلقي طلب عق

  لألصول القانونية.يتناول على وجه التحديد المسائل الواردة في طلب عقد جلسة االستماع وفًقا 
 

  يجب آذلك إرسال نسخ من ذلك الرد إلى اإلدارة التعليمية.

 
  الدعوى المدنية

 
ا       الدعوى المدنية ى م ة وعل ا لألصول القانوني دة وفًق تماع المنعق ة االس رارات جلس ى ق ق عل ق ألي طرف ال يواف يح

ق  توصلت إليه، بما في ذلك أي جلسة استماع تتعلق باإلجراءات االنضباطي ة أن يرفع دعوى مدنية تتعل
  بموضوع جلسة االستماع المنعقدة وفًقا لألصول القانونية.

 
غ   ة، بغض النظر عن المبل ة بالمنطق ة الفيدرالي ة أو المحكم ة الوالي ي محكم دعوى ف ك ال ع تل يجب رف

  موضوع النزاع.
 

اريخ     90يحق ألي طرف ال يوافق على قرار القاضي اإلداري أن يرفع دعوى مدنية خالل   ا من ت يوًم
  صدور قرار القاضي اإلداري.

 
  المحكمة في أي دعوى مدنية:
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 تتلقى سجالت إجراءات الدعوى اإلدارية 
 تستمع إلى األدلة اإلضافية بناًء على طلب أي طرف من األطراف 
 تبني قرارها على رجحان الدليل 
  .تمنح االنتصاف الذي تقرر مالءمته 

 
  اجتماع حل النزاع

 
د                النزاعاجتماع حل  ا من تلقي إخطار طلب عق ة، خالل خمسة عشر يوًم ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال يجب على المنطق

ام          ة، القي ا لألصول القانوني د جلسة االستماع وفًق اريخ عق جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية، وقبل ت
  بما يلي:

 ديهم  عقد اجتماع معك ومع العضو أو األعضاء ذوي الصلة من فريق برن امج التعليم الفردي الذين ل
ه،            ذي قدمت ة ال ا لألصول القانوني د جلسة االستماع وفًق معرفة معينة بالحقائق المحددة في طلب عق

 على أنه:
o   يجب أن يضم ممثًال عن المنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة يكون لديه سلطة اتخاذ قرار نيابًة عن

 ة.المنطقة والوآالة التعليمية بالمنطق
o .ال يجوز أن يضم محامًيا عن المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة ما لم يصاحبك محاٍم 

 
ا          الغرض تماع وفًق ة اس د جلس ه لعق ذي قدمت كوى ال ب الش اقش طل و أن تن زاع ه ل الن اع ح د اجتم غرض عق

تماع، بحيث يكون ل           د جلسة االس ا لطلب عق ل أساًس ي تمث ة  لألصول القانونية، والحقائق الت دى المنطق
  والوآالة التعليمية بالمنطقة فرصة لحل النزاع.

 
عقد اجتماع لحل 

  النزاع
  يجب عقد اجتماع حل النزاع، ما لم:

 توافق أنت والمنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة آتابًة على التنازل عن االجتماع، أو 
  ا اإلدارة     توافق أنت والمنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة على استخدام عم ي توفره ة الوساطة الت لي

 التعليمية.
 

سيحتاج األطراف المحددون في طلب جلسة االستماع المنعقدة وفًقا لألصول القانونية إلى إرسال وثائق 
زاع    ل الن اع ح د اجتم ة توضح عق ى اإلدارة التعليمي ى    أوإل وا عل د وافق راف ق ع األط توضح أن جمي

  التنازل عن اجتماع حل النزاع.

 
حضور في اجتماع ال

 حل النزاع
يم    امج التعل يجب أن تحدد أنت والمنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة األعضاء ذوي الصلة من فريق برن

  الفردي الذين سيحضرون اجتماع حل النزاع.

 
 

ة              فترة حل النزاع ة بالمنطق ة التعليمي ة والوآال ٌل من المنطق ا تتلقى آ ا حينم ين يوًم رة الثالث وأي أطراف أخرى   تبدأ فت
  واإلدارة التعليمية طلًبا بعقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية.

 
  وخالل هذه الفترة، توجد فرص لحل تلك المسائل في طلب عقد جلسة االستماع وفًقا لألصول القانونية.

 
عقد جلسة  يوًما، يجب  30إذا لم تصل المنطقة بشأن المسائل المقدمة في الطلب إلى حل يرضيك خالل 

  االستماع وفًقا لألصول القانونية.
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زاع خالل       د جلسة لحل الن ك،       15إذا تعذر على المنطقة عق ا من تلقي إخطار طلب ا    أويوًم ذر عليه تع
ي            دء اإلطار الزمن أمر بب زاع، يمكن أن تطلب من القاضي اإلداري أن ي المشارآة في اجتماع حل الن

  يوًما. 45القانونية الذي تصل مدته إلى  لجلسة االستماع المنعقدة وفًقا لألصول

 
أھمية اجتماع حل 

  النزاع
ة   حينما تقدم طلب لعقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية، ولم تتنازل أنت أو المنطقة/الوآالة التعليمي
ى عدم مشارآتك في            تترتب عواقب عل زاع، فس اع حل الن بالمنطقة أو غيرهم من األطراف عن اجتم

  النزاع. اجتماع حل
 

ي     ارآتك ف ى مش ن الحصول عل ود، م ك الجه ق تل ول وتوثي د معق ذل جه د ب ة، بع تمكن المنطق م ت إذا ل
غ           ي تبل زاع الت رة حل الن ة فت ة، في نهاي ة بالمنطق اجتماع حل النزاع، يجوز للمنطقة أو للوآالة التعليمي

  .قًا لألصول القانونيةأن تطلب أن يرفض القاضي اإلداري طلبك لعقد جلستة استماع وفيوًما،  30
 

ا في      اق المشترك عليه يجب أن تتضمن وثائق الجهود المبذولة سجًال بمحاوالت عمل ترتيبات يتم االتف
  وقت ومكان مثل:

 .سجالت تفصيلية بالمكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها أو محاولة إجرائها ونتائج تلك المكالمات 
 نسخ من المراسالت الُمرسلة إليك أو إلى أي إجابات تم تلقيها 
 .سجالت تفصيلية بالزيارات إلى منزلك أو إلى مقر وظيفته ونتائج تلك الزيارات 

 
اتفاقية تسوية 

  الجتماع حل النزاع
ذ           ى األطراف األخرى تنفي زاع، يجب عليك وعل اع حل الن في حالة الوصول إلى حل للنزاع في اجتم

  ة ملزمة قانوًنا:اتفاقي
 موقّعة منك ومن ممثل المنطقة الذي لديه سلطة المنطقة 
 .معمول به في أي محكمة مختصة في الوالية أو في أي محكمة منطقة بالواليات المتحدة 

 
فترة مراجعة 

  اجتماع حل النزاع
اع لحل النز  ة نتيجة اجتم ة اتفاقي ة بالمنطق ة التعليمي اعات، يجوز ألي إذا أبرمت أنت والمنطقة/الوآال

ذي   3طرف (أنت أو المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة) إبطال االتفاقية خالل  أيام عمل من الوقت ال
  توقع فيه أنت والمنطقة/الوآالة التعليمية بالمنطقة االتفاقية.

 
  الوساطة

 
ا   توافر الوساطة ه      يجب توفير الوساطة لك للسماح لك وللوآاالت العامة لحل الخالف ي تتضمن أي أمر ينص علي ت الت

  قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

  يمكنك أن تطلب الوساطة:
 .دون تقديم شكوى وفًقا لألصول القانونية 
 .قبل تقديم شكوى وفًقا لألصول القانونية  
 .بعد تقديم شكوى وفًقا لألصول القانونية 

 
ت للسماح لألطراف بحل النزاعات من خالل      يجب أن تضمن اإلدارة التعليمية إرساء وتنفيذ اإلجراءا

    عملية وساطة.
 

  .44يمكن العثور على نموذج طلب الوساطة في الصفحة 



26 
 

 
  يجب أن تضمن اإلجراءات أن عملية الوساطة:  إجراءات الوساطة

 (أنت والمنطقة والوآالة التعليمية بالمنطقة) طوعية من جانب األطراف  
 وق     ال ُتستخَدم من أجل إنكار أو تأخ ار أي حق ا لألصول أو إنك ير حقك في جلسة استماع منعقدة وفًق

 أخرى لديك بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .ُتجرى بواسطة وسيط مؤهل وحيادي ُمدّرب على أساليب الوساطة الفعالة 

 
  يجب على اإلدارة التعليمية:  الوسطاء

   ذ ؤهلين ال ة      االحتفاظ بقائمة بأشخاص من الوسطاء الم القوانين والتشريعات المتعلق ة ب ديهم دراي ين ل
 بأحكام التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات.

 .اختيار الوسطاء على أساس عشوائي أو تناوبي أو حيادي 
      ا يكون ة حينم ر المكترث تحمل تكلفة عملية الوساطة، بما في ذلك تكاليف االجتماعات باألطراف غي

 الخيار عدم استخدام الوساطة.

 
  الشخص الذي يعمل آوسيط:  حيادية الوسيط

         ارًآا في ة مش ة أو المنطق ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال ال يجوز أن يكون موظًفا في اإلدارة التعليمي
 عملية تعليم الطفل أو رعايته.

 .ال يجوز أن يكون لديه مصالح شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية الوسيط 
 

  ة تدفع إلى الوسيط، إال أنه ال يعتبر موظًفا في اإلدارة التعليمية.رغم أن اإلدارة التعليمي

 
يجب تحديد موعد لكل جلسة في عملية الوساطة في الوقت المناسب، ويجب عقدها في موقع مناسب    عملية الوساطة

 لك ولألطراف األخرى.
     ة الوساطة، يجب عليك ة    في حالة قيامك أنت والمنطقة بحل المنازعة من خالل عملي ى المنطق وعل

 والوآالة التعليمية بالمنطقة ضمان إبرام اتفاقية ملزمة قانوًنا:
o   تنص على أن جميع المناقشات التي وقعت أثناء عملية الوساطة ستظل سرية وال يجوز استخدامها

ك        أ عن ذل ي تنش ة الت ة المدني آدليل في أي جلسة استماع تالية وفًقا لألصول أو اإلجراءات القانوني
 اعالنز

o  ُتوّقع منك أو من شخص ُمعّين يكون لديه سلطة تمثيل مشرف المنطقة المحلية أو المدير أو الوآالة
 التعليمية بالمنطقة أو غيرهم من األطراف.

  ة ي أي محكم ة أو ف ي الوالي ة مختصة ف ي أي محكم ا ف ول به ة معم ة وموّقع ة وساطة مكتوب اتفاقي
 منطقة بالواليات المتحدة.

  الوساطة توقيع تعهد سرية قبل بدء الوساطة.يجب على أطراف 

 
غير متأكد بشأن 
  استخدام الوساطة

يجوز للوآالة التعليمية بالمنطقة وضع إجراءات لكي تقدم لآلباء والمناطق الذين يختارون عدم استخدام 
  عملية الوساطة، الفرصة في مقابلة مع الطرف غير المكترث في الوقت والمكان المالئمين لك.

 
  شخص غير المكترث هو أحد األشخاص التالية:ال
 شخص لديه عقد مع جهة حل نزاعات بديلة مالئمة 
  مرآز مواردASK (مرآز معلومات وتدريب اآلباء في والية آيوا) 
   مرآز الموارد المجتمعي للوالد 
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  يوضح الطرف غير المكترث فوائد استخدام عملية الوساطة لك ويشجعه.

 
وضع الطفل أثناء 

  اطةالوس
تبعاد االنضباطي (انظر الصفحات         ي تتضمن حاالت االس اء  30-26باستثناء عملية الوساطة الت )، أثن

م تتفق                ا ل ة، م ى اتفاقي ه إل تم التوصل في م ي ؤتمر وساطة ل د أي م ام بع إيقاف الوساطة، ولمدة عشرة أي
المشارك في أي مؤتمر  وآالة الوالية أو الوآالة المحلية وآباء الطفل على خالف ذلك، يجب على الطفل

  وساطة أن يظل في مكانه التعليمي الحالي.

 
  جلسة استماع حيادية وفًقا لألصول القانونية

 
جلسة استماع 

حيادية وفقًا 
  لألصول القانونية

يم       ة التعل ت أو وآال ة، يجب أن تحصل أن ا لألصول القانوني تماع وفًق ة اس د جلس ب لعق ديم طل د تق عن
ة           بمنطقتك أو المنطقة ال ى جلسة استماع حيادي ى فرصة للحصول عل ا في المنازعة عل تي تعتبر طرًف

  وفًقا لألصول القانونية.
 
 .تقوم اإلدارة التعليمية بعمل الترتيبات لجلسة االستماع 
        اذ ة واتخ ا لألصول القانوني دة وفًق يستمع شخص بلقب قاٍض إداري إلى األدلة في جلسة استماع منعق

 قرار.
 ين.    يجب أن تحتفظ اإل ون آقاضين إداري ذين يعمل ان       دارة التعليمية بقائمة باألشخاص ال ى بي ة عل وي القائم يجب أن تحت

بمؤهالت آل شخص من هؤالء األشخاص.

 
  يجب أال يكون القاضي اإلداري، آحد أدنى:  القاضي اإلداري

    ارًآا ة مش ل     موظًفا في اإلدارة التعليمية أو الوآالة التعليمية بالمنطقة أو المنطق يم الطف ة تعل في عملي
 أو رعايته.

 .شخًصا لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية الشخص في جلسة االستماع 
 

  يجب على القاضي اإلداري:
     ة خاص ذوي اإلعاق يم األش انون تعل ام ق م أحك ى فه درة عل ة والق ه المعرف ون لدي  2004أن يك

قة بقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة والتفسيرات  والتشريعات الفيدرالية وتشريعات الوالية المتعل
 القانونية لقانون تعليم األشخاص ذوي العالقة الصادرة عن المحاآم الفيدرالية ومحاآم الوالية.

 أن يمتلك المعرفة والقدرة على إجراء جلسات استماع وفًقا للممارسات القانونية المالئمة والقياسية 
 ى إصدار وآتابة قرارات وفًقا للممارسات القانونية المالئمة والقياسية.أن يمتلك المعرفة والقدرة عل 

 
  رغم أن الوآالة هي التي تدفع إلى القاضي اإلداري، إال أنه ال يعتبر موظًفا في الوآالة.

 
تعيين مستوى 

  الطفل
تبعاد االنضباطي (انظر الصفحات    ي تتضمن االس تماع الت ات االس تثناء جلس  )، يجب أن30-26باس

ا لألصول      دة وفًق ة المنعق تماع الحيادي ة االس رة جلس اء فت الي أثن ي الح تواه التعليم ي مس ك ف يظل طفل
  القانونية، ما لم يوافق جميع األطراف على غير ذلك.

 
ا لألصول،            دة وفًق ة المنعق ديل مؤقت وقت جلسة االستماع الحيادي إذا آان الطفل في مستوى تعليمي ب

  المكان حتى صدور قرار القاضي اإلداري أو انتهاء الفترة الزمنية.يجب أن يظل الطفل في هذا 
 

ى المدرسة  دئي إل دخول المب ا لل ة طلًب ا لألصول القانوني دة وفًق تماع المنعق إذا تضمن طلب جلسة االس
  العامة، يجب وضع طفلك، بموافقتك، في المدرسة العامة حتى اآتمال جلسة االستماع.
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رار القاضي اإلد ان ق طة اإلدارة   إذا آ ة بواس ا لألصول القانوني دة وفًق تماع المنعق ة االس ي جلس اري ف

ة                ين الوالي اق ب ذا الوضع آاتف ة ه م، يجب معامل ك مالئ ان طفل ر مك التعليمية يتوافق معك في أن تغيي
  وبينك.

  

 
المسائل التي تتم 

مناقشتھا في جلسة 
 االستماع

ت         د جلسة اس ذي يطلب عق ر في جلسة       يجب عدم السماح للطرف ال ة أن يثي ا لألصول القانوني ماع وفًق
االستماع المنعقدة وفًقا لألصول القانوني أي مسائل لم يتم إثارتها في طلب جلسة االستماع المنعقدة وفًقا 

  لألصول، ما لم يوافق الطرف اآلخر.

 
اإلطار الزمني لطلب 
عقد جلسة استماع 

وفقًا لألصول 
  القانونية

امين      يجب عليك أو على المن ة خالل ع طقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة طلب عقد جلسة استماع حيادي
ن      ه، ع ان يجب معرفت ك، أو آ ة بمنطقت ة التعليمي ك أو الوآال ت أو منطقت ه أن ذي عرفت اريخ ال ن الت م

  اإلجراء المزعوم الذي يمثل أساًسا لطلب عقد جلسة االستماع وفًقا لألصول القانونية.
 

  الزمني إذا تم منعك من تقديم طلب عقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية بسبب: ال يسري اإلطار
     ي ادعاءات آاذبة معينة قدمتها المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة بأنها قد حلت المشكلة الت

 تمثل أساًسا لطلب انعقاد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية.
 ديمها      امتنعت المنطقة أو الوآالة ا تم تق ا أن ي ان مطلوًب لتعليمية بالمنطقة عن تقديم معلومات آ

 لك حسبما يطلب ذلك قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الحقوق أثناء جلسة 

  االستماع
  يحق ألي طرف في جلسة استماع تم عقدها أن:

 ال  يصاحبه ويقدم له النصيحة محاٍم وأشخاص لديهم معرفة خاصة أو تدريب يتعلق بم شكالت األطف
 ذوي اإلعاقة.

 .يقدم دليًال وأن يواجه ويستجوب شهود الطرف اآلخر وأن يلزمهم بالحضور 
         ل جلسة االستماع بخمسة ك الطرف قب ى ذل يحظر تقديم أي دليل في جلسة االستماع لم يتم آشفه إل

 أيام عمل على األقل.
 عيحصل على سجل آتابي أو إلكتروني أو سجل حرفي لجلسة االستما 
 .يحصل على نتائج الحقائق والقرارات في صورة آتابية أو إلكترونية 

 
الكشف عن 

  معلومات إضافية
ل،        ام عم ا لألصول بخمسة أي يجب عليك وعلى جميع األطراف األخرى، قبل عقد جلسة االستماع وفًق

ى          تندة عل يات المس اريخ والتوص ك الت ى ذل ة حت ات المكتمل ع التقييم رين جمي ى اآلخ ف إل ك  الكش تل
  التقييمات التي تنوي أنت أو األطراف اآلخرين استخدامها في جلسة االستماع.

 
يم أو التوصيات ذات    ديم التقي ن تق ذا الشرط م ل له ع أي طرف ال يمتث وز للقاضي اإلداري أن يمن يج

  الصلة في جلسة االستماع دون موافقة األطراف األخرى.

 
  ، يجب منحك الحق في:حينما تشارك في جلسات استماع  حقوق الوالد

 .حضور طفلك موضوع جلسة االستماع 
 فتح جلسة االستماع للجمهور 
 .الحصول على سجل لجلسة االستماع وأن يتم تقديم نتائج الحقائق والقرارات دون أي تكلفة تدفعها 
 

  يجب تحديد ميعاد لجلسة االستماع في الوقت والمكان المالئمين بصورة معقولة لك ولطفلك.

 
 

قرار القاضي أسس 
  اإلداري

ا   ا عاًم ل تعليًم ى الطف ا إذا تلق ر م ى تقري اًء عل ى أسس موضوعية بن راره عل ذ القاضي اإلداري ق يتخ
  مجانًيا مالئًما أم ال.

 
ى         م يحصل عل ل ل د يجد القاضي اإلداري أن الطف في األمور التي يكون فيها ادعاء بمخالفة إجرائية، ق

  آانت المخالفات اإلجرائية:تعليم عام مجاني مالئم فقط إذا 
 قد أعاقت حق طفلك في الحصول على تعليم عام مجاني مالئم 
    م أعاقت بشكل آبير فرصتك في المشارآة في عملية اتخاذ القرار بشأن تقديم تعليم عام مجاني مالئ

 إلى طفلك.
 .تسببت في الحرمان من مزايا تعليمية 
 

ى  يره عل ن تفس ام يمك ذه األحك ي ه د شيء ف ة أو  ال يوج أمر المنطق ه أن ي أن القاضي اإلداري ال يمكن
يم األشخاص ذوي   انون تعل ي ق واردة ف ة ال ى الشروط اإلجرائي ال إل ة باالمتث ة بالمنطق ة التعليمي الوآال

  اإلعاقة.

 
ا لألصول الق         الطلبات اإلضافية  د جلسة استماع وفًق ديم طلب منفصل لعق ألة    ال يوجد شيء يمنعك من تق ة بشأن مس انوني
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  بشكل منفصل عن طلب عقد جلسة االستماع الذي تم تقديمه بالفعل.  لعقد جلسة استماع

 
قرار القاضي 
  اإلداري نھائي

ة            تماع المتعلق ات االس ك جلس ي ذل ا ف ا، بم ون نهائًي تماع يك ة االس ي جلس اذه ف تم اتخ ذي ي رار ال الق
رار  باإلجراءات االنضباطية، باستثناء أن أي طرف مشارك في جلسة االستم اع يجوز له الطعن على ق

رار        المحكمة. ا في ق ة يطعن فيه يحق للطرف الذي يختلف مع قرار القاضي اإلداري رفع دعوى مدني
ة      جلسة االستماع المنعقدة وفًقا لألصول القانونية. ة أو المحكم ة الوالي يجب رفع تلك الدعوى في محكم

 زاع.الفيدرالية بالمنطقة، بغض النظر عن المبلغ موضوع الن

 
إخبار اآلخرين 

  بالقرار
  بعد حذف أي معلومات تعريف للشخصية، يجب على اإلدارة التعليمية:

 إرسال النتائج والقرارات إلى المجلس االستشاري للتعليم الخاص بوالية آيوا 
 .إتاحة تلك النتائج والقرارات للعامة لالطالع عليها 

 
اإلطار الزمني لقرار 

  جلسة االستماع
ب أن تت ن      يج ر م رور أآث دم م ن ع ة م د اإلدارة التعليمي دة    45أآ اء م د انته ا بع ى   30يوًم ا عل يوًم

  اجتماعات حل النزاع أو الفترة المعّدلة الجتماعات حل النزاع، حتى:
 يتم التوصل إلى قرار نهائي في جلسة االستماع 
 .يتم إرسال نسخة من القرار إلى آل طرف من األطراف 
 

  يوًما بناًء على طلب أي طرف من األطراف. 45أن يمد الفترة الزمنية بعد يجوز للقاضي اإلداري 

 
  قواعد التفسير

 
وق واإلجراءات وطرق               التعريف والغرض د أو يحد من الحق ة يقي يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل ال يوجد شيء في ق

، أو الباب 1990ة لعام االنتصاف التي ينص عليها الدستور األمريكي أو قانون األمريكيين ذوي اإلعاق
)، أو غيرها من القوانين الفيدرالية التي تحمي  504(القسم  1973الخامس من قانون إعادة التأهيل لعام 

  حق األطفال ذوي اإلعاقة.
 

يم     انون تعل ه ق ويستثنى من ذلك قبل رفع الدعوى المدنية بموجب هذه القوانين لطلب انتصاف ينص علي
ة، يجب دى    األشخاص ذوي اإلعاق ى نفس الم ة إل ا لألصول القانوني ددة وفًق راءات المح تنفاد اإلج اس

  المطلوب لو آان الطرف قد رفع دعوى قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

ا في     وهو ما يعني أن لديك طرق انتصاف تنص عليها القوانين أخرى تتداخل مع تلك المنصوص عليه
ن بص    ة، لك خاص ذوي اإلعاق يم األش انون تعل وانين    ق ب الق ى انتصاف بموج ة، للحصول عل فة عام

يم األشخاص          انون تعل ة المتاحة بموجب ق األخرى، يجب عليك أوًال استخدام طرق االنتصاف اإلداري
ذوي اإلعاقة (أي طلب عقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية، واجتماع لحل المنازعة، وإجراءات    

  القانونية) قبل اللجوء مباشرة إلى القضاء.عقد جلسة استماع حيادية وفًقا لألصول 

 
  أتعاب المحاماة

 
الحكم بأتعاب 

 المحاماة
ا          ة، وفًق ة، يجوز للمحكم يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل ق بق في أي قضية أو إجراءات قضائية تتعل

  لتقديرها، أن تحكم بأتعاب محاماة معقولة آجزء من التكاليف التي تكبدها الطرف المحكوم له.



31 
 

 
  تحديد

  أتعاب معقولة
  يجب أن تستند األتعاب إلى األسعار:

 السائدة في المجتمع الذي نشأت فيه الدعوى أو جلسة االستماع 
  .بناًء على نوع وجودة الخدمات الُمقدمة 
 

  ال يجوز استخدام أي مكافئات أو عوامل مضاعفة في احتساب األتعاب.

 
األتعاب التي يدفعھا 

  محاميك
ك شكوى وفًقا لألصول القانونية، يجوز للمحكمة، وفًقا لتقديرها، أن تحكم بأتعاب محاماة إذا رفع محامي

رف        ة أو مش ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال ة بالوالي ة التعليمي ى الوآال اليف إل ن التك زء م ة آج معقول
كوى المرف        ة أن الش دت المحكم الحهم، إذا وج م لص ذين ُحك دير ال ة أو الم ة التعليمي ا  المنطق ة وفًق وع

  لألصول القانونية:
 عبثية أو غير معقولة أو دون أي أساس 
 .تستمر في المقاضاة بعض أن تصبح المقاضاة بوضوح عبثية أو غير معقولة أو دون أساس 

 
األتعاب التي تدفعھا 
  أو يدفعھا محاميك

إلى الوآالة التعليمية يجوز للمحكمة، وفًقا لتقديرها، أن تحكم بأتعاب محاماة معقولة آجزء من التكاليف 
م    بالوالية أو الوآالة التعليمية بالمنطقة أو مشرف المنطقة التعليمية أو المدير الذين ُحكم لصالحهم، إذا ت
ر        ة ألي غرض غي ة في المحكم تقديم طلبك لعقد جلسة االستماع وفًقا لألصول القانونية أو قضية الحق

  مالئم، مثل:
 التحرش 
 ٍضالتسبب في تعطيل دون مقت 
 .زيادة غير ضرورية في تكاليف الدعوى أو اإلجراءات القضائية 

 
األتعاب المحظورة 
وما يرتبط بھا من 

  تكاليف

د وقت              ذها بع م تنفي ي ت اليف عن الخدمات الت ا من تك رتبط به ا ي ال يجوز استرداد أتعاب المحاماة وم
  تقديم عرض تسوية آتابي إليك، إذا:

  ي حددتها القاعدة       تم تقديم عرض تسوية النزاع خالل ة الت رة الزمني ة     68الفت من القواعد الفيدرالي
  للمرافعات المدنية.

 .في حالة اإلجراءات القضائية اإلدارية، في أي وقت قبل بدء اإلجراءات القضائية بعشرة أيام 
  أيام 10لم ُيقبل العرض خالل 
       دان ه الوال ذي حصل علي وين من     وجدت محكمة القاضي اإلداري أن االنتصاف ال يس أفضل لألب ل

 عرض التسوية.
 

اع نتيجة        د االجتم م ينعق ا ل ردي، م ال يجوز منح رسوم محاماة عن أي اجتماع لفريق برنامج التعليم الف
  إلجراءات قضاية إدارية أو دعوى قضائية.

 
ة   ة أو دعوى قضائية أو جلس تماع إداري ة اس ة جلس ده نتيج م عق ا ت زاع اجتماًع ة حل الن ر جلس ال ُتعتب

  استماع إدارية، وال يجوز الحكم برسوم محاماة.

 
استثناء على قيد 

  التسوية
  يجوز الحكم بأتعاب المحاماة وأي تكاليف ذات صلة إلى الوالد الذي:

 .ُحكم له في القضية 
 .لديه مبررات لرفض عرض التسوية
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تخفيض أتعاب 
  المحاماة

  يجوز تخفيض أتعاب المحاماة إذا وجدت المحكمة:
  محاميك قد أطلت بصورة غير معقولة أمد إصدار قرار نهائي في المنازعةأنك أو 
 أن المبلغ يتجاوز بشكل غير معقول سعر الساعة السائد في المجتمع 
    دعوى أو ة ال ى طبيع النظر إل ا ب الغ فيه ة مب ة الُمقّدم دمات القانوني ي والخ ذي ُقض ت ال أن الوق

 اإلجراءات القضائية
 ة المعلومات المناسبة       أن المحامي الذي يمثل الوا ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال لد لم يقدم إلى المنطق

 في إخطار طلب عقد جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية.

 
استثناءات 
  التخفيض

دير أو           ة أو الم ة المحلي ة أن مشرف المنطق اة إذا وجدت المحكم ال يسري شرط تخفيض أتعاب المحام
  قة أو الوآالة التعليمية بالوالية قد:الوآالة التعليمية بالمنط

 أطالت أمد القرار النهائي في المنازعة بصورة غير معقولة  
  يم األشخاص ذوي             615خالفت القسم انون تعل ة في ق دابير اإلجرائي ة، قسم الت يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل من ق

اإلعاقة.

 
  مالحظات:



33 
 

 
  السلوك واإلجراءات االنضباطية

  المدرسةسلطة موظفي 

إعطاء قرار في كل 
  قضية على حده

ا إذا          د م د تحدي ى حده عن ة عل يجوز لموظفي المدرسة النظر في أي ظروف فريدة على أساس آل حال
ة            ل ذي اإلعاق ا للطف ة باالنضباط، مالئًم ة المتعلق ا للشروط التالي م وفًق ذي ت آان تغيير مكان الطالب، ال

  طالب.الذي ُيخل بالمدونة المدرسية لسلوك ال

 
  عام

 
يجوز لموظفي المدرسة، إلى مدى اتخاذهم لقرار بالنسبة لألطفال غير ذوي اإلعاقة، ولمدة ال تزيد عن 

ه     10 ن مكان ب م لوك الطال ة س ك مدون ة ينته ل ذي إعاق تبعاد طف د الصفوف، اس ي أح ية ف ام مدرس أي
  الحالي إلى مكان تعليمي بديل مؤقت مالئم أو إلى مكان آخر أو إيقافه.

 
د عن             دة ال تزي ل لم ى الطف تبعاد إضافية عل ات اس ا فرض عقوب ام   10يجوز لموظفي المدرسة أيًض أي

تبعاد ال      ذا االس ادام ه دراسية في صف في نفس العام الدراسي الرتكابه حوادث سوء سلوك منفصلة، م
تبعاد االنضباطي"         ان بسبب االس ر المك وان "تغيي ى   يمثل تغييًرا لمكان الطفل (انظر العن للحصول عل

  التعريف).
 

دة     ه الحالي لم ام الدراسي،         10بمجرد استبعاد طفل ذي إعاقة من مكان ة في نفس الع ام دراسية آامل أي
دم الخدمات        ام الدراسي، أن تق ك الع يجب على منطقة المدرسة، خالل األيام التالية من االستبعاد في ذل

  ات".إلى المدى المطلوب أدناه تحت العنوان الفرعي "الخدم

 
  سلطة إضافية

 
وان           ة الطالب (انظر العن ًرا من مظاهر إعاق إذا لم يكن السلوك الذي خالف مدونة سلوك الطالب مظه

يتجاوز       ان االنضباطي س ر المك ان تغيي ام دراسية في أحد      10الفرعي "تحديد مظاهر اإلعاقة") وآ أي
ل       ذلك الطف ة     الصفوف، يجوز لموظفي المدرسة طلب إجراءات انضباطية ل نفس الطريق ة ب ذي اإلعاق

ى   ولنفس المدة التي تتم مع األطفال من غير ذوي اإلعاقة، باستثناء أن المدرسة يجب أن تقدم خدمات إل
  ذلك الطفل آما هو موضح أدناه تحت العنوان "الخدمات".

  يقرر فريق برنامج التعليم الفردي للطفل المكان التعليم البديل المؤقت لتلك الخدمات.

 
  دماتالخ

 
أيام دراسية وآان سلوآه   10يجب على الطفل ذي اإلعاقة الذي تم استبعاده من مكانه الحالي ألآثر من   أيام 10أكثر من 

تبعاده في          م اس ة") أو ت د مظاهر اإلعاق وان الفرعي، "تحدي مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل (انظر العن
  ظل ظروف خاصة (انظر العنوان الفرعي "ظروف خاصة"):

 ل  ا الستمرار في تلقي الخدمات التعليمية (يتم توفير تعليم مجاني مالئم عام له)، من أجل تمكين الطف
ا            د يكون مكاًن ان آخر (ق ه في مك ام، رغم آون من االستمرار في المشارآة في المنهج التعليمي الع

  الفردي للطفل.تعليمًيا بديًال مؤقًتا)، وللتقدم في تحقيق األهداف المبينة في برنامج التعليم 
     ات تلقي تقييم سلوآي وظيفي، حسبما يكون مالئًما، وخدمات وتعديالت التدخل السلوآي، المصممة للتعامل مع المخالف

 السلوآية حتى ال تتكرر.

 
ان    10بعد استبعاد الطفل ذي اإلعاقة من مكانه الحالي لمدة   أيام 10أقل من  ام الدراسي، وإذا آ  أيام دراسية في نفس الع
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ان              10االستبعاد الحالي   ًرا في المك تبعاد تغيي م يكن االس ل في أحد الصفوف، وإذا ل ام دراسية أو أق أي
(انظر التعريف أدناه)، يحدد موظفو المدرسة، بالتشاور مع مدرس واحد على األقل للطفل، تحديد مدى  

نهج التعل    امي، رغم وجوده    الحاجة إلى الخدمات لتمكين الطفل من االستمرار في االشتراك في م يم الع
  في مكان آخر، ومدى التقدم في الوفاء باألهداف الموضحة في برنامج التعليم الفردي للطفل. 

 
إذا آان االستبعاد تغييًرا في المكان (انظر العنوان "تغيير المكان بسبب االستبعاد االنضباطي")، يحدد   

ة لت    ل الخدمات المالئم ل من االستمرار في المشارآة في        فريق برنامج التعليم الفردي للطف ين الطف مك
دم         ا)، ومدى التق ديًال مؤقًت ا ب ا تعليمًي منهج التعليم العام، رغم وجوده في مكان آخر (الذي قد يكون مكاًن

  في تلبية األهداف الموضحة في برنامج التعليم الفردي للطفل.

 
  تحديد مظاھر اإلعاقة

 
اريخ ق 10خالل   تعريف: ن ت ية م ام دراس لوك أي ة س ه لمدون ة بسبب مخالفت ل ذي اإلعاق ان الطف ر مك رار تغيي

ان)، يجب عليك             ر في المك ل في صف دون تغيي ام دراسية أو أق الطالب (باستثناء االستبعاد لعشرة أي
بما        ردي (حس يم الف امج التعل ق برن وعلى منطقة المدرسة وعلى األعضاء اآلخرين ذوي الصلة في فري

ك        تحدد أنت ومنطقة المدرسة ا في ذل ب، بم ذلك) مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة في ملف الطال
  برنامج التعليم الفردي للطفل، أي مالحظات للمدارسة وأي معلومات ذات صلة تقدمها من أجل تحديد:

 إذا آان السلوك المعني تسببت فيه، أو آان له عالقة مباشرة وجوهرية، بإعاقة الطفل 
 و نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ المنطقة لبرنامج التعليم الفردي للطفل.إذا آان السلوك المعني ه 

 
المظاھر الناتجة 

 عن اإلعاقة
ر أن السلوك هو مظهر من               ك الشروط، يجب تقري د تحقق أي من تل ه ق ى أن إذا توصلت المراجعة إل

  مظاهر إعاقة الطفل.

 
نتيجة عدم تنفيذ 

برنامج التعليم 
 الفردي 

يم  إذا قررت المراجعة أ ن السلوك المعني هو نتيجة مباشرة لعدم قيام منطقة المدرسة بتنفيذ برنامج التعل
  الفردي، يجب على منطقة المدرسة أن تتخذ إجراًء فورًيا لمعالجة هذا القصور.

 
اإلجراء عندما 

يكون نتيجة مظھر 
  من مظاھر اإلعاقة

امج       إذا نتج عن المراجعة قراًرا بأن السلوك هو مظهر من مظاهر إع  ق برن ى فري ل، يجب عل ة الطف اق
  التعليم الفردي:

           وع ل وق ا قب لوآًيا وظيفًي ا س د أجرت تقييًم ة المدرسة ق إجراء تقييم سلوآي وظيفي، ما لم تكن منطق
 السلوك الذي نتج عنه تغيير المكان، وتنفيذ خطة تدخل سلوآي للطفل.

 ة خطة ل، فيجب مراجع لوآي بالفع دخل س م وضع خطة ت د ت ان ق ديلها  إذا آ لوآي وتع دخل الس الت
 حسب الضرورة لمعالجة ذلك السلوك.

 
ك         ة المدرسة طفل د منطق باستثناء ما هو موضح أسفل العنوان الفرعي "ظروف خاصة"، يجب أن تعي
ديل            ان آجزء من تع ر المك ى تغيي ة عل م تتفق أنت والمنطق إلى المكان الذي تم استبعاد طفلك منه، ما ل

  خطة التدخل السلوآي.

 
ى                ظروف خاصة ل إل تبعاد طف ك أم ال، يجوز لموظفي المدرسة اس ة طفل ًرا من مظاهر إعاق ان السلوك مظه سواء آ

د عن        دة ال تزي ل) لم ردي للطف ا، إذا   45مكان تعليمي بديل مؤقت (يحدده فريق برنامج السلوك الف يوًم
  آان طفلك:
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ه س  .1 ان مع ة أو آ ى المدرس اه) إل ل سالًحا (انظر التعريف أدن ر يحم ي مق ة أو ف الح داخل المدرس
  المدرسة أو في وظيفة مدرسية تخضع لوالية إدارة آيوا التعليمية أو منطقة المدرسة

واد     .2 ع م ب بي ع أو يطل اه) أو يبي ف أدن روعة (انظر التعري ر مش درة غي واد مخ وز م تخدم أو يح يس
ر الم     ي مق ده داخل المدرسة أو ف اء تواج اه)، أثن ة محظورة (انظر التعريف أدن ي وظيف درسة أو ف

  مدرسية تخضع لوالية والية آيوا التعليمية أو منطقة المدرسة.
تسبب في إصابة جسدية خطيرة (انظر التعريف أدناه) لشخص آخر أثناء وجودة داخل المدرسة أو     .3

 في مقر المدرسة أو في وظيفة مدرسية تخضع لوالية إدارة آيوا التعليمية أو منطقة المدرسة.

 
لظروف تعريفات ا
  الخاصة

   ي المالحق ة ف ادة أخرى معرف اًرا أو أي م ي عق ادة المحظورة تعن م  5و 4و 3و 2و 1الم ي القس ف
 (ج)).812التقنين األمريكي  21(ج) من قانون المواد المحظورة (202

          ا أو ورة تحوزه ادة محظ مل م ن ال تش ورة؛ لك ادة محظ ي م روعة تعن ر المش درة غي ادة المخ الم
ان   كل ق تخدمها بش ا أو        تس تم حيازته ه أو ي رخص ل حية م ة ص ائي رعاي راف إخص ت إش وني تح

انون       م آخر في الق استخدامها تحت إشراف أي سلطة أخرى بموجب هذا القانون أو بموجب أي حك
 الفيدرالي.

          رة رة" في الفق ين للمصطلح "اإلصابة الجسدية الخطي ى المب اإلصابة الجسدية الخطيرة تعني المعن
 ، التقنين األمريكي.18من الباب  1365ي (ح) من القسم ) من القسم الفرع3(
 ) من القسم الفرعي األول (ز) 2السالح يعني المعنى المبين للمصطلح "سالح خطير" تحت الفقرة (

  ، التقنين األمريكي.18من الباب  930من القسم 

 
تبعاد يصاحبه تغيي     اإلخطار ة      في التاريخ الذي تتخذ فيه منطقة المدرسة قرار اس ك بسبب مخالف ان طفل ر في مك

 مدونة سلوك الطالب، يجب على المنطقة أن تخطرك بالقرار، وأن تقدم لك إخطاًرا بالتدابير اإلجرائية. 

 
  الطعن

 
ة") لطلب        عام ا لألصول القانوني يجوز لك رفع شكوى وفًقا لألصول القانونية (انظر العنوان "الشكوى وفًق

  القانونية إذا لم توافق على:عقد جلسة استماع وفًقا لألصول 
 أي قرار يتعلق بتحديد مكان الطالب تم اتخاذه بموجب أحكام االنضباط هذه  
 .تحديد مظاهر اإلعاقة المبين أعاله 

 
ا لألصول إذا        د جلسة استماع وفًق يجوز للمنطقة المدرسية رفع شكوى وفًقا لألصول من أجل طلب عق

  لحالي قد يؤدي على األرجح إلى وقوع إصابة لطفلك أو لآلخرين.آانت تعتقد أن احتفاظ الطفل بمكانه ا

 
سلطة القاضي 

  اإلداري
راًرا.    ة وأن يتخذ ق يجوز للقاضي    يجب أن يعقد القاضي اإلداري جلسة االستماع وفًقا لألصول القانوني

  اإلداري:
ي اإلدا           .1 رر القاض ه إذا ق تبعاده من م اس ذي ت ان ال ى المك ة إل ك ذي اإلعاق ادة طفل ري أن إع

رر أن سلوك             وان "سلطة موظفي المدرسة" أو ق ة تحت العن ة للشروط المبين ان مخالف االستبعاد آ
  طفلك هو مظهر من مظاهر إعاقة طفلك.

د عن     .2 دة ال تزي  45طلب تغيير مكان طفلك ذي اإلعاقة إلى مكان تعليمي بديل مؤقت مالئم لم
اظ   ل ال يوًما دراسًيا إذا قرر القاضي اإلداري أن احتف ه  طف د  الحالي  بمكان ؤدي  ق ى  ي ى  األرجح  عل  إل

 لآلخرين. أو لطفلك إصابة وقوع
ه   .3 ى مكان ل إل ادة الطف ة أن إع دت المنطق ك إذا اعتق تماع تل ة االس راءات جلس ادة إج يجوز إع
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 األصلي سيؤدي على األرجح إلى إصابة طفلك أو إصابة اآلخرين.

 
إجراءات جلسة 

االستماع 
المستعجلة المنعقدة 

لألصول  وفقًا
  القانونية

تماع، يجب            د جلسة االس ة لطلب عق ا لألصول القانوني حينما ترفع أنت أو منطقة مدرستك شكوى وفًق
  عقد جلسة استماع تفي بجميع الشروط، باستثناء ما يلي:

   ي ة، والت ا لألصول القانوني تعجلة وفًق تماع مس ة اس د جلس ة الترتيب لعق ى اإلدارة التعليمي يجب عل
يوًما دراسًيا من تاريخ طلب عقد جلسة االستماع ويجب أن ينتج عنها قرار  20قد خالل يجب أن تنع

  أيام دراسية بعد جلسة االستماع. 10خالل 
  ،ما لم توافق أنت ومنطقة المدرسة آتابًة على التنازل عن اجتماع لحل النزاع أو توافقا على وساطة

الل      زاع خ ل الن اع لح د اجتم ب أن ينعق ن  7يج ام م ول      أي ا لألص كوى وفًق ديم ش ار تق ي إخط تلق
 القانونية.

          ى حل لألمر ُيرضي الطرفين خالل تم الوصول إل ا من    15يجوز عقد جلسة االستماع ما لم ي يوًم
 تاريخ استالم الشكوى المقدمة وفًقا لألصول القانونية.

 
ا لأل    د وفًق نفس    يجوز لك أو لمنطقة المدرسة الطعن في القرار في جلسة مستعجلة تنعق ة ب صول القانوني

  طريقة الطعن في قرارات جلسات االستماع األخرى المنعقدة وفًقا لألصول القانونية.

 
  مكان الطفل أثناء الطعون

 
أمور       عام ق ب ا يتعل حينما ترفع أنت أو منطقة مدرستك شكوى وفًقا لألصول القانونية (أو تطلبا وساطة) فيم

م تو    ا ل ك (م ك) في         انضباطية، يجب أن يظل طفل ى خالف ذل ة المدرسة عل افق أنت واإلدارة أو منطق
  المكان التعليمي البديل المؤقت:

 حتى صدور قرار القاضي اإلداري أو  
         وظفي لطة م وان "س ت العن ة تح ا ومبين ي منصوص عليه بما ه تبعاد حس رة االس اء فت ى انته حت

 المدرسة"، أيهما أقرب.
 

ة   ويعتبر هذا استثناًء من قاعدة عامة هي أن  الطفل يظل في مكانه الحالي أثناء نظر الشكوى المقدمة وفًقا لألصول القانوني
 أو أثناء الوساطة.

 
  تغيير المكان بسبب االستبعاد االنضباطي

 
  استبعاد طفلك ذي اإلعاقة من المكان التعليمي الحالي له يكون تغييًرا للمكان إذا:  عام

  في صف، أوأيام دراسية  10آان االستبعاد ألآثر من  .1
  تعرض طفلك إلى مجموعة من حاالت االستبعاد تمثل نمًطا ألن: .2

a.  أيام دراسية في عام دراسي واحد. 10مجموعة االستبعادات تزيد في مجملها 
b.    ن ة م ا مجموع تج عنه ابقة ن االت س ي ح ل ف لوك الطف ر لس د آبي ى ح ابه إل ك مش لوك طفل س

  االستبعادات.
c. :عوامل أخرى مثل 

 بعادطول فترة آل است 
 إجمالي وقت استبعاد طفلك 
 .تقارب الفترة الزمنية بين االستبعادات 

 
ك                ى حدة، وتحدد ذل ة عل ان أم ال حسب آل حال ًرا للمك ل تغيي تبعاد يمث ان نمط االس ا إذا آ يتم تحديد م
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منطقة المدرسة، وفي حالة الطعن في ذلك، يخضع ذلك إلى مراجعة وفًقا لإلجراءات الموافقة لألصول  
  نية أو لإلجراءات القضائية.القانو

 
ة أن         ان يمكن للمنطق ا إذا آ ى م تبعاد عل ام االس يعتمد احتساب اإليقاف المؤقت في المدرسة آيوم من أي

  تجيب على األسئلة الثالثة التالية "بنعم".
 هل سيكون طفلك قادًرا على المشارآة بصورة مالئمة في منهج التعليم العام؟ .1
 تلقي الخدمات المحددة في برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك؟ هل سيكون طفلك قادًرا على .2
وفر في       .3 ى الحد المت ة إل هل سيكون طفلك قادًرا على المشارآة مع األطفال من غير ذوي اإلعاق

 المكان الحالي لطفلك؟

 
  تحديد مكان الطفل

 
ت االستبعاد التي يصاحبها تغيير في يحدد فريق برنامج التعليم الفردي مكان التعليم البديل المؤقت لحاال  السلطة

  المكان، وحاالت االستبعاد الواردة تحت العنوان "سلطة إضافية" و"ظروف خاصة".

 
  عناصر الحماية لألطفال غير المؤھلين بعد للحصول على تعليم خاص

 
لك تأآيد أي عنصر  إذا لم يكن لدى طفلك برنامج تعليم فردي وآان ينتهك مدونة سلوك الطالب، يجوز   معلومات ھامة

  من عناصر الحماية الواردة في اإلخطار إذا آان آٌل مما يلي صحيًحا:
 تقر المنطقة بأن طفلك لديه إعاقة .1
 آانت المنطقة تعرف ذلك قبل أن ُيخل طفلك بمدونة سلوك الطالب. .2

 
تعريف المعرفة 

  المسبقة
  الطفل غير المؤهل للتعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات:

 
اذ  يجب ا عتبار أن المنطقة لديها علم بأن الطفل هو طفل ذو إعاقة قبل وقوع السلوك الذي تسبب في اتخ

  إجراء انضباطي في الحاالت التالية:
     ه رتبط ب ا ي إذا آان والد الطفل قد عبَّر عن مخاوفه آتابًة بأن الطفل في حاجة إلى التعليم الخاص وم

رفين أو اإلدار   وظفين المش ى الم دمات إل ن خ درس    م ى م ة أو إل ة المالئم ة التعليمي ي الوآال ين ف ي
 الطفل.

         ه رتبط ب ا ي يم الخاص وم ى التعل إذا آان الوالد قد طلب تقييًما يتعلق بمدى أهلية الطفل للحصول عل
 من خدمات بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.

  ن أن ال ة بش ة عن مخاوف معين وظفي المنطق ره من م ل أو غي درس الطف ر م ذي عّب لوآي ال مط الس
ي  وظفي اإلشراف ف ره من م ى غي ة أو إل يم الخاص بالمنطق دير التعل ى م رًة إل ل مباش ره الطف أظه

  المنطقة.

 
استثناءات المعرفة 

  المسبقة
  ال تعتبر المنطقة على علم في الحاالت التالية:

 .لم يسمح والد الطفل بإجراء تقييم للطفل أو رفض خدمات التعليم الخاص 
 م الطفل وتقرر أنه غير مؤهل وفًقا لقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.تم تقيي 

 
ل ذو       عدم المعرفة  ل هو طف أن الطف ل، ب اذ إجراءات انضباطية ضد الطف ل اتخ ة، قب ة معرف دى المنطق م يكن ل إذا ل
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ر ذوي اإلعاق  المسبقة ال غي ى األطف ة عل ى اإلجراءات االنضباطية المطبق ل إل د يخضع الطف ة، ق ذين إعاق ة ال
  ارتكبوا سلوًآا مشابًها. 

 
ى اإلجراءات     ل إل ومع ذلك، في حالة تقديم طلب لتقييم الطفل أثناء الفترة الزمنية التي يخضع فيها الطف

  التأديبية، يجب إجراء التقييم بصورة مستعجلة.
 

ذي               ذي تحدده سلطات المدرسة، وال ان التعليمي ال ل في المك يم، يظل الطف ال التقي ى اآتم يمكن أن حت
  يشمل اإليقاف المؤقت أو الطرد دون الحصول على خدمات تعليمية.

 
دان في           دمها الوال ي يق يم والمعلومات الت إذا تقرر أن الطفل هو طفل ذي إعاقة، مع أخذ معلومات التقي
يم            انون تعل ا لق دمات وفًق ن خ ه م رتبط ب ا ي ا وم ا خاًص دم تعليًم ة أن تق ى المنطق ب عل ار، يج االعتب

  اص ذوي اإلعاقة.األشخ

 
  اإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية واإلجراءات التي تتخذھا

 
اإلحالة إلى سلطات 

  إنفاذ القانون
  إن قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة:

 .ال يحظر على أي وآالة اإلبالغ عن جريمة يرتكبها طفل ذو إعاقة إلى السلطات المالئمة  
  انون            ال يمنع سلطات ق الق ق بتطبي ا يتعل ا فيم انون والسلطات القضائية من ممارسة مهامه اذ الق إنف

 الفيدرالي وقانون الوالية على الجرائم التي يرتكبها الطفل ذو اإلعاقة.

 
  إذا أبلغت المنطقة عن جريمة ارتكبها طفل ذو إعاقة، فإن المنطقة:  مسئولية المنطقة

 ة         يجب أن تتأآد من إرسال نسخ سجالت ا ى وآال ل ونسخ سجالت االنضباط إل يم الخاص للطف لتعل
  إنفاذ القانون.

       ى ًخا من سجالته االنضباطية إال إل ال يجوز أن ترسل نسًخا من سجالت التعليم الخاص للطفل ونس
 المدى الذي يسمح به قانون الحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة.

 
  أحكام للوالد البديل

 
  ن تتأآد آل منطقة ووآالة تعليمية بالمنطقة ووالية من حماية حقوق الطفل في الحاالت التالية:يجب أ  تعيين والد بديل

 ال يمكن تحديد الوالد 
 لم تتمكن المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة، بعد بذل جهد معقول، من تحديد موقع الوالد 
 الطفل يخضع لوصاية الوالية بموجب قوانين آيوا 
 ًدا   في حالة الطفل ا ّين وال لذي يخضع لوصاية الوالية، يجوز للقاضي الذي يرأس قضية الطفل أن يع

 بديًال (المعايير موضحة أدناه)
 .الطفل هو شاب مشرد وال يعيش مع أحد
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مسئولية الوكالة 
  التعليمية بالمنطقة

ديًال.  يلة     ويجب   تشمل واجبات الوآالة التعليمية بالمنطقة تعيين شخًصا ليكون والًدا ب ك وس أن يشمل ذل
  من أجل:

 تحديد ما إذا آان الطفل يحتاج إلى والد بديل أم ال  
 .تعيين والد بديل للطفل

 
ة.      معايير الوالد البديل انون الوالي ا ق د     يجوز للوآالة التعليمية بالمنطقة اختيار والد بديل بأي صورة يسمح به يجب أن تتأآ

  شخص آوالد بديل:الوآالة التعليمية بالمنطقة من اختيار 
          رى ة أخ ة، أو أي وآال ة أو المنطق ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال ي اإلدارة التعليمي ا ف يس موظًف ل

 مشارآة في عملية تعليم الطفل أو رعايته.
 ليس لديه مصلحة شخصية تتعارض مع مصلحة الطفل الذي يمثله 
 .لديه المعرفة والمهارة التي تضمن تمثيًال مالئًما للطفل 
 

  رغم أن الوآالة قد تدفع إلى الوالد البديل، إال أنه ال يعتبر موظًفا في الوآالة.

 
الشباب المشرد 

الذي ال يعيش مع 
 أحد 

آوي               آوي طوارئ وم م لم اقم عمل مالئ ين ط ذي يعيش مع أحد، يجوز تعي في حالة الشباب المشرد ال
ين       مؤقتة وبرامج حياة مستقلة وبرامج الوصول إلى شباب الشوارع آ  ى يمكن تعي ا، حت ديل مؤقًت د ب وال

  والد بديل يفي بجميع الشروط.

 
مسئوليات الوالد 

  البديل
  يجوز للوالد البديل أن يمثل الطفل في جميع األمور المتعلقة بما يلي:

 التعريف والتقييم والمستوى التعليمي الُمعّين للطفل 
 .توفير تعليم عام مجاني مالئم لطفلك

 
ل          ي  تعيين والد بديل ة بحاجة الطف ة بالمنطق ة التعليمي رار الوآال د ق ديًال بع ًدا ب جب أن تعين الوآالة التعليمية بالمنطقة وال

  يوًما. 30إلى والد بديل بما ال يزيد عن 
 

  نقل الحقوق إلى الطفل

 
نقل حقوق السجالت 

  التعليمية
ي الخصوصية، مع األخذ    توفر والية آيوا سياسات وإجراءات توضح إلى أي مدى ُيمنح الطفل الحق ف 

  في االعتبار عمر طفلك ونوع أو شدة اإلعاقة.
 

  عاًما. 18تنتقل حقوق السجالت التعليمية إلى طفلك عند عمر 
 

رر أن الشخص المستحق هو          د تق ان ق ا إذا آ اء عليه يجب أن يتم إتاحة السجالت التعليمية الطالع اآلب
  ي.طفل ُمعال حسبما يحدد ذلك قانون الدخل الداخل

 
قانون  نقل الحقوق:

تعليم األشخاص 
 ذوي اإلعاقة

  حقوق الطفل بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة سينتقل إلى طفلك في سن البلوغ.
 

  عاًما في آيوا، وفي هذه الحاالت: 18سن البلوغ هو 
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 يحصل جميع القصر على البلوغ من خالل الزواج 
  آم وُيدان وُيحكم عليه آالبالغ.عاًما ُيحا 18الشخص الذي يقل عمره عن 
 

ويستثنى من عمر البلوغ عند سن الثامنة عشرة الطفل ذو اإلعاقة الذي تقرر قانوًنا أنه ال يتمتع باألهلية 
  القانونية بموجب قانون آيوا.

 
  ستوفر المنطقة اإلخطار الذي يطلبه القانون إليك وإلى طفلك.  إخطار نقل الحقوق

وق األ ع الحق تنتقل جمي ة  س ي مؤسس ودعين ف باب الم ك الش ك (ويشمل ذل ى طفل ك إل خرى الممنوحة ل
ة         ة أو تابع ة أو محلي الغين سواء فيدرالي أحداث أو مؤسسة ت فيدرالية للبالغين أو مؤسسة إصالحية للب

  لوالية آيوا.
 

ة        انون والي وغ بموجب ق ى سن البل ك إل  يجب أن يضم برنامج التعليم الفردي لطفلك، قبل أن يصل طفل
ى               تنتقل إل ي س يم الخاص الت وق التعل اره بحق م إخب د ت ه ق ى أن ا ينص عل آيوا بعام واحد على األقل، بياًن

  طفلك في سن البلوغ.
 

انون.    ة بموجب الق ارات المطلوب ى اإلخط وف تحصل عل د، س ارك وال ن الحضور   باعتب تتمكن م س
دعوك الطالب    ا ي ة     والمشارآة في اجتماعات برنامج التعليم الفردي حينم ة التعليمي ة أو الوآال أو المنطق

  بالمنطقة.
 

ى     ك إل قد تكون هناك مواقف ُيسمح لك فيها باالستمرار في اتخاذ قرارات لطفلك، حتى بعد وصول طفل
اذ    سن البلوغ. على سبيل المثال، يمكن أن تعينك المحكمة آوصي على طفلك البالغ، ولديك سلطات اتخ

  القرارات التعليمية.
 

د من ال   الغ، اتصل         لمزي ك الب رارات لطفل اذ الق ى اتخ ادًرا عل ا ق ي تكون فيه ات عن المواقف الت معلوم
  .3إلى  1بالوآالة التعليمية بالمنطقة أو بأي منظمة من المنظمات الواردة في الصفحات من 

 
  كلةتحديد اآلباء منفردين لتسجيل الطفل في مدارس خاصة حينما يمثل التعليم العام المالئم المجاني مش

 
تكاليف المدرسة 

الخاصة أو المنشأة 
  الخاصة

اليف            ة تك ة بالمنطق ة التعليمي ة أو الوآال دفع المنطق ة أن ت يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل ال يشترط ق
ك    التعليم في مدرسة خاصة أو منشأة خاصة، بما في ذلك التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات لطفل

  ية:ذي اإلعاقة في الحاالت التال
 إذا أتاحت المنطقة التعليم المجاني المالئم لطفلك  
 .إذا اخترت تسجيل الطفل في مدرسة خاصة أو منشأة خاصة 
 

ذي              ألة من ال ك، تخضع مس م لطفل امج مالئ وفير برن ة بشأن ت ين المنطق في حالة وجود خالف بينك وب
  نونية.سيدفع التكلفة إلى جلسة استماع حيادية يتم عقدها وفًقا لألصول القا

 
ة: ي     مالحظ ورهم ف اء أم جلهم أولي ذين س ة ال وا حصول الطالب ذوي اإلعاق ة آي انون والي ترط ق يش

ه        ذي تقدم ه من خدمات ال رتبط ب مدارس غير حكومية معتمدة من والية آيوا على التعليم الخاص وما ي
ال ذوو اإلع        ه األطف ل علي ذي يحص دى ال س الم ى نف ورة وإل نفس الص ة، ب ة حكومي ي  أي وآال ة ف اق

  المدارس العامة.

 
يم خاص          استرداد المبلغ  ى تعل ة أن يحصل عل يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل إذا تقرر أن طفلك مستحق بموجب ق
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المدفوع لتسجيل 
الطفل في مدرسة 

  خاصة

ة    ة المنطق وما يرتبط به من خدمات في المدرسة، وذلك قبل تسجيل طفلك في مدرسة خاصة دون موافق
ة التسجيل في     أو الرجوع  ة تكلف إليها، يجوز للمحكمة أو للقاضي اإلداري أن يطلب أن ترد إليك المنطق

  الحاالت التالية:
   إذا وجدت المحكمة أو وجد القاضي اإلداري أن الوآالة لم تتيح لطفلك تعليًما عاًما مجانًيا مالئًما في

 الوقت المناسب قبل التسجيل في المدرسة الخاصة
 الخاص مالئًما. إذا آان التعليم 
 

م يكن           مالحظة: ى إذا ل ا حت ة أن التسجيل في مدرسة خاصة مالئًم قد يجد القاضي اإلداري أو المحكم
ة       ة بالمنطق االت التعليمي ة والوآ ه اإلدارة التعليمي يلبي معايير الوالية التي تسري على التعليم الذي تقدم

  والمناطق.

 
تخفيض مبلغ 

االسترداد أو رفض 
  رد المبلغ

  يجوز تخفيض مبلغ االسترداد أو رفض رد المبلغ في الحاالت التالية:
             يم امج التعل ق برن ر فري م تخب تبعاد، ل ل االس ردي قب يم الف امج التعل في آخر اجتماع حضرته في برن

 الفردي أنك ترفض ما ُعرض عليك من تقديم تعليم عام مجاني مالئم لطفلك، بما في ذلك توضيح:
o  المعروضمخاوفك بشأن التسجيل  
o .نيتك في تسجيل طفلك في مدرسة غير عامة على نفقة الحكومة 

   وم ق أي ي ازات تواف ك أي إج ي ذل ا ف ام عمل (بم تبعاد بعشرة أي ل االس ا قب اًرا آتابًي م ترسل إخط ل
 عمل) يتضمن مخاوفك وأسباب ذلك،

 ضر الطفلقبل االستبعاد، طلبت المنطقة أو الوآالة التعليمية بالمنطقة تقييًما، ولم ُتح 
 .إذا وجدت المحكمة أن تصرفاتك لم تكن معقولة 

 
استثناءات 

التخفيض أو 
  الرفض

  وفًقا لقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة، يجب عدم خفض المبالغ المستردة أو رفض دفعها:
 .منعتك المنطقة من تقديم اإلخطار المطلوب 
 .لم تحصل على إخطار بتلك الشروط 
 ألرجح في ضرر بدني لطفلك.سيتسبب االلتزام على ا 
 

ة أو القاضي اإلداري، بسبب            دير المحكم ا لتق ا، وفًق الغ المستردة أو رفض دفعه ال يجوز تخفيض المب
  عدم تقديم اإلخطار المطلوب في الحاالت التالية:

 إذا آنت ال تجيد القراءة والكتابة ويتعذر عليك الكتابة باللغة اإلنجليزية، أو 
 األرجح في ضرر معنوي آبير لطفلك. سيتسبب االلتزام على

 
  مالحظات:
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  تعريفات  الملحق "أ":

 
لماذا توجد كلمات 
بعينھا تستخدم في 

السياق القانوني من 
  المھم فھمھا؟

م   ى فه اعدتك عل ات لمس ا بعض التعريف د أوردن ًدا، وق ددة ج ة مح انون لغ ي الق تخدمة ف ة المس ألن اللغ
رأه       وباعتبارك والد، ينبغي أ القانون. ا تق د بم ديك وعي متزاي ال، استخدام      –ن يكون ل ى سبيل المث فعل

وب     المصطلح "يجب" في القانون مختلف عن استخدام "يجوز". ياء "مطل ي أش فالمصطلح "يجب" يعن
ه.     حدوثها". ين فعل شيء أو ترآ ة آل      أما آلمة "يجوز" فتعني أن هناك تخيير ب ذه الوثيق ال تتضمن ه

تحدث إلى موظفي منطقتك ومستشاري الوآالة التعليمية بالمنطقة وغيرهم  .مصطلح معّرف في القانون
وارد        ة بمنطقتك وموظفي مرآز م ة التعليمي من اآلباء وموظفي برنامج اتصال الوالد بالُمعلِّم في الوآال

ASK.من أجل الحصول على مساعدة في فهم معاني الكلمات األخرى ، 

 
اليوم، يوم العمل، 

  اليوم الدراسي
وم دراسي.    ا وم عمل أو ي ى         ليوم يعني أي يوم ما لم ُيحدد بكونه ي ين إل ام من االثن ي األي وم العمل يعن ي

ام               د أي تم تضمين اإلجازات في تحدي م ي ا ل ة (م ة وإجازات الوالي تثناء اإلجازات الفيدرالي الجمعة، باس
ة أو   األيام الدراسية لها نفس المعنى لكل األطفال في المدرسة، بما في العمل). ذلك األطفال ذوي اإلعاق

 األطفال من غير ذوي اإلعاقة.

 
التعليم العام 

  المجاني المالئم
  التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات والذي

 يتم تقديمه على نفقة الحكومة تحت إشراف وتوجيه من الحكومة ودون أي نفقات .1
 2004ص ذوي اإلعاقة يوافق معايير الوالية، بما في ذلك شروط قانون تعليم األشخا .2
 يتضمن تعليًما مالئًما لمرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية .3
  يتم تقديمه بحيث يوافق برنامج التعليم الفردي. .4

 
م      األطفال المشردون ي القس طلح ف ح للمص ى الموض ي   42( 725المعن ين األمريك اعدة   11434التقن انون مس ن ق (أ)) م

  وما يليها. 11431التقنين األمريكي  42ماآيني فينتو، حسب تعديله،  المشردين
  --المصطلح "األطفال والشباب المشردون" 

  (أ) يعني األشخاص الذين يفتقدون إلى مسكن للمبيت ثابت ومنتظم ومالئم.
  --ب) يشمل 

زل      1( د المن راد آخرين بسبب فق أو بسبب الصعوبات   ) األطفال والشباب الذين يتشارآون منزًال مع أف
ة أو     ة المتنقل يارات اإلقام االقتصادية أو ألي سبب مشابه ويعيشون في فنادق صغيرة أو آبيرة أو في س
آوي طوارئ أو              ذين يعيشون في م ة؛ أو ال ة مالئم في أماآن المخيمات بسبب عدم وجود مساآن بديل

ذ  فى أو ال ي المستش وهم ف داهم وترآ رهم وال ذين هج ة؛ أو ال آوي مؤقت ي دار م كين ف ين ينتظرون التس
  رعاية بديلة.

ر مخصص من          2( ا غي ا أو خاًص ا عاًم ر مكاًن ي للمبيت يعتب ) األطفال والشباب الذين لديهم مسكن أول
  أجل، أو غير مستخدم في المعتاد من أجل، السكنى آمبيت منتظم لإلنسان.

عامة أو مباٍن مهجورة أو مساآن    ) األطفال والشباب الذين يعيشون في سيارات أو مواقف أو أماآن3(
  عشوائية أو مواقف الحافالت أو القطارات أو األماآن المشابهة

رات من (    4( ة في الفق ) 1) األطفال المهاجرين الذين يوصفون بأنهم أطفال يعيشون في الظروف المبين
  ).3إلى (

 
دم  برنامج التعليم  ي تق يم          سجل آتابي بخدمات التعليم الخاص الت امج التعل ق برن وم فري ى الشخص المؤهل والتي يق إل
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م التوصل           الفردي بكتابتها ومراجعتها وتنقيحها.  الفردي ي ت رارات الت ردي الق يم الف امج التعل تند برن يسجل مس
إليها في اجتماع برنامج التعليم الفردي وينص آتابًة على التزام بالموارد الضرورية لحصول الشخص   

 لوبة التي تالم احتياجات التعلم الخاصة للفرد.المؤهل على الخدمات المط

 



44 
 

 
فريق برنامج التعليم 

  الفردي
)IEP( 

ل ذي   ه من أجل الطف ه وتنقيح ردي ومراجعت يم ف امج تعل ئولون عن وضع برن مجموعة أشخاص مس
  اإلعاقة.

 
  ي:حينما تستخدم فيما يتعلق بشخص لديه إتقان محدود للغة اإلنجليزية، تعني ما يل  اللغة األم

  اللغة التي يستخدمها ذلك الشخص عادًة، أو، في حالة الطفل، اللغة التي يستخدمها عادًة والدا الطفل
ة             ادًة في بي ل ع ي يستخدمها الطف ة الت ل)، اللغ يم الطف ك تقي في آل اتصال مباشر مع الطفل (بما في ذل

  المنزل أو بيئة التعليم.
يلة تواصل   بالنسبة لشخص يعاني من الصمم أو العمى، أو با لنسبة لشخص ليس لديه لغة مكتوبة أو وس

  يستخدمها األشخاص عادًة (مثل لغة اإلشارة أو لغة برايل أو التواصل الشفهي).

 
  يعني:  الوالد

 الوالد الطبيعي أو المتبني للطفل 
       ة م ة أو تحظر االلتزامات التعاقدي ع الوالد الذي يكفل الطفل، ما لم يحظر قانون أو تشريعات الوالي

 الوالية أو الهيئة المحلية الوالد الكافل للطفل أن تكون له صفة الوالد.
 (لكن ليس الوالية إذا آان الطفل مكفوًال من الوالية) الوصي 
     ك الجد أو زوج األم أو زوجة األب أو شخص يحل محل الوالد الطبيعي أو الوالد بالتبني (بما في ذل

 فل، أو أي شخص يكون مسئول قانوًنا عن رفاه الطفل. غيرهم من األقرباء) الذين يعيش معهم الط
 .الوالد البديل الذي يتم تعيينه 

 
معلومات تعريف 

  الشخصية
  المعلومات التي تحتوي على:

 اسم الطفل أو والد الطفل أو غيره من أفراد األسرة 
 عنوان الطفل 
 لالرقم التعريفي الشخصي، مثل رقم التأمين االجتماعي للطفل أو رقم الطف 
         د الشخص بدرجة ي تجعل من الممكن تحدي قائمة بالصفات الشخصية أو غيرها من المعلومات الت

 آبيرة من اليقين.

 
اإلخطار الكتابي 

  المسبق
امج            رح أو المرفوض آجزء من برن اإلجراء المقت دين ب ى الوال اإلخطار الكتابي المسبق هو إخطار إل

  التعليم الفردي الخاص بالتعليم الخاص.

دء أو    يحق ل رفض ب ة أو ت لوالدين الحصول على إخطار آتابي قبل أن تقترح المنطقة أو الوآالة التعليمي
  تغيير تحديد الطفل وتقييمه وتحديد مستواه التعليمي أو توفير تعليم عام مجاني مالئم.

  يجب تقديم هذا اإلخطار خالل فترة زمنية معقولة قبل أي إجراء مقترح.

راح أ  رار            يجب أن يكون االقت اذ ق ردي سلطة اتخ يم الف امج التعل ق برن ألة يكون لفري رفض هو مس و ال
  بشأنها.
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  الظروف االنضباطية الخاصة –التعريفات   الملحق "ب":

 
ي المالحق     المادة المحظورة ة ف رى معرف ادة أخ اًرا أو أي م ي عق م  5و 4و 3و 2و 1تعن ي القس انون 202ف ن ق (ج) م

  (ج)).812األمريكي  التقنين 21المواد المحظورة (
  للحصول على قائمة، راجع

http://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html  

 
المادة المخدرة غير 

  المشروعة
شراف إخصائي   مادة محظورة؛ لكن ال تشمل مادة محظورة تحوزها أو تستخدمها بشكل قانوني تحت إ

انون          ا أو استخدامها تحت إشراف أي سلطة أخرى بموجب ق رعاية صحية مرخص له أو يتم حيازته
  المواد المحظورة أو بموجب أي حكم آخر في القانون الفيدرالي.

 
اإلصابة الجسدية 

  الخطيرة
رة" ف     رة ( اإلصابة الجسدية الخطيرة تعني المعنى المبين للمصطلح "اإلصابة الجسدية الخطي ) 3ي الفق

  ، التقنين األمريكي.18من الباب  1365من القسم الفرعي (ح) من القسم 
  —يعني مصطلح "اإلصابة الجسدية الخطيرة" إصابة جسدية تتضمن 

  مخاطر آبيرة بالوفاة
  ألم جسدي هائل

  تشوهات مزمنة أو واضحة
  لملكة عقلية. فقد أو تلف مزمن لوظيفة طرف من أطراف الجسم أو عضو من أعضائه أو

.html-000----http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00001365  

 
  السالح

 
األول (ز) من ) من القسم الفرعي 2السالح يعني المعنى المبين للمصطلح "سالح خطير" تحت الفقرة (

  ، التقنين األمريكي.18من الباب  930القسم 
ي، أو         ة، ُتستخدم ف ر حي ة أو غي ادة حي از أو أداة أو م يعني مصطلح "لسالح الخطير" أي سالح أو جه
ذا المصطلح ال يشمل سكين       تثناء أن ه قادرة على، التسبب في الوفاة أو في إصابة جسدية خطيرة، باس

  بوصة. 2 1/2ه عن الجيب الذي يقل طول شفرت
.html-000----http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00000930  
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  اختصارات  الملحق "ج":

 
AEA  الوآالة التعليمية بالمنطقة  

 
ALJ  القاضي اإلداري  

 
BIP  خطة التدخل السلوآي  

 
BP  الخطة السلوآية  

 
CIL  مرآز الحياة المستقلة  

 
DE  اإلدارة التعليمية  

 
IDEA  قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة  

 
IEE  التقييم التعليمي المستقل  

 
IEP  برنامج التعليم الفردي  

 
FAPE  التعليم العام المجاني المالئم  

 
FERPA  تعليم األسري:قانون حقوق وخصوصية ال  

 
LEA  وآالة التعليم المحلية  

 
MD  تحديد مظاهر اإلعاقة  

 
SEA  الوآالة التعليمية بالوالية  
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  النماذج الموحدة الملحق "د":

 
ذا      ي ه ة الموضحة ف ات الثالث ل النزاع ارات ح دة لخي اذج موّح ة نم ة التالي ي الصفحات الثالث د ف يوج

دليل. ديم شك  ال وذج موحد لتق د نم ا يوج ديم شكوى وفًق اطة ولتق ؤتمر وس د م ة ولطلب عق اوى الوالي
   لألصول القانونية.

 
ارات.    ذه الخي إذا آنت ال تستخدم     لست مضطًرا إلى استخدام هذه النماذج إذا آنت تريد استخدام أحد ه

ذي ت     ابي ال تند الكت له  نموذًجا، ينبغي عليك التأآد من أن جميع المعلومات المطلوبة مذآورة في المس رس
  إلى مدرسة طفلك وإلى الوآالة التعليمية بمنطقة طفلك وإلى إدارة آيوا التعليمية.

 
ة     ة بمنطق ة التعليمي إذا آانت لدية أية أسئلة بشأن هذه النماذج، الرجاء االتصال بمدرسة طفلك أو بالوآال

  .3إلى  1طفلك، أو بأحد الموارد المبينة في الصفحات من 
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  شكوى إلى الوالية بشأن قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة النموذج الموّحد:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

إنني أطلب تحقيقًا من   إنني أقدم شكوى إلى الوالية بشأن تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.          التاريخ:
عاقة وبتنفيذ قواعد الوالية إنني أتھم الوكاالت العامة بمخالفة متطلبات قانون تعليم األشخاص ذوي اإل  إدارة آيوا التعليمية.

  والتشريعات الفيدرالية.
 

      التوقيع:      اسمي:
             عنواني:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

  
      البريد اإللكتروني (إن آان متوافًرا):     هاتف:

 
  ، الرجاء ملء ما يلي:إذا كانت اإلجابة ھي "نعم" نعم/ال    ھل ھذه شكوى بشأن طفل معين؟

     تاريخ ميالد الطفل:      اسم الطفل:
       إذا آان آذلك، فما هو؟    نعم/ال        هل للطفل اسم آخر؟

              عنوان الطفل:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

  
              

    لك، الرجاء ذآر معلومات االتصال للطفل.إذا آان آذ    نعم/ال         هل هذا الطفل "مشّرد"؟
            فيها الطفل: يعيشمنطقة المدرسة التي 

               العنوان:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
          فيها الطفل: يحضرمنطقة المدرسة التي 

               العنوان:
  يدي:الرمز البر    الوالية:      المدينة:

   
         اسم مبنى المدرسة الذي يحضر فيه الطفل:

 
إذا لم تكن الشكوى تخص طفًال معيًنا، ُيوصى   مطلوبة إذا آانت الشكوى تخص طفًال معيًنا. 3إلى  1األسئلة من  مالحظة:

  :3إلى  1باألسئلة من 
 

 طبيعة المشكلة: .1
 
 

 حقائق القضية المتعلقة بالمشكلة: .2

العملية مبينة في   استخدم هذا النموذج إذا آنت تريد تقديم شكوى إلى الوالية بشأن قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
بعد ملء هذا النموذج،   .)الخاص التعليم في اآلباء حقوق( لآلباء اإلجرائية التدابير دليلمن  16إلى  14الصفحات من 

  نسًخا إلىأرسل 
  منطقة (مناطق) المدرسة المعنية
  الوآالة التعليمية بالمنطقة المعنية

(3) the Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des 
Moines, IA 50319-0146.   
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 لة:حلك المقترح للمشك .3
 
 

   نعم/ال           هل هذا اإلخالل المزعوم قد وقع قبل تلقي إدارة آيوا التعليمية لهذه الشكوى بما ال يزيد عن عام واحد. .4
 

إذا آانت اإلجابة هي نعم، اذآر اسمك نعم/ال           هل ملء هذا النموذج شخص آخر غير الوالد، مثل إحدى المنظمات؟
    بك وعالقتك بالوالد، إذا آانت مختلفة عن المذآورة أعاله:ومعلومات االتصال الخاصة 

_____________________________________________________________________________________________    
لك، الرجاء ذآر إذا آان األمر آذ  نعم/ال        هل هناك شخص آخر غير مذآور في هذا النموذج يعتبر والًدا أو وصًيا للطفل؟

      اسم هذا الشخص ومعلومات االتصال وعالقته بالطفل:
_____________________________________________________________________________________________



51 
 

 
 
 
 

ُترآت هذه الصفحة فارغة عمًدا.
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  ة استماع وفقًا لألصول القانونية)الشكوى وفقًا لألصول القانونية (طلب عقد جلس النموذج الموّحد:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إنني أطلب عقد جلسة استماع وفقًا   إنني أقدم شكوى وفقًا لألصول القانونية عن طفلي.          التاريخ:
  لألصول القانونية قبل تعيين إدارة آيوا التعليمية لقاٍض إداري.

 
      تاريخ ميالد الطفل:      اسم الطفل:

        إذا آان آذلك، فما هو؟    نعم/ال        طفل اسًما آخر؟هل يستخدم ال
              عنوان الطفل:

  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:
   

              
     إذا آان آذلك، الرجاء ذآر معلومات االتصال للطفل.    نعم/ال         هل هذا الطفل "مشّرد"؟

 
            فيها الطفل: يشيعمنطقة المدرسة التي 

               العنوان:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
           فيها الطفل: يحضرمنطقة المدرسة التي 

               العنوان:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
          اسم مبنى المدرسة الذي يحضر فيه الطفل:

 
              اسمي:

              عنواني:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
       البريد اإللكتروني (إن آان متوافًرا):     هاتف:

             اسم الوالد اآلخر:
               العنوان:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
       ان متوافًرا):البريد اإللكتروني (إن آ     هاتف:

 
 طبيعة المشكلة: .1

 

العملية   استخدم هذا النموذج إذا آنت تريد رفع شكوى وفًقا لألصول القانونية وتطلب جلسة استماع وفًقا لألصول القانونية.
بعد ملء هذا   .)الخاص التعليم في اآلباء حقوق( لآلباء اإلجرائية التدابير دليلمن  24إلى  16و 14مبينة في الصفحات من 

  وذج، أرسل نسًخا إلىالنم
  منطقة (مناطق) المدرسة المعنية
  الوآالة التعليمية بالمنطقة المعنية

(3) the Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des 
Moines, IA 50319-0146.   
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 حقائق القضية المتعلقة بالمشكلة: .2

 
 

 حلك المقترح للمشكلة: .3
 
 

إذا آانت اإلجابة هي نعم، اذآر اسمك ومعلومات االتصال الخاصة نعم/ال           هل ملء هذا النموذج شخص آخر غير الوالد؟
  ________________________________________________بك وعالقتك بالوالد،: 

_____________________________________________________________________________________________    
 

إذا آان األمر آذلك، الرجاء ذآر   نعم/ال        هل هناك شخص آخر غير مذآور في هذا النموذج يعتبر والًدا أو وصًيا للطفل؟
      ات االتصال وعالقته بالطفل:اسم هذا الشخص ومعلوم

_____________________________________________________________________________________________
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  ُترآت هذه الصفحة فارغة عمًدا.
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  طلب لعقد مؤتمر وساطة النموذج الموّحد:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ة تعليمية خاًصا بشأن طفلي.أود أن أطلب مؤتمر وساط          التاريخ:
 

      تاريخ ميالد الطفل:      اسم الطفل:
        إذا آان آذلك، فما هو؟    نعم/ال        هل يستخدم الطفل اسًما آخر؟

              عنوان الطفل:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
              

     إذا آان آذلك، الرجاء ذآر معلومات االتصال للطفل.    النعم/         هل هذا الطفل "مشّرد"؟
 

            فيها الطفل: يعيشمنطقة المدرسة التي 
               العنوان:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
           فيها الطفل: يحضرمنطقة المدرسة التي 

               العنوان:
  الرمز البريدي:    ية:الوال      المدينة:

   
          اسم مبنى المدرسة الذي يحضر فيه الطفل:

 
              اسمي:

              عنواني:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
       البريد اإللكتروني (إن آان متوافًرا):     هاتف:

              اسم الوالد اآلخر:
               العنوان:
  الرمز البريدي:    الوالية:      المدينة:

   
       البريد اإللكتروني (إن آان متوافًرا):     هاتف:

 
 طبيعة المشكلة: .1

 

Use this form if you want to request a mediation conference.  That process is explained on pages 20 and 21 of 
the Procedural Safeguards Manual for Parents (Parental Rights in Special Education).  After you complete this 
form, send copies to  

(1) the school district(s) involved,  
(2) the AEA(s) involved, and  
(3) the Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des 
Moines, IA 50319-0146.   

Fill out this form completely.  Use additional sheets of paper, if necessary.
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 حقائق القضية المتعلقة بالمشكلة: .2

 
 

 حلك المقترح للمشكلة: .3
 
 

ر اسمك ومعلومات االتصال الخاصة إذا آانت اإلجابة هي نعم، اذآنعم/ال           هل ملء هذا النموذج شخص آخر غير الوالد؟
  ________________________________________________بك وعالقتك بالوالد،: 

_____________________________________________________________________________________________    
 

إذا آان األمر آذلك، الرجاء ذآر   نعم/ال        وصًيا للطفل؟هل هناك شخص آخر غير مذآور في هذا النموذج يعتبر والًدا أو 
       اسم هذا الشخص ومعلومات االتصال وعالقته بالطفل:

_____________________________________________________________________________________________
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  ُترآت هذه الصفحة فارغة عمًدا.
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قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة، الجزء "ب" اإلخطار الكتابي  الملحق "ھـ":
   بشأن استخدام التأمين أو اإلعانات العامة

 
 
 
 
 
 
 

يم              انون تعل إنك تتلقى هذا اإلخطار الكتابي من أجل منحك معلومات عن حقوقك وعناصر حمايتك بموجب الجزء "ب" من ق
ة           األشخاص ذوي اإلعاقة، بحيث يمكنك اتخاذ قرار عن ة للسماح لمنطق نح موافقتك الكتابي ان ينبغي عليك م ا إذا آ علم بشأن م

يم الخاص والخدمات       ل التعل ع مقاب مدرستك أو للوآالة التعليمية بمنطقتك باستخدام اإلعانات العامة لطفلك أو التأمين من أجل دف
دي    ة تق ة بالمنطق ة التعليمي ن الوآال تك أو م ة مدرس ن منطق وب م يم  ذات الصلة المطل انون تعل ك بموجب ق ك ولطفل ا ل مها مجاًن

ة.  ا               األشخاص ذوي اإلعاق ك حينم وفرة ل ة المت ارك بحقوقك وعناصر الحماي ة إخب يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل يشترط ق
ل ا         ع مقاب ك من أجل دف ك أو لطفل ة ل ات العام يم  تسعى منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بمنطقتك استخدام التأمين واإلعان لتعل

   الخاص والخدمات ذات الصلة.
 

  متطلبات اإلخطار
   توضح األقسام التالية متى يجب أن تتلقى هذا اإلخطار وما هي المعلومات التي يجب أن يتضمنها هذا اإلخطار.

  يجب أن تتلقى هذا اإلخطار:
 ك    قبل أن تسعى أو تستخدم منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بالمنطقة التأمين واإل عانات العامة الخاصة بك أو بطفل

 للمرة األول وقبل أن تحصل على موافقتك باستخدام تلك اإلعانات والتأمين ألول مرة (شروط الموافقة مبينة أدناه).
  بعد ذلك.سنوًيا 

  يجب أن يكون هذا اإلخطار:
 آتابًيا 
 بلغة مفهومة للجمهور 
  يكن من غير المجدي بوضوح القيام بذلك.بلغتك األم أو بوسيلة تواصل أخرى تستخدمها، ما لم 

 
  سيوضح هذا اإلخطار

                تخدام تمكن من اس ل أن ت ة بمنطقتك منك قب ة التعليمي ة مدرستك أو الوآال ا منطق ي يجب أن تحصل عليه ة الت الموافق
  التأمين واإلعانات العامة الخاصة بك أو بطفلك للمرة األولى.

 ة   أحكام "المجانية" في قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تسري على منطقة مدرستك أو على الوآالة التعليمي
  بالمنطقة إذا آانت تسعى إلى استخدام التأمين أو اإلعانات العامة الخاصة بك أو بطفلك.

            ات أمين أو اإلعان امج الت ة برن ى وآال ك إل حقك في سحب موافقتك على اإلفصاح عن معلومات تعريف شخصية طفل
  والية في أي وقت.العامة بال

           ك أو ا ل ك مجاًن ى طفل ه إل ة ب المسئولية المستمرة لمنطقة مدرستك لضمان توفير التعليم الخاص وآل الخدمات المتعلق
  لطفلك، حتى إذا سحبت موافقتك أو رفضت أن تقدم الموافقة.

هناك قانون فيدرالي جديد يغّير متطلبات اإلخطار والموافقة قبل منح إمكانية وصول الوآاالت العامة إلى   مالحظة:
Medicaid .رغم أنه ليست آل األسر مستحقة للحصول على   أو إلى غيرها من منافع التأمين العامة التي تغطي الطفل
Medicaid إدارة آيوا التعليمية بتضمين هذا اإلخطار المطلوب في دليل التدابير اإلجرائية الماثل من أجل ضمان ، تقوم

  حصول آل اآلباء الذين من المفترض الحصول عليها.
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  شروط الموافقة

ة الخاصة بك في الماضي من       في حالة عدم وصول منطقة المدرسة أو الوآالة التعليمية بمنطقتك إلى  التأمين أو اإلعانات العام
ك، تسري      ك أو لطفل ا ل أجل دفع مقابل الخدمات التي آان يجب تقديمها لطفلك بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة مجاًن

  جميع شروط الموافقة المبينة أدناه.

 
ة بمنطقتك استخ        ة التعليمي ة مدرستك أو للوآال رة        قبل أن يمكن لمنطق ك للم ة الخاصة بك أو بطفل ات العام أمين أو اإلعان دام الت

ة، يجب أن تحصل      األولى لكي تدفع مقابل التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاق
ة التع   على موافقتك الكتابية الموّقعة والمؤّرخة. ة     وبصفة عامة، ستقدم لك منطقة مدرستك أو الوآال ة بمنطقتك نموذج موافق ليمي

رة واحدة           لكي توقعه وتؤرخه. ى موافقتك م ا الحصول عل وب منه الحظ أن منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بمدرستك مطل
    فقط.

   شرط الموافقة هذا به جزءان.

ة المس   .1 ة الوالي ى وآال ك إل ات تعريف الشخصية الخاصة بطفل ى اإلفصاح عن معلوم ة عل امج الموافق ئولة عن إدارة برن
   التأمين واإلعانات العامة الخاصة بالوالية

درالي   انون الفي ب الق يم        –بموج انون تعل ي ق ات ف رية المعلوم ام س رة وأحك ية لألس ة والخصوص وق التعليمي انون الحق ق
ة   ى موافقت           –األشخاص ذوي اإلعاق ة الحصول عل ة بالمنطق ة التعليمي ة مدرستك أو الوآال ى منطق ل   يجب عل ة قب ك الكتابي

امج    اإلفصاح عن معلومات تعريف الشخصية (مثل اسم طفلك أو عنوانه أو رقم التعريف االجتماعي أو رقم الطالب أو برن
ة             ة التعليمي ة مدرستك أو الوآال ى أي طرف بخالف منطق ك إل ة لطفل التعليم الفردي أو نتائج التقييم) من السجالت التعليمي

في هذا الموقف، يجب على منطقتك التعليمية أو الوآالة التعليمية بالمنطقة الحصول على   ءات.بمنطقتك، مع بعض االستثنا
ة     انية، وهي وآال موافقتك قبل اإلفصاح عن معلومات تعريف الشخصية ألغراض إرسال الفواتير إلى إدارة الخدمات اإلنس

ة.        ات العام أمين أو اإلعان امج الت دير برن ي ت ة الت ي يجوز       يجب أن تح    الوالي دد موافقتك معلومات التعريف الشخصية الت
لمنطقة مدرستك أو للوآالة التعليمية بالمنطقة اإلفصاح عنها (على سبيل المثال، سجالت المعلومات المتعلقة بالخدمات التي 

ه   من خدمات)،   يجوز تقديمها إلى طفلك)، وغرض اإلفصاح (على سبيل المثال، إعداد الفواتير للتعليم الخاص وما يرتبط ب
ال،          بيل المث ى س ا (عل ات له ن المعلوم اح ع ك اإلفص ة بمنطقت ة التعليمي تك أو للوآال ة مدرس وز لمنطق ي يج ة الت والوآال

Medicaid .(أو أي وآالة أخرى في واليتك تدير برنامج التأمين أو اإلعانات العامة   

ك أن إذا اخترت أن تقدم موافقتك واإلفصاح عن معلومات تعريف شخصية طفل ى إدارة الخدمات اإلنسانية، يجوز ل ك إل
ك ة بمنطقت ة التعليمي ة مدرستك أو الوكال ك          تتطلب وأن تحصل من منطق ى تل ا إل ي أفصحت عنه نسخة من السجالت الت

  الوآالة.

  بيان للوصول إلى التأمين أو اإلعانات العامة .2

وز لمنطقة مدرستك أو للوآالة التعليمية بمنطقتك استخدام   يجب أن تتضمن موافقتك بياًنا يحدد أنك تفهم وتوافق على أنه يج
ل الخدمات بموجب الجزء              ع مقاب ك من أجل دف ة الخاصة بك أو بطفل ات العام ، أي CFR 34من   300التأمين أو اإلعان

   التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات وفًقا لقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
ك          آال الجزأين من شرط الم ديم الخدمات لطفل ة المسئولة عن تق ة بالمنطق ة التعليمي وافقة يسريان على منطقة المدرسة أو الوآال

ن      بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة. ة المدرسة، ل على سبيل المثال، إذا انتقل طفلك إلى مدرسة جديدة في نفس منطق
ة    ة المدرس س منطق دة ألن نف ة جدي ديم موافق ك تق ب من يم     ُيطل انون تعل ك بموجب ق دمات لطفل ديم الخ ن تق ئولة ع زال مس ال ت

ة المدرسة               األشخاص ذوي اإلعاقة. دة، يجب أن تحصل منطق ة جدي ة تعليمي دة في منطق ك في مدرسة جدي لكن إذا سجلت طفل
ل أ     دة منك قب ة جدي ديم    الجديدة المسئولة عن خدمة طفلك بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة على موافق تمكن من تق ن ت

ى.         رة األول ك للم ة لطفل ات العام أمين واإلعان امج الت واتير برن ة المدرسة           ف ى منطق تقدمها إل ي س ة الت يجب أن تتضمن الموافق
ة أعاله.        ة المبين ي الموافق ك آال جزئ دة لطفل ة             الجدي ة بالمنطق ة التعليمي دمها الوآال ي تق ى الخدمات الت ل عل يسري نفس التحلي

دة لخدمات                  الخاصة بك. ة جدي ديم موافق ى تق اج إل ن تحت ة، ل ة بالمنطق ة التعليمي ة داخل نفس الوآال ة مختلف ى منطق إذا انتقلت إل
 الوآالة التعليمية بالمنطقة.
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  الموافقة السابقة

أمين أ   ى الت ات  إذا آنت قد منحت موافقتك في الماضي إلى منطقة مدرستك أو إلى الوآالة التعليمية بالمنطقة للوصول عل و اإلعان
يم األشخاص ذوي        انون تعل العامة الخاصة بك أو بطفلك من أجل دفع مقابل التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات بموجب ق
وافر الشرطان         ة ت دة منك في حال ة جدي اإلعاقة، ال يجب على منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بالمنطقة الحصول على موافق

   التاليان:

ي:  ال توجد رسو .1 ا يل دني أو              م على أي مم ال، العالج الب ى سبيل المث ك (عل ى طفل ديمها إل ي يجب تق وع الخدمات الت ن
ام                  دة الع ال، الساعات آل أسبوع لم ى سبيل المث ك (عل ى طفل ديمها إل ي يجب تق ة الخدمات الت عالج النطق)، أو آمي

 التأمين واإلعانات العامة).الدراسي)، أو تكلفة الخدمات (أي المبلغ الذي يتم تقاضيه من برنامج 

بًقا.    .2 دمتها مس ي ق ة       لدى منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بالمنطقة على الملف الموافقة الت ذه الموافق ي ه يجب أن تف
تعرف   ابقة، وس ة الس يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل ا بموجب تشريعات ق وًال به ان معم ي آ بقة بالشروط الت المس

ة مدرستك أو الو  ابقة.    منطق ك التشريعات الس ى تل ارية عل ة الشروط الس ة بالمنطق ة التعليمي ات    آال ة الموافق من أمثل
ة            ا نموذج موافق ة في ملفاته ة بالمنطق ة التعليمي السابقة التي يمكن أن تكون لدى منطقة المدرسة الخاصة بك أو الوآال

   والية آيوا.ب Medicaidالوالد الذي أعطيته مباشرًة إلى وآالة أخرى مثل وآالة 

ك          دم ل ك، يجب أن تق دة من ة جدي ى موافق حتى إذا لم يكن مطلوًبا من منطقتك التعليمية أو الوآالة التعليمية بالمنطقة الحصول عل
أمين أو       امج الت واتير لبرن ال ف ي إرس تمرار ف ا االس ل أن يمكنه ار قب ذا اإلخط ة ه ة بالمنطق ة التعليمي تك أو الوآال ة مدرس منطق

ات ال يم     اإلعان انون تعل دمات بموجب ق ن خ ه م رتبط ب ا ي يم الخاص وم ل التعل ع مقاب ن أجل دف ك م ك أو بطفل ة الخاصة ب عام
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

ة الخاصة بك أو     إذا آان لدى مدرسة منطقتك أو الوآالة التعليمية بالمنطقة بالفعل موافقة على استخدام التأمين أو اإلعانات العام
ابل التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة، يجب أن تطلب بطفلك من أجل دفع مق

ي:         ا يل ر في أي مم اك تغيي ا يكون هن دة حينم ى    منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بالمنطقة منك أن تقدم موافقة جدي وع (عل الن
ام الدراسي)، أو           سبيل المثال، العالج البدني أو عالج النطقي)، أو ال   ال، الساعات لكل أسبوع طوال الع ى سبيل المث ة (عل كمي

 تكلفة الخدمات (المبلغ الذي يتم تقاضيه من برنامج التأمين أو اإلعانات العامة).

ي      إن الخدمات الت م، ف من أمثلة التغير في نوع الخدمات هو حصول طفلك على عالج للنطق باإلضافة إلى العالج البدني، ومن ث
ة. يت ة الخدمات         م إرسال فواتير بها إلى برنامج التأمين واإلعانات العامة الخاص بك ستكون مختلف رات في آمي ة التغيي من أمثل

من    ساعات لكل أسبوع من التعليم البدني، ويحصل حالًيا على ساعتين لكل أسبوع.  3هو إذا آان طفلك يحصل في السابق على 
ة           أمثلة التغيير في تكلفة خدمات طف ات العام أمين أو اإلعان امج الت ى برن ه إل اتورة ب تم إرسال ف ذي ي لك إذا زاد أو نقص المبلغ ال

  مقابل خدمات معينة.

رات،  تلك من أي حدوث حالة في ة  تحصل  أن يجب  التغيي ة  أو المدرسة  منطق ة  الوآال ة  التعليمي ى  منك  بالمنطق ة  عل رة  موافق  لم
دة، نص واح ى ت ك عل م أن ق تفه ى وتواف ه عل وز أن ة يج تك لمنطق ة أو مدرس ة للوآال ة التعليمي ى الوصول بالمنطق أمين إل  أو الت

ات ة اإلعان ك الخاصة العام ك أو ب ن بطفل ع أجل م ل دف يم مقاب ا الخاص التعل رتبط وم ه ي ن ب دمات م انون بموجب خ يم ق  تعل
ة  منطقةبال التعليمية الوآالة إلى أو مدرستك منطقة إلى تقدم أن قبل  .اإلعاقة ذوي األشخاص دة  الموافق رة  الجدي  يجب  واحدة،  لم

ة  أو مدرستك منطقة على ة  الوآال ة  التعليمي دم  أن بالمنطق ك  تق ذا  ل ديمك  بمجرد   .اإلخطار  ه ذه  تق ة  له رة  الموافق يس  واحدة،  لم  ل
ى  الوصول من نتتمك أن أجل من إضافية موافقة أي بالمنطقة التعليمية الوآالة إلى أو مدرستك منطقة إلى تقدم أن منك مطلوًبا  إل
ات  أو التأمين ة  اإلعان ك  أو بك  الخاصة  العام رت  إذا بطفل ك  خدمات  تغي تقبل  في  طفل ك،  ومع   .المس ة  تستمر  أن يجب  ذل  منطق
  .سنوًيا لك اإلخطار هذا تقديم في بالمنطقة التعليمية الوآالة أو مدرستك

 
  أحكام المجانية

 
  اص ذوي اإلعاقة المتعلقة بالتأمين أو اإلعانات العامة هي آما يلي:عناصر الحماية "المجانية" في قانون تعليم األشخ

أمين أو      .1 امج ت ي برن جيل ف تراك أو التس ك االش ب من ك أن تطل ة بمنطقت ة التعليمي تك أو للوآال ة مدرس وز لمنطق ال يج
ة   ويعني هذا أنه ال يجوز لمنطقة مدر  إعانات عامة من أجل حصول طفلك على تعليم عام مجاني مالئم. ستك أو للوآال
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دمها           وب أن تق ك الخدمات المطل دم لطفل ة شرًطا لكي تق ات العام التعليمية بالمنطقة أن تجعل برنامج التأمين أو اإلعان
  لطفلك بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة مجاًنا إليك أو إلى طفلك.

دفع مصاريف نثرية، مثل دفع مبلغ مقتطع أو أن   ال يجوز لمنطقة مدرستك أو للوآالة التعليمية بالمنطقة أن تطلب منك .2
ة         ة التعليمي ة مدرستك أو الوآال ى منطق ي يجب عل تشارك في دفع مبلغ التأمين، من أجل أن تطالب بتقديم الخدمات الت

ا للنط           بالمنطقة أن تقدمها إلى طفلك مجاًنا. ك يتضمن عالًج ردي لطفل يم الف امج التعل ان برن ال، إذا آ ق على سبيل المث
درها    تم محاسبتك         25وآان تأمينك يتطلب دفع مساهمة منك ق ا للجلسة، ال يمكن أن ت ا مخفًض ا أو مبلًغ دوالًرا أمريكًي

ى  غ           25عل اهمتك أو المبل ة مس ة تكلف ة بالمنطق ة التعليمي تك أو الوآال ة مدرس دفع منطق ب أن ت ا. يج دوالًرا أمريكًي
  ات العامة لطفلك على الخدمات المعينة.المخفض من أجل محاسبة برنامج التأمين واإلعان

ك إذا          .3 ة الخاصة بك أو بطفل ات العام أمين أو اإلعان ة استخدام الت ال يجوز لمنطقة مدرستك أو للوآالة التعليمية بالمنطق
 آان استخدام ذلك التأمين أو تلك اإلعانات سيؤدي إلى:

a. ية أخرى، مثل تخفيض عدد جلسات العالج     تخفيض غطاءك التأميني المتاح مدى الحياة أو أي إعانات تأمين
ة         دمات الصحة العقلي ات خ دد جلس يض ع أميني، أو تخف امج الت ب البرن ك بموج ه لطفل موح ب دني المس الب

 المسموح به لك في البرنامج التأميني.

b.     ك سيحتاج  أن تدفع مقابل الخدمات التي آان سيغطيها برنامج التأمين واإلعانات العامة الخاصة بك ألن طفل
 أيًضا إلى تلك الخدمات خارج وقت وجود طفلك في المدرسة.

c. .زيادة قسطك التأميني أو إلغاء تأمينك أو إعاناتك العامة 

d.   الي حدوث مخاطر بفقد أهليتك أو أهلية طفلك بالحصول على اإلعفاءات المنزلية أو المجتمعية بناًء على إجم
 مصروفاتك الصحية.
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  سحب الموافقة

ى         إذا قدمت موافقتك  ل إل ة لمعلومات تعريف الشخصية الخاصة بالطف ة بالمنطق على إفصاح منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمي
 CFR 34من  99إدارة الخدمات البشرية ألغراض الوصول إلى برنامج التأمين أو اإلعانات العامة، لديك الحق بموجب الجزء 

ة)     CFR 34من  300زء (لوائح قانون الحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة) والج يم األشخاص ذوي اإلعاق (لوائح قانون تعل
    .أي وقتفي سحب تلك الموافقة في 

ة      ات العام أمين واإلعان امج الت إذا لم تكن تريد استمرار منطقتك المدرسية أو الوآالة التعليمية بالمنطقة في إرسال فواتير إلى برن
ى        الخاصة بك أو بطفلك عن التعليم الخاص وما يرت ة، ستحتاج إل يم األشخاص ذوي اإلعاق انون تعل بط به من خدمات بموجب ق

ى        ل إل سحب تلك الموافقة على قيام منطقة مدرستك أو الوآالة التعليمية بالمنطقة باإلفصاح عن معلومات تعريف شخصية الطف
ة والخصوصية لألس  إدارة الخدمات البشرية. وق التعليمي انون الحق وائح ق إن ل ك، ف ع ذل يم األشخاص ذوي وم انون تعل رة وق

إذا رغبت في     اإلعاقة ال تحتوي على إجراءات لسحب الموافقة على اإلفصاح عن معلومات تعريف الشخصية الخاصة بطفلك.
ك                 ي ينبغي علي ى اإلجراءات الت ة بمنطقتك عل ة التعليمي ة أو من الوآال ك، ينبغي عليك أن تسأل منطقتك التعليمي سحب موافقت

ة                اتباعها. دم طلب سحب الموافق ة بمنطقتك أن تطلب منك أن تق ة التعليمي ة مدرستك أو للوآال ال، يجوز لمنطق على سبيل المث
  آتابًة.

  موافقتك؟ تسحب أن بعد أو موافقتك تقديم ترفض أن بعد يحدث ماذا

ع  أجل  من  للطفل العامة اإلعانات أو التأمين رنامجب إلى فاتورة ترسل أن موافقتك، دون بالمنطقة، التعليمية للوآالة أو مدرستك لمنطقة يمكن ال  دف
ا  لطفلك تقديمها عليهما يجب الذين خدمات من به يرتبط وما الخاص التعليم مقابل انون  بموجب  مجاًن يم  ق ة  ذوي األشخاص  تعل ى  أو إليك  اإلعاق  إل
انون  لألسرة والخصوصية عليميةالت الحقوق قانون لوائح بموجب موافقتك تقدم أن رفضت أو موافقتك سحبت إذا  .طفلك يم  وق  ذوي األشخاص  تعل

ة  أو مدرستك  لمنطقة يجوز ال اإلعاقة، ة  الوآال ة  التعليمي ة  سحبك  استخدام  بالمنطق ديم  أجل  من  رفضك  أو للموافق ة  تق ى  الموافق  عن  اإلفصاح  عل
يم ال خدمات رفض أجل من العامة اإلعانات أو التأمين برنامج إلى الشخصية تعريف معلومات ا  الخاص  تعل رتبط  وم ه  ي ى  خدمات  من  ب ك،  إل  طفل

دم  أن رفضت إذا ثم، ومن  .اإلعاقة ذوي األشخاص تعليم قانون بموجب عليها الحصول له يحق آان التي ة  تق ة،  سحبت  أو الموافق  الموافق
ة  الضرورية دماتالخ جميع توفير لضمان مستمرة مسئولية بالمنطقة التعليمية الوآالة أو مدرستك منطقة عاتق على يقع  المطلوب
  .طفلك إلى أو إليك مجاني مالئم تعليم على الحصول أجل من طفلك إلى

ة         ة التعليمي ى الوآال ة مدرستك أو إل ى منطق إننا نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك في اتخاذ إجراء عن علم بشأن السماح إل
ك أو بطفلك من أجل دفع مقابل التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات   بالمنطقة باستخدام التأمين أو اإلعانات العامة الخاصة ب

  بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

ات  أمين أو اإلعان م استخدام الت للحصول على مزيد من المعلومات وعلى توجيھات بشأن الشروط التي تحك
ر دمات، انظ ن خ ه م رتبط ب ا ي اص وم يم الخ ل التعل دفع مقاب ة ل  :العام

  .consent.html-parental-b-b/part-http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part    الموارد ال ب ا االتص ك أيًض يمكن
  الموضحة في بداية هذا الدليل.


