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 التدابیر اإلجرائیة لآلباءدلیل 

 مقدمة حول التدابیر اإلجرائیة الخاصة باآلباء
  

 التعلیم الخاص.لآلباء حقوق، تُعرف باسم التدابیر اإلجرائیة، تنطبق على كل جانب من جوانب عملیة 
  

اس برنامج أس تُبیّن قوانین الوالیة ولوائحھا وكذلك القوانین واللوائح الفیدرالیة ما یلزم حدوثھ لضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقات المحددة، وعلى
 ).FAPE، على التعلیم العام المجاني المالئم ((IEPتعلیمي فردي (

 
إلجرائیة الخاص بك وتساعدك على فھم الحقوق المتاحة لك ولطفلك بموجب القانون الفیدرالي، وقانون تعمل ھذه الوثیقة كإخطار بشأن التدابیر ا

، والقواعد اإلداریة الخاصة بوالیة آیوا المتعلقة بالتعلیم الخاص. بعض الجوانب التي تمت مراجعتھا في ھذه (IDEAتعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة (
 الوثیقة ھي:

 اإلخطار •
 المستنیرة الموافقة •
 حفظ السجالت •
 عملیات التقییم  •
 الوساطة •
 مراعاة األصول القانونیة •
 أتعاب المحامي •
 سن الرشد •
 التأدیب •

 
 أین یمكن أن أعثر على المزید من المساعدة؟

 إذا كنت ترغب في المزید من التوضیح الشفھي لحقوقك، فاتصل بأي مما یلي للحصول على المزید من المساعدة:
 

 مشرف المنطقة المحلیة أو المدیر •
 )AEAالوكالة التعلیمیة بالمنطقة الخاصة بك ( •
 )DEإدارة آیوا التعلیمیة ( •
 ASKمراكز معلومات وتدریب اآلباء في والیة آیوا، مراكز موارد  •
 حقوق اإلعاقة بوالیة آیوا •
 مراكز الحیاة المستقلة •

 
 )LEAمشرف المنطقة المحلیة أو المدیر (

ومنطقتك في تعلیم طفلك. إذا كانت لدیك أو لدى موظفي المدرسة أیة مخاوف بشأن تعلیم طفلك، فانتھز كل الفرص لعقد مناقشات مبكرة تشترك أنت 
 ومفتوحة بشأن مخاوفك. إذا كان طفلك یحصل على خدمات تعلیمیة خاصة، فشارك بفاعلیة في تطویر برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك.

 
 )AEAمیة بالمنطقة (الوكالة التعلی

 اسأل عن:
 مدیر التعلیم الخاص •
 منسق حل نزاعات الوكالة التعلیمیة بالمنطقة، والمعروف أیًضا باسم "ُمیّسر حل النزاعات" •
 برنامج اتصال األُسرة بالُمعِلّم التابع للوكالة التعلیمیة بالمنطقة •
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 الویب لكل وكالة تعلیمیة خاصة بمنطقة:المواقع الجغرافیة للمكاتب الرئیسیة وأرقام الھواتف وصفحات 
 

المكتب  الوكالة التعلیمیة بالمنطقة:
 الرئیسي

 صفحة الویب رقم الھاتف

 www.aea1.k12.ia.us 5918-632-800 القادر الوكالة التعلیمیة بمنطقة كیستون
 www.centralriversaea.org 8375-542-800 سیدار فولز الوكالة التعلیمیة بمنطقة سنترال ریفرز
 www.plaea.org 2325-669-800 بوكاھونتاس الوكالة التعلیمیة بمنطقة برایري لیكس
 www.mbaea.org 2329-947-800 بیتیندورف الوكالة التعلیمیة بمنطقة میسیسیبي بیند

 gwaea.orgwww. 8488-332-800 سیدار رابیدز الوكالة التعلیمیة بمنطقة جرانت وود
 /http://www.heartlandaea.org 2720-362-800 جونستون الوكالة التعلیمیة بمنطقة ھارتالند

 www.ghaea.org 5804-432-800 كونسیل بلوفس الوكالة التعلیمیة بمنطقة جرین ھیلز
 www.gpaea.org 0027-622-800 أوتوموا الوكالة التعلیمیة بمنطقة جریت برایري
مدینة سایوكس  الوكالة التعلیمیة بمنطقة نورث ویست

 سیتي
800-352-9040 www.nwaea.org 

 
 )DEإدارة آیوا التعلیمیة (

 قسم التعلیم والنتائج
 المتعلممكتب إستراتیجیات ودعم 

Grimes State Office Building 
Street thE. 14400  

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

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

 
 )PTIفي والیة آیوا (مركز معلومات وتدریب اآلباء 

ل فیدرالیًا.  مركز معلومات وتدریب اآلباء في والیة آیوا ھو مركز موارد    ASKكل والیة لدیھا مركز تدریب ومركز معلومات لآلباء ُمموَّ
 كما یلي: ASKمعلومات اتصال مركز موارد 

 
 ASKمركز موارد 

5665 Greendale Road, Suite D  
Johnston, Iowa 50131  

1-800-450-8667 
515-243-1713 

 1902-243-515الفاكس: 
 info@askresource.orgالبرید اإللكتروني: 

http://www.askresource.org 
 

Disability Rights Iowa ) (حقوق ذوي اإلعاقة في والیة آیوا)DRI( 
.  Disability Rights Iowa (DRI)كل والیة لدیھا منظمة حمایة ودفاع ممولة فیدرالیًا لألشخاص ذوي اإلعاقات.  في آیوا، توجد منظمة 

 (حقوق ذوي اإلعاقة في والیة آیوا) كما یلي: Disability Rights Iowa (DRI)معلومات االتصال بمنظمة 
 

400 East Court Avenue, Suite 300 
Des Moines, Iowa 50309 

515-278-2502 
 )TDD(رقم جھاز االتصاالت عن بُعد لضعاف السمع والُصم  515-278-0571
800-779-2502 

 0539-278 -515الفاكس: 
 info@disabilityrightsiowa.orgالبرید اإللكتروني: 

http://www.disabilityrightsiowa.org 
 

http://www.aea1.k12.ia.us/
http://www.centralriversaea.org/
http://www.plaea.org/
http://www.mbaea.org/
http://www.gwaea.org/
http://www.heartlandaea.org/
http://www.ghaea.org/
http://www.gpaea.org/
http://www.nwaea.org/
http://www.educateiowa.gov/
http://www.askresource.org/
http://www.disabilityrightsiowa.org/
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 )CILsمراكز الحیاة المستقلة (
 

Access 2 Independence of the Eastern Iowa 
Corridor Center for Independent Living (A2I) 

 
1556 S. 1st Ave. Suite B 

Iowa City, Iowa 52240 
 

 4544-338-866-1أو الرقم المجاني  3870-338-319المكتب: 
): غیر متوفر TTYجھاز االتصاالت النصیة عبر خط ھاتفي للُصم (

 حالیًا.
 (الرجاء االتصال عند إرسال فاكس) 3870-338-319الفاكس: 

 ed@access2independence.orgالبرید اإللكتروني: 
www.access2independence.org  

Access 2 Independence of the Eastern Iowa 
Corridor Center for Independent Living (A2I) 

 
605 2nd Ave SE 

Cedar Rapids, Iowa 52401 
 

 8083-631-319 المكتب: 
): غیر متوفر TTYجھاز االتصاالت النصیة عبر خط ھاتفي للُصم (

 حالیًا.
 ed@access2independence.orgالبرید اإللكتروني: 

www.access2independence.org  

Central Iowa Center for Independent Living 
(CICIL) 

 
100 East Euclid Avenue, Suite 105 

Des Moines, Iowa 50309 
 

 1742-243-515المكتب: 
 5385-243-515الفاكس: 

 office@cicil.orgالبرید اإللكتروني: 
www.cicil.org  

Disabilities Resource Center of Siouxland 
(DRCS) 

 
520 Nebraska Street, Suite 101 

Sioux City, Iowa  51101 
 

 1065-255-712المكتب:  
 ):  TTYجھاز االتصاالت النصیة عبر خط ھاتفي للُصم (

712-255-1065 
 7712-255-712الفاكس:  

 director@drcsiouxland.orgالبرید اإللكتروني: 
www.drcsiouxland.org  

Illinois/Iowa Center for Independent Living 
(IICIL) 

 
 ,11th Street, Rock Island-501الموقع الجغرافي:  
Illinois  61201 
  PO Box 6156, Rock Island, Illinoisعنوان المراسلة:  

61204 
 

 309-793-0090 (V/TTY)المكتب: 
 1-855-744-8918 (V/TTY)الرقم المجاني:  

 5198-793-309الفاكس:  
www.iicil.com  

League of Human Dignity -  مركز الحیاة المستقلة في
 )SWICILجنوب غرب آیوا (

 
1520 Avenue M 

Council Bluffs, Iowa 51501 
 

 6863-323-712المكتب: 
 6811-323-712الفاكس: 

Cinfo@leagueofhumandignity.com 
www.leagueofhumandignity.com  

South Central Iowa Center for Independent 
Living (SCICIL) 

 
117-1st Avenue West 

Oskaloosa, Iowa 52577 
 

 7911-651-800أو  1867-672-641المكتب: 
): استخدم TTYجھاز االتصاالت النصیة عبر خط ھاتفي للُصم (

 )Relay Iowaخدمة (
 1867-672-641الفاكس: 

 brookie43@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 

 

http://www.access2independence.org/
http://www.access2independence.org/
http://www.cicil.org/
http://www.drcsiouxland.org/
http://www.iicil.com/
http://www.leagueofhumandignity.com/
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 معلومات عامة عن تدابیر اآلباء
 متى أحصل على نسخة من التدابیر اإلجرائیة؟

 
 لطفلك ذي اإلعاقة مرة واحدة في العام.ستحصل على نسخة من التدابیر اإلجرائیة 

 
  باإلضافة إلى ذلك، یجب أیًضا إعطاؤك نسخة:

 عند اإلحالة األولیة أو عند طلبك لتقییم لطفلك. •
 عند تقدیمك ألول شكوى وفقًا لألصول القانونیة أو عند تقدیم أول شكوى إلى الوالیة في ھذا العام الدراسي. •
 عند اتخاذ قرار باتخاذ إجراء تأدیبي یمثل تغییًرا في مكان الطالب.  •
 عند طلبك اتخاذ تدابیر إجرائیة. •

 
 ما ھو اإلخطار الذي یجب أن أتلقاه بشأن التدابیر اإلجرائیة؟

 انون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة. یجب أن تُرسل اإلدارة التعلیمیة إخطاًرا مالئًما بمعلومات مكتملة عن التدابیر اإلجرائیة التي ینص علیھا ق
 

 دلیل تدابیر اآلباء متوفر باللغات التالیة: 

 اإلنجلیزیة •
 اإلسبانیة •
 البوسنیة •
 الكرواتیة-الصربیة •
 الفیتنامیة •
 العربیة •
 الالوتیة •

 تتوفر ھذه الترجمات لدلیل تدابیر اآلباء على موقع ویب اإلدارة التعلیمیة: مالحظة:

-manual-safeguards-linformation/procedura-education/parent-12/special-https://educateiowa.gov/pk
0-ag-children-rights-parents 

 وصف:

 األطفال الذین یتم االحتفاظ بمعلومات تعریف الشخصیة الخاصة بھم. •
 أنواع المعلومات المطلوبة. •
 األسالیب التي تنوي الدولة استخدامھا في تجمیع المعلومات (بما في ذلك المصادر التي یتم تجمیع المعلومات منھا). •
 ات المعلومات.استخدام •
ملخص بالسیاسات واإلجراءات التي یجب أن تتبعھا الوكاالت بشأن تخزین معلومات تعریف الشخصیة واإلفصاح عنھا إلى جھات أخرى  •

 واالحتفاظ بھا وإتالفھا.
ة الخصوصیة لألسروصف جمیع حقوق اآلباء واألطفال بشأن ھذه المعلومات، بما في ذلك الحقوق الواردة في قانون الحقوق التعلیمیة و •

 ).99قانون اللوائح الفیدرالیة الجزء  34(

قبل أي نشاط كبیر یتعلق بتحدید األطفال أو تحدید موقعھم أو تقییمھم، مثل البحث عن طفل، یجب نشر أو إعالن إخطار في الصحف أو  مالحظة:
ولة بنشاط تحدید موقع األطفال الذین بحاجة إلى التعلیم الخاص غیرھا من وسائل اإلعالم أو كلیھما، مع تداول یكفي إلخطار اآلباء من خالل الد

 وتعریفھم وتقییمھم والخدمات ذات الصلة.

  

https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/parent-information/procedural-safeguards-manual-parents-rights-children-ag-0
https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/parent-information/procedural-safeguards-manual-parents-rights-children-ag-0
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 ما ھي مصادر المعلومات األخرى؟
ن م ھامصادر المعلومات األخرى المتعلقة بقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، والقواعد اإلداریة لوالیة آیوا المتعلقة بالتعلیم الخاص، وغیر

 القواعد واللوائح التي من الضروري لآلباء معرفتھا:
 

 مواقع ویب تحتوي على معلومات عن تدابیر اآلباء:
 القواعد اإلداریة لوالیة آیوا المتعلقة بالتعلیم الخاص •

education-special-rules-education/administrative-12/special-https://educateiowa.gov/pk 
 )IDEAن تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة (قانون تحسی •

http://sites.ed.gov//idea 
(د) 1415القانون األمریكي المادة  20جرائیة لآلباء في مالحظة: كمرجع لك، یمكنك العثور على متطلبات محتویات دلیل التدابیر اإل •

 .2004 (IDEA)الخاص بقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة 
 ):FERPAقانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة ( •

http://www.ed2.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html  
 

 مصادر ومراجع أخرى:
(إصالح األشیاء عند وجود أخطاء) مطبوع من إدارة آیوا  Working Things Out When Things Go Wrong –مستند  •

 ل على نسخة. ).  اتصل باإلدارة التعلیمیة للحصوDEالتعلیمیة (
، ھو موقع یحتوي على العدید من المنشورات المتعلقة https://www.parentcenterhub.orgمركز معلومات وموارد لآلباء،  •

 ابیر اإلجرائیة وغیرھا من معلومات اإلعاقة.) والتدIDEAبقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة (
لدیھ ملخص بقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك غیرھا من المعلومات لألسر  PACER http://www.pacer.orgمركز،  •

 ذوو إعاقة.التي لدیھا أطفال 
 موقع ویب اإلدارة التعلیمیة لحل النزاعات:   •

resolution-education/dispute-12/special-https://educateiowa.gov/pk 
 

مدرس الفصل أو مدیر المبنى أو ممثل الوكالة التعلیمیة بالمنطقة (الشخص التابع للوكالة التعلیمیة بالمنطقة الذي یتحدث معك في أغلب راجع 
 األوقات عن طفلك) للحصول على المزید من المعلومات.

 

 سریة المعلومات والسجالت التعلیمیة
 الوصول إلى السجالت التعلیمیة

الوكاالت العامة بفحص ومراجعة أي سجالت تعلیمیة تجمعھا أو تحتفظ بھا أو تستخدمھا الوكالة التعلیمیة وذلك بموجب أحكام في یجب أن تسمح لك 
 كٍل من قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة.

 
یوًما وقبل أي اجتماع یتعلق ببرنامج  45غیر ضروري، في مدة ال تتجاوز  یجب أن تلتزم الوكالة بطلب مراجعة السجالت وفحصھا بدون تأخیر

 التعلیم الفردي أو بأي جلسة استماع أو اجتماع لحل النزاع.
 

 فحص السجالت التعلیمیة
 بما یلي:باعتبارك والدًا لطفل ذي إعاقة، یجب أن تُتاح لك فرصة فحص ومراجعة جمیع السجالت التعلیمیة الخاصة بطفلك والمتعلقة 

 التعریف.  •
 التقییم.  •
 المكان التعلیمي لطفلك. •
 توفیر تعلیم عام مالئم مجاني لطفلك. •

  

https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/administrative-rules-special-education
http://sites.ed.gov/
http://www.ed2.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www.parentcenterhub.org/
http://www.pacer.org/legislation/idea/index.asp
https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/dispute-resolution
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 أنواع السجالت وأماكنھا
 یجب أن تقدم الوكالة لآلباء، عند طلبھم، قائمة بأنواع وأماكن السجالت التعلیمیة التي جمعتھا الوكالة أو احتفظت بھا أو استخدمتھا.

 
 تكلفة نسخ السجالت

یجوز لكل وكالة أن تتقاضى رسوًما عن نُسخ السجالت إذا كانت الرسوم ال تمنعك بصورة فعلیة حقك في مراجعة السجالت وفحصھا. ال یجوز 
 للوكالة أن تتقاضى رسوًما للبحث عن المعلومات أو استعادتھا.

 
 الحق في الفحص والمراجعة

 یتضمن حقك في الفحص والمراجعة ما یلي:
 

 رد الوكالة المشاركة على أي طلبات معقولة لتوضیحات السجالت وتفسیراتھا.الحق في أن ت •
الحق في أن تطلب من الوكالة أن تقدم لك نسًخا من السجالت التي تحتوي على معلومات إذا كان عدم توفیر النُسخ سیمنعك عملیًا من  •

 ممارسة الحق في فحص السجالت ومراجعتھا.
 ت ومراجعتھا.الحق في قیام ممثلك بفحص السجال •

 
یام قیجوز للوكالة أن تفترض أن الوالد لھ سلطة فحص السجالت التعلیمیة ومراجعتھا ما لم یتم إخطار الوكالة بأن الوالد لیس لدیھ السلطة لل مالحظة:

 بذلك بموجب قانون الوالیة الُمطبَّق الذي یحكم تلك األمور مثل الوصایة واالنفصال والطالق.
 

 تعریف الشخصیةتعریف: معلومات 
 معلومات تعریف الشخصیة تعني معلومات محددة مثل:

 اسم طفلك  •
 اسمك كأب  •
 عنوان المنزل •
 رقم الضمان االجتماعي •
 قائمة بالصفات الشخصیة التي تصف طفلك بصورة یمكن لألشخاص اآلخرین تعریف طفلك من خاللھا بیقین معقول. •

 
 السجالت المحمیة

الموظفین المصّرح لھم أو الوكالة التي تحتفظ بالسجالت أو المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة، یجب أن تحتفظ بسجل باستثناء اطالع اآلباء أو 
 باألطراف التي حصلت على حق االطالع على السجالت التعلیمیة، بما في ذلك:

 اسم الطرف •
 تاریخ منح حق االطالع •
ح للطرف استخدام  •  السجالت.الغرض الذي من أجلھ ُصّرِ

 
إذا كان السجل یحتوي على معلومات عن أطفال أكثر من طفلك، یحق لك فحص ومراجعة السجالت المتعلقة بطفلك فقط أو أن یتم إخبارك  مالحظة:

 بتلك المعلومات المعینة.
 

 السجالت التي یُعتقد أنھا غیر دقیقة 
تخدامھا غیر دقیقة أو ُمضلِّلة أو تنتھك خصوصیة طفلك أو حقوقھ األخرى، یحق لك إذا اعتقدت أن المعلومات التي تم جمعھا أو االحتفاظ بھا أو اس

 أن تطلب من الوكالة التي تحتفظ بالمعلومات تعدیل السجل.
 

ل المعلومات وفقًا للطلب خالل وقت معقول. إذا قررت المنط د المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة ما إذا كانت تُعدِّ ة أو الوكالة قیجب أن تُحدِّ
نون االتعلیمیة بالمنطقة رفض تعدیل المعلومات، یجب أن تُعلمك بالرفض وأن تُخبرك بحق عقد جلسة استماع.  (متطلبات عقد جلسة االستماع من ق

 الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة ولیست من قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة).
 

 والخصوصیة لألسرةجلسة استماع قانون الحقوق التعلیمیة 
عند رفض تعدیل المعلومات في سجل الطفل، یجب على المنطقة إخطارك بھذا الرفض وإعالمك بحقك في عقد جلسة استماع وفقًا لمتطلبات قانون 

 الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة.
 

 سینتج عن جلسة االستماع قرار أو قراران:
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أو غیر دقیقة أو تنتھك خصوصیة طفلك أو غیرھا من حقوقھ، یجب على الوكالة تعدیل  إذا كان القرار ھو أن المعلومات ُمضلِّلة .1
 المعلومات وفقًا لذلك وإخبارك بذلك كتابةً.

إذا كان القرار ھو أن المعلومات لیست غیر دقیقة وال ُمضلِّلة وال تنتھك الخصوصیة أو غیرھا من حقوق طفلك، فستخطرك الوكالة  .2
المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة بحقك في أن تضع في السجالت التي تحتفظ بھا عن طفلك، بیانًا تعلیقیًا عن  بالقرار. ستخبرك أیًضا

 المعلومات أو بیانًا ینص على أسباب اعتراضك على قرار الوكالة.
 

تحتفظ بالسجل أو الجزء الُمعتَرض علیھ. یجب أن تحتفظ الوكالة بأي توضیح یوضع في سجالت طفلك كجزء من السجل مادامت الوكالة  مالحظة:
 في حالة إفصاح الوكالة عن السجالت أو الجزء الُمعترض علیھ إلى أي جھة أخرى، یجب أیًضا اإلفصاح عن توضیحك.

 
 اإلذن باإلفصاح عن السجالت

معلومات تعریف الشخصیة إلى أي شخص بخالف یجب الحصول على موافقة الوالد أو موافقة الطفل المؤھل الذي بلغ سن الرشد قبل اإلفصاح عن 
ح رِّ مسؤولي الوكالة المعنیة (على سبیل المثال، منطقة أخرى ستسجل طفلك فیھا)، ما لم تكن تلك المعلومات موجودة في السجالت التعلیمیة ویص

 قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة باإلفصاح عنھا بدون موافقة الوالد.
 

 ة والخصوصیةحمایة السریّ 
 یجب على كل وكالة حمایة سریّة معلومات تعریف الشخصیة في مراحل تجمیع السجالت وتخزینھا واإلفصاح عنھا وإتالفھا. 

 
 تتضمن االلتزامات األخرى التي یفرضھا القانون ما یلي:

 یجب أن یضطلع مسؤول واحد في كل وكالة بمسؤولیة التأكد من سریّة معلومات تعریف الشخصیة. •
یجب أن یحصل جمیع األشخاص الذین یجمعون معلومات تعریف الشخصیة أو یستخدمونھا على تدریب السریّة والخصوصیة بموجب  •

 الجزء "ب" من قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة. 
ة بأسماء ھؤالء الموظفین ومراكزھم الوظیفیة داخل الوكالة والذین یجب أن تحتفظ كل وكالة مشاركة، لغرض الفحص العام، بقائمة حالی •

 یجوز أن یكون لدیھم حق االطالع على معلومات تعریف الشخصیة.
 

 السجالت لم تعد مطلوبة
ستخدامھا ا أو ایجب على المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة إخبارك حینما تصبح معلومات تعریف الشخصیة التي تم تجمیعھا أو االحتفاظ بھ

 بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة غیر مطلوبة لغرض تقدیم الخدمات التعلیمیة لطفلك.
 

اًء على نإذا قررت المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن المعلومات لم تعد مطلوبة لغرض تقدیم الخدمات التعلیمیة، یجب إتالف المعلومات ب
 طلبك.

 
ومات في سجل طفلك یتم االحتفاظ بھا كجزء من السجل الدائم ویجوز االحتفاظ بھا بدون قیود زمنیة. وتشمل ھذه المعلومات ھناك بعض المعل

عناصر مثل االسم والعنوان ورقم الھاتف والصف الدراسي والحضور والسجالت والمقررات الدراسیة التي یحضر بھا الطفل والصفوف الدراسیة 
 وات التي تم إكمالھا.التي تم إتمامھا والسن

 موافقة الوالد
 الموافقة

 تعني الموافقة أنك:
قد تم إخبارك بلغتك األم أو بأي أسلوب تواصل آخر (مثل لغة اإلشارة أو لغة برایل أو بالتواصل الشفوي) بكل المعلومات المتعلقة  .1

 باإلجراء الذي تمنح موافقتك علیھ.
 وتُبیّن الموافقة ذلك اإلجراء وتُبیّن السجالت (إن وجدت) التي سیتم الكشف عنھا ولمن سیتم ذلك.تفھم ھذا اإلجراء ووتوافق علیھ كتابیًا،  .2
 تفھم أن الموافقة طوعیة من جانبك ویجوز لك سحب موافقتك في أي وقت. .3

 
 ال یلغي سحب موافقتك أي إجراء تم اتخاذه بعد منحك للموافقة وقبل أن تسحبھا. مالحظة:

 
 التقییم األوليّ الموافقة على 

انون تعلیم ق ال یمكن لمنطقتك أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك إجراء عملیة تقییم أولیّة لطفلك لتحدید ما إذا كان طفلك مستحقًا بموجب القسم "ب" من
باإلجراء المقترح وبدون  األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بدون أن تقدم لك إخطاًرا كتابًیا مسبقًا

 الحصول على موافقتك.
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ما إذا كان  دیجب أن تبذل منطقتك والوكالة التعلیمیة بمنطقتك جھودًا معقولة للحصول على موافقة مستنیرة منك فیما یتعلق بإجراء تقییم أولّي لتحدی
 طفلك ذا إعاقة أم ال.

 
ًضا على بدء المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة في تقدیم التعلیم الخاص والخدمات التعلیمیة موافقتك على التقییم األولّي ال تعني أنك قد وافقت أی

 ذات الصلة لطفلك.
 

 رفض منح الموافقة على التقییم األوليّ 
تقدیم ى طلب بإذا تم تسجیل طفلك في مدرسة عامة أو كنت تسعى لتسجیل طفلك في مدرسة عامة ورفضت أن تقدم موافقة أو تعذر علیك الرد عل
اطة قانون تعلیم سموافقة على التقییم األولّي، یجوز لمنطقتك أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك، لكن بدون إلزام، طلب إجراء تقییم أولّي لطفلك باستخدام و

 ستماع حیادیة وفقًا لألصول.األشخاص ذوي اإلعاقة أو بشكوى وفقًا لألصول القانونیة، أو باجتماع لحل النزاع أو باستخدام إجراءات جلسة ا
 

 الظروف. هلن تنتھك منطقتك أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك التزاماتھا بتحدید موقع طفلك وتعریفھ وتقییمھ إذا لم تسَع إلجراء تقییم لطفلك في ھذ
 

 التقییم األولّي لمن ھم تحت وصایة الوالیة
، ال تكون المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة بحاجة إلى الحصول على موافقة من الوالد إذا كان الطفل خاضع لوصایة الوالیة وال یعیش مع والده

 على إجراء تقییم أولّي من أجل تحدید ما إذا كان الطفل ذا إعاقة أم ال، في الحاالت التالیة:
 ذل جھود معقولة لذلك.إذا كانت المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة ال تستطیعان العثور على والد الطفل رغم ب .1
 إذا تم إنھاء حقوق اآلباء وفقًا لقانون الوالیة. .2
 إذا منح قاٍض الحق في اتخاذ القرارات التعلیمیة والموافقة على التقییم األولّي إلى شخص آخر بخالف الوالد. .3

 
اإلعاقة، الطفل الذي یكون حسبما تحدد ذلك مالحظة: یعني مصطلح "الخاضع لوصایة الوالیة"، كما ھو مستخدم في قانون تعلیم األشخاص ذوي 

 الوالیة التي یعیش فیھا الطفل:
 طفل مكفول ال یعیش مع أبیھ الذي یربیھ. .1
 یُعَّد خاضعًا لوصایة الوالیة بموجب قانون الوالیة .2
 تحت وصایة وكالة عامة لرعایة األطفال. .3

 الموافقة على بدء التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة
تك والوكالة التعلیمیة بمنطقتك الحصول على موافقة مستنیرة منك قبل تقدیم التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة إلى طفلك للمرة یجب على منطق

 األولى.
 

 ویجب علیھما بذل جھود معقولة للحصول على موافقة مستنیرة منك قبل تقدیم التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة إلى طفلك للمرة األولى.
 

لم ترد على طلب لتقدیم موافقتك من أجل حصول طفلك على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة ألول مرة، أو إذا رفضت منح تلك الموافقة، إذا 
اع لحل د اجتمقال یجوز لمنطقتك أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك استخدام التدابیر اإلجرائیة (أي الوساطة أو تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة أو ع

لة صالنزاع أو بعقد جلسة استماع حیادیة وفقًا لألصول) من أجل الحصول على موافقة أو على حكم بجواز تقدیم التعلیم الخاص والخدمات ذات ال
 (التي یوصي بھا فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك) إلى طفلك بدون موافقتك.

 
 رفض الموافقة على الخدمات

موافقتك لطفلك للحصول على تعلیم خاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، أو إذا لم ترد على طلب بتقدیم تلك الموافقة ولم  إذا رفضت أن تمنح
 ة:تعلیمیة بالمنطقلتقدم المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة لطفلك تعلیًما خاًصا والخدمات ذات الصلة بھ طلبوا موافقتك علیھا، فإن منطقتك والوكالة ا

 لیستا منتھكتین لشرط تقدیم التعلیم العام المالئم المجاني إلى طفلك بسبب عدم تقدیم تلك الخدمات إلى طفلك. .1
لیستا مطالبتین بعقد اجتماع برنامج التعلیم الفردي أو وضع برنامج تعلیم فردي لطفلك من أجل تقدیم التعلیم الخاص وما یرتبط بھ من  .2

 یھا.خدمات والتي طلبتا موافقتك عل
 

 إلغاء الموافقة على الخدمات
 یجوز لك إلغاء موافقتك على التعلیم الخاص المستمر والخدمات ذات الصلة بھ لطفلك.  ویجب علیك القیام بذلك كتابیًا.

 
المستمر  التعلیم الخاص یجب أن تتلقى إخطاًرا ُمسبقًا كتابیًا من الوكالة العامة قبل أن تتوقف الخدمات.  إذا ألغیت موافقتك على حصول طفلك على

تك على قوالخدمات ذات الصلة بھ، فإنھ ال یلزم على المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة تعدیل سجالت التعلیم الخاص لطفلك بسبب إلغائك لمواف
 الحصول على خدمات إضافیة.
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 بعد أن تلغي الموافقة
 لحمایة التي ینص علیھا قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة على طفلك.سیكون طفلك طالب تعلیم عام فقط. ال تنطبق أي من عناصر ا

 
 الموافقة على إعادة التقییم

 یجب أن تحصل منطقتك على موافقة مستنیرة منك قبل أن تُعید تقییم طفلك، ما لم توضح منطقتك ما یلي:
 أنھا اتخذت خطوات معقولة للحصول على موافقتك على إعادة تقییم طفلك. .1
 م تحصل منك على رد.أنھا ل .2

 
دام الوساطة خإذا رفضت أن توافق على إعادة تقییم طفلك، یجوز للمنطقة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة، بدون إلزام، أن تطلب إعادة تقییم طفلك باست

أجل محاولة إبطال رفضك إلعادة تقییم أو شكوى وفقًا لألصول القانونیة أو اجتماع لحل النزاع أو إجراءات جلسة استماع حیادیة وفقًا لألصول من 
 طفلك.

 
یم األشخاص لكما ھو الحال مع التقییمات األولیة، ال تكون منطقتك أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك منتھكة اللتزاماتھا بموجب الجزء "ب" من قانون تع

 ذوي اإلعاقة إذا رفضت أن تطلب إعادة التقییم بھذه الصورة.
 

 الموافقةجھود الحصول على 
لتقییم ایجب أن تحتفظ منطقتك أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك بما یوثق الجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة الوالد على إجراء عملیات 

یة من عین لوصایة الوالاألولّي، من أجل توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بھ للمرة األولى، من أجل إعادة تقییم الطفل وتحدید آباء الخاض
 أجل عملیات التقییم األولي.

 
 یجب أن یشمل ھذا التوثیق سجالً بالمحاوالت في ھذه الجوانب، مثل:

 سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة التي تم إجراؤھا أو محاولة إجرائھا ونتائج تلك المكالمات.  .1
 تلقیھا.نُسخ من المراسالت الُمرسلة إلى اآلباء وأي ردود تم  .2
 سجالت تفصیلیة بالزیارات إلى منزل الوالد أو إلى مقر وظیفتھ ونتائج تلك الزیارات. .3

 
 حاالت أخرى محددة للموافقة

 ینص قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة ولوائحھ التنفیذیة على أوقات أخرى تكون فیھا موافقتك مطلوبة. تتضمن مشاركة معلومات حول طفلك.
 

 :وھذه األوقات ھي
 یجب الحصول على موافقتك في المرة األولى التي تسعى فیھا المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة إلى الوصول إلى تأمینك أو اإلعانات .1

 العامة أو التأمین الخاص من أجل المساعدة في تقدیم التعلیم العام المالئم المجاني إلى طفلك.
طقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة عن معلومات تعریف الشخصیة إلى الوكاالت المشاركة یجب الحصول على موافقتك قبل أن تكشف المن .2

 التي تقدم الخدمات االنتقالیة أو تدفع مقابلھا.
إذا تم تسجیل طفلك أو كان سیتم تسجیلھ في مدرسة غیر عامة معتمدة تقع في وكالة تعلیمیة أخرى بالمنطقة أو في منطقة أخرى، یجب  .3

موافقتك قبل نشر معلومات تعریف الشخصیة الخاصة بطفلك بین المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة التي تسكن فیھا  الحصول على
 والمنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة التي تقع فیھا المدرسة غیر العامة المعتمدة.

 
 معلومات أخرى عن الموافقة

 لوكالة التعلیمیة:موافقتك غیر مطلوبة قبل أن یجوز للمنطقة أو ا
 مراجعة البیانات الموجودة كجزء من تقییم طفلك أو إعادة تقییمھ، أو .1
و أ منح طفلك اختباًرا أو أي تقییم آخر یتم إعطاؤه لجمیع الطالب، ما لم تكن الموافقة مطلوبة من كل آباء جمیع األطفال قبل ذلك االختبار .2

 التقییم.
 

ك للموافقة على خدمة واحدة أو نشاط واحد لترفض أن تقدم لك أو لطفلك أي خدمة أو إعانة أو أنشطة ال یجوز لمنطقتك استخدام رفض مالحظة:
 أخرى.

 
إذا سجلت طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك أو إذا كان طفلك في مدرسة منزلیة، ولم تقدم موافقتك على إجراء تقییم أولّي للطفل أو على  مالحظة:

ترد على طلب لتقدیم موافقتك، ال یجوز للمنطقة استخدام إجراءاتھا الخاصة بإبطال الموافقة (أي الوساطة أو تقدیم  إعادة تقییم طفلك، أو إذا لم
 لىشكوى وفقًا لألصول القانونیة أو اجتماع لحل النزاع أو إجراءات جلسة استماع حیادیة) وغیر ُملِزم لھا أن تعتبر طفلك مؤھالً للحصول ع

 التي یتم توفیرھا إلى األطفال ذوي اإلعاقة الذین أدخلھم والداھم مدرسة خاصة.خدمات عادلة (الخدمات 
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 المشاركة في االجتماعات
 االجتماعات التي یجب أن تتضّمن فرصة لمشاركة اآلباء

 باعتبارك أبًا لطفل ذي إعاقة، یجب منحك الفرصة للمشاركة في االجتماعات المتعلقة بما یلي:
 والمكان التعلیمي الُمعیّن للطفل.التعریف والتقییم  •
 توفیر تعلیم عام مالئم مجاني للطفل. •

 
 إخطارات االجتماع

تم ییجب أن تقدم كل منطقة وكل وكالة تعلیمیة بمنطقة إخطاًرا لضمان حصول آباء األطفال ذوي اإلعاقة على فرصة للمشاركة في االجتماعات.  س
 حصل على فرصة للحضور، وستتوفر لك المعلومات التالیة:تقدیم اإلخطار إلیك مبكًرا بوقت كاٍف لكي ت

 الغرض من االجتماع •
 الوقت  •
 الموقع الجغرافي لالجتماع •
 من الذي سیحضر (االسم والمھنة).  •

 
 سیتم تحدید میعاد االجتماع في وقت ومكان تم االتفاق علیھما.

 
 توجد متطلبات إضافیة لإلخطار الجتماعات معینة بشأن: مالحظة:
 األطفال الذین ینتقلون من "الوصول المبكر".  •
 األطفال الذین یفكرون في أھداف تلي المرحلة الثانویة وخدمات انتقالیة. •

 
 ما ھو "االجتماع"؟

 ال تُعَّد كل مناقشة تدور بین موظفي المدرسة حول الطفل "اجتماًعا."  فاالجتماع ال یتضمن ما یلي:
 وجد وقت محدد لھا والتي تضم موظفي المنطقة وموظفي الوكالة التعلیمیة بالمنطقة. الحوارات غیر الرسمیة أو التي ال ی •
حواًرا بشأن أمور مثل منھجیة التدریس أو خطط الدروس أو تنسیق تقدیم الخدمات، إذا لم یتم التعامل مع تلك األمور في برنامج التعلیم  •

 الفردي الخاص بالطفل.
موظفو المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة من أجل وضع اقتراح أو رد على اقتراح الوالد والتي  األنشطة التحضیریة التي یشارك فیھا •

 ستتم مناقشتھا في اجتماع الحق.
 

 قرارات تعیین مكان الطفل
 لطفلك. یجب أن تتحقق المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة من أنك عضو بأي جماعة تتخذ قرارات بشأن تعیین المكان التعلیمي

 
 عدم تمكُّن اآلباء من المشاركة

لتعلیمیة ا إذا لم تتمكن من المشاركة في اجتماع یجب فیھ اتخاذ قرار یتعلق بالمكان التعلیمي الذي سیتم تعیینھ لطفلك، یجب على المنطقة والوكالة
 بالمنطقة استخدام أسالیب أخرى لضمان مشاركتك.

 
 یجوز أن تشمل ھذه األسالیب:

 الشخصیة أو مكالمات الھاتف الجماعیة المكالمات •
 نظام مكالمات الفیدیو •

 
 القرارات بدون مشاركة اآلباء

 یجوز لمجموعة اتخاذ قرار بدون مشاركتك إذا تعذر على المنطقة الحصول على مشاركتك في اتخاذ القرار.
 

 یجب أن یكون لدى المدرسة سجل بمحاولتھا لضمان مشاركتك.
 

 التعلیمیة المستقلةعملیات التقییم 
 )IEEتعریف التقییم التعلیمي المستقل (

 التقییم التعلیمي المستقل ھو تقییم لطفلك یقوم بإجرائھ ممتحن مؤھل لیس موظفًا في المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة.
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 خاصة بھا.وضعت الوكالة التعلیمیة بالمنطقة معاییر التقییم التعلیمي المستقل في سیاسة المجلس ال
 

 طلب تقییم تعلیمي مستقل
 ،یحق لك الحصول على تقییم تعلیمي مستقل لطفلك إذا كنت ال توافق على تقییم طفلك الذي حصلت علیھ منطقتك أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك

 شریطة مراعاة بعض االعتبارات. 
 

 التقییم الذي أجرتھ الوكالة التعلیمیة بالمنطقة. یحق للوالد الحصول على تقییم تعلیمي مستقل إذا لم یوافق الوالد على •
 والد.لیحق للوالد الحصول على تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط على نفقة الدولة في كل مرة تُجري فیھا الوكالة العامة تقییًما ال یوافق علیھ ا •
 ة بالمنطقة.ال یحق للوالد الحصول على تقییم تعلیمي مستقل حتى یكتمل تقییم الوكالة التعلیمی •

 
 رد المدرسة على طلب التقییم التعلیمي المستقل

 إذا طلبت تقییًما تعلیمیًا مستقالً، یجوز للمدرسة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة اتخاذ إجراء واحد أو أكثر مما یلي:
 م ھذا التوضیح.یمكن للوكالة العامة أن تسألك عن سبب اعتراضك على التقییم العام، لكن لیس مطلوبًا منك تقدی •

ال یجوز أن یؤخر التوضیح بصورة غیر معقولة تقدیم تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الحكومة أو المدرسة أو قیام  :مالحظة
 الوكالة التعلیمیة بالمنطقة ببدء جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة.

 مستقالً على نفقة الحكومة.یمكن أن تتفق الوكالة العامة معك وتوفر لك تقییًما تعلیمیًا  •
یمكن أن تطلب الوكالة العامة عقد جلسة استماع لعرض لماذا كان التقییم المكتمل مالئًما. في تلك الحالة، یتخذ قاضي القانون اإلداري  •

 قراًرا بشأن ما إذا كانت المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة على صواب أم ال.
 

تقییم كان مالئًما رغم عقد جلسة االستماع، فال یزال یجوز لك الحصول على تقییم تعلیمي مستقل، لكن لن یكون من حتى إذا تقرر أن ال مالحظة:
 الالزم على المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن تتحمل تكلفة ذلك التقییم.

 
 التقییم التعلیمي المستقل الذي بدأه الوالد

كالة التعلیمیة بالمنطقة، یجب أخذ المعلومات في االعتبار عند اتخاذ قرار یتعلق بتقدیم تعلیم عام مالئم مجاني إلى إذا كان التقییم یوافق معاییر الو
 طفلك.

 
 في جلسة االستماع التي تُعقَد وفقًا لألصول القانونیة، یجوز ألي طرف استخدام المعلومات كدلیل.

 
 دفع تكالیف التقییم التعلیمي المستقل

كاملة لالوكالة العامة عقد جلسة استماع وفقًا لألصول بشأن ما إذا كان یجب أن تدفع تكالیف التقییم التعلیمي المستقل، فإنھا تدفع التكلفة اإذا لم تطلب 
 للتقییم التعلیمي المستقل أو تتأكد من أنك ال تدفع أي تكلفة للتقییم التعلیمي المستقل.

 
 لیمیًا مستقالً، یجب أن یكون ذلك على نفقة الدولة.إذا طلب قاضي القانون اإلداري تقییًما تع

 
 أمور أخرى یجب معرفتھا حول التقییم التعلیمي المستقل

إذا كنت تسعى إلى تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الدولة، فستقدم الوكالة التعلیمیة بالمنطقة معلومات بشأن مكان الحصول على تقییم  •
 تعلیمي مستقل ومعاییر الوكالة.

 یجوز للوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن تفرض شروًطا أو جدوالً زمنیًا، بخالف معاییرھا في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل.ال  •
 یجب أن تكون معاییر الوكالة التعلیمیة بالمنطقة متوافقة مع حقك في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل. •
واحدة فقط على نفقة الحكومة في كل مرة تقوم فیھا منطقتك أو الوكالة التعلیمیة  یحق لك الحصول على تقییم تعلیمي مستقل لطفلك لمرة •

 بمنطقتك بإجراء تقییم لطفلك ال تتفق معھ.
 

 اإلخطار المسبق
 الغرض

رارات المعینة نشطة والقتُعَّد مشاركتك في القرارات المتعلقة بتعلیم طفلك أمًرا مھًما، وتتطلب القوانین التأكد من اشتراكك في أنشطة معینة. تلك األ
 تؤثر على خدمات التعلیم الخاص لطفلك.

 
 "اإلخطار المسبق" ھو مراسلة مكتوبة لك من الوكالة العامة حینما تكون الوكالة العامة:

 تقترح أو ترفض بدء، أو  •
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 تقترح أو ترفض تغییر: •
o التعریف 
o التقییم، أو 
o المكان التعلیمي الُمعیَّن، أو 
o  المالئم المجاني لطفلك.تقدیم التعلیم العام 

 
راح أو تیجب أن یتم منحك اإلخطار قبل تنفیذ المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة لھذا اإلجراء بوقت مناسب، لكن بعد اتخاذ قرار بشأن االق

 الرفض. 
 

 تعریف
مجموعة متنوعة من العناصر، تبعًا للمسألة التي تتعامل "اإلخطار المسبق" ھو مراسلة من المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة تشمل معلومات عن 

 معھا.
 

 یجوز أن تحصل على إخطار مسبق بشأن أي أمر مقترح أو أي أمر تم رفضھ لطفلك یتعلق بخدمات التعلیم الخاص.
 

 یجب تقدیم اإلخطار الكتابي المسبق من أجل:
 بدء خدمة أو إیقافھا. •
 إجراء تغییر على خدمة التعلیم الخاص. •
 المسائل المتعلقة بتعریف خدمات التعلیم الخاص. •
 المكان التعلیمي الُمعیّن لطفلك، في حالة وجود تغییر. •
 الحاجة إلى إجراء تقییم. •
ر یأي أمر یتعلق بتوفیر التعلیم العام المالئم المجاني إذا كان استعالم فریق برنامج التعلیم الفردي یؤدي إلى استنتاج بأنھ قد وقع تغی •

 و مادي.جوھري أ
 

 المعلومات التي ینص علیھا اإلخطار
 یجب أن یتضمن اإلخطار ما یلي:

 وصف لإلجراء المقترح أو المرفوض. .1
 توضیح لسبب اقتراح اإلجراء أو رفضھ. .2
 وصف لكل إجراء تقییم، أو تقدیر، أو سجل، أو تقریر استخدمتھ الوكالة كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض. .3
ظى أنت أو طفلك أو كلیكما بحمایة بموجب التدابیر اإلجرائیة الواردة في القانون. إذا لم یكن ھذا اإلخطار إحالة بیان ینص على أنك تح .4

 أولیة للتقییم، فسیتم إخبارك بطریقة حصولك على نسخة من تلك التدابیر اإلجرائیة.
 لواردة في دلیل التدابیر اإلجرائیة.مصادر لآلباء للتواصل معھا من أجل الحصول على مساعدة في فھم أقسام القانون ا .5
 وصف للخیارات األخرى التي كانت موضع دراسة فریق برنامج التعلیم الفردي وأسباب رفض تلك الخیارات. .6
 وصف ألي عوامل أخرى ذات صلة بقرار الوكالة في اقتراح اإلجراء أو رفضھ. .7
 التدابیر اإلجرائیة. إخطار یطلب من اآلباء أن یعلموا أین یمكنھم الحصول على نسخة من .8

 
 نموذج اإلخطار

 یكون اإلخطار الكتابي المسبق عبارة عن نموذج أو خطاب كتابي.
 

قیام أن ال ویجب أن یكون ھذا اإلخطار مكتوبًا بلغة مفھومة لعموم الناس، ومقدًما بلغتك األم أو بأي أسلوب تواصل آخر تستخدمھ، ما لم یكن واضًحا
 بذلك غیر مجٍد.

 
 لغتك األم أو غیرھا من أسالیب التواصل لیست لغة مكتوبة، یجب أن تتأكد وكالتك العامة مما یلي:إذا كانت 

 أنھ قد تمت ترجمة اإلخطار لك شفھیًا بوسیلة أخرى بلغتك األم أو بأي أسلوب تواصل آخر. .1
 أنك تفھم محتوى اإلخطار. .2
 . 2و 1وجود أدلة مكتوبة على الوفاء بالشرطین  .3

 
ة العامة لآلباء حریة اختیار استالم المستندات بالبرید اإللكتروني، یجوز لك أن تختار استالم اإلخطار الكتابي الُمسبق بالبرید إذا قدمت الوكال

 اإللكتروني.
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 خیارات حل النزاع
خرى تشارك في العملیة توجد عدة خیارات إذا كان لدیك خالف مع إحدى المناطق أو مع وكالة تعلیمیة بإحدى المناطق أو مع أي وكالة عامة أ

 التعلیمیة المقدمة لطفلك.
 

ح قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة إجراءات تتعلق بما یلي:  یوّضِ
 الشكاوى إلى الوالیة.  •
 الشكاوى وفقًا لألصول القانونیة. •
 جلسات االستماع وفقًا لألصول القانونیة. •

 
 الشكاوى إلى الوالیة

إلى الوالیة بدعوى انتھاك منطقة (مشرف المنطقة المحلیة أو المدیر) أو وكالة تعلیم بالمنطقة أو وكالة یجوز ألي شخص أو منظمة رفع شكوى 
 تعلیمیة بالوالیة أو أي وكالة عامة أخرى ألي شروط ینص علیھا الجزء "ب".

 
 لم یتم مد الجدول الزمني.یوًما، ما  60یجب على موظفي الوكالة التعلیمیة بالوالیة حل الشكوى المقدمة إلى الوالیة خالل 

 
 الشكاوى وفقًا لألصول القانونیة

 الیجوز سوى لك أنت أو لمنطقتك تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة بشأن أي مسألة تتعلق باقتراح أو رفض بدء أو تغییر:
 تعریف الطفل ذي اإلعاقة •
 تقییم الطفل ذي اإلعاقة •
 المكان التعلیمي المحدد للطفل ذي اإلعاقة.  •
 توفیر تعلیم عام مالئم مجاني للطفل. •

 
یوًما ما لم یمد قاضي القانون اإلداري  45یجب أن یستمع قاضي القانون اإلداري للشكوى المقدمة وفقًا لألصول وأن یصدر قراًرا كتابیًا خالل 

 الجدول الزمني بناًء على طلبك أو على طلب المنطقة.
 

 جلسات االستماع وفقًا لألصول القانونیة
ا في النزاع فً عند تقدیم طلب لعقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة، یجب أن تحصل أنت أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك أو المنطقة التي تُعَّد طر

 على فرصة للحصول على جلسة استماع حیادیة وفقًا لألصول القانونیة.
 

 یوًما على اجتماعات حل النزاع حتى: 30ا بعد انتھاء مدة یومً  45یجب أن تضمن اإلدارة التعلیمیة عدم مرور أكثر من 
 یتم التوصل إلى قرار نھائي في جلسة االستماع. .1
 یتم إرسال نسخة من القرار إلى كل طرف من األطراف. .2

 
 یوًما بناًء على طلب أي طرف من األطراف. 45یجوز لقاضي القانون اإلداري أن یمد الفترة الزمنیة بعد 

 
فترة الثالثین یوًما حینما تتلقى كٌل من المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة وأي أطراف أخرى واإلدارة التعلیمیة طلبًا لعقد جلسة  : تبدأمالحظة

 استماع وفقًا لألصول القانونیة.
 

 إجراءات تقدیم شكوى إلى الوالیة
 لدى اإلدارة التعلیمیة إجراءات كتابیة من أجل ما یلي:

في ذلك الشكاوى التي تقدمھا أي منظمة أو شخص من والیة أخرى، من خالل تقدیم شكوى إلى اإلدارة التعلیمیة  حل أي شكوى، بما .1
 بالوالیة.

إفشاء أي إجراءات خاصة بالوالیة إلى الوالدین أو غیرھم من األشخاص الذین یھمھم األمر، بما في ذلك مراكز معلومات وتدریب اآلباء  .2
 ومراكز الحیاة المستقلة وغیرھا من الجھات المالئمة. ووكاالت الحمایة والدفاع،

 
 عند حل شكوى خاصة بالوالیة التي تَبیّن فیھا عدم تقدیم اإلدارة التعلیمیة للخدمات المالئمة، یجب على اإلدارة التعلیمیة أن تعالج:

 ل التعامل مع احتیاجات الطفل.عدم تقدیم الخدمات المالئمة، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المالئمة من أج .1
 التوفیر المالئم للخدمات مستقبالً لجمیع األطفال ذوي اإلعاقة. .2
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 اإلطار الزمني للشكاوى المقدمة إلى الوالیة
 یوًما بعد تقدیم الشكوى إلى الوالیة من أجل: 60تحدد اإلدارة التعلیمیة في إجراءات الشكوى الخاصة بھا إطاًرا زمنیًا مدتھ 

 عملیة تحقیق مستقلة في الموقع، إذا قررت اإلدارة التعلیمیة ضرورة إجراء تحقیق.تنفیذ  •
منح مقدم الشكوى إلى الوالیة الفرصة من أجل تقدیم معلومات إضافیة، سواء أكانت شفھیة أو كتابیة، عن كل المزاعم الواردة في  •

 الشكوى إلى الوالیة.
 لفرصة للرد على الشكوى المقدمة إلى الوالیة، بما في ذلك، كحد أدنى:منح المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة ا •

o  .وفقًا لتقدیر المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة، اقتراح لحل الشكوى المقدمة إلى الوالیة 
o قة تعلیمیة بالمنطبموافقة الوالد (أو الشخص أو المنظمة التي قدمت الشكوى إلى الوالیة)، منح الفرصة للمنطقة أو للوكالة ال

 إلشراك الوالد أو الشخص أو المنظمة في الوساطة أو في وسائل بدیلة لحل النزاعات.
مراجعة جمیع المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كانت المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة تُخل بمتطلبات قانون  •

 تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 كتابي إلى مقدم الشكوى إلى الوالیة یتناول جمیع المزاعم التي وردت في الشكوى إلى الوالیة ویتضمن ما یلي: إصدار قرار •

o .النتائج والحقائق وما تم التوصل إلیھ 
o .أسباب القرار النھائي لإلدارة التعلیمیة 

 
 مد الجداول الزمنیة للشكوى المقدمة إلى الوالیة

 میة أیًضا بتمدید اإلطار الزمني إال في حال:ال تسمح إجراءات اإلدارة التعلی
 وجود ظروف استثنائیة تتعلق بشكوى معینة، أو •
 موافقة الوالد أو المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة على مد وقت إجراء الوساطة أو غیرھا من أنشطة حل النزاعات. •

 
 معلومات أخرى حول الشكاوى إلى الوالیة

 تنفیذ القرار النھائي لإلدارة التعلیمیة، إن كانت ھناك حاجة، بما في ذلك:تضمین إجراءات لفعالیة 
 أنشطة المساعدة الفنیة. •
 المفاوضات. •
 اإلجراءات التصحیحیة لتحقیق االلتزام. •

 
لشكوى تستبعد افي حالة تلقي شكوى مكتوبة ھي في الوقت نفسھ موضوع جلسة استماع وفقًا لإلجراءات القانونیة، یجب على الوالیة أیًضا أن 

قًا في مسبالمقدمة إلى الوالیة حتى انتھاء جلسة االستماع.  في حالة إثارة مسألة في شكوى مرفوعة إلى الوالیة وكان قد تم البت في ھذه المسألة 
 جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة وكانت تتضمن نفس األطراف:

 نیة ھو قرار ُملِزم في تلك المسألة.قرار جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانو •
 یجب على الوكالة التعلیمیة بالوالیة إخبار مقدم الشكوى إلى الوالیة بما یفید ذلك. •

 
 تقدیم شكوى إلى الوالیة

 یجوز ألي منظمة أو شخص تقدیم شكوى كتابیة موقعّة. یجب أن تتضمن الشكوى ما یلي:
 قة ألحد متطلبات الجزء "ب" من قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.بیانًا بانتھاك منطقة أو وكالة تعلیمیة بمنط .1

 الحقائق التي یستند إلیھا البیان. •
 التوقیع ومعلومات االتصال للشكوى. •
 إذا كانت ھناك انتھاكات مزعومة تتعلق بطفل بعینھ: •

o  .اسم مسكن الطفل وعنوانھ 
o .اسم المدرسة التي یرتادھا الطفل 
o من قانون مساعدة المشردین 2(725مشّرد (من خالل المفھوم الوارد في المادة  في حالة وجود طفل أو شاب (

))، معلومات االتصال الخاصة بالطفل واسم المدرسة التي 2أ(-11434القانون األمریكي المادة  42ماكیني فینتو (
 یرتادھا الطفل.

o .وصف لطبیعة مشكلة الطفل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشكلة 
o مقترح للمشكلة بالقدر المعروف والمتوفر لذلك الطرف وقت تقدیم الشكوى. حل 

 یجب أن یكون االنتھاك المزعوم الوارد في الشكوى المقدمة إلى الوالیة قد وقع قبل تاریخ تلقي الشكوى بفترة ال تزید عن سنة. .2
و إلى الوكالة التعلیمیة بالمنطقة التي تخدم الطفل في یجب أن یرسل الطرف الذي یقدم الشكوى للوالیة نسخة من الشكوى إلى المنطقة أ .3

 نفس الوقت الذي یقدم فیھ الطرف الشكوى إلى اإلدارة التعلیمیة.
 

 .50یمكن العثور على نموذج موّحد لتقدیم شكوى إلى الوالیة في الصفحة 
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 ونیة")ألصول القانالشكوى وفقًا لألصول القانونیة (تُعرف أیًضا باسم "طلب عقد جلسة استماع وفقًا ل
 متى یتم تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة

اقتراح أو  ىیجوز لك تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة، تُعرف أیًضا باسم طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة، تتعلق بطفلك وتُشیر إل
 رفض بدء أو تغییر:

 التعریف. •
 التقییم. •
 لطفلك ذي اإلعاقة.المكان التعلیمي المحدد  •
 تقدیم التعلیم العام المالئم المجاني لطفلك. •

 
 تقدیم إطار زمني

لمك أو عیجب أن تكون المزاعم الواردة في طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة تتعلق بانتھاك قد وقع خالل عامین على األقل من تاریخ 
 المزعوم الذي یمثل أساًسا لطلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة.علم المنطقة، أو كان یجب العلم، باإلجراء 

 
 استثناءات لإلطار الزمني

 ال ینطبق اإلطار الزمني إذا ُمنعت من تقدیم طلب جلسة االستماع لألسباب التالیة:
 ت المحددة في طلب جلسة االستماع.ادعاءات كاذبة معینة قدمتھا المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة بأنھا قد حلت المشكال •
 امتنعت المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة عن تقدیم معلومات لك حسبما یطلب ذلك قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة. •

 
 الحصول على المساعدة القانونیة

 ي خدمات أخرى متوافرة في المنطقة في حالة:یجب أن تخبرك المنطقة التعلیمیة بأي خدمات قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة أو بأ
 طلبك للمعلومات، أو •
 طلبك أو طلب الوكالة عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة. •

 
 متطلبات تقدیم طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة

 یجب أن یتضمن طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول ما یلي:
 اسم طفلك. •
 طفلك.عنوان مسكن  •
 اسم مدرسة طفلك والوكالة التعلیمیة بالمنطقة. •
 وصف طبیعة مشكلة طفلك المتعلقة باإلجراء المقترح أو المرفوض، بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة. •
 حالً مقترًحا للمشكلة بالقدر المعروف والمتوفر لدیك أو للمنطقة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة. •

 
 استماع وفقًا لألصول حتى تقدم أنت أو محامیك طلبًا لعقد جلسة استماع وفقًا لألصول یفي بكل المتطلبات.لن تعقد جلسة 

 
 .52یمكن العثور على نموذج موّحد لرفع شكوى (طلب عقد جلسة استماع) وفقًا لألصول القانونیة في الصفحة 

 
القانون  42) من قانون مساعدة المشردین ماكیني فینتو (2(725رد في المادة في حالة وجود طفل أو شاب مشّرد (من خالل المفھوم الوا مالحظة:

 ))، فیجب أن تتضمن الشكوى معلومات االتصال الخاصة بالطفل واسم المدرسة التي یرتادھا الطفل.2أ(-11434األمریكي المادة 
 

 تقریر ما إذا كان طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول یفي بجمیع المتطلبات
نون اب أن یتم اعتبار طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول كافیًا ما لم یُخطر الطرف الُمتلقي لطلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول قاضي القیج

 یفي بالمتطلبات.ال ن الطلب ستالمھا بأن امًا موی 15ل خالاألطراف كتابیًا جمیع اإلداري و
 

ي القانون اإلداري أن یقرر ما إذا كان الطلب یفي بالمتطلبات أم ال، وأن یُخطر على الفور خالل خمسة أیام من تلقي اإلخطار، یجب على قاض
 األطراف كتابیًا بھذا القرار.

 
 من یحصل على نُسخ من طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة؟

 یجب علیك إرسال طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول إلى:
 طفلك.  المنطقة التي یسكن فیھا •
 الوكالة التعلیمیة بالمنطقة.  •
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 اإلدارة التعلیمیة. •
 أي أطراف أخرى تم تحدیدھا.  •

 
 یجب أن یظل ھذا الطلب سریًا.

 
 ال تبدأ جمیع الجداول الزمنیة المتعلقة بطلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول إال عند استالم جمیع األطراف لكل النُسخ المطلوبة.

 
 التعلیمیة مسؤولة عن عقد جلسة االستماع الحیادیة وفقًا لألصول القانونیة.تكون اإلدارة 

 
 تغییر طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة

 ال یجوز لك إجراء تغییرات ("تعدیالت") على طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة إال في الحاالت التالیة:
 لى التغییرات كتابیًا ومنحھا الفرصة لحل الشكوى وفقًا لألصول القانونیة من خالل اجتماع لحل النزاع.موافقة األطراف األخرى ع .1
 ةمنح قاضي القانون اإلداري إذنًا بذلك، باستثناء أنھ یجوز لقاضي القانون اإلداري فقط أن یمنح إذنًا بالتعدیل في أي وقت قبل بدء جلس .2

 قانونیة بمدة ال تزید عن خمسة أیام.االستماع المنعقدة وفقًا لألصول ال
 

لألصول  افي حالة تغییر طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة، تبدأ كل الجداول الزمنیة مرة أخرى لعقد جلسة االستماع الحیادیة وفقً 
 القانونیة أو لعقد اجتماع حل النزاع.

 
 برد المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة على الطل

تماع وفقًا السإذا لم ترسل لك المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أو كالھما إخطاًرا كتابیًا مسبقًا بشأن الموضوع الذي یتضمنھ طلب عقد جلسة ا
ة أن ترسل لك ردًا أیام من تاریخ تلقي طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونی 10لألصول القانونیة الذي كتبتھ، یجب على المنطقة خالل 

 یحتوي علي:
 توضیح لسبب اقتراح الوكالة أو رفضھا التخاذ اإلجراء المذكور في طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة. •
 وصف للخیارات األخرى التي كانت موضع دراسة فریق برنامج التعلیم الفردي لطفلك وأسباب رفض تلك الخیارات. •
 أو تقدیر، أو سجل، أو تقریر استخدمتھ الوكالة كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض.وصف لكل إجراء تقییم،  •
 وصف ألي عوامل أخرى ذات صلة باإلجراء الذي اقترحتھ الوكالة أو رفضتھ. •

 
أیام من تلقي طلب  10خالل یجب على المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة التي تتلقى طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة أن ترسل 

 ل القانونیة.وعقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة ردًا إلیك یتناول على وجھ التحدید المسائل الواردة في طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألص
 

 یجب كذلك إرسال نُسخ من ذلك الرد إلى اإلدارة التعلیمیة.
 

 الدعوى المدنیة
على قرارات جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة وعلى ما توصلت إلیھ، بما في ذلك أي جلسة استماع تتعلق  یحق ألي طرف ال یوافق

 باإلجراءات التأدیبیة أن یرفع دعوى مدنیة تتعلق بموضوع جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة.
 

 ة الفیدرالیة بالمنطقة، بغض النظر عن موضوع الجدل.یجب رفع تلك الدعوى في محكمة الوالیة أو المحكم
 

 یوًما من تاریخ صدور قرار قاضي القانون اإلداري. 90یحق ألي طرف ال یوافق على قرار قاضي القانون اإلداري أن یرفع دعوى مدنیة خالل 
 

 المحكمة في أي دعوى مدنیة:
 تتلقى سجالت إجراءات الدعوى اإلداریة. •
 ضافیة بناًء على طلب أي طرف من األطراف.تنظر في األدلة اإل •
 تبني قرارھا على رجحان األدلة. •
 تمنح االنتصاف الذي تقرر مالءمتھ. •
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 اجتماع حل النزاع
ل تاریخ بیجب على المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة، خالل خمسة عشر یوًما من تلقي إخطار طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة، وق

ھم یقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة، عقد اجتماع معك ومع العضو أو األعضاء ذوي الصلة من فریق برنامج التعلیم الفردي الذین لدع
 معرفة معینة بالحقائق المحددة في طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة الذي قدمتھ، على أنھ:

 والوكالة التعلیمیة بالمنطقة یكون لدیھ سلطة اتخاذ قرار نیابةً عن المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة.یجب أن یضم ممثالً عن المنطقة  •
 ال یجوز أن یضم محامیًا عن المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة ما لم تصطحب محامیًا. •

 
 الغرض

استماع وفقًا لألصول القانونیة، والحقائق التي تمثل أساًسا لطلب عقد  غرض عقد اجتماع حل النزاع ھو أن تناقش الطلب الذي قدمتھ لعقد جلسة
 جلسة االستماع، بحیث یكون لدى المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة فرصة لحل النزاع.

 
 عقد اجتماع لحل النزاع

 یجب عقد اجتماع حل النزاع، ما لم:
 یًا على التنازل عن االجتماع، أوتوافق أنت والمنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة كتاب •
 توافق أنت والمنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة على استخدام عملیة الوساطة التي توفرھا اإلدارة التعلیمیة. •

 
ماع حل قد اجتیلزم على األطراف المحددون في طلب جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة إرسال وثائق إلى اإلدارة التعلیمیة توضح ع

 النزاع أو توضح موافقة جمیع األطراف على التنازل عن اجتماع حل النزاع.
 

 الحضور في اجتماع حل النزاع
 لنزاع.ایجب أن تحدد أنت والمنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة األعضاء ذوي الصلة من فریق برنامج التعلیم الفردي الذین سیحضرون اجتماع حل 

 
 عفترة حل النزا

سة استماع وفقًا جلتبدأ فترة الثالثین یوًما حینما تتلقى كٌل من المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة وأي أطراف أخرى واإلدارة التعلیمیة طلبًا بعقد 
 لألصول القانونیة.

 
 وخالل ھذه الفترة، توجد فرص لحل تلك المسائل في طلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة.

 
 یوًما، یجب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة. 30إذا لم تصل المنطقة بشأن المسائل المقدمة في الطلب إلى حل یُرضیك خالل 

 
یوًما من تلقي إخطار طلبك، أو تعذر علیھا المشاركة في اجتماع حل النزاع، یجوز أن  15إذا تعذر على المنطقة عقد اجتماع لحل النزاع خالل 

 یوًما. 45تطلب من قاضي القانون اإلداري أن یأمر ببدء الجدول الزمني لجلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة الذي تصل مدتھ إلى 
 

 أھمیة اجتماع حل النزاع
ل لمنطقة أو أطراف أخرى عن اجتماع ححینما تقدم طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة، ولم تتنازل أنت أو المنطقة/الوكالة التعلیمیة با

 النزاع، فستترتب عواقب على عدم مشاركتك في اجتماع حل النزاع.
 

ة لإذا لم تتمكن المنطقة، بعد بذل جھود معقولة وتوثیق تلك الجھود، من الحصول على مشاركتك في اجتماع حل النزاع، یجوز للمنطقة أو للوكا
یوًما، أن تطلب أن یرفض قاضي القانون اإلداري طلبك لعقد جلسة استماع وفقًا لألصول  30حل النزاع التي تبلغ التعلیمیة بالمنطقة، في نھایة فترة 

 القانونیة.
 

 یجب أن تتضمن وثائق الجھود المبذولة سجالً بمحاوالت لترتیب وقت ومكان یتفق علیھ الطرفان مثل:
 محاولة إجرائھا ونتائج تلك المكالمات. سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة التي تم إجراؤھا أو •
 نسخ من المراسالت الُمرسلة إلیك وأي ردود تم تلقیھا. •
 سجالت تفصیلیة بالزیارات إلى منزلك أو إلى مقر وظیفتك ونتائج تلك الزیارات. •

 اتفاقیة تسویة الجتماع حل النزاع
 األطراف األخرى إبرام وتنفیذ اتفاٍق ملزم قانونًا: في حال الوصول إلى حل للنزاع في اجتماع حل النزاع، یجب علیك وعلى

 موقّع منك ومن ممثل المنطقة الذي لدیھ سلطة إللزام المنطقة. •
 واجب التنفیذ في أي محكمة ذات اختصاص قضائي في الوالیة أو في أي محكمة منطقة بالوالیات المتحدة. •
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 فترة مراجعة اجتماع حل النزاع

والمنطقة/الوكالة التعلیمیة بالمنطقة اتفاقًا نتیجة اجتماع لحل النزاعات، یجوز ألي طرف (أنت أو المنطقة أو الوكالة التعلیمیة إذا أبرمت أنت 
 بالمنطقة) إبطال االتفاق خالل ثالثة أیام عمل من الوقت الذي توقع فیھ أنت والمنطقة/الوكالة التعلیمیة بالمنطقة االتفاق.

 
 الوساطة
 اطةإتاحة الوس

 یجب إتاحة الوساطة لك للسماح لك وللوكاالت العامة لحل الخالفات التي تتضمن أي مسائل تندرج ضمن قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

 یمكنك طلب الوساطة:
 بدون تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة. •
 قبل تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة.  •
 القانونیة.بعد تقدیم شكوى وفقًا لألصول  •

 
 یجب أن تضمن اإلدارة التعلیمیة إرساء اإلجراءات وتنفیذھا للسماح لألطراف بحل النزاعات من خالل عملیة وساطة.

 
 .54یمكن العثور على نموذج طلب الوساطة في الصفحة 

 
 إجراءات الوساطة

 یجب أن تضمن اإلجراءات أن عملیة الوساطة:
 طوعیة من جانب األطراف (أنت والمنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة).  •
ال تُستخدَم من أجل إنكار أو تأخیر حقك في جلسة استماع منعقدة وفقًا لألصول أو إنكار أي حقوق أخرى لدیك بموجب قانون تعلیم  •

 األشخاص ذوي اإلعاقة.
ب على أسالیب ا •  لوساطة الفعالة.تُجرى بواسطة وسیط مؤھل وحیادي ُمدرَّ

 
 الوسطاء

 یجب على اإلدارة التعلیمیة:
لة صاالحتفاظ بقائمة بأشخاص من الوسطاء المؤھلین الذین لدیھم درایة بالقوانین واللوائح المتعلقة بأحكام التعلیم الخاص والخدمات ذات ال •

 بھ.
 اختیار الوسطاء على أساس عشوائي أو تناوبي أو على أُسس أخرى حیادیة. •
 تكلفة عملیة الوساطة، بما في ذلك تكالیف االجتماعات باألطراف غیر المتحیّزة حینما یكون الخیار عدم استخدام الوساطة.تحمل  •

 
 حیادیة الوسیط

 الشخص الذي یعمل كوسیط:
 م الطفل أو رعایتھ.ال یجوز أن یكون موظفًا في اإلدارة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أو المنطقة مشارًكا في عملیة تعلی •
 یجب أّال یكون لدیھ مصالح شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الوسیط. •

 
 رغم أن اإلدارة التعلیمیة تدفع إلى الوسیط، إال أنھ ال یُعَّد موظفًا في اإلدارة التعلیمیة.

 عملیة الوساطة
 عقدھا في موقع مناسب لك ولألطراف األخرى.یجب تحدید موعد لكل جلسة في عملیة الوساطة في الوقت المناسب، ویجب  •
في حالة قیامك أنت والمنطقة بحل النزاع من خالل عملیة الوساطة، یجب علیك وعلى المنطقة والوكالة التعلیمیة بالمنطقة إبرام اتفاق  •

 ُملِزم قانونًا:
o تخدامھا كدلیل في أي جلسة استماع ینص على أن جمیع المناقشات التي جرت أثناء عملیة الوساطة ستظل سریّة وال یجوز اس

 تالیة وفقًا لألصول أو اإلجراءات المدنیة التي تنشأ عن ذلك النزاع.
o  یُوقّع منك أو من شخص ُمعیّن یكون لدیھ سلطة تمثیل مشرف المنطقة المحلیة أو المدیر أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أو غیرھم

 من األطراف.
ع واجب التنفیذ في أي محكمة ذات اختصاص قضائي في الوالیة أو في أي محكمة منطقة بالوالیات اتفاق الوساطة المكتوب والموقّ  •

 المتحدة.
 یجب على أطراف الوساطة توقیع تعھد بالمحافظة على السریة قبل بدء الوساطة. •
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 ھل أنت غیر متأكد بشأن استخدام الوساطة؟

قدم لآلباء والمناطق الذین یختارون عدم استخدام عملیة الوساطة، الفرصة إلجراء مقابلة مع یجوز للوكالة التعلیمیة بالمنطقة وضع إجراءات لكي ت
 الطرف غیر المتحیّز في الوقت والمكان المالئمین لك.

 
 الشخص غیر المتحیّز ھو أحد األشخاص التالیین:

 شخص لدیھ عقد مع جھة حل نزاعات بدیلة مالئمة. •
 ریب اآلباء في والیة آیوا).(مركز معلومات وتد ASKمركز موارد  •
 مركز الموارد المجتمعي لآلباء. •

 
 یوضح لك الطرف غیر المتحیّز فوائد استخدام عملیة الوساطة لك ویشجعھا.

 
 وضع الطفل أثناء الوساطة

ة عشرة أیام بعد أي مؤتمر )، أثناء إیقاف الوساطة، ولمد37-32باستثناء عملیة الوساطة التي تتضمن حاالت االستبعاد التأدیبي (انظر الصفحات 
ي في أي نوساطة لم یتم التوصل فیھ إلى اتفاق، ما لم تتفق وكالة الوالیة أو الوكالة المحلیة ووالدّي الطفل على خالف ذلك، یجب على الطفل المع

 مؤتمر وساطة أن یظل في مكانھ التعلیمي الحالي.
 

 جلسات االستماع الحیادیة وفقًا لألصول القانونیة
ي النزاع فتقدیم طلب لعقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة، یجب أن تحصل أنت أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك أو المنطقة التي تُعَّد طرفًا عند 

 على فرصة للحصول على جلسة استماع حیادیة وفقًا لألصول القانونیة.
 

 تقوم اإلدارة التعلیمیة بعمل الترتیبات لجلسة االستماع. •
 مع شخص بلقب قاضي القانون اإلداري إلى األدلة في جلسة استماع منعقدة وفقًا لألصول القانونیة واتخاذ قرار.یست •
یجب أن تحتفظ اإلدارة التعلیمیة بقائمة باألشخاص الذین یعملون كقضاة قانون إداري. یجب أن تحتوي القائمة على بیان بمؤھالت كل  •

 شخص من ھؤالء األشخاص.
 

  )ALJن اإلداري (قاضي القانو
 یجب أّال یكون قاضي القانون اإلداري، كحد أدنى:

 موظفًا في اإلدارة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أو المنطقة مشارًكا في عملیة تعلیم الطفل أو رعایتھ. •
 شخًصا لدیھ مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الشخص في جلسة االستماع. •

 
 اضي القانون اإلداري:یجب على ق

علیم ت أن یكون لدیھ المعرفة والقدرة على فھم أحكام قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة واللوائح الفیدرالیة ولوائح الوالیة المتعلقة بقانون •
 ومحاكم الوالیة. األشخاص ذوي اإلعاقة والتفسیرات القانونیة لقانون تعلیم األشخاص ذوي العالقة الصادرة عن المحاكم الفیدرالیة

 أن یمتلك المعرفة والقدرة على إجراء جلسات استماع وفقًا للممارسات القانونیة المالئمة والقیاسیة. •
 أن یمتلك المعرفة والقدرة على إصدار قرارات وكتابتھا وفقًا للممارسات القانونیة المالئمة والقیاسیة. •

 
 اإلداري، إال أنھ ال یُعَّد موظفًا في الوكالة.رغم أن الوكالة ھي التي تدفع إلى قاضي القانون 

 
 وضع الطفل أثناء اإلجراءات

)، یجب أن یظل طفلك في مكانھ التعلیمي الحالي أثناء فترة 37-32باستثناء جلسات االستماع التي تتضمن االستبعاد التأدیبي (ارجع إلى الصفحات 
 نیة، ما لم یوافق جمیع األطراف على غیر ذلك.جلسة االستماع الحیادیة المنعقدة وفقًا لألصول القانو

 
ور دإذا كان الطفل في مكان تعلیمي بدیل مؤقت وقت جلسة االستماع الحیادیة المنعقدة وفقًا لألصول، یجب أن یظل الطفل في ھذا المكان حتى ص

 قرار قاضي القانون اإلداري أو انتھاء الفترة الزمنیة.
 

نعقدة وفقًا لألصول القانونیة طلبًا للدخول المبدئي إلى المدرسة الحكومیة، یجب وضع طفلك، بموافقتك، في إذا تضمن طلب جلسة االستماع الم
 المدرسة العامة حتى اكتمال جلسة االستماع.
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یر مكان معك في أن تغیإذا كان قرار قاضي القانون اإلداري في جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة بواسطة اإلدارة التعلیمیة یتوافق 
 طفلك مالئم، یجب معاملة ھذا الوضع كاتفاق بین الوالیة وبینك.

 
 المسائل التي تتم مناقشتھا في جلسة االستماع

ة أي ییجب عدم السماح للطرف الذي یطلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة أن یُثیر في جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانون
 سائل لم تتم إثارتھا في طلب جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول، ما لم یوافق الطرف اآلخر.م

 
 اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة

ة علم المنطقة أو الوكال یجب علیك أو على المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة طلب عقد جلسة استماع حیادیة خالل عامین من تاریخ علمك أو
 التعلیمیة بالمنطقة، أو كان یجب العلم، باإلجراء المزعوم الذي یمثل أساًسا لطلب عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة. 

 
 ال ینطبق اإلطار الزمني إذا ُمنعت من تقدیم طلب جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة لألسباب التالیة:

بة معینة قدمتھا المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة بأنھا قد حلت المشكالت التي شكَّلت أساس طلب عقد جلسة االستماع ادعاءات كاذ •
 وفقًا لألصول القانونیة.

 عاقة.امتنعت المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة عن تقدیم معلومات لك كان مطلوبًا تقدیمھا بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإل •
 

 الحقوق أثناء جلسة االستماع
 یحق ألي طرف في جلسة استماع تم عقدھا أن:

 اصطحاب محاٍم وأشخاص لدیھم معرفة خاصة أو تدریب یتعلق بمشكالت األطفال ذوي اإلعاقة وتقدیم النصیحة لھ من خاللھم. •
 تقدیم أدلة ومواجھة شھود الطرف اآلخر واستجوابھم وإلزامھم بالحضور. •
 تقدیم أي دلیل في جلسة االستماع لم یتم اإلفصاح عنھ إلى ذلك الطرف قبل جلسة االستماع بخمسة أیام عمل على األقل.حظر  •
 الحصول على سجل كتابي أو إلكتروني أو سجل حرفي لجلسة االستماع. •
 الحصول على نتائج الحقائق والقرارات في صورة كتابیة أو إلكترونیة. •

 اإلفصاح عن المعلومات
ب علیك وعلى جمیع األطراف األخرى، قبل عقد جلسة االستماع وفقًا لألصول بخمسة أیام عمل، اإلفصاح إلى اآلخرین عن جمیع التقییمات یج

 المكتملة حتى ذلك التاریخ والتوصیات المستندة على تلك التقییمات التي تنوي أنت أو األطراف اآلخرین استخدامھا في جلسة االستماع.
 

القانون اإلداري أن یمنع أي طرف ال یمتثل لھذا الشرط من تقدیم التقییم أو التوصیات ذات الصلة في جلسة االستماع بدون موافقة  یجوز لقاضي
 األطراف األخرى.

 
 حقوق اآلباء في الجلسة

 حینما تشارك في جلسات استماع، یجب منحك الحق في:
 حضور طفلك موضوع جلسة االستماع. •
 لجمھور.فتح جلسة االستماع ل •
 الحصول على سجل لجلسة االستماع وأن یتم تقدیم نتائج الحقائق والقرارات بدون أي تكلفة تُدفع. •

 
 یجب تحدید میعاد لجلسة االستماع في الوقت والمكان المالئمین بصورة معقولة لك ولطفلك.

 
 األسباب التي استند إلیھا قاضي القانون اإلداري في إصدار القرار

 انون اإلداري قراره بناء على أسباب موضوعیة استنادًا إلى تقریر ما إذا تلقى الطفل تعلیًما عاًما مالئًما مجانیًا أم ال. یتخذ قاضي الق
 

ط إذا قفي األمور التي یكون فیھا ادعاء بمخالفة إجرائیة، یجوز أن یجد قاضي القانون اإلداري أن الطفل لم یحصل على تعلیم عام مالئم مجاني ف
 وجھ القصور اإلجرائیة:كانت أ
 قد أعاقت حق طفلك في الحصول على تعلیم عام مالئم مجاني. •
 أعاقت بشكل كبیر فرصتك في المشاركة في عملیة اتخاذ القرار بشأن تقدیم تعلیم عام مالئم مجاني إلى طفلك. •
 تسببت في الحرمان من مزایا تعلیمیة. •

 
قاضي القانون اإلداري ال یمكنھ أن یأمر المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة باالمتثال إلى  ال یوجد شيء في ھذه األحكام یمكن تفسیره على أن

 الشروط اإلجرائیة الواردة في قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 الطلبات اإلضافیة لعقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة
سة استماع وفقًا لألصول القانونیة بشأن مسألة بشكل منفصل عن طلب عقد جلسة االستماع الذي ال یوجد شيء یمنعك من تقدیم طلب منفصل لعقد جل

 تم تقدیمھ بالفعل.
 

 قرار قاضي القانون اإلداري نھائي
طرف مشارك  أن أيالقرار الذي یتم اتخاذه في جلسة االستماع یكون نھائیًا، بما في ذلك جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة، باستثناء 

 يفي جلسة االستماع یجوز لھ الطعن على قرار المحكمة. یحق للطرف الذي یختلف مع قرار قاضي القانون اإلداري رفع دعوى مدنیة یطعن فیھا ف
ظر عن منطقة، بغض النقرار جلسة االستماع المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة. یجب رفع تلك الدعوى في محكمة الوالیة أو المحكمة الفیدرالیة بال

 موضوع الجدل.
 

 إخبار اآلخرین بالقرار
 بعد حذف أي معلومات تعریف للشخصیة، یجب على اإلدارة التعلیمیة:

 إرسال النتائج والقرارات إلى المجلس االستشاري للتعلیم الخاص بوالیة آیوا. •
 إتاحة تلك النتائج والقرارات للعامة لالطالع علیھا. •

 
 لقرار جلسة االستماعالجدول الزمني 

یوًما على اجتماعات حل النزاع أو الفترة المعدّلة الجتماعات  30یوًما بعد انتھاء مدة  45یجب أن تتأكد اإلدارة التعلیمیة من عدم مرور أكثر من 
 حل النزاع، حتى: 

 یتم التوصل إلى قرار نھائي في جلسة االستماع. •
 األطراف.یتم إرسال نسخة من القرار إلى كل طرف من  •

 
 یوًما بناًء على طلب أي طرف من األطراف. 45یجوز لقاضي القانون اإلداري أن یمد الفترة الزمنیة بعد 

 
 قواعد التفسیر

 
یكي أو رال یوجد شيء في قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة یُقیّد أو یحد من الحقوق واإلجراءات وُسبُل االنتصاف التي ینص علیھا الدستور األم

)، أو غیرھا من القوانین الفیدرالیة 504(القسم  1973، أو الباب الخامس من قانون إعادة التأھیل لعام 1990نون األمریكیین ذوي اإلعاقة لعام قا
 التي تحمي حق األطفال ذوي اإلعاقة.

 
 تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، یجب استنفادھناك استثناء من ذلك قبل رفع الدعوى المدنیة بموجب ھذه القوانین لطلب انتصاف ینص علیھ قانون 

ي واإلجراءات المحددة وفقًا لألصول القانونیة بنفس القدر الذي یكون مطلوبًا إذا كان الطرف قد رفع الدعوى بموجب قانون تعلیم األشخاص ذ
 اإلعاقة.

 
یھا في قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، لكن وھو ما یعني أن لدیك طرق انتصاف تنص علیھا القوانین أخرى تتداخل مع تلك المنصوص عل

بصفة عامة، للحصول على انتصاف بموجب القوانین األخرى، یجب علیك أوالً استخدام سُبُل االنتصاف اإلداریة المتاحة بموجب قانون تعلیم 
وإجراءات عقد جلسة استماع حیادیة وفقًا  األشخاص ذوي اإلعاقة (أي طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة، واجتماع لحل النزاع،

 لألصول القانونیة) قبل اللجوء مباشرة إلى القضاء.
 

 أتعاب المحاماة
 ةفي أي دعوى أو إجراءات قضائیة تتعلق بقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، یجوز للمحكمة، وفقًا لتقدیرھا الخاص، أن تحكم بأتعاب محاما

 تي تكبدھا الطرف المحكوم لھ.معقولة كجزء من التكالیف ال
 

 تحدید رسوم معقولة
 یجب أن تستند األتعاب إلى األسعار:

 السائدة في المجتمع الذي ُرفِعَت فیھ الدعوى أو ُعِقدَت جلسة االستماع. •
 بناًء على نوع الخدمات الُمقدمة وجودتھا. •

 
 ال یجوز إضافة زیادة أو حسابات متضاعفة عند احتساب األتعاب.
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 األتعاب التي یدفعھا محامیك
لى إ إذا رفع محامیك شكوى وفقًا لألصول القانونیة، یجوز للمحكمة، وفقًا لتقدیرھا الخاص، أن تحكم بأتعاب محاماة معقولة كجزء من التكالیف

 ُحكم لصالحھم، إذا وجدت المحكمة أن الشكوىالوكالة التعلیمیة بالوالیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أو مشرف المنطقة التعلیمیة أو المدیر الذین 
 المرفوعة وفقًا لألصول القانونیة:

 غیر ذات موضوع أو غیر معقولة أو بدون أي أساس. •
 مستمرة في المقاضاة بعض أن تصبح المقاضاة بوضوح غیر ذات موضوع أو غیر معقولة أو بدون أساس. •

 
 األتعاب التي تدفعھا أنت أو یدفعھا محامیك

طقة أو نمحكمة، وفقًا لتقدیرھا، أن تحكم بأتعاب محاماة معقولة كجزء من التكالیف إلى الوكالة التعلیمیة بالوالیة أو الوكالة التعلیمیة بالمیجوز لل
قة في المحكمة حمشرف المنطقة التعلیمیة أو المدیر الذین ُحكم لصالحھم، إذا تم تقدیم طلبك لعقد جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة أو قضیة ال

 ألي غرض غیر مالئم، مثل:
 التحرش. •
 التسبب في التعطیل بدون داعٍ. •
 زیادة غیر ضروریة في تكالیف الدعوى أو اإلجراءات القضائیة. •

 
 األتعاب المحظورة وما یرتبط بھا من تكالیف

 بعد وقت تقدیم عرض تسویة كتابي إلیك، إذا:ال یجوز سداد أتعاب المحاماة وما یرتبط بھا من تكالیف نظیر الخدمات التي تم تنفیذھا 
 من القواعد الفیدرالیة لإلجراءات المدنیة.  68تم تقدیم عرض تسویة النزاع خالل الفترة الزمنیة التي حددتھا القاعدة  •
 في حالة اإلجراءات القضائیة اإلداریة، في أي وقت قبل بدء اإلجراءات القضائیة بعشرة أیام. •
 أیام. 10خالل لم یُقبل العرض  •
 وجدت المحكمة أو قاضي القانون اإلداري أن االنتصاف الذي حصل علیھ الوالدان لیس أفضل لألبوین من عرض التسویة. •

 
 ائیة.قضال یجوز منح أتعاب محاماة عن أي اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي، ما لم ینعقد االجتماع نتیجة إلجراءات قضائیة إداریة أو دعوى 

 
 .حاماةتُعَّد جلسة حل النزاع اجتماًعا تم عقده نتیجة جلسة استماع إداریة أو دعوى قضائیة أو جلسة استماع إداریة، وال یجوز الحكم بأتعاب م ال

 
 استثناء على قید التسویة

 یجوز الحكم بأتعاب المحاماة وأي تكالیف ذات صلة إلى الوالد الذي:
 ُحكم لھ في القضیة. •
 لرفض عرض التسویة. لدیھ مبررات قویة •

 
 تقلیل أتعاب المحاماة

 یجوز تقلیل أتعاب المحاماة إذا وجدت المحكمة:
 أنك قمت أنت أو محامیك، بتعطیل صدور القرار النھائي للنزاع بشكل غیر ضروري. •
 أن المبلغ یتجاوز بشكل غیر معقول سعر الساعة السائد في المجتمع. •
 ة الُمقدّمة مبالغ فیھا بالنظر إلى طبیعة الدعوى أو اإلجراءات القضائیة.أن الوقت الذي قُضي والخدمات القانونی •
فقًا و أن المحامي الذي یمثل الوالد لم یقدم إلى المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة المعلومات المناسبة في إخطار طلب عقد جلسة استماع •

 لألصول القانونیة.
 

 استثناءات تقلیل أتعاب المحاماة
میة بالوالیة علیینطبق شرط تقلیل أتعاب المحاماة إذا رأت المحكمة أن مشرف المنطقة المحلیة أو المدیر أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أو الوكالة التال 
 قد:

 عمدت بشكل غیر ضروري إلى تعطیل صدور القرار النھائي للدعوى، أو  •
 خاص ذوي اإلعاقة قسم التدابیر اإلجرائیة في قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.من قانون تعلیم األش 615إذا كان ھناك انتھاك للقسم  •

 
 اإلجراءات المتعلقة بالسلوك واإلجراءات التأدیبیة
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 سلطة موظفي المدرسة
 إعطاء قرار في كل حالة على حدة

كان تغییر مكان الطالب، الذي تم وفقًا للمتطلبات یجوز لموظفي المدرسة دراسة أي ظروف فریدة على أساس كل حالة على حدة عند تحدید ما إذا 
 التالیة المتعلقة بالتأدیب، مالئًما للطفل ذي اإلعاقة الذي یُِخل بالقواعد المدرسیة لسلوك الطالب.

 
 عام

أیام مدرسیة  10د عن یجوز لموظفي المدرسة، وذلك إلى الحد المسموح بھ التخاذ مثل ھذا اإلجراء مع األطفال غیر ذوي اإلعاقة، ولمدة ال تزی
یقافھ المؤقت إ متتالیة، استبعاد طفل ذي إعاقة ینتھك قواعد سلوك الطالب من مكانھ الحالي إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مالئمة أو إلى بیئة أخرى أو

 عن دراستھ.
 

م دراسیة متتالیة في نفس العام الدراسي في إطار أیا 10یجوز لموظفي المدرسة أیًضا فرض عقوبات استبعاد إضافیة على الطفل لمدة ال تزید عن 
بسبب  نالتعامل مع وقائع منفصلة لسوء السلوك، طالما أن فترات االستبعاد ھذه ال تُمثل تغییًرا لمكان الطفل (ارجع إلى العنوان "تغییر المكا

 االستبعاد التأدیبي" لمعرفة التعریف).
 

أیام دراسیة كاملة في نفس العام الدراسي، یجب على منطقة المدرسة، خالل األیام التالیة  10لي لمدة بمجرد استبعاد طفل ذي إعاقة من مكانھ الحا
 من االستبعاد في ذلك العام الدراسي، أن تقدم الخدمات إلى المدى المطلوب أدناه ضمن العنوان الفرعي "الخدمات."

 
 السلطة اإلضافیة

الطالب مظھًرا من مظاھر إعاقة الطالب (ارجع إلى العنوان الفرعي "تحدید مظاھر اإلعاقة") وكان إذا لم یكن السلوك الذي خالف قواعد سلوك 
أیام دراسیة متتالیة، یجوز لموظفي المدرسة تطبیق إجراءات تأدیبیة لذلك الطفل ذي اإلعاقة بنفس الطریقة  10التغییر التأدیبي في المكان سیتجاوز 

األطفال من غیر ذوي اإلعاقة، باستثناء أن المدرسة یجب أن تقدم خدمات إلى ذلك الطفل كما ھو موضح أدناه  ولنفس المدة التي یتم تطبیقھا مع
 تحت العنوان "الخدمات."

 
 یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي للطفل المكان التعلیمي البدیل المؤقت لتقدیم تلك الخدمات.

 
 الخدمات
 اإلعاقة أیام: لیس مظھًرا من مظاھر 10أكثر من 

أیام دراسیة وكان سلوكھ لیس مظھًرا من مظاھر إعاقة الطفل (ارجع  10یجب على الطفل ذي اإلعاقة الذي تم استبعاده من مكانھ الحالي ألكثر من 
 : إلى العنوان الفرعي، "تحدید مظاھر اإلعاقة") أو الذي تم استبعاده في ظل ظروف خاصة (ارجع إلى العنوان الفرعي "ظروف خاصة")

االستمرار في تلقي الخدمات التعلیمیة (یتم توفیر تعلیم عام مالئم مجاني لھ)، من أجل تمكین الطفل من االستمرار في المشاركة في  •
المنھج التعلیمي العام، رغم كونھ في بیئة أخرى (یجوز أن تكون بیئة تعلیمة بدیلة مؤقتة)، ومن أجل متابعة التقدم في تحقیق األھداف 

 في برنامج التعلیم الفردي للطفل.  المبیّنة
الخضوع إلى تقییم سلوكي ووظیفي، حسب الحاجة، وتلقي خدمات التدخل السلوكي والتعدیالت المصممة للتعامل مع المخالفة السلوكیة  •

 بحیث ال تتكرر مرة أخرى.
 

 أیام 10أقل من 
أیام دراسیة متتالیة أو  10في نفس العام الدراسي، وإذا كان االستبعاد الحالي  أیام دراسیة 10بعد استبعاد الطفل ذي اإلعاقة من مكانھ الحالي لمدة 

ل، مدى طفأقل، وإذا لم یكن االستبعاد تغییًرا في المكان (ارجع إلى التعریف أدناه)، یحدد موظفو المدرسة، بالتشاور مع مدرس واحد على األقل لل
مشاركة في منھج التعلیم العام، رغم وجوده في بیئة أخرى، وتحقیق التقدم في اإلیفاء باألھداف الخدمات الالزمة لتمكین الطفل من االستمرار في ال

 الموضحة في برنامج التعلیم الفردي للطفل.
 

للطفل الخدمات  يإذا كان االستبعاد تغییًرا في المكان (ارجع إلى العنوان "تغییر المكان بسبب االستبعاد التأدیبي")، یحدد فریق برنامج التعلیم الفرد
دیلة بالمالئمة لتمكین الطفل من االستمرار في المشاركة في منھج التعلیم العام، رغم وجوده في بیئة أخرى (التي یجوز أن تكون بیئة تعلیمیة 

 مؤقتة)، وتحقیق التقدم في الوفاء باألھداف الموضحة في برنامج التعلیم الفردي للطفل.
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 تحدید مظاھر اإلعاقة
 تعریف

أیام دراسیة من تاریخ قرار تغییر مكان الطفل ذي اإلعاقة بسبب مخالفتھ لقواعد سلوك الطالب (باستثناء االستبعاد لعشرة أیام دراسیة  10خالل 
على التوالي أو أقل بدون تغییر في المكان)، یجب علیك وعلى منطقة المدرسة وعلى األعضاء اآلخرین ذوي الصلة في فریق برنامج التعلیم 
فل، طالفردي (حسبما تحدد أنت ومنطقة المدرسة ذلك) مراجعة جمیع المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب، بما في ذلك برنامج التعلیم الفردي لل

 أي مالحظات للمدارسة وأي معلومات ذات صلة تقدمھا من أجل تحدید: 
 رة ووطیدة بھا.إذا كان السلوك المعني تسببت فیھ إعاقة الطفل أو كان لھ عالقة مباش •
 إذا كان السلوك المعني ھو نتیجة مباشرة لعدم التزام المنطقة بتنفیذ برنامج التعلیم الفردي للطفل. •

 
 تحدید السلوك كمظھر ناتج عن اإلعاقة

 إذا توصلت المراجعة إلى أنھ قد تحقق أي من تلك الشروط، یجب الحكم بأن السلوك ھو مظھر من مظاھر إعاقة الطفل.
 

 عدم تنفیذ برنامج التعلیم الفردينتیجة 
قة التعلیمیة أن طإذا حدَّدت المراجعة أن السلوك المعني ھو نتیجة مباشرة لعدم التزام المنطقة التعلیمیة بتنفیذ برنامج التعلیم الفردي، یجب على المن

 تتخذ إجراًء فوریًا لمعالجة جوانب القصور تلك.
 

 ھر اإلعاقةاإلجراء عندما یكون نتیجة مظھر من مظا
 إذا حدَّدت المراجعة أن السلوك ھو مظھر من مظاھر إعاقة الطفل، یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي:

، نإجراء تقییم سلوكي وظیفي، ما لم تكن المنطقة التعلیمیة قد أجرت تقییًما سلوكیًا وظیفیًا قبل وقوع السلوك الذي نتج عنھ تغییر المكا •
 للطفل. وتنفیذ خطة تدخل سلوكي

 إذا كان قد تم بالفعل وضع خطة تدخل سلوكي، فیجب مراجعة خطة التدخل السلوكي وتعدیلھا حسب الضرورة للتعامل مع السلوك. •
 

تتفق  مباستثناء ما ھو موضح أسفل العنوان الفرعي "ظروف خاصة"، یجب أن تعید المنطقة التعلیمیة طفلك إلى المكان الذي تم استبعاده منھ، ما ل
 والمنطقة على تغییر المكان كجزء من تعدیل خطة التدخل السلوكي. أنت

 
 ظروف خاصة

رنامج بسواء أكان السلوك مظھًرا من مظاھر إعاقة طفلك أم ال، یجوز لموظفي المدرسة استبعاد طفل إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة (یحددھا فریق 
 كان طفلك: یوًما، إذا  45التعلیم الفردي للطفل) لمدة ال تزید عن 

یحمل سالًحا (انظر التعریف الوارد أدناه) إلى المدرسة أو كان بحوزتھ سالح داخل المدرسة أو في مقر المدرسة أو في مناسبة مدرسیة  .1
 واقعة في نطاق االختصاص القضائي لوالیة إدارة آیوا التعلیمیة أو منطقة تعلیمیة. 

م منھ (ارجع إلى التعریف الوارد أدناه) أو یبیع أو یطلب بیع مواد محظورة (انظر یستخدم مواد مخدرة غیر قانونیة أو یحوزھا عن عل .2
التعریف أدناه)، أثناء وجوده في المدرسة أو في مقر المدرسة أو في مناسبة مدرسیة واقعة في نطاق االختصاص القضائي لوالیة إدارة 

 آیوا التعلیمیة أو منطقة تعلیمیة. 
(انظر التعریف الوارد أدناه) لشخص آخر أثناء وجودة داخل المدرسة أو في مقر المدرسة أو في مناسبة  تسبب في إصابة جسدیة بالغة .3

 مدرسیة واقعة في نطاق االختصاص القضائي لوالیة إدارة آیوا التعلیمیة أو منطقة تعلیمیة.
 

 تعریفات الظروف الخاصة
 Iالمواد المخدرة التي یخضع استخدامھا للرقابة وتعني المخدرات أو غیرھا من مواد المخدرات أو المواد الممنوعة المحددة في المالحق  •

القانون  21(قانون العقاقیر المحظورة) ( Controlled Substances Act(ج) من 202في الجزء  Vأو  IVأو  IIIأو  IIأو 
 (ج)).812المادة  C.S.Uاألمریكي 

المادة المخدرة غیر القانونیة تعني مادة یخضع استخدامھا للرقابة، لكن ال تشمل مادة یخضع استخدامھا للرقابة یمكن حیازتھا أو  •
استخدامھا بشكل قانوني تحت إشراف أخصائي رعایة صحیة مرخص لھ أو تتم حیازتھا أو استخدامھا تحت إشراف أي سلطة أخرى 

 موجب أي أحكام أخرى للقانون الفیدرالي.بموجب ھذا القانون أو ب
 1365) من القسم الفرعي (ح) من القسم 3اإلصابة الجسدیة البالغة تعني المعنى المبین للمصطلح "اإلصابة الجسدیة البالغة" في الفقرة ( •

 ، قانون الوالیات المتحدة.18من الباب 
، قانون 18من الباب  930) من القسم الفرعي األول (ز) من القسم 2(السالح یعني المعنى المبین للمصطلح "سالح خِطر" في الفقرة  •

 الوالیات المتحدة.
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 اإلخطار
ن أفي التاریخ الذي تتخذ فیھ منطقة المدرسة قرار استبعاد یصاحبھ تغییر في مكان طفلك بسبب مخالفة قواعد سلوك الطالب، یجب على المنطقة 

 دابیر اإلجرائیة.تخطرك بالقرار، وأن تقدم لك إخطاًرا بالت
 

 اإلجراءات التأدیبیة –الطعن 
ونیة إذا لم نیجوز لك رفع شكوى وفقًا لألصول القانونیة (انظر العنوان "الشكوى وفقًا لألصول القانونیة") لطلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القا

 توافق على: 
 م التأدیبیة. أي قرار یتعلق بتحدید مكان الطالب یتم اتخاذه بموجب ھذه األحكا •
 تحدید مظاھر اإلعاقة المبین أعاله. •

 
قد  يیجوز للمنطقة المدرسیة رفع شكوى وفقًا لألصول من أجل طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول إذا كانت ترى أن احتفاظ الطفل بمكانھ الحال

 یؤدي على األرجح إلى وقوع إصابة لطفلك أو لآلخرین.
 

 سلطة قاضي القانون اإلداري
 یجب أن یعقد قاضي القانون اإلداري جلسة االستماع وفقًا لألصول القانونیة وأن یتخذ قراًرا. یجوز لقاضي القانون اإلداري:

حت تإعادة طفلك ذي اإلعاقة إلى المكان الذي تم استبعاده منھ إذا قرر قاضي القانون اإلداري أن االستبعاد كان مخالفة للمتطلبات المبینة  .1
 ة موظفي المدرسة" أو قرر أن سلوك طفلك ھو مظھر من مظاھر إعاقة طفلك. العنوان "سلط

یوًما دراسیًا إذا قرر قاضي القانون  45األمر بتغییر مكان طفلك ذي اإلعاقة إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مالئمة لمدة ال تزید عن  .2
 إصابة لطفلك أو لآلخرین. اإلداري أن احتفاظ الطفل بمكانھ الحالي قد یؤدي على األرجح إلى وقوع

یجوز إعادة إجراءات جلسة االستماع تلك إذا اعتقدت المنطقة أن إعادة الطفل إلى مكانھ األصلي سیؤدي على األرجح إلى إصابة طفلك  .3
 أو إصابة اآلخرین.

 
 إجراءات جلسة االستماع المستعجلة المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة

میة شكوى وفقًا لألصول القانونیة لطلب عقد جلسة االستماع، یجب عقد جلسة استماع تفي بجمیع المتطلبات، باستثناء حینما ترفع أنت أو منطقة تعلی
 ما یلي: 
یوًما دراسیًا من  20یجب على اإلدارة التعلیمیة الترتیب لعقد جلسة استماع مستعجلة وفقًا لألصول القانونیة، والتي یجب أن تنعقد خالل  •

 أیام دراسیة بعد جلسة االستماع.  10جلسة االستماع ویجب أن ینتج عنھا قرار خالل تاریخ طلب عقد 
 یجب أن ینعقد اجتماع لحل النزاع خالل سبعة أیام من تلقي إخطار تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة، ما لم توافق أنت ومنطقة المدرسة •

 ى وساطة.كتابیًا على التنازل عن اجتماع لحل النزاع أو توافقا عل
یوًما من تاریخ استالم الشكوى المقدمة وفقًا  15یجوز عقد جلسة االستماع ما لم یتم الوصول إلى حل لألمر ُمرٍض للطرفین خالل  •

 لألصول القانونیة.
 

لسات االستماع قرارات جیجوز لك أو للمنطقة التعلیمیة الطعن في القرار في جلسة مستعجلة تنعقد وفقًا لألصول القانونیة بنفس طریقة الطعن في 
 األخرى المنعقدة وفقًا لألصول القانونیة.

 
 مكان الطفل أثناء الطعون

لم تتفق أنت  احینما ترفع أنت أو المنطقة التعلیمیة شكوى وفقًا لألصول القانونیة (أو تطلبا وساطة) فیما یتعلق بأمور تأدیبیة، یجب أن یظل طفلك (م
 على خالف ذلك) في البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة:واإلدارة أو المنطقة التعلیمیة 

 حتى صدور قرار قاضي القانون اإلداري، أو  •
 حتى انتھاء فترة االستبعاد حسبما ھو منصوص علیھا ومبینة تحت العنوان "سلطة موظفي المدرسة"، أیھما أقرب حدوثًا. •

 
 مكانھ الحالي أثناء نظر الشكوى المقدمة وفقًا لألصول القانونیة أو أثناء الوساطة.ویُعَّد ھذا استثناًء من قاعدة عامة ھي أن الطفل یظل في 

 
 تغییر المكان بسبب االستبعاد التأدیبي

 عام
 استبعاد طفلك ذي اإلعاقة من المكان التعلیمي الحالي لھ یكون تغییًرا للمكان إذا:

 أیام دراسیة على التوالي، أو 10كان االستبعاد ألكثر من  •
 ض طفلك إلى مجموعة من حاالت االستبعاد تمثل نمًطا ألن:تعرَّ  •
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o  أیام دراسیة في عام دراسي. 10مجموعة حاالت االستبعاد تزید في مجملھا 
o  .سلوك طفلك مشابھ إلى حد كبیر لسلوك الطفل في حاالت سابقة نتج عنھا مجموعة من االستبعادات 
o :عوامل أخرى مثل 

 .طول فترة كل استبعاد 
 ت استبعاد طفلك.إجمالي وق 
 .تقارب الفترة الزمنیة بین االستبعادات 

 
ي ذلك، ف یتم تحدید ما إذا كان نمط االستبعاد یمثل تغییًرا للمكان أم ال حسب كل حالة على حدة، وتحدد ذلك المنطقة التعلیمیة، وفي حالة الطعن

 راءات القضائیة.یخضع ذلك إلى مراجعة وفقًا لإلجراءات الموافقة لألصول القانونیة ولإلج
 

 الیة "بنعم."تیعتمد احتساب اإلیقاف المؤقت في المدرسة كیوم من أیام االستبعاد على ما إذا كان یمكن للمنطقة أن تجیب على جمیع األسئلة الثالثة ال
 ھل سیكون طفلك قادًرا على المشاركة بصورة مالئمة في منھج التعلیم العام؟ .1
 الخدمات المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك؟ھل سیكون طفلك قادًرا على تلقي  .2
 ھل سیكون طفلك قادًرا على المشاركة مع األطفال من غیر ذوي اإلعاقة إلى الحد المتوفر في المكان الحالي لطفلك؟ .3

 
 تحدید مكان الطفل

واردة تحت د التي یصاحبھا تغییر في المكان، وحاالت االستبعاد الیحدد فریق برنامج التعلیم الفردي البیئة لتعلیمیة البدیلة المؤقتة لحاالت االستبعا
 العنوان "سلطة إضافیة" و"ظروف خاصة".

 
 عناصر الحمایة لألطفال غیر المؤھلین بعد للحصول على تعلیم خاص

 معلومات عامة
عنصر من عناصر الحمایة الواردة في اإلخطار إذا  إذا لم یكن لدى طفلك برنامج تعلیم فردي وكان یُِخل بقواعد سلوك الطالب، یجوز لك تأكید أي

 كان كٌل مما یلي صحیًحا:
 تقر المنطقة بأن طفلك لدیھ إعاقة. .1
 كانت المنطقة تعرف ذلك قبل أن یُخل طفلك بقواعد سلوك الطالب. .2

 
 تعریف المعرفة المسبقة

 وك الذي تسبب في اتخاذ إجراء تأدیبي في الحاالت التالیة:یجب اعتبار أن المنطقة لدیھا علم بأن الطفل ھو طفل ذو إعاقة قبل وقوع السل
 إذا كان والد الطفل قد عبَّر عن مخاوفھ كتابیًا بأن الطفل في حاجة إلى التعلیم الخاص وما یرتبط بھ من خدمات إلى الموظفین المشرفین •

 أو اإلداریین في الوكالة التعلیمیة المالئمة أو إلى مدرس الطفل.
الوالد قد طلب تقییًما یتعلق بمدى أھلیة الطفل للحصول على التعلیم الخاص وما یرتبط بھ من خدمات بموجب قانون تعلیم إذا كان  •

 األشخاص ذوي اإلعاقة.
عبّر مدرس الطفل أو غیره من موظفي المنطقة عن مخاوف معینة بشأن النمط السلوكي الذي أظھره الطفل مباشرةً إلى مدیر التعلیم  •

 لمنطقة أو إلى غیره من موظفي اإلشراف في المنطقة.الخاص با
 

 استثناءات المعرفة المسبقة
 ال تُعَّد المنطقة على علم في الحاالت التالیة:

 لم یسمح والد الطفل بإجراء تقییم للطفل أو رفض خدمات التعلیم الخاص. •
 اقة.تم تقییم الطفل وتقرر أنھ غیر مؤھل وفقًا لقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلع •

 
 عدم المعرفة المسبقة

 إذا لم یكن لدى المنطقة معرفة، قبل اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد الطفل، بأن الطفل ھو طفل ذو إعاقة، یجوز أن یخضع الطفل إلى اإلجراءات
 التأدیبیة الُمطبّقة على األطفال غیر ذوي اإلعاقة الذین ارتكبوا سلوًكا مشابًھا.

 
 ب لتقییم طفل أثناء الفترة الزمنیة التي یخضع فیھا الطفل إلى اإلجراءات التأدیبیة، یجب إجراء التقییم بصورة عاجلة.ومع ذلك، في حالة تقدیم طل

 
صول ححتى اكتمال التقییم، یظل الطفل في المكان التعلیمي الذي تحدده سلطات المدرسة، والذي یمكن أن یشمل اإلیقاف المؤقت أو الطرد بدون ال

 میة. على خدمات تعلی
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علیًما قدم تإذا تقرر أن الطفل ھو طفل ذي إعاقة، مع األخذ في االعتبار معلومات التقییم والمعلومات التي یقدمھا الوالدان، یجب على المنطقة أن ت
 خاًصا وما یرتبط بھ من خدمات وفقًا لقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
 قضائیة واإلجراءات التي تتخذھااإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون والسلطات ال

 إن قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة:
 ال یحظر على أي وكالة اإلبالغ عن جریمة یرتكبھا طفل ذو إعاقة إلى السلطات المالئمة.  •
یة على الجرائم وقانون الوالال یمنع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائیة من ممارسة مسؤولیاتھا فیما یتعلق بتطبیق القانون الفیدرالي  •

 التي یرتكبھا الطفل ذو اإلعاقة.
 

 إذا أبلغت منطقة عن جریمة ارتكبھا طفل ذو إعاقة، فإن المنطقة:
 یجب أن تتأكد من إرسال نسخ سجالت التعلیم الخاص للطفل ونسخ السجالت التأدیبیة إلى وكالة إنفاذ القانون.  •
یم الخاص للطفل ونسًخا من سجالتھ التأدیبیة إال إلى الحد الذي یسمح بھ قانون الحقوق التعلیمیة ال یجوز أن ترسل نسًخا من سجالت التعل •

 والخصوصیة لألسرة.
 

 أحكام للوالد البدیل
 عند ضرورة تعیین والد بدیل

 یجب أن تتأكد كل منطقة ووكالة تعلیمیة بالمنطقة والوالیة من حمایة حقوق الطفل في الحاالت التالیة:
 مكانیة تحدید الوالد.عدم إ •
 لم تتمكن المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة، بعد بذل جھود معقولة، من تحدید موقع الوالد. •
 الطفل یخضع لوصایة الوالیة بموجب قوانین آیوا. •

o حة معاییر موضفي حالة الطفل الذي یخضع لوصایة الوالیة، یجوز للقاضي الذي یرأس قضیة الطفل أن یعیّن والدًا بدیالً (ال
 أدناه).

 الطفل ھو شاب مشرد وال یعیش مع أحد. •
 

 مسؤولیة الوكالة التعلیمیة بالمنطقة
 تشمل واجبات الوكالة التعلیمیة بالمنطقة تعیین شخص لیكون والدًا بدیالً.  ویجب أن یشمل ذلك وسیلة من أجل:

 تحدید ما إذا كان الطفل یحتاج إلى والد بدیل أم ال.  •
 بدیل للطفل.تعیین والد  •

 
 معاییر الوالد البدیل

ن الشخص الذي أ یجوز للوكالة التعلیمیة بالمنطقة اختیار والد بدیل بأي صورة یسمح بھا قانون الوالیة.  یجب أن تتأكد الوكالة التعلیمیة بالمنطقة من
 تم اختیاره كوالد بدیل:

 قة أو المنطقة أو أي وكالة أخرى مشاركة في عملیة تعلیم الطفل أو رعایتھ.لیس موظفًا في اإلدارة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنط •
 لیس لدیھ مصلحة شخصیة تتعارض مع مصلحة الطفل الذي یمثلھ. •
 لدیھ المعرفة والمھارة التي تضمن تمثیالً مالئًما للطفل. •

 
 لة.رغم أن الوكالة قد تدفع إلى الوالد البدیل، إال أنھ ال یُعَّد موظفًا في الوكا

 
 الشباب المشرد الذي ال یعیش مع أحد

ل وفي حالة الشباب المشرد الذي ال یعیش مع أحد، یجوز تعیین طاقم عمل مالئم لمالجئ طوارئ ومالجئ مؤقتة وبرامج حیاة مستقلة وبرامج الوص
 إلى شباب الشوارع كوالد بدیل مؤقتًا، حتى یمكن تعیین والد بدیل یفي بجمیع المتطلبات.

 
 ات الوالد البدیلمسؤولی

 یجوز للوالد البدیل أن یمثل الطفل في جمیع األمور المتعلقة بما یلي:
 التعریف والتقییم والمكان التعلیمي الُمعیّن للطفل. •
 توفیر تعلیم عام مالئم مجاني للطفل. •
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 الجدول الزمني لتعیین والد بدیل
 یوًما. 30قرار الوكالة التعلیمیة بالمنطقة بحاجة الطفل إلى والد بدیل بما ال یزید عن  یجب أن تعین الوكالة التعلیمیة بالمنطقة والدًا بدیالً بعد

 
 نقل الحقوق إلى الطفل

 نقل حقوق السجالت التعلیمیة
 توفر والیة آیوا سیاسات وإجراءات توضح إلى أي مدى یُمنح الطفل الحق في الخصوصیة، مع األخذ في االعتبار عمر طفلك ونوع اإلعاقة أو

 شدتھا. 
 

 عاًما. 18تنتقل حقوق السجالت التعلیمیة إلى طفلك عند عمر 
 

 ونیجب أن تتم إتاحة السجالت التعلیمیة الطالع الوالدین علیھا إذا كان قد تقرر أن الشخص المؤھل لذلك ھو طفل ُمعال حسبما یحدد ذلك قان
 الضرائب.

 
 نقل الحقوق بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة

 تقل حقوق الوالدین بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الطفل في سن الرشد. تن
 

 عاًما في آیوا، وفي ھذه الحاالت: 18سن الرشد ھو 
 یحصل جمیع القُّصر على الرشد من خالل الزواج. •
 عاًما، ولكنھ حوِكم وأُدین وُحِكَم علیھ كالبالغ. 18الشخص الذي عمره أقل من  •

 
 من سن الرشد عند عمر الثامنة عشرة الطفل ذو اإلعاقة الذي تقرر قانونًا أنھ ال یتمتع باألھلیة القانونیة بموجب قانون آیوا.ویُستثنى 

 
 إخطار نقل الحقوق

 توفر المنطقة اإلخطار الذي یطلبھ القانون إلیك وإلى طفلك.
المودعین في مؤسسة إصالحیة فیدرالیة أو محلیة أو تابعة لوالیة آیوا تنتقل جمیع الحقوق األخرى الممنوحة لك إلى طفلك (ویشمل ذلك الشباب 

 للبالغین أو لألحداث).
 

ى أنھ لیجب أن یضم برنامج التعلیم الفردي لطفلك، قبل أن یصل طفلك إلى سن الرشد بموجب قانون والیة آیوا بعام واحد على األقل، بیانًا ینص ع
 ي ستنتقل إلى طفلك في سن الرشد.قد تم إخباره بحقوق التعلیم الخاص الت

 
دعوك ی بصفتك والدًا، فإنك تتلقى اإلخطارات المطلوبة بموجب القانون. وتتمكن من الحضور والمشاركة في اجتماعات برنامج التعلیم الفردي حینما

 الطالب أو المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة.
 

ستمرار في اتخاذ قرارات بالنیابة عن طفلك، حتى بعد وصولھ إلى سن الرشد.  على سبیل المثال، یجوز أن تكون ھناك مواقف یُسمح لك فیھا باال
 یمكن أن تعینك المحكمة كوصي على طفلك الراشد، ولدیك سلطات اتخاذ القرارات التعلیمیة.

 
نیابة عن طفلك الراشد، اتصل بالوكالة التعلیمیة للحصول على المزید من المعلومات عن المواقف التي تكون فیھا قادًرا على اتخاذ القرارات بال

 .10إلى  8بالمنطقة أو بأي منظمة من المنظمات المذكورة في الصفحات من 
 
 

تسجیل األطفال من جانب واحد من قِبَل اآلباء في مدارس خاصة حینما یمثل التعلیم العام المالئم 
 المجاني مشكلة

 الخاصةتكالیف المدرسة الخاصة أو المنشأة 
اصة، بما خال یشترط قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة أن تدفع المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة تكالیف التعلیم في مدرسة خاصة أو منشأة 

 في ذلك التعلیم الخاص وما یرتبط بھ من خدمات لطفلك ذي اإلعاقة في الحاالت التالیة: 
 إذا أتاحت المنطقة التعلیم العام المالئم المجاني لطفلك.  •
 إذا اخترت تسجیل الطفل في مدرسة خاصة أو منشأة خاصة. •
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قدھا ع في حال وجود خالف بینك وبین المنطقة بشأن توفیر برنامج مالئم لطفلك، تخضع مسألة من الذي سیدفع التكلفة إلى جلسة استماع حیادیة یتم
 انونیة.وفقًا لألصول الق

 
یشترط قانون والیة آیوا حصول األطفال ذوي اإلعاقة الذین سجلھم أولیاء أمورھم في مدارس غیر حكومیة معتمدة من والیة آیوا على  مالحظة:

اقة في اإلعالتعلیم الخاص وما یرتبط بھ من خدمات الذي تقدمھ أي وكالة حكومیة، على نفس النحو وإلى نفس المدى الذي یحصل علیھ األطفال ذوو 
 المدارس الحكومیة.

 
 استرداد رسوم وضع الطفل في مدرسة خاصة

إذا تقرر أن طفلك مستحق بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة أن یحصل على تعلیم خاص وما یرتبط بھ من خدمات في المدرسة، وذلك 
ھا، یجوز للمحكمة أو لقاضي القانون اإلداري أن یطلب أن ترد إلیك قبل تسجیل طفلك في مدرسة خاصة بدون موافقة المنطقة أو اإلحالة من جانب

 المنطقة تكلفة التسجیل في الحاالت التالیة:
جیل في سإذا وجدت المحكمة أو وجد قاضي القانون اإلداري أن الوكالة لم تُتِح لطفلك تعلیًما عاًما مالئًما مجانیًا في الوقت المناسب قبل الت •

 المدرسة الخاصة.
 كان التعلیم الخاص مالئًما. إذا •

 
یجوز أن یجد قاضي القانون اإلداري أو المحكمة أن التسجیل في مدرسة خاصة مالئم حتى إذا لم یكن یستوفي معاییر الوالیة التي تنطبق  مالحظة:

 على التعلیم الذي تقدمھ اإلدارة التعلیمیة والوكاالت التعلیمیة بالمنطقة والمناطق.
 

 ویض أو رفض رد المبلغتخفیض مبلغ التع
 یجوز أن یتم تقلیل تكلفة التعویض أو رفض رد التكلفة في الحاالت التالیة:

 لم تُعلم فریق برنامج التعلیم الفردي في آخر اجتماع حضرتھ لبرنامج التعلیم الفردي قبل نقل طفلك من المدرسة العامة أنك ترفض المكان •
 التعلیم العام المالئم المجاني لطفلك، ویشمل ذلك توضیح: المقترح بواسطة المنطقة التعلیمیة لتقدیم

o  .مخاوفك بشأن المكان الُمقترح 
o .نیتك في تسجیل طفلك في مدرسة غیر حكومیة على نفقة الدولة 

 لم تُرسل إخطاًرا كتابیًا قبل النقل بعشرة أیام عمل (بما في ذلك أي إجازات توافق أي یوم عمل) یتضمن مخاوفك وأسباب ذلك. •
 قبل النقل، طلبت المنطقة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة تقییًما للطفل، ولم تُرسل الطفل إلجراء التقییم. •
 إذا كانت تصرفاتك غیر منطقیة وفقًا لقرار المحكمة. •

 
 استثناءات التخفیض أو الرفض

 ھا بسبب عدم تقدیم اإلخطار إذا:بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، یجب أّال یتم تقلیل تكلفة التعویض أو رفض
 منعتك المنطقة من تقدیم اإلخطار المطلوب. •
 لم تتسلم إخطاًرا بمسؤولیتك عن تقدیم اإلخطار الموصوف أعاله. •
 كان سینتج عن االمتثال للمتطلبات الواردة أعاله على األرجح إلحاق ضرر جسدي بالطفل. •
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 تقدیم اإلخطار المطلوب وفقًا لتقدیر المحكمة أو القاضي اإلداری في حال: ویجوز عدم تقلیل تكلفة التعویض أو رفضھا لعدم

 لم تكن متعلًما أو ال تُجید الكتابة باللغة اإلنجلیزیة. •
 سینتج عن االمتثال للمتطلبات الواردة أعاله على األرجح إلحاق ضرر معنوي حاد بالطفل. •

 
 

  المالحظات واألسئلة
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 الملحق "أ": التعریفات
كون لدیك یبسبب أن اللغة المستخدمة في القانون لغة محددة جدًا، فقد أوردنا بعض التعریفات لمساعدتك على فھم القانون. وبصفتك والدًا، یلزم أن 

 روعي متزاید بما تقرأه، فعلى سبیل المثال، استخدام المصطلح "یجب" في القانون مختلف عن استخدام "یجوز". فالمصطلح "یجب" یعني أمو
 "مطلوب حدوثھا". أما كلمة "یجوز" فتعني أن ھناك تخییر بین فعل شيء أو تركھ. ال تتضمن ھذه الوثیقة كل مصطلح معّرف في القانون. تحدث

ة بمنطقتك مییإلى موظفي منطقتك ومستشاري الوكالة التعلیمیة بالمنطقة وغیرھم من اآلباء وموظفي برنامج اتصال األُسرة بالُمعِلّم في الوكالة التعل
 ، من أجل الحصول على مساعدة في فھم معاني الكلمات األخرى.ASKوموظفي مركز موارد 

 
 الیوم، یوم العمل، الیوم الدراسي

ات زیعني األیام من االثنین إلى الجمعة، باستثناء اإلجازات الفیدرالیة وإجا یوم العملیعني أي یوم ما لم یُحدد بكونھ یوم عمل أو یوم دراسي.  الیوم
لھا نفس المعنى لكل األطفال في المدرسة، بما في ذلك األطفال ذوي  األیام الدراسیةالوالیة (ما لم یتم تضمین اإلجازات في تحدید أیام العمل). 

 اإلعاقة أو األطفال من غیر ذوي اإلعاقة.
 

 التعلیم العام المالئم المجاني
 ما یرتبط بھ من خدمات والذي التعلیم العام المالئم المجاني ھو التعلیم الخاص و

 یتم تقدیمھ على نفقة الدولة تحت إشراف الحكومة وتوجیھھا وبدون أي نفقات. .1
 یستوفي معاییر الوالیة، بما في ذلك متطلبات قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة. .2
 یتضمن تعلیًما مالئًما لمرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائیة والمرحلة الثانویة. .3
 یتم تقدیمھ بحیث یتوافق مع برنامج التعلیم الفردي. .4

 
 األطفال والشباب المشردون

  --المصطلح "األطفال والشباب المشردون" 
 (أ) یعني األشخاص الذین یفتقدون إلى مسكن للمبیت ثابت ومنتظم ومالئم. 

  --ب) یشمل
فقد المنزل أو بسبب الصعوبات االقتصادیة أو ألي سبب ) األطفال والشباب الذین یتشاركون منزالً مع أفراد آخرین بسبب 1(

مشابھ ویعیشون في فنادق صغیرة أو كبیرة أو في سیارات اإلقامة المتنقلة أو في أماكن المخیمات بسبب عدم وجود مساكن بدیلة مالئمة، 
مستشفى أو الذین ینتظرون التسكین في أو الذین یعیشون في مالجئ طوارئ أو مالجئ مؤقتة، أو الذین ھجرھم والداھم وتركوھم في ال

 دار رعایة بدیلة.
) األطفال والشباب الذین لدیھم مسكن أولّي للمبیت یُعَّد مكانًا عاًما أو خاًصا غیر مخصص من أجل، أو غیر مستخدم في 2(

 المعتاد من أجل، السكنى كمبیت منتظم لإلنسان.
واقف أو أماكن عامة أو مباٍن مھجورة أو مساكن عشوائیة أو مواقف ) األطفال والشباب الذین یعیشون في سیارات أو م3(

 الحافالت أو القطارات أو األماكن المشابھة. 
 ).3) إلى (1) األطفال المھاجرون الذین یوصفون بأنھم أطفال یعیشون في الظروف المبینة في الفقرات من (4(

42 U.S.C. §11434a (42  أ11431القانون األمریكي المادة)(وما یلیھا ( 
 

 )IEPبرنامج التعلیم الفردي (
. تُسجل اھو سجل كتابي بخدمات التعلیم الخاص التي تُقدَم إلى الشخص المؤھل والتي یقوم فریق برنامج التعلیم الفردي بوضعھا ومراجعتھا وتنقیحھ

حصول یم الفردي وتنص كتابةً على التزام بالموارد الضروریة لوثیقة برنامج التعلیم الفردي القرارات التي تم التوصل إلیھا في اجتماع برنامج التعل
 الشخص المؤھل على الخدمات المطلوبة التي تالئم احتیاجات التعلم الخاصة للفرد.

 
 فریق برنامج التعلیم الفردي

 مجموعة أشخاص مسئولون عن وضع برنامج تعلیم فردي ومراجعتھ وتنقیحھ من أجل الطفل ذي اإلعاقة.
 ماللغة األ

 تعني ما یلي: اللغة األمحینما تُستخدم فیما یتعلق بشخص لدیھ إتقان محدود للغة اإلنجلیزیة، فإن 
 اللغة التي یستخدمھا ذلك الشخص عادةً، أو، في حالة الطفل، اللغة التي یستخدمھا عادةً والدا الطفل، •
 یستخدمھا الطفل عادةً في بیئة المنزل أو البیئة التعلیمیة.وفي كل اتصال مباشر مع الطفل، (بما في ذلك تقییم الطفل)، اللغة التي  •

 
 ھي وسیلة تواصل یستخدمھا األشخاص عادةً  اللغة األمبالنسبة لشخص یعاني من الصمم أو العمى، أو بالنسبة لشخص لیس لدیھ لغة مكتوبة، فإن 

 (مثل لغة اإلشارة أو طریقة برایل أو التواصل الشفھي).
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 الوالد
 :يالوالد یعن
 الوالد الطبیعي أو المتبني للطفل •
لكافل االوالد الذي یكفل الطفل، ما لم یحظر قانون الوالیة أو لوائحھا أو تحظر االلتزامات التعاقدیة مع الوالیة أو الھیئة المحلیة الوالد  •

 للطفل أن تكون لھ صفة الوالد.
 الوصي (لكن لیس الوالیة إذا كان الطفل خاضعًا لوصایة الوالیة). •
شخص یحل محل الوالد الطبیعي أو الوالد بالتبني (بما في ذلك الجد أو زوج األم أو زوجة األب أو غیرھم من األقارب) الذین یعیش  •

 معھم الطفل، أو أي شخص یكون مسؤول قانونًا عن رعایة الطفل.
 الوالد البدیل الذي یتم تعیینھ. •

 
 معلومات تعریف الشخصیة

 إذا كانت تتضمن ما یلي: ریف الشخصیةمعلومات تعتكون المعلومات 
 اسم الطفل أو والد الطفل أو غیره من أفراد األسرة. •
 عنوان الطفل. •
 الرقم التعریفي الشخصي، مثل رقم التأمین االجتماعي للطفل أو رقم الطالب. •
 ن الیقین.قائمة بالصفات الشخصیة أو غیرھا من المعلومات التي تجعل من الممكن تحدید الشخص بدرجة كبیرة م •

 
 اإلخطار الكتابي المسبق

المسبق ھو إخطار إلى اآلباء باإلجراء المقترح أو المرفوض كجزء من برنامج التعلیم الفردي الخاص بالتعلیم الخاص.  یحق  اإلخطار الكتابي
لتعلیمي أو حدید الطفل وتقییمھ وتحدید مكانھ الآلباء الحصول على إخطار كتابي قبل أن تقترح المنطقة أو الوكالة التعلیمیة أو ترفض بدء أو تغییر ت

سألة م توفیر تعلیم عام مالئم مجاني.  یجب تقدیم ھذا اإلخطار خالل فترة زمنیة معقولة قبل أي إجراء مقترح.  یجب أن یكون االقتراح أو الرفض
 یكون لفریق برنامج التعلیم الفردي سلطة اتخاذ قرار بشأنھا.

 
 ظروف تأدیبیة خاصة

أو  Iھي المخدرات أو غیرھا من مواد المخدرات أو المواد الممنوعة المحددة في المالحق  اد المخدرة التي یخضع استخدامھا للرقابةالمو •
II  أوIII  أوIV  أوV  في الجزءC)202 من (Controlled Substances Act ) (قانون العقاقیر المحظورة)القانون األمریكي  21

C.S.U  المادةc)812  .(( للحصول على القائمة، اّطلع علىhttp://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html 
 

ھي مادة یخضع استخدامھا للرقابة، لكن ال تشمل مادة یخضع استخدامھا للرقابة یمكن حیازتھا أو استخدامھا  المادة المخدرة غیر القانونیة •
بشكل قانوني تحت إشراف أخصائي رعایة صحیة مرخص لھ أو تتم حیازتھا أو استخدامھا تحت إشراف أي سلطة أخرى بموجب ھذا 

 .القانون أو بموجب أي أحكام أخرى للقانون الفیدرالي
 
 

  —إصابة جسدیة تشتمل على  اإلصابة الجسدیة الخطیرة یعنيمصطلح  •
o  .مخاطر كبیرة بالوفاة 
o  .ألم جسدي ھائل 
o  .تشوھات مزمنة وواضحة 
o .فقد أو تلف مزمن لوظیفة طرف من أطراف الجسم أو عضو من أعضائھ أو لملكة عقلیة 

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

، قانون 18من الباب  930) من القسم الفرعي األول (ز) من القسم 2یعني المعنى المبین للمصطلح "سالح خِطر" في الفقرة ( السالح •
الوالیات المتحدة.  مصطلح "لسالح الخطیر" یعني أي سالح أو جھاز أو أداة أو مادة حیة أو غیر حیة، تُستخدم في، أو قادرة على، 

 1/2 2ب في الوفاة أو في إصابة جسدیة خطیرة، باستثناء أن ھذا المصطلح ال یشمل سكین الجیب الذي یقل طول شفرتھ عن التسب
 بوصة. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00000930----000-.html 
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 الملحق "ب": االختصارات

 المصطلح االختصار
AEA  بالمنطقةالوكالة التعلیمیة 
ALJ قاضي القانون اإلداري 
BIP خطة التدخل السلوكي 
CIL مركز الحیاة المستقلة 
DE إدارة آیوا التعلیمیة 

IDEA قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة 
IEE عملیة التقییم التعلیمیة المستقلة 
IEP برنامج التعلیم الفردي 

FAPE التعلیم العام المالئم المجاني 
FERPA قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة 

LEA وكالة التعلیم المحلیة 
MD تحدید مظاھر اإلعاقة 

PWN اإلخطار الكتابي المسبق 
SEA الوكالة التعلیمیة بالوالیة 

 
الملحق "ج": قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، الجزء "ب" اإلخطار الكتابي بشأن استخدام التأمین 

 العامة أو اإلعانات
أنت تتلقى ھذا اإلخطار الكتابي من أجل منحك معلومات تخص حقوقك وعناصر حمایتك بموجب الجزء "ب" من قانون تعلیم األشخاص ذوي 

تعلیمیة ل، بحیث یمكنك اتخاذ قرار ُمستنیر بشأن ما إذا كان ینبغي علیك منح موافقتك الكتابیة للسماح للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة ا(IDEAاإلعاقة (
یة أو من مبمنطقتك باستخدام اإلعانات العامة لطفلك أو التأمین من أجل دفع مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة المطلوب من المنطقة التعلی

عاقة شخاص ذوي اإلالوكالة التعلیمیة بالمنطقة تقدیمھا مجانًا لك ولطفلك بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.  یشترط قانون تعلیم األ
لعامة لك أو اإخبارك بحقوقك وعناصر الحمایة المتوفرة لك حینما تسعى المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك استخدام التأمین واإلعانات 

 لطفلك من أجل دفع مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة.
 

، تقوم إدارة آیوا التعلیمیة بتضمین ھذا اإلخطار المطلوب في Medicaidحقة للحصول على على الرغم من أنھ لیست كل األسر مست مالحظة:
 دلیل التدابیر اإلجرائیة ھذا من أجل ضمان تَلَقي كل اآلباء الذین من المفترض الحصول علیھا.

 
 متطلبات اإلخطار

 ي یجب أن یتضمنھا ھذا اإلخطار.  توضح األقسام التالیة متى یجب أن تتلقى ھذا اإلخطار وما ھي المعلومات الت
اصین خیجب أن تتلقى ھذا اإلخطار: قبل أن تسعى أو تستخدم المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة اإلعانات العامة أو التأمین ال •

 ).(شروط الموافقة مبینة أدناه بك أو بطفلك للمرة األولى وقبل أن تحصل على موافقتك باستخدام تلك اإلعانات والتأمین للمرة األولى
 بعد ذلك. سنویًا •

 
 یجب أن یكون ھذا اإلخطار:

 كتابیًا، •
 بلغة مفھومة للجمھور. •
 بلغتك األم أو بوسیلة تواصل أخرى تستخدمھا، ما لم یكن من غیر الُمجدي بوضوح القیام بذلك. •

 
 سیوضح ھذا اإلخطار:

ة أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك منك قبل أن تتمكن من استخدام اإلعانات العامة أو الموافقة التي یجب أن تحصل علیھا المنطقة التعلیمی •
 التأمین الخاصین بك أو بطفلك للمرة األولى. 

نت اأحكام "المجانیة" في قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تنطبق على المنطقة التعلیمیة أو على الوكالة التعلیمیة بالمنطقة إذا ك •
 لى استخدام اإلعانات العامة أو التأمین الخاصین بك أو بطفلك. تسعى إ

حقك في سحب موافقتك على اإلفصاح عن معلومات تعریف شخصیة طفلك إلى وكالة برنامج اإلعانات العامة أو التأمین بالوالیة في أي  •
 وقت. 
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 المسئولیة المستمرة للمنطقة التعلیمیة لضمان توفیر التعلیم الخاص وجمیع الخدمات المتعلقة بھ إلى طفلك مجانًا لك أو لطفلك، حتى إذا •
 سحبت موافقتك أو رفضت أن تقدم الموافقة. 

 
 متطلبات الموافقة

انات العامة أو التأمین الخاصین بك في الماضي من أجل دفع مقابل في حالة عدم وصول المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك إلى اإلع
ین المبینة دالخدمات التي كان یجب تقدیمھا لطفلك بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة مجانًا لك أو لطفلك، تُطبّق جمیع متطلبات موافقة الوال

 أدناه.
 

ة بمنطقتك من استخدام اإلعانات العامة أو التأمین الخاصین بك أو بطفلك للمرة األولى لكي تدفع قبل أن تتمكن المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمی
خة.  رّ مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، یجب أن تحصل على موافقتك الكتابیة الموقّعة والمؤ

یمیة أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك نموذج موافقة لكي توقعھ وتؤّرخھ.  الحظ أنھ مطلوب من المنطقة التعلیمیة وبصفة عامة، ستقدم لك المنطقة التعل
 أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك الحصول على موافقتك مرة واحدة فقط.  

 متطلب الموفقة ھذا لھ جزءان.  
إلى وكالة الوالیة المسؤولة عن إدارة برنامج اإلعانات العامة أو  الموافقة على اإلفصاح عن معلومات تعریف الشخصیة الخاصة بطفلك .1

 التأمین الخاص بوالیتك 
قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة وأحكام سریّة المعلومات في قانون تعلیم األشخاص ذوي  –بموجب القانون الفیدرالي 

یة بالمنطقة الحصول على موافقتك الكتابیة قبل اإلفصاح عن معلومات تعریف یجب على المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیم –اإلعاقة 
الشخصیة (مثل اسم طفلك أو عنوانھ أو رقم التعریف االجتماعي أو رقم الطالب أو برنامج التعلیم الفردي أو نتائج التقییم) من السجالت 

التعلیمیة بمنطقتك، مع بعض االستثناءات.   في ھذا الموقف، یجب التعلیمیة لطفلك إلى أي طرف بخالف المنطقة التعلیمیة أو الوكالة 
على منطقتك التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح عن معلومات تعریف الشخصیة ألغراض إرسال 

أمین أو اإلعانات العامة.  یجب أن تحدد موافقتك معلومات الفواتیر إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة، وھي وكالة الوالیة التي تدیر برنامج الت
التعریف الشخصیة التي یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة اإلفصاح عنھا (على سبیل المثال، سجالت المعلومات 

ن اد الفواتیر للتعلیم الخاص وما یرتبط بھ مالمتعلقة بالخدمات التي یجوز تقدیمھا إلى طفلك)، وغرض اإلفصاح (على سبیل المثال، إعد
خدمات)، والوكالة التي یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك اإلفصاح عن المعلومات لھا (على سبیل المثال، 

Medicaid   .(أو أي وكالة أخرى في والیتك تُدیر برنامج اإلعانات العامة أو التأمین 
موافقتك واإلفصاح عن معلومات تعریف شخصیة طفلك إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة، یجوز لك أن تطلب نسخة من  إذا اخترت أن تقدم

 .السجالت التي أفصحت عنھا إلى تلك الوكالة من المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك وأن تحصل على ھذه النسخة التي طلبتھا
 

 مة أو التأمینبیان الوصول إلى اإلعانات العا .2
 یجب أن تتضمن موافقتك بیانًا یحدد أنك تفھم وتوافق على أنھ یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك استخدام اإلعانات

لیم ، أي التع300قانون اللوائح الفیدرالیة الجزء  34العامة أو التأمین الخاصین بك أو بطفلك من أجل الدفع نظیر الخدمات بموجب 
 الخاص والخدمات ذات الصلة وفقًا لقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
انون تعلیم ق ینطبق كال الجزأین من متطلب الموافقة على المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة المسؤولة عن تقدیم الخدمات لطفلك بموجب

طفلك إلى مدرسة جدیدة في نفس المنطقة التعلیمیة، لن یُطلب منك تقدیم موافقة جدیدة ألن  األشخاص ذوي اإلعاقة.  على سبیل المثال، إذا انتقل
سة رالمنطقة التعلیمیة نفسھا ال تزال مسؤولة عن تقدیم الخدمات لطفلك بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.  لكن إذا سجلت طفلك في مد

لمنطقة التعلیمیة الجدیدة المسؤولة عن تقدیم الخدمات لطفلك بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي جدیدة في منطقة تعلیمیة جدیدة، یجب أن تحصل ا
موافقة التي لاإلعاقة على موافقة جدیدة منك قبل أن تتمكن من تقدیم فواتیر برنامج التأمین واإلعانات العامة لطفلك للمرة األولى.  یجب أن تتضمن ا

لجدیدة لطفلك كال جزئي الموافقة المبینة أعاله.  ینطبق التحلیل نفسھ على الخدمات التي تقدمھا الوكالة التعلیمیة ستقدمھا إلى المنطقة التعلیمیة ا
لتعلیمیة ا بمنطقتك.  في حال انتقالك إلى منطقة مختلفة داخل نفس الوكالة التعلیمیة بالمنطقة، لن تحتاج إلى تقدیم موافقة جدیدة لخدمات الوكالة

 بالمنطقة.
 

 لموافقة السابقةا
الخاصة  ةإذا كنت قد منحت موافقتك في الماضي إلى منطقة مدرستك أو إلى الوكالة التعلیمیة بالمنطقة على الوصول إلى التأمین أو اإلعانات العام

یلزم على المنطقة  بك أو بطفلك من أجل دفع مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بھ بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، ال
 التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة الحصول على موافقة جدیدة منك في حال توفر الشرطین التالیین:  

 . ال یوجد تغییر على أي مما یلي: نوع الخدمات التي یجب تقدیمھا إلى طفلك (على سبیل المثال، العالج البدني أو عالج النطق)، أو كمیة1
ي یجب تقدیمھا إلى طفلك (على سبیل المثال، الساعات كل أسبوع لمدة العام الدراسي)، أو تكلفة الخدمات (أي المبلغ الذي یتم الخدمات الت

 تقاضیھ من برنامج التأمین واإلعانات العامة).
ھذه  ي. الموافقة التي قدمتھا مسبقًا موجودة لدى المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة ُمسّجلة في مستندات رسمیة.  یجب أن تف2

میة أو یالموافقة السابقة بالمتطلبات التي كان معموالً بھا بموجب اللوائح السابقة لقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعرف المنطقة التعل
لمنطقة ا الوكالة التعلیمیة بالمنطقة الشروط الُمطبّقة على تلك اللوائح السابقة.  من أمثلة الموافقات السابقة التي یجوز أن تكون موجودة لدى
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مثل وكالة  وكالة أخرى التعلیمیة الخاصة بك أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة في مستنداتھا الرسمیة نموذج موافقة الوالد الذي أعطیتھ مباشرةً إلى
Medicaid .بوالیة آیوا 

 
لتعلیمیة أو احتى إذا لم یكن مطلوبًا من منطقتك التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة الحصول على موافقة جدیدة منك، یجب أن تقدم لك المنطقة 

فواتیر لبرنامج التأمین أو اإلعانات العامة الخاصة بك أو بطفلك من الوكالة التعلیمیة بالمنطقة ھذا اإلخطار قبل أن یحق لھا االستمرار في إرسال 
 أجل دفع مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
جل دفع العامة الخاصة بك أو بطفلك من أ إذا كان لدى المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة بالفعل موافقة على استخدام التأمین أو اإلعانات

لیمیة عمقابل التعلیم الخاص وما یرتبط بھ من خدمات بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، یجب أن تطلب المنطقة التعلیمیة أو الوكالة الت
المثال، العالج البدني أو عالج النطق)، أو الكمیة  بالمنطقة منك أن تقدم موافقة جدیدة حینما یكون ھناك تغییر في أي مما یلي: النوع (على سبیل

 لتأمین).و ا(على سبیل المثال، الساعات لكل أسبوع طوال العام الدراسي)، أو تكلفة الخدمات (المبلغ الذي یتم تقاضیھ من برنامج اإلعانات العامة أ
 

لى العالج البدني، ومن ثم، فإن الخدمات التي یتم إرسال فواتیر بھا من أمثلة التغیر في نوع الخدمات ھو حصول طفلك على عالج للنطق باإلضافة إ
لى ع إلى برنامج التأمین واإلعانات العامة الخاص بك ستكون مختلفة.  من أمثلة التغییرات في كمیة الخدمات ھو إذا كان طفلك یحصل في السابق

ین في األسبوع.  من أمثلة التغییر في تكلفة خدمات طفلك إذا زاد أو نقص ثالث ساعات في األسبوع من التعلیم البدني، ویحصل حالیًا على ساعت
 المبلغ الذي یتم إرسال فاتورة بھ إلى برنامج اإلعانات العامة أو التأمین مقابل خدمة معینة.

 
ى أنك لى موافقة لمرة واحدة، تنص علفي حالة حدوث أي من تلك التغییرات، یجب أن تحصل المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة منك ع

لك من أجل فتفھم وتوافق على أنھ یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة الوصول إلى اإلعانات العامة أو التأمین الخاص بك أو بط
أن تقدم إلى المنطقة التعلیمیة أو إلى الوكالة  دفع مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.  قبل

مجرد تقدیمك ر.  بالتعلیمیة بالمنطقة الموافقة الجدیدة لمرة واحدة، یجب على المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن تقدم لك ھذا اإلخطا
میة أو إلى الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أي موافقة إضافیة من أجل أن تتمكن من لھذه الموافقة لمرة واحدة، لیس مطلوبًا منك أن تقدم إلى المنطقة التعلی

علیمیة تالوصول إلى اإلعانات العامة أو التأمین الخاصین بك أو بطفلك إذا تغیرت خدمات طفلك في المستقبل.  ومع ذلك، یجب أن تستمر المنطقة ال
 ر لك سنویًا.أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة في تقدیم ھذا اإلخطا

 
 أحكام المجانیة

 عناصر الحمایة "المجانیة" في قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلقة باإلعانات العامة أو التأمین ھي كما یلي: 
ن أجل م ال یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك أن تطلب منك االشتراك أو التسجیل في برنامج إعانات عامة أو تأمین .1

حصول طفلك على تعلیم عام مالئم مجاني.  وھذا یعني أنھ ال یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن تجعل برنامج 
اإلعانات العامة أو التأمین شرًطا لكي تقدم لطفلك الخدمات المطلوب أن تقدمھا لطفلك بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة مجانًا 

 إلیك أو إلى طفلك. 
ال یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن تطلب منك دفع مصروفات من أموالك الخاصة، مثل دفع مبلغ مقتطع أو أن  .2

ى طفلك مجانًا.  لتشارك في الدفع نظیر مطالبة بتقدیم الخدمات التي یجب على المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة أن تقدمھا إ
دوالًرا  25على سبیل المثال، إذا كان برنامج التعلیم الفردي لطفلك یتضمن عالًجا للنطق وكان تأمینك یتطلب دفع مساھمة منك قدرھا 

لوكالة التعلیمیة دوالًرا أمریكیًا.  یجب أن تدفع المنطقة التعلیمیة أو ا 25أمریكیًا أو مبلغًا مخفًضا للجلسة، ال یمكن أن تتم محاسبتك على 
 بالمنطقة تكلفة مساھمتك أو المبلغ المخفض من أجل محاسبة برنامج اإلعانات العامة التأمین لك أو لطفلك على الخدمة المعینة. 

خدام ذلك تال یجوز للمنطقة التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة استخدام اإلعانات العامة أو التأمین الخاصین بك أو بطفلك إذا كان اس .3
 التأمین أو تلك اإلعانات سیؤدي إلى:

تخفیض غطائك التأمیني المتاح مدى الحیاة أو أي إعانات تأمینیة أخرى، مثل تخفیض عدد جلسات العالج البدني المسموح بھ  .أ
 ي.مینلطفلك بموجب البرنامج التأمیني، أو تخفیض عدد جلسات خدمات الصحة العقلیة المسموح بھ لك في البرنامج التأ

أن تدفع مقابل الخدمات التي كان سیغطیھا برنامج اإلعانات العامة أو التأمین الخاص بك ألن طفلك سیحتاج أیًضا إلى تلك  .ب
 الخدمات خارج وقت وجود طفلك في المدرسة.

 زیادة قسطك التأمیني أو إلغاء إعاناتك العامة أو تأمینك. .ج
على اإلعفاءات المنزلیة أو المجتمعیة بناًء على إجمالي مصروفاتك  حدوث مخاطر بفقد أھلیتك أو أھلیة طفلك بالحصول .د

 الصحیة.
  

 سحب الموافقة
مات دإذا قدمت موافقتك على إفصاح المنطقة التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة بمعلومات تعریف الشخصیة الخاصة بالطفل إلى إدارة الخ

لوائح (قانون اللوائح الفیدرالیة) ( CFR 34من  99اإلنسانیة ألغراض الوصول إلى برنامج اإلعانات العامة أو التأمین، لدیك الحق بموجب الجزء 
(قانون اللوائح الفیدرالیة)) (لوائح قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة)  CFR 34من  300قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة) والجزء 

 في سحب تلك الموافقة في أي وقت.
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ن بك ر إلى برنامج اإلعانات العامة أو التأمین الخاصیإذا لم تكن ترغب في استمرار منطقتك التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة في إرسال فواتی
 كأو بطفلك عن التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بھ بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، فسیلزم سحب تلك الموافقة على قیام منطقت

 طفل إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة.  ومع ذلك، ال تحتوي لوائحالتعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة باإلفصاح عن معلومات التعریف الشخصیة لل
قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة وقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة على إجراءات لسحب الموافقة على اإلفصاح عن معلومات 

ك التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بمنطقتك على تعریف الشخصیة الخاصة بطفل.  فإذا رغبت في سحب موافقتك، یجب علیك أن تسأل منطقت
موافقة لاإلجراءات الالزم اتباعھا.  على سبیل المثال، یجوز لمنطقتك التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بمنطقتك أن تطلب منك أن تقدم طلب سحب ا

 كتابیًا.
 

 ماذا یحدث بعد أن ترفض تقدیم موافقتك أو بعد أن تسحب موافقتك؟
ع نظیر فلمنطقتك التعلیمیة أو للوكالة التعلیمیة بالمنطقة، بدون موافقتك، أن ترسل فاتورة إلى برنامج اإلعانات العامة أو التأمین للطفل للدال یمكن 

حبت ا سالتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ المطلوب تقدیمھا لطفلك مجانًا بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة إلیك أو إلى طفلك.  إذ
 موافقتك أو رفضت أن تقدم موافقتك بموجب لوائح قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة وقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة، ال یجوز

لشخصیة إلى المنطقتك التعلیمیة أو الوكالة التعلیمیة بالمنطقة استخدام سحبك للموافقة أو رفضك لتقدیم الموافقة على اإلفصاح عن معلومات تعریف 
موجب ببرنامج اإلعانات العامة أو التأمین لرفض تقدیم خدمات التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ إلى طفلك، التي كان یحق لھ الحصول علیھا 

التعلیمیة  یة أو الوكالةقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.  ومن ثم، إذا رفضت أن تقدم الموافقة أو سحبت الموافقة، یقع على عاتق منطقتك التعلیم
و أبالمنطقة مسؤولیة مستمرة لضمان توفیر جمیع الخدمات الضروریة المطلوبة إلى طفلك من أجل الحصول على تعلیم مالئم مجاني بالنسبة إلیك 

 إلى طفلك.
 

خدام یة أو إلى الوكالة التعلیمیة بالمنطقة باستإننا نأمل أن تكون ھذه المعلومات مفیدة لك في اتخاذ إجراء مستنیر بشأن السماح إلى منطقتك التعلیم
وي ذ اإلعانات العامة أو التأمین الخاصین بك أو بطفلك من أجل دفع مقابل التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بھ بموجب قانون تعلیم األشخاص

 اإلعاقة. 
 

استخدام اإلعانات العامة أو التأمین لدفع مقابل التعلیم الخاص للحصول على المزید من المعلومات وعلى توجیھات بشأن المتطلبات التي تحكم 
-http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-b-parentalوالخدمات ذات الصلة بھ، اطلع على: 

consent.html.یمكنك أیًضا االتصال بالموارد الواردة في بدایة ھذا الدلیل  . 
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 موّحدة:الملحق "د": النماذج ال

یة الیوجد في الصفحات التالیة نماذج موّحدة لخیارات حل النزاعات الثالثة الموضحة في ھذا الدلیل.  یوجد نموذج موّحد لتقدیم شكوى إلى الو
 ولطلب عقد مؤتمر وساطة ولتقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة.

 
د ھذه الخیارات.  إذا كنت ال تستخدم نموذًجا، یلزمك التأكد من أن جمیع المعلومات لست مضطًرا إلى استخدام ھذه النماذج إذا كنت ترید استخدام أح

ف صفحات ِض المطلوبة مذكورة في المستند الكتابي الذي ترسلھ إلى مدرسة طفلك وإلى الوكالة التعلیمیة بمنطقة طفلك وإلى إدارة آیوا التعلیمیة.  أ
 إضافیة إذا لزم األمر.

 
ئلة بشأن ھذه النماذج، فالرجاء االتصال بمدرسة طفلك أو بالوكالة التعلیمیة بمنطقة طفلك أو بمحاٍم، أو بأحد الموارد المبینة في إذا كانت لدیك أیة أس

 .10إلى  8الصفحات من 
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 النموذج الموّحد: شكوى إلى الوالیة بشأن قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة 
 

 22حات من فیجوز لك استخدام ھذا النموذج إذا كنت ترید تقدیم شكوى إلى الوالیة تتعلق بقانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.  العملیة مبینة في الص اإلرشادات:
 .  بعد ملء ھذا النموذج، أرسل نسًخا إلى دلیل التدابیر اإلجرائیة لآلباء (حقوق اآلباء في التعلیم الخاص)من  23إلى 

 طقة (المناطق) التعلیمیة المعنیة. ) المن1(
  ) الوكالة التعلیمیة بالمنطقة المعنیة. 2(
 ,.Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St) إدارة آیوا التعلیمیة على العنوان التالي، 3(

Des Moines, IA 50319-0146   
 

 استخدم الصفحة التالیة أو أوراًقا إضافیة، إذا لزم األمر.امأل ھذا النموذج بالكامل.  
 
 

إنني أقدم شكوى إلى الوالیة بشأن تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة.  إنني أطلب تحقیق إدارة آیوا التعلیمیة.  إنني أتھم     التاریخ:
 اعد الوالیة واللوائح الفیدرالیة.الوكاالت العامة بمخالفة متطلبات قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم تنفیذ قو

 
      التوقیع:      اسمي:

             عنواني:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:
      البرید المتوفر (إذا كان متوفًرا):     الھاتف:

 
 یلي:نعم/ال إذا كانت اإلجابة ھي "نعم"، فالرجاء ملء ما   ھل ھذه شكوى بشأن طفل معین؟ 

     تاریخ میالد الطفل:      اسم الطفل:
       إذا لدیھ اسم آخر، فما ھو؟    نعم/ال        ھل للطفل اسم آخر؟

             عنوان الطفل:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

              
    ذكر معلومات االتصال الخاصة بالطفل.إذا كان ُمشّردًا، فالرجاء     نعم/ال       ھل الطفل "مشّرد"؟  

           الطفل: یعیشالمنطقة التعلیمیة حیث 
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

          الطفل: یرتادھاالمنطقة التعلیمیة حیث توجد المدرسة التي 
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

         اسم مبنى المدرسة الذي یرتاده الطفل:
 

 .3إلى  1مطلوبة إذا كانت الشكوى تخص طفالً معیًنا.  إذا لم تكن الشكوى تخص طفالً معینًا، یُوصى باألسئلة من  3إلى  1األسئلة من  :مالحظة
 

 طبیعة المشكلة: .1
 
 

 حقائق القضیة المتعلقة بالمشكلة: .2
 
 

 الذي تقترحھ للمشكلة:الحل  .3
 
 

   نعم/ال       ھل ھذا اإلخالل المزعوم قد وقع قبل تلقي إدارة آیوا التعلیمیة لھذه الشكوى بما ال یزید عن عام واحد.     .4
 

لومات االتصال الخاصة بك إذا كانت اإلجابة ھي نعم، فاذكر اسمك ومع نعم/ال           ھل ملء ھذا النموذج شخص آخر غیر الوالد، مثل إحدى المنظمات؟  
    وعالقتك بالوالد، إذا كانت مختلفة عن المذكورة أعاله:

__________________________________________________________________________________________
___ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فالرجاء ذكر اسم ھذا الشخص  عم/ال   ن       ھل ھناك شخص آخر غیر مذكور في ھذا النموذج یعتبر والدًا للطفل أو وصیًا علیھ؟ 
      ومعلومات االتصال وعالقتھ بالطفل:

__________________________________________________________________________________________
___  
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 الُمقدمة إلى الوالیة.یجوز لك استخدام ھذه الصفحة لتقدیم معلومات إضافیة بشأن الشكوى 
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 النموذج الموّحد: الشكوى وفقًا لألصول القانونیة ("طلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة")
 

لیة مبینة في میجوز لك استخدام ھذا النموذج إذا كنت ترید تقدیم شكوى وفقًا لألصول القانونیة وتطلب عقد جلسة استماع وفقًا لألصول القانونیة.  الع اإلرشادات:
 .  بعد ملء ھذا النموذج، أرسل نسًخا إلى دلیل التدابیر اإلجرائیة لآلباء (حقوق اآلباء في التعلیم الخاص)من  30إلى  23الصفحات من 
 ) المنطقة (المناطق) التعلیمیة المعنیة. 1(
 ) الوكالة التعلیمیة بالمنطقة المعنیة. 2(
 ,.Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St) إدارة آیوا التعلیمیة على العنوان التالي، 3(

Des Moines, IA 50319-0146   
 

 استخدم الصفحة التالیة أو أوراًقا إضافیة، إذا لزم األمر.امأل ھذا النموذج بالكامل.  
 
 

إنني أقدم شكوى وفًقا لألصول القانونیة بشأن طفلي.  إنني أطلب عقد جلسة استماع وفق لألصول القانونیة أمام قاضي     التاریخ:
 قانون إداري ُمعیّن من قِبَل إدارة آیوا التعلیمیة.

 
     تاریخ میالد الطفل:      اسم الطفل:

       ھو؟إذا لدیھ اسم آخر، فما     نعم/ال        ھل لطفلك اسم آخر؟
             عنوان الطفل:

    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:
              

    إذا كان ُمشّردًا، فالرجاء ذكر معلومات االتصال الخاصة بالطفل.    نعم/ال       ھل الطفل "مشّرد"؟  
 

           الطفل: یعیشالمنطقة التعلیمیة حیث 
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

          الطفل: یرتادھاالمنطقة التعلیمیة حیث توجد المدرسة التي 
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

         اسم مبنى المدرسة الذي یرتاده الطفل:
 

             اسمي:
             عنواني:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:
      البرید المتوفر (إذا كان متوفًرا):     الھاتف:

             اسم الوالد اآلخر:
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:
      البرید المتوفر (إذا كان متوفًرا):     الھاتف:

 
 المشكلة:طبیعة  .1

 
 

 حقائق القضیة المتعلقة بالمشكلة: .2
 
 

 الحل الذي تقترحھ للمشكلة: .3
 
 

إذا كانت اإلجابة ھي نعم، فاذكر اسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك وعالقتك بالوالد، إذا كانت نعم/ال           ھل ملء ھذا النموذج شخص آخر غیر الوالد؟  
 ____________________________________مختلفة عن المذكورة أعاله:____________

__________________________________________________________________________________________
___ 

 
إذا كانت اإلجابة بنعم، فالرجاء ذكر اسم ھذا الشخص  نعم/ال          ھل ھناك شخص آخر غیر مذكور في ھذا النموذج یعتبر والدًا للطفل أو وصیًا علیھ؟ 

      ومعلومات االتصال وعالقتھ بالطفل:
__________________________________________________________________________________________

___  
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 ل القانونیة.یجوز لك استخدام ھذه الصفحة لتقدیم معلومات إضافیة بشأن الشكوى وفقًا لألصو
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 النموذج الموّحد: طلب لعقد مؤتمر وساطة
  

دلیل التدابیر اإلجرائیة من  28و 27یجوز لك استخدام ھذا النموذج إذا كنت ترغب في تقدیم طلب لعقد مؤتمر وساطة.  العملیة مبینة في الصفحات  اإلرشادات:
 .  بعد ملء ھذا النموذج، أرسل نسًخا إلى لآلباء (حقوق اآلباء في التعلیم الخاص)

 ) المنطقة (المناطق) التعلیمیة المعنیة. 1(
 ) الوكالة التعلیمیة بالمنطقة المعنیة. 2(
 ,.Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St) إدارة آیوا التعلیمیة على العنوان التالي، 3(

Des Moines, IA 50319-0146   
 

 استخدم الصفحة التالیة أو أوراًقا إضافیة، إذا لزم األمرامأل ھذا النموذج بالكامل.  
 
 

 أود أن أطلب مؤتمر وساطة یتعلق بالتعلیم الخاص بشأن طفلي.          التاریخ:
 

     تاریخ میالد الطفل:      اسم الطفل:
       لدیھ اسم آخر، فما ھو؟إذا     نعم/ال        ھل لطفلك اسم آخر؟

             عنوان الطفل:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

              
    إذا كان ُمشّردًا، فالرجاء ذكر معلومات االتصال الخاصة بالطفل.    نعم/ال       ھل الطفل "مشّرد"؟  

 
           الطفل: یعیشالمنطقة التعلیمیة حیث 

              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

          الطفل: یرتادھاالمنطقة التعلیمیة حیث توجد المدرسة التي 
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:

         اسم مبنى المدرسة الذي یرتاده الطفل:
 

             اسمي:
             عنواني:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:
      البرید المتوفر (إذا كان متوفًرا):     الھاتف:

             اسم الوالد اآلخر:
              العنوان:
    الرمز البریدي:    الوالیة:      المدینة:
      متوفًرا):البرید المتوفر (إذا كان      الھاتف:

  
 طبیعة المشكلة: .1

 
 

 حقائق القضیة المتعلقة بالمشكلة: .2
 
 

 الحل الذي تقترحھ للمشكلة: .3
 
 

إذا كانت اإلجابة ھي نعم، فاذكر اسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك وعالقتك بالوالد، إذا كانت نعم/ال           ھل ملء ھذا النموذج شخص آخر غیر الوالد؟  
 المذكورة أعاله:________________________________________________مختلفة عن 

__________________________________________________________________________________________
___ 

 
انت اإلجابة بنعم، فالرجاء ذكر اسم ھذا الشخص إذا ك نعم/ال          ھل ھناك شخص آخر غیر مذكور في ھذا النموذج یعتبر والدًا للطفل أو وصیًا علیھ؟ 

      ومعلومات االتصال وعالقتھ بالطفل:
__________________________________________________________________________________________

___ 
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 مؤتمر الوساطة.یجوز لك استخدام ھذه الصفحة لتقدیم معلومات إضافیة بشأن طلبك الُمقدَّم لعقد 
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