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اإلعاقة، من المدارس تقدیم إشعار  ذوي)، وھو القانون الفیدرالي المتعلق بتعلیم الطالب IDEAیتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (
ألولیاء أمور الطفل ذي اإلعاقة یحتوي على شرحٍ كامٍل بشأن الضمانات اإلجرائیة المتوفرة بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA ائح وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة.  ینبغي إعطاء نسخة من ھذا اإلشعار إلى أولیاء األمور مرة واحدة في السنة، وھذا ولو
) 2أو بمجرد طلب ولي األمر للتقییم؛ و( األولیة اإلحالة) عند 1باستثناء وجوب إعطاء نسخة إلى أولیاء األمور في الحاالت التالیة:  (

 300.153وحتى البند  300.151§§من البند  34األولى المقدمة للوالیة بموجب بنود قانون اللوائح الفیدرالیة  عند استالم الشكوى
) عند اتخاذ قرار باتخاذ إجراء تھذیبي ینص 3في العام الدراسي؛ و( 300.507§وبمجرد استالم أول شكوى قانونیة بموجب البند 

 ](a)300.504§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة األمر. [) عند طلب ولي 4على تغییر المكان؛ و (

(تعیین المكان  300.148§ینبغي أن یتضمن إشعار الضمانات اإلجرائیة شرًحا كامالً لكل الضمانات اإلجرائیة المتوفرة بموجب البند 
(إجراءات الشكوى  300.153وحتى  300.151§§من جانٍب واحد في مدرسة خاصة على النفقة العامة)، وبموجب البنود من 

، وبموجب البنود 300.503وحتى  300.502§§(الموافقة)، وبموجب البنود من  300.300§المقدمة للوالیة)، وبموجب البند 
(الضمانات اإلجرائیة في الجزء  300.536وحتى  300.530§§وبموجب البنود من  300.518وحتى  300.505§§من 

(أحكام سریة المعلومات في الجزء الفرعي  300.625حتى  300.610§§، وبموجب البنود الفرعي (ھـ) من لوائح الجزء (ب))
 (و)).  

 تُستعمل المختصرات التالیة في ھذه الوثیقة:

ALJ قاضي المحكمة اإلداریة 
BIP  خطة التدخل السلوكي 

FAPE  التعلیم العام المناسب المجاني 
FERPA  یةقانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوص 

FBA  تقییم السلوك الوظیفي 
IDEA  قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

IEE  التقییم التعلیمي المستقل 
IEP  برنامج التعلیم الفردي 

MDE إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
OSE مكتب التعلیم الخاص 

SOAHR  مكتب الوالیة لجلسات االستماع والقواعد اإلداریة 
  



 4الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 تویاتجدول المح
 11 ................................................................................................................... إشعار الضمانات اإلجرائیة

 11 ............................................................................................................................. معلومات عامة

 11 .............................................................................................................. المسبقاإلشعار المكتوب 

 11 ............................................................................... 300.503§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 11 ........................................................................................................................... إشعار

 11 ................................................................................................................ محتوى اإلشعار

 11 ....................................................................................... التعلیم الفردي كإشعار استخدام برنامج

 11 ........................................................................................................... اإلشعار بلغة مفھومة

 12 ........................................................................................................................... اللغة األصلیة

 12 .................................................................................. 300.29§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 12 ....................................................................................................................... البرید اإللكتروني

 12 ............................................................................... 300.505§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 12 ....................................................................................................... التعریف -موافقة أولیاء األمور 

 12 .................................................................................... 300.9§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 12 ......................................................................................................................... الموافقة

 13 ................................................................................................................... موافقة أولیاء األمور

 13 ............................................................................... 300.300§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 13 ............................................................................................... الموافقة من أجل التقییم المبدئي

 13 .................................................................... القواعد الخاصة للتقییم المبدئي لمن تحت وصایة الوالیة

 13 ........................................................................................... موافقة أولیاء األمور على الخدمات

 14 .................................................................................................... إبطال موافقة أولیاء األمور

 14 ..................................................................................... موافقة أولیاء األمور على إعادات التقییم

 14 ........................................................ توثیق الجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة أولیاء األمور

 15 .................................................................................................... المتطلبات األخرى للموافقة

 15 ............................................................................................................ تقییمات التعلیمیة المستقلةال

 15 ............................................................................... 300.502§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 



 5الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 15 ............................................................................................................................. عام

 15 ....................................................................................................................... التعریفات

 15 ........................................................................... جراء التقییم على النفقة العامةحق أولیاء األمور إل

 16 ............................................................................................ التقییمات التي یبدأھا أولیاء األمور

 16 ......................................................................... طلبات إجراء التقییمات من قاضي المحكمة اإلداریة

 16 ....................................................................................................... معاییر المنطقة التعلیمیة

 16 ........................................................................................................................... المعلومات سریة

 16 ............................................................................................................................... التعریفات

 16 ............................................................................... 300.611§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 17 ...........................................................................................................شخصيالتعریف المعلومات 

 17 .................................................................................. 300.32§البند  34اللوائح الفیدرالیة قانون 

 17 ............................................................................................................... إشعار إلى أولیاء األمور

 17 ............................................................................... 300.612§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 17 ......................................................................................................................... حقوق الوصول

 17 ............................................................................... 300.613§البند  34فیدرالیة قانون اللوائح ال

 18 .......................................................................................................................... سجل الوصول

 18 ............................................................................... 300.614§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 18 ..................................................................................................... السجالت عن أكثر من طفٍل واحد

 18 ............................................................................... 300.615§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 18 ...................................................................................................... قائمة بأنواع المعلومات ومواقعھا

 18 ............................................................................... 300.616§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 18 .................................................................................................................................. الرسوم

 18 ............................................................................... 300.617§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 18 .................................................................................................. تعدیل السجالت بطلب أولیاء األمور

 18 ............................................................................... 300.618§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 18 ................................................................................................... فرصة الحصول على جلسة استماع

 18 ............................................................................... 300.619§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 19 ............................................................................................................... إجراءات جلسة االستماع



 6الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 19 ............................................................................... 300.621§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 19 ...................................................................................................................نتیجة جلسة االستماع

 19 ............................................................................... 300.620§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 19 ............................................................................. التعریف الشخصيالموافقة على اإلفصاح عن معلومات 

 19 ............................................................................... 300.622§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 19 ............................................................................................................................... الضمانات

 19 ............................................................................... 300.623§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 20 ....................................................................................................................... إتالف المعلومات

 20 ............................................................................... 300.624§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 20 ........................................................................................................................... حقوق الطالب

 20 ............................................................................... 300.625§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 20 .................................................................................................................................... الوساطة

 20 .................................................................................................................................الوساطة

 20 ............................................................................... 300.506§البند  34الیة قانون اللوائح الفیدر

 20 ............................................................................................................................. عام

 20 .......................................................................................................................المتطلبات

 21 .................................................................................................................... حیاد الوسیط

 22 ......................................................................................................... لمقدمة للوالیةإجراءات الشكوى ا

 22 ..................................................... االختالف بین شكوى جلسة استماع قانونیة وإجراءات الشكوى المقدمة للوالیة

 22 ............................................................................................... اتباع إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة

 22 ............................................................................... 300.151§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 22 ............................................................................................................................. عام

 22 .................................................................. التدابیر حال الحرمان من الحصول على الخدمات المناسبة

 22 ....................................................................................... كوى المقدمة للوالیةالحد األدنى إلجراءات الش

 22 ............................................................................... 300.152§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 22 ...................................................................................... اإلطار الزمني، الحد األدنى لإلجراءات

 23 ........................................................................................... تمدید الوقت؛ القرار النھائي؛ التنفیذ

 23 ......................................................................... الشكاوى المقدمة للوالیة وجلسات االستماع القانونیة



 7الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 23 .................................................................................................................... تقدیم شكوى للوالیة

 23 ............................................................................... 300.153§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 25 ................................................................................................................ إجراءات الشكوى القانونیة

 25 .................................................................................................................... تقدیم شكوى قانونیة

 25 ............................................................................... 300.507§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 25 ............................................................................................................................. عام

 25 ..................................................................................................... المعلومات ألولیاء األمور

 25 ....................................................................................................................... الشكوى القانونیة

 25 ............................................................................... 300.508§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 25 ............................................................................................................................. عام

 25 ................................................................................................................ محتوى الشكوى

 25 .................................................................... قبل جلسة استماع بشأن شكوى قانونیةاإلشعار المطلوب 

 26 .................................................................................................................. كفایة الشكوى

 26 .................................................................................................................. تعدیل الشكوى

 26 ................................................................................... یمیة على الشكوى القانونیةرد المنطقة التعل

 26 ..................................................................................... رد الطرف اآلخر على الشكوى القانونیة

 26 ...................................................................................................................... نماذج االستمارات

 26 ............................................................................... 300.509§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 27 ......................................................... مكان الطفل بینما لم یُفصل في الشكوى القانونیة وجلسة االستماع القانونیة

 27 ............................................................................... 300.518§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 27 ............................................................................................................................. عملیة الحل

 27 ............................................................................... 300.510§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 27 .................................................................................................................... اجتماع الحل

 28 ....................................................................................................................... فترة الحل

 28 ............................................................ یوًما من أیام التقویم 30التعدیالت على فترة الحل المقدرة بمدة 

 28 ......................................................................................................... اتفاق التسویة المكتوب

 28 ........................................................................................................... راجعة االتفاقفترة م



 8الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 29 ....................................................................................................... جلسات االستماع للشكاوى القانونیة

 29 ........................................................................................................... جلسة استماع قانونیة محایدة

 29 ............................................................................... 300.511§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 29 ............................................................................................................................. عام

 29 ............................................................................................... قاضي المحكمة اإلداریة المحاید

 29 ............................................................................................... موضع جلسة االستماع القانونیة

 29 ...................................................................................... اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع

 29 ................................................................................................ االستثناءات في اإلطار الزمني

 29 .................................................................................................................. حقوق جلسة االستماع

 29 ............................................................................... 300.512§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 29 ............................................................................................................................. عام

 30 ................................................................................................ اإلفصاح عن معلومات إضافیة

 30 .................................................................................... وق أولیاء األمور في جلسات االستماعحق

 30 ................................................................................................................ قرارات جلسة االستماع

 30 ............................................................................... 300.513§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 30 ................................................................................................. قرار قاضي المحكمة اإلداریة

 30 .................................................................................................................مادة التفسیریةال

 30 ...................................................................................... طلب منفصل لعقد جلسة استماع قانونیة

 31 .................................................................... نقل النتائج والقرار إلى الھیئة االستشاریة وعامة الشعب

 32 ................................................................................................................................. االستئنافات

 32 ..................................................................................... واالستئناف، والمراجعة المحایدةالقرار النھائي، 

 32 ............................................................................... 300.514§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 32 .................................................................................................. قرار جلسة االستماع النھائي

 32 ............................................................................................. األطر الزمنیة ومالءمة جلسات االستماع

 32 ............................................................................... 300.515§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 32 ................................................................الدعاوى المدنیة، بما فیھا المدة الزمنیة التي ستُقّدم فیھا تلك الدعاوى

 32 ............................................................................... 300.516§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 



 9الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 32 ............................................................................................................................. عام

 32 .................................................................................................................. المھلة الزمنیة

 32 ........................................................................................................... اإلجراءات اإلضافیة

 33 .................................................................................................. اختصاصات المحاكم المحلیة

 33 ............................................................................................................... القاعدة التفسیریة

 33 .......................................................................................................................... أتعاب المحاماة

 33 ............................................................................... 300.517§البند  34الفیدرالیة قانون اللوائح 

 33 ............................................................................................................................. عام

 33 .................................................................................................................... منح األتعاب

 35 ..................................................................................... یب األطفال ذوي اإلعاقةأداإلجراءات المتخذة عند ت

 35 ................................................................................................................. سلطة موظفي المدرسة

 35 ............................................................................... 300.530§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 35 ................................................................................................... الحكم في كل حالة على حدة

 35 ............................................................................................................................. عام

 35 ............................................................................................................... السلطة اإلضافیة

 35 ........................................................................................................................ الخدمات

 36 ........................................................................................................... إثبات إظھار اإلعاقة

 36 ................................................................................... إثبات أن السلوك كان إظھاًرا إلعاقة الطفل

 36 .............................................................................................................. الظروف الخاصة

 37 ....................................................................................................................... التعریفات

 37 ................................................................................................................................... إشعار

 37 ............................................................................................. یبیةأدتغییر الوضع بسبب عملیات فصل ت

 37 ............................................................................... 300.536§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 37 ............................................................................................................................ تحدید المكان

 37 ............................................................................... 300.531§ البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 37 ............................................................................................................................... االستئناف

 37 ............................................................................... 300.532§ البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 



 10الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 37 ............................................................................................................................. عام

 38 ................................................................................................ سلطة قاضي المحكمة اإلداریة

 38 ................................................................................................................. الوضع أثناء االستئناف

 38 ............................................................................... 300.533§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 38 ............................................ الخاص والخدمات المرتبطة بھ لتعلیملبعد  مؤھلین یسولإجراءات حمایة األطفال الذین 

 38 ............................................................................... 300.534§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 38 ............................................................................................................................. عام

 38 ..................................................................................... یبیةأداألساس المعرفي الالزم للمسائل الت

 39 ........................................................................................................................ االستثناء

 39 .............................................................................. الشروط المطبقة إذا لم یكن ھناك أساس معرفي

 39 ..........................................................اإلحالة إلى سلطات تنفیذ القانون والسلطات القضائیة واتخاذھا اإلجراءات

 39 ............................................................................... 300.535§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 39 ................................................................................................................... نقل السجالت

 40 ........................ متطلبات تعیین الوضع من جانٍب واحد بواسطة أولیاء أمور األطفال في المدارس الخاصة على النفقة العامة

 40 ...................................................................................................................................... عام

 40 ............................................................................... 300.148§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 40 ............................................................................. التعویض مقابل تعیین الوضع في مدرسة خاصة

 40 ................................................................................................................... حد التعویض

 40 ................................................................................ نقل حقوق أولیاء األمور عند بلوغ الطالب سن الرشد

 40 ............................................................................... 300.520§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 42 ........................................................................................................... التعریفات الفیدرالیة -المرفق أ 

 42 .................................................................................................................. إصابة جسدیة خطیرة

 42 ................................................................................. (ح) 1365قانون الوالیات المتحدة  18الباب 

 42 .......................................................................................................................... السالح

 



 11الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 إشعار الضمانات اإلجرائیة

 معلومات عامة

 اإلشعار المكتوب المسبق

 300.503§البند  34قانون اللوائح الفیدرالیة 

 إشعار
التعلیمیة (مصطلح "المنطقة التعلیمیة"، كما ھو مستخدم في ھذا اإلشعار، یتضمن المدارس المتخصصة العامة) ینبغي أن تعطیك منطقتك 

 إشعاًرا مكتوبًا (تقدم لك معلومات معینة كتابةً)، كلما:

 لطفلك، أو  )FAPEتقترح بدء أو تغییر تصنیف طفلك أو تقییمھ أو وضعھ التعلیمي، أو توفیر التعلیم العام المناسب المجاني ( .1
 ) لطفلك.FAPEترفض بدء أو تغییر تصنیف طفلك أو تقییمھ أو وضعھ التعلیمي، أو توفیر التعلیم العام المناسب المجاني ( .2

 محتوى اإلشعار
 یجب على اإلشعار المكتوب أن:

 یصف اإلجراء الذي تقترحھ منطقتك التعلیمیة أو ترفض اتخاذه.  .1
 یشرح السبب في اقتراح أو رفض المنطقة التعلیمیة اتخاذ اإلجراء.  .2
یصف كل عملیة تقییم أو اختبار أو تسجیل أو تقریر استخدمتھا منطقتك التعلیمیة في اتخاذ القرار باقتراح ھذا اإلجراء أو  .3

 رفضھ. 
ء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة یتضمن بیانًا یدل على تمتعك بالحمایة بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة في الجز .4

)IDEA.( 
 حالةإیخبرك بكیفیة الحصول على وصف للضمانات اإلجرائیة إذا لم یكن اإلجراء الذي تقترحھ منطقتك التعلیمیة أو ترفضھ  .5

 للتقییم. أولیة
تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة یتضمن الموارد المتاحة أمامك لالتصال بھا طلبًا للمساعدة على فھم الجزء (ب) من قانون  .6

)IDEA.( 
) الخاص بطفلك وأسباب رفض تلك IEPیصف أي خیاراٍت أخرى فّكر فیھا الفریق المسؤول عن برنامج التعلیم الفردي ( .7

 الخیارات. 
 یقدم وصفًا لألسباب األخرى وراء اقتراح منطقتك التعلیمیة أو رفضھا لھذا اإلجراء.  .8

 كإشعار استخدام برنامج التعلیم الفردي
عامة استخدام برنامج التعلیم الفردي كجزء من اإلشعار المكتوب المسبق طالما كانت الوثیقة (الوثائق) التي یستلمھا ولي  وكالةیحق ألي 

 .300.503§األمر تستوفي المتطلبات الواردة في البند 

 اإلشعار بلغة مفھومة
 ینبغي أن یكون اإلشعار:

 ،اسمكتوبًا بلغة مفھومة لعموم الن .1
 ذلك.ب القیاممقدًما بلغتك األصلیة أو أي طریقة تواصل أخرى تستخدمھا، ما لم یكن من الممكن و .2

 إذا لم تكن لغتك األصلیة أو طریقة التواصل األخرى التي تستخدمھا لیست لغةً مكتوبة، فینبغي أن تضمن منطقتك التعلیمیة ما یلي:

 األصلیة أو طریقة التواصل األخرى التي تستخدمھا.ترجمة اإلشعار لك شفھیًا بوسائل أخرى في لغتك  .1
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 فھمك لمحتوى اإلشعار. .2
 . 2و 1وجود دلیل مكتوب على استیفاء النقطتین  .3

 اللغة األصلیة

 300.29§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 اللغة األصلیة، حین استخدامھا مع شخٍص ذي إجادة محدودة للغة اإلنجلیزیة، تعني ما یلي:

اللغة المستخدمة عادةً بواسطة ھذا الشخص أو في حالة كان ھذا الشخص طفالً، فھي اللغة التي یستخدمھا والدا الطفل في  .1
 المعتاد. 

اللغة المستخدمة عادةً بواسطة الطفل في المنزل أو بیئة التعلم، في حالة التواصل المباشر مع الطفل بجمیع أشكالھ (بما في ذلك  .2
 تقییم الطفل).

نسبة للشخص المصاب بالصمم أو العمى، أو بالنسبة لشخٍص لیس لھ لغة مكتوبة، فتكون طریقة التواصل ھي ما یستخدمھ ھذا الشخص بال
 في المعتاد (مثل لغة اإلشارة أو طریقة برایل للقراءة، أو التواصل الشفھي).

 البرید اإللكتروني

 300.505§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
منطقتك التعلیمیة تقدم ألولیاء األمور خیار تلقي الوثائق عن طریق البرید اإللكتروني، فیحق لك اختیار تلقي ما یلي عبر البرید  إذا كانت

 اإللكتروني:

 اإلشعار المكتوب المسبق.  .1
 إشعار الضمانات اإلجرائیة.  .2
 اإلشعارات المتعلقة بالشكوى القانونیة. .3

 التعریف -موافقة أولیاء األمور 

 300.9§ البند 34 نون اللوائح الفیدرالیةقا

 الموافقة 
 تعني الموافقة ما یلي:

تم إعالمك بشكٍل كامل بلغتك األصلیة أو بطریقة تواصل أخرى تستخدمھا (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة برایل للقراءة، أو  .1
 التواصل الشفھي) بكل المعلومات حول اإلجراء الذي تعطي موافقتك علیھ.

فھمك وموافقتك كتابةً على ھذا اإلجراء، ووصف ھذه الموافقة لھذا اإلجراء وذكرھا للسجالت (إن ُوجدت) التي سیتم نشرھا  .2
 .نشرھاوإلى من سیتم 

 أن الموافقة طوعیة من جانبك وأن لك الحق في سحب موافقتك في أي وقت.بفھمك و .3

 حك موافقتك وقبل سحبك إیاھا. سحبك للموافقة ال ینفي (یلغي) إجراًء حدث بالفعل بعد من
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 موافقة أولیاء األمور

 300.300§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 الموافقة من أجل التقییم المبدئي
زء جال یحق لمنطقتك التعلیمیة إجراء تقییم مبدئي لطفلك لتحدید ما إذا كان مستحقًا  لتلقي التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ بموجب ال

دون إعطائك إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا أوالً بشأن اإلجراء المقترح ودون الحصول على  IDEA) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (ب
 .التعریف —موافقة أولیاء األمور موافقتك كما ھو موصوف في العنوان، 

عاقة أو ة على التقییم المبدئي لتقریر ما إذا كان طفلك ذا إینبغي أن تبذل منطقتك التعلیمیة جھوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنیر
 ال.

تعني أنك قد منحت موافقتك كذلك للمنطقة التعلیمیة لتبدأ تقدیم التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ إلى  الموافقتك على التقییم المبدئي 
 طفلك.

عامة ورفضت تقدیم موافقتك أو تعذر علیك الرد على طلب لتقدیم  إذا كان طفلك ملتحقًا بمدرسة عامة أو كنت تسعى إللحاقھ بمدرسة
ن خالل أن تسعى إلجراء تقییم مبدئي لطفلك م -ولكنھا لیست مطالبة بذلك  -موافقتك على التقییم المبدئي، فیحق لمنطقتك التعلیمیة 

ماع القانونیة المحایدة. لن تنتھك منطقتك التعلیمیة استخدام وساطة القانون أو الشكوى القانونیة، واجتماع الحل، وإجراءات جلسة االست
 التزاماتھا لتحدید مكان طفلك أو تصنیفھ أو تقییمھ إذا لم تسع إلجراء تقییم لطفلك في ھذه الظروف.

 القواعد الخاصة للتقییم المبدئي لمن تحت وصایة الوالیة
  إذا كان الطفل تحت وصایة الوالیة وال یعیش مع والده/والدتھا ــ

 لیة:اال تحتاج المنطقة التعلیمیة الموافقة من ولي األمر إلجراء التقییم المبدئي لتحدید ما إذا كان الطفل ذا إعاقة أو ال في الحاالت الت

 عدم تمكن المنطقة التعلیمیة من العثور على ولي أمر الطفل على الرغم من الجھود المعقولة التي بُذلت للقیام بھذا، أو .1
 ق الوالدین بموجب قانون الوالیة، أوتم إلغاء حقو .2
عامة تتحمل مسؤولیة الرعایة العامة للطفل بتكلیف شخص آخر بخالف الوالدین بحق اتخاذ القرارات  وكالةقیام قاٍض أو  .3

 التعلیمیة والموافقة على التقییم المبدئي.

 ، یعني الطفل في الحاالت التالیة:  IDEA، كما ھو مستخدم في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  تحت وصایة الوالیة

طفًال متبنى، ما لم یتم تكلیف أولیاء أمر الطفل بالتبني بحق اتخاذ القرارات التعلیمیة بالنیابة عنھ بواسطة قاٍض مشرف على  .1
 عامة تتحمل مسؤولیة الرعایة العامة بالطفل، أو  وكالةقضیة الطفل أو 

 اعتبار الطفل تحت وصایة الوالیة بموجب قانون الوالیة، أو  .2
 اعتبار الطفل تحت وصایة المحكمة بموجب قانون الوالیة، أو  .3
 عامة لرعایة األطفال. وكالةإذا كان الطفل تحت وصایة  .4

 موافقة أولیاء األمور على الخدمات
جب التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ لطفلك للمرة األولى، ویتویتوجب حصول منطقتك التعلیمیة على موافقتك المستنیرة قبل تقدیم 

 علیھا بذل جھود معقولة للحصول على ھذه الموافقة المستنیرة.

إذا لم ترد على طلب لتقدیم موافقتك لیتلقى طفلك التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ للمرة األولى، أو إذا رفضت منح ھذه الموافقة، 
م منطقتك التعلیمیة الضمانات اإلجرائیة (مثل الوساطة، أو الشكوى القانونیة، أو اجتماع الحل، أو جلسة االستماع القانونیة فقد ال تستخد

المحایدة) من أجل الحصول على الموافقة أو حكم بتقدیم التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ (الموصى بھ من قِبل فریق برنامج التعلیم 
 ص بطفلك) لطفلك بدون موافقتك.الخا IEPالفردي 
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إذا رفضت منح موافقتك على تلقي طفلك للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ للمرة األولى، أو إذا لم ترد على طلب لتقدیم ھذه 
، فإن منطقتك االموافقة، ولم تقدم المنطقة التعلیمیة لطفلك التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ التي سعت للحصول على موافقتك علیھ

 التعلیمیة:

 متاًحا لطفلك بسبب إخفاقھا في تقدیم تلك الخدمات لطفلك،  FAPEلم تنتھك متطلبات جعل التعلیم العام المناسب المجاني  .1
لطفلك للتعلیم الخاص  IEPأو وضع برنامج تعلیم فردي  IEPولیس مطلوبًا منھا عقد اجتماع برنامج التعلیم الفردي  .2

 والخدمات المرتبطة بھ التي طلبت الحصول على موافقتك علیھا. 

 إبطال موافقة أولیاء األمور
، كإذا أعلمت المنطقة التعلیمیة كتابةً بإبطالك (سحبك) لموافقتك على تقدیم منطقتك التعلیمیة للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ لطفل

 فإن المنطقة التعلیمیة:

 قد ال تستمر في تقدیم التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ لطفلك،  .1
من لوائح قانون تعلیم األفراد  300.503§ویتوجب علیھا إعطاؤك إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا في موعٍد مناسب، یتماشى مع البند  .2

بطة بھ بناًء على استالم اإلبطال ، یشیر إلى اقتراح توقفھا عن تقدیم التعلیم الخاص والخدمات المرتIDEAذوي اإلعاقة 
 المكتوب للموافقة الخاص بك، 

وقد ال تستخدم اإلجراءات القانونیة الواجبة (مثل الوساطة، أو اجتماع الحل، أو جلسة االستماع القانونیة المحایدة) للحصول  .3
 على موافقة أو حكم بالسماح بتقدیم الخدمات إلى طفلك، 

متاًحا لطفلك بسبب إخفاقھا في تقدیم المزید من التعلیم الخاص  FAPEم العام المناسب المجاني ولم تنتھك متطلبات جعل التعلی .4
 والخدمات المرتبطة بھ لطفلك، 

لطفلك لتقدیم المزید من التعلیم  IEPأو وضع برنامج تعلیم فردي  IEPولیس مطلوبًا منھا عقد اجتماع برنامج التعلیم الفردي  .5
 بھ لھ، الخاص والخدمات المرتبطة 

ولیس مطلوبًا منھا تعدیل سجالت طفلك التعلیمیة إلزالة أي مرجع یشیر إلى تلقي طفلك تعلیًما خاًصا والخدمات المرتبطة بھ  .6
 بسبب إبطال الموافقة.

 موافقة أولیاء األمور على إعادات التقییم
ضیح ما لطفلك، ما لم تتمكن منطقتك التعلیمیة من تو یتوجب على منطقتك التعلیمیة الحصول على موافقتك المستنیرة قبل إعادة تقییمھا

 یلي:

 اتخاذھا لخطوات معقولة للحصول على موافقتك إلعادة تقییم طفلك،  .1
 وعدم ردك. .2

ن طریق السعي إلعادة تقییم طفلك ع -ولكنھا لیست مطالبة بذلك  -إذا رفضت الموافقة على إعادة تقییم طفلك، فیحق للمنطقة التعلیمیة 
استخدام الوساطة، أو اجتماع الحل، أو جلسة االستماع القانونیة المحایدة للسعي وراء تجاوز رفضك لتقدیم الموافقة على إعادة تقییم 

ھو الحال في التقییمات المبدئیة، فإن منطقتك التعلیمیة ال تنتھك التزاماتھا بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي طفلك. كما 
 إذا رفضت السعي إلعادة التقییم بھذا األسلوب. IDEAاإلعاقة 

 األمور أولیاء موافقة على للحصول المبذولة المعقولة الجھود توثیق
بوثائق تثبت الجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة أولیاء األمور إلجراء التقییمات المبدئیة، وتقدیم یجب أن تحتفظ مدرستك 

التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ للمرة األولى، وإلعادة التقییم ولتحدید موقع أولیاء أمور األطفال تحت وصایة الوالیة من أجل 
 شتمل الوثائق على سجل بمحاوالت المنطقة التعلیمیة في ھذه المجاالت، مثل:التقییمات المبدئیة. ینبغي أن ت

 سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة المجراة أو التي تمت محاولة إجرائھا ونتائج تلك المكالمات،   .1
 ونسخ من المكاتبات المرسلة إلى أولیاء األمور وأي ردود تم استالمھا،  .2
 التي تم إجراؤھا إلى منزل أولیاء األمور أو مكان عملھم ونتائج تلك الزیارات.وسجالت تفصیلیة بالزیارات  .3



 15الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 المتطلبات األخرى للموافقة
 موافقتك غیر مطلوبة قبل قیام منطقتك التعلیمیة بما یلي:

 مراجعة البیانات الموجودة كجزء من تقییم طفلك أو إعادة تقییمھ، أو .1
طى لكل األطفال ما لم تكن ھناك موافقة مطلوبة من كل أولیاء أمور كل األطفال قبل إعطاء طفلك اختباًرا أو تقییًما آخر یُع .2

 إجراء ذلك االختبار أو التقییم.

ال یحق لمنطقتك التعلیمیة استعمال رفضك على الموافقة على إحدى الخدمات أو أحد األنشطة لحرمانك أنت أو طفلك من أي خدمة أو 
 میزة أو نشاط آخر.

حقت طفلك بمدرسة خاصة على نفقتك الخاصة أو إذا كنت تعلمھ بالمنزل، ولم تقدم موافقتك على إجراء التقییم المبدئي أو إذا كنت قد أل
ثل مإعادة التقییم لطفلك، أو إذا تعذر علیك الرد على طلب تقدیم موافقتك، فقد ال تستخدم المنطقة التعلیمیة إجراءاتھا لتجاوز الموافقة (

قانونیة، أو اجتماع الحل، أو جلسة االستماع القانونیة المحایدة) ولیس مطلوبًا منھا اعتبار طفلك مستحقًا لتلقي خدمات الوساطة، أو شكوى 
 عادلة (الخدمات التي تمت إتاحتھا لألطفال ذوي اإلعاقة الذین ألحقھم أولیاء أمورھم بمدارس خاصة).

 التقییمات التعلیمیة المستقلة

 300.502§ البند 34 یةقانون اللوائح الفیدرال

 عام 
) لطفلك إذا عارضت تقییم طفلك الذي حصل علیھ IEEكما ھو موصوف أدناه، أنت تتمتع بحق الحصول على تقییم تعلیمي مستقل (

 بواسطة منطقتك التعلیمیة.

، فینبغي على المنطقة التعلیمیة توفیر المعلومات عن مكان الحصول على تقییم تعلیمي مستقل IEEإذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل 
IEE  وعن معاییر المنطقة التعلیمیة التي تنطبق على التقییمات التعلیمیة المستقلةIEEs. 

 التعریفات
 التعلیمیة المسؤولة عن تعلیم طفلك.یعني تقییًما یجریھ ُممتِحن مؤھل لم توظفھ المنطقة  IEEالتقییم التعلیمي المستقل 

ما یتماشى بالنفقة العامة تعني أن المنطقة التعلیمیة إما تدفع التكلفة الكاملة للتقییم وإما تضمن أن یتم توفیر التقییم دون تحمیلك أي تكلفة، 
أي موارد دعم من الوالیة أو موارد  ، ما یسمح لكل والیة باستخدامIDEAمع أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

 دعم محلیة أو فیدرالیة أو خاصة متوفرة في الوالیة الستیفاء متطلبات الجزء (ب) من القانون.

 حق أولیاء األمور إلجراء التقییم على النفقة العامة
طفلك من منطقتك التعلیمیة، ویخضع ھذا  على النفقة العامة إذا لم توافق على تقییم حصل علیھ IEEیحق لك إجراء تقییم تعلیمي مستقل 

 الحق للشروط التالیة:

لطفلك على النفقة العامة، فینبغي على منطقتك التعلیمیة الرد كتابةً على  IEEإذا قدمت طلبًا مكتوبًا إلجراء تقییم تعلیمي مستقل  .1
قییم نیة المنطقة التعلیمیة إما: (أ) تقدیم التالطلب في غضون سبعة أیام من أیام التقویم من تاریخ استالم الطلب، بما یشیر إلى 

على النفقة العامة، وإما (ب) تقدیم شكوى قانونیة لطلب عقد جلسة استماع لتوضیح أن تقییم طفلك  IEEالتعلیمي المستقل 
 صحیح.

ا، فال یزال لك كان صحیحً إذا طلبت منطقتك التعلیمیة عقد جلسة استماع وكان القرار النھائي ھو أن تقییم المنطقة التعلیمیة لطف .2
 ، ولكن لیس على النفقة العامة.IEEلدیك الحق في إجراء تقییم تعلیمي مستقل 

لطفلك، فقد تسأل المنطقة التعلیمیة عن السبب في اعتراضك على تقییم طفلك الذي  IEEإذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل  .3
حصل علیھ من منطقتك التعلیمیة. ولكن، قد ال تطلب منطقتك التعلیمیة تقدیم شرح وقد ال تؤخر بشكٍل غیر معقول إما تقدیم 

قانونیة لطلب عقد جلسة االستماع القانونیة للدفاع عن لطفلك على النفقة العامة وإما تقدیم شكوى  IEEالتقییم التعلیمي المستقل 
 تقییم المنطقة التعلیمیة لطفلك.
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الذي حصلت علیھ معاییر المنطقة التعلیمیة، فقد تقدم المنطقة التعلیمیة شكوى  IEEإذا لم یستوِف التقییم التعلیمي المستقل  .4
قییم لم یستوِف معاییر المنطقة التعلیمیة، فقد یتم رفض التعویض قانونیة. إذا كان القرار النھائي في جلسة االستماع ھو أن الت

 التي دفعتھا. IEEالعام عن نفقات التقییم التعلیمي المستقل 

لطفلك على النفقة العامة في كل مرة تجري فیھا منطقتك التعلیمیة تقییًما ال توافق  IEEیحق لك إجراء تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط 
 علیھ لطفلك.

 قییمات التي یبدأھا أولیاء األمورالت
لطفلك على النفقة العامة أو إذا تشاركت مع المنطقة التعلیمیة في تقییم لطفلك حصلت علیھ  IEEإذا حصلت على تقییم تعلیمي مستقل 

 على نفقتك الخاصة: 

میة الخاصة المنطقة التعلیفینبغي على منطقتك التعلیمیة وضع نتائج تقییم طفلك في الحسبان، إذا كانت تستوفي معاییر  .1
 لطفلك،  FAPE، وھذا عند اتخاذ أي قرار یتعلق بتوفیر التعلیم العام المناسب المجاني IEEsبالتقییمات التعلیمیة المستقلة 

 یحق لك أنت أو منطقتك التعلیمیة تقدیم التقییم كدلیل في جلسة استماعٍ قانونیة تتعلق بطفلك. .2

 ي المحكمة اإلداریةطلبات إجراء التقییمات من قاض
لطفلك كجزء من جلسة استماعٍ قانونیة، فینبغي أن تكون تكلفة  IEE) إجراء تقییم تعلیم مستقل ALJإذا طلب قاضي المحكمة اإلداریة (

 ھذا التقییم على النفقة العامة.

 معاییر المنطقة التعلیمیة 
غي أن تكون المعاییر التي یتم الحصول على التقییم وفقًا لھا بما في ذلك على النفقة العامة، فینب IEEإذا تم إجراء تقییم تعلیمي مستقل 

 ھمكان إجرائھ ومؤھالت الممتحن، ھي نفس المعاییر التي تستخدمھا المنطقة التعلیمیة حین تبدأ في إجراء تقییم (إلى الحد الذي تتماشى فی
 ).IEEھذه المعاییر مع حقك في إجراء تقییم تعلیمي مستقل 

على  IEEاء المعاییر الموصوفة أعاله، ال یحق للمنطقة التعلیمیة فرض شروط أو جداول زمنیة للحصول على تقییم تعلیمي مستقل باستثن
 النفقة العامة.

 سریة المعلومات

 التعریفات

 300.611§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 :سریة المعلوماتكما ھو مستخدم تحت العنوان، 

یعني اإلتالف المادي أو اإلزالة المادیة للمعرفات الشخصیة من المعلومات بحیث یتعذر التعرف على المعلومات بشكٍل  اإلتالف •
 شخصيٍ بعد اآلن.

 99الجزء  34في قانون اللوائح الفیدرالیة ’’ السجالت التعلیمیة‘‘تعني نوع السجالت المتضمنة في تعریف  السجالت التعلیمیة •
 من قانون الوالیات المتحدة 20، والباب 1974(اللوائح التي تطبق قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة لعام 

1232g (FERPA) یعّرف قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة "السجالت التعلیمیة" على أنھا سجالت ترتبط .(
 . وكالةطرف یعمل بالنیابة عن ھذه ال تعلیمیة أو وكالةمباشرةً بالطالب وتُحفظ بمعرفة 

تم من أو ی التعریف الشخصيأو مؤسسة تجمع أو تحفظ أو تستخدم معلومات  وكالةتعني أي منطقة تعلیمیة، أو  مشاركة وكالة •
 .IDEAخاللھا الحصول على ھذه المعلومات، بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
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  صيشخالتعریف المعلومات 

 300.32§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 تعني المعلومات التي تحتوي على: شخصيالتعریف ال

 اسم طفلك، أو اسمك كولي أمر أو اسم فرد آخر من أفراد األسرة، أو .أ
 عنوان طفلك، أو .ب
 معّرف شخصي، مثل رقم التأمین االجتماعي الخاص بطفلك أو رقم الطالب، أو .ج
 الشخصیة أو معلومات أخرى تجعل من الممكن التعرف على طفلك بدرجة تأكد معقولة.قائمة بالصفات  .د

 إشعار إلى أولیاء األمور

 300.612§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 والیة میشیغان ) تقدیم إشعار إلى أولیاء األمور بأن إدارة التربیة والتعلیم فيMDEینبغي على إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان (

 لدیھا إجراءات وسیاسات مالئمة إلعالم أولیاء األمور بشكٍل كامل بشأن سریة المعلومات التي یمكن تعریفھا بشكٍل شخصي، بما في ذلك: 

 وصف للحد الذي یتم فیھ إعطاء إشعار باللغات األصلیة لمجموعات سكانیة متنوعة في الوالیة،  .1
بشأنھ، وأنواع المعلومات التي یجري السعي وراءھا، والطرق التي  التعریف الشخصي ووصف للطفل الذي یتم حفظ معلومات .2

 تنوي الوالیة استخدامھا لجمع المعلومات (بما في ذلك المصادر التي یتم جمع المعلومات منھا)، واستخدامات ھذه المعلومات، 
التعریف ھا بخصوص تخزین معلومات وملخص عن السیاسات واإلجراءات التي یجب على الوكاالت المشاركة اتباع .3

 واإلفصاح عنھا للغیر واالحتفاظ بھا وإتالفھا،  الشخصي
ووصف لكل حقوق أولیاء األمور واألطفال المتعلقة بھذه المعلومات، بما في ذلك الحقوق الواردة في قانون الحقوق التعلیمیة  .4

 . 99الجزء  34ئح الفیدرالیة لألسرة والخصوصیة والتنظیمات الحاكمة لتنفیذھا في قانون اللوا

قبل أي نشاط تعریف، أو تحدید مكان أو تقییمي مھم (المعروف كذلك باسم "إیجاد الطفل")، ینبغي نشر اإلشعار أو إعالنھ في الصحف أو 
أماكن األطفال  وسائل اإلعالم األخرى، أو كلیھما، بمستوى من االنتشار یناسب إشعار أولیاء األمور في أنحاء الوالیة بنشاط تحدید

 المحتاجین إلى التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ وتعریفھم وتقییمھم.

 حقوق الوصول

 300.613§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 المشاركة لك بفحص ومراجعة أي سجالت تعلیمیة ترتبط بطفلك تم جمعھا أو حفظھا أو استخدامھا بواسطة الوكالةینبغي أن تسمح 

المشاركة لطلبك بفحص  وكالةال. ینبغي أن تمتثل IDEAالمشاركة بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  الوكالة 
أو أي  IEPومراجعة أي تسجیالت تعلیمیة عن طفلك دونما أي تأخیر غیر ضروري وقبل أي اجتماع یتعلق ببرنامج التعلیم الفردي 

یوًما  45أكثر من   وكالةیدة (بما في ذلك اجتماع الحل أو جلسة استماع بشأن االنضباط) وبحیث ال تستغرق الجلسة استماع قانونیة محا
 من أیام التقویم بعد تقدیمك لطلبك بأي حاٍل من األحوال.

 یتضمن حقك في فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة ما یلي:

 المشاركة على طلباتك المعقولة للحصول على شروحٍ وتفسیراٍت للسجالت،  وكالةحقك في الحصول على رٍد من ال .1
المشاركة لنسخٍ من السجالت إذا لم تتمكن من فحصھا ومراجعتھا بشكٍل فعال إال إذا استلمت تلك  وكالةوحقك في طلب تقدیم ال .2

 النسخ، 
 وحقك في جعل ممثلك یفحص السجالت ویراجعھا. .3

ض أن لدیك سلطة تخول لك فحص السجالت المرتبطة بطفلك ومراجعتھا ما لم یتم إخطارھا بعدم امتالكك المشاركة افترا وكالةللیحق 
 ھذه السلطة وفقًا لقانون الوالیة المنظم لمسائل مثل الوصایة أو االنفصال والطالق.



 18الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 سجل الوصول

 300.614§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
سجٍل لألطراف التي تمتلك حق الوصول للسجالت التعلیمیة التي تم جمعھا أو حفظھا أو استخدامھا مشاركة ب وكالةینبغي أن تحتفظ كل 

المشاركة  وكالة(باستثناء الوصول بواسطة أولیاء األمور وموظفي ال IDEAبموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
حھ حق الوصول، والغرض الذي من أجلھ تم منح اإلذن لھذا الطرف باستخدام المخولین بذلك)، بما في ذلك اسم ھذا الطرف وتاریخ من

 السجالت.

 السجالت عن أكثر من طفٍل واحد

 300.615§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
المعلومات إذا تضمن أي سجل تعلیمي معلومات عن أكثر من طفٍل واحٍد، فإن أولیاء أمور ھؤالء األطفال لھم الحق في فحص ومراجعة 

 المرتبطة بطفلھم فحسب أو أن یتم إعالمھم بتلك المعلومات المحددة.

 قائمة بأنواع المعلومات ومواقعھا

 300.616§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 استخدامھا مشاركة إمدادك بقائمة بأنواع ومواقع السجالت التعلیمیة التي تم جمعھا أو حفظھا أو وكالةحسب الطلب، ینبغي على كل 

 . وكالةبواسطة ال

 الرسوم

 300.617§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
مشاركة فرض رسوم مقابل نسخ السجالت التي یتم نسخھا لك بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  وكالةیحق لكل 
IDEAت ومراجعتھا.، إذا لم تمنعك ھذه الرسوم من ممارسة حقك في فحص تلك السجال 

المشاركة فرض رسوم مقابل البحث عن المعلومات أو استرجاعھا بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي  وكالةال یحق لل
 IDEAاإلعاقة 

 تعدیل السجالت بطلب أولیاء األمور

 300.618§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
إذا كنت تؤمن بأن المعلومات في السجالت التعلیمیة المرتبطة بطفلك التي تم جمعھا أو حفظھا أو استخدامھا  بموجب الجزء (ب) من 

غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك الخصوصیة أو غیرھا من حقوق طفلك، فیحق لك طلب تغییر  IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
 المشاركة التي تحتفظ بھا. لةوكاالھذه المعلومات من 

 المشاركة ما إذا كانت ستغیر المعلومات بما یتوافق مع طلبك في غضون فترة زمنیة معقولة من استالم طلبك. وكالةینبغي أن تقرر ال

المشاركة تغییر المعلومات بما یتوافق مع طلبك، فینبغي علیھا إعالمك بالرفض وإخطارك بالحق في جلسة استماع  وكالةإذا رفضت ال
 كما ھو موصوف تحت العنوان (فرصة الحصول على جلسة استماع). 

 فرصة الحصول على جلسة استماع

 300.619§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
، حسب الطلب، إتاحة الفرصة لك للحصول على جلسة استماع للطعن على المعلومات الواردة في السجالت المشاركة وكالةالینبغي على 

 التعلیمیة المتعلقة بطفلك لضمان أنھا لیست غیر دقیقة أو مضللة أو بخالف ذلك تنتھك الخصوصیة أو غیرھا من حقوق طفلك.
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 إجراءات جلسة االستماع

 300.621§ دالبن 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
ینبغي عقد جلسة استماع للطعن على المعلومات في السجالت التعلیمیة وفقًا لإلجراءات المتّبعة في جلسات االستماع بموجب قانون 

 .FERPAالحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة 

 نتیجة جلسة االستماع 

 300.620§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
ركة كنتیجة لجلسة االستماع أن المعلومات غیر دقیقة أو مضللة أو بخالف ذلك تنتھك الخصوصیة أو غیرھا من المشا وكالةإذا قررت ال

 حقوق الطفل، فینبغي علیھا تغییر المعلومات وفقًا لذلك وإعالمك بذلك كتابةً.

الف ذلك تنتھك الخصوصیة أو غیرھا من المشاركة كنتیجة لجلسة االستماع أن المعلومات دقیقة أو غیر مضللة أو بخ وكالةإذا قررت ال
 كالةوحقوق طفلك، فیجب علیھا إعالمك بحقك في وضع بیان تعلق فیھ على المعلومات أو تقدم أي أسباب تختلف معھا في قرار ال

 المشاركة ضمن السجالت التي تحتفظ بھا عن طفلك.

 ا یلي:ینبغي أن یكون بیان التفسیر ھذا الذي تم وضعھ في سجالت طفلك على م

المشاركة كجزء من سجالت طفلك طالما یتم الحفاظ على السجل أو الجزء المتنازع علیھ بمعرفة  وكالةمحفوًظا بمعرفة ال .1
 المشاركة،  وكالةال

المشاركة عن سجالت طفلك أو الجزء المطعون علیھ ألي طرف، فینبغي اإلفصاح أیًضا عن ھذا التفسیر  وكالةوإذا أفصحت ال .2
 لذلك الطرف.

 التعریف الشخصي  معلومات عن اإلفصاح على الموافقة

 300.622§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
ألطراف غیر مسؤولي الوكاالت المشاركة، ما لم یكن عریف الشخصي التینبغي الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح عن معلومات 

لتعلیمیة (بدون موافقة أولیاء األمور) مسموًحا بھ بموجب قانون المتضمنة في السجالت االتعریف الشخصي اإلفصاح عن معلومات 
. باستثناء الظروف المحددة أدناه، فإن موافقتك غیر مطلوبة قبل تحریر معلومات FERPAالحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة 

 .IDEAتعلیم األفراد ذوي اإلعاقة المشاركة ألغراض استیفاء متطلبات الجزء (ب) من قانون  وكاالتاللمسؤولي التعریف الشخصي 

لتعریف اینبغي الحصول على موافقتك أو موافقة الطفل المستحق الذي وصل إلى سن الرشد وفقًا لقانون الوالیة قبل تحریر معلومات 
 لمسؤولي الوكاالت المشاركة التي توفر أو تدفع مقابل الخدمات االنتقالیة.الشخصي 

سینتقل إلى مدرسة خاصة ال تقع في المنطقة التعلیمیة نفسھا التي تسكن فیھا، فینبغي الحصول على  إذا كان طفلك في مدرسة خاصة أو
عن طفلك بین المسؤولین في المنطقة التعلیمیة حیث توجد المدرسة الخاصة تعریف شخصیة موافقتك قبل تحریر أي معلومات 

 والمسؤولون في المنطقة التعلیمیة التي تسكن فیھا.

 الضمانات

 300.623§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
في مراحل جمع ھذه المعلومات وتخزینھا واإلفصاح عنھا التعریف الشخصي مشاركة سریة معلومات  وكالةینبغي أن تحمي كل 

 وإتالفھا.

 .تعریف شخصیة مشاركة مسؤولیة ضمان سریة أي معلومات  وكالةینبغي أن یتحمل مسؤوٌل واحد من كل 
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تدریبًا أو توجیًھا یتعلق بسیاسات وإجراءات والیة میشیغان التعریف الشخصي ینبغي أن یتلقى كل شخص یجمع أو یستخدم معلومات 
وقانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة  IDEAالمتعلقة بالسریة ضمن الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

FERPA. 

یحق لھم  الذین وكالةالمشاركة من أجل التفتیش العام، على سجل حالي بأسماء ومناصب أولئك الموظفین داخل  لةوكاینبغي أن تحافظ كل 
 .التعریف الشخصياالطالع على معلومات 

 إتالف المعلومات

 300.624§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
التي تم جمعھا أو حفظھا أو استخدامھا التعریف الشخصي معلومات  الىیجب على المنطقة التعلیمیة إعالمك حینما ال تكون ھناك حاجة 

 لتقدیم الخدمات التعلیمیة لطفلك. IDEAبموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

ره وینبغي إتالف المعلومات حسب طلبك. ولكن قد یتم الحفاظ على سجل دائم باسم طفلك وعنوانھ ورقم ھاتفھ ودرجاتھ وسجل حض
 ومستوى الصف الدراسي الذي أكملھ والسنة التي أتمھ فیھا دون وقٍت محدد.

 حقوق الطالب

 300.625§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
، فإن حقوق أولیاء األمور المتعلقة بالسجالت التعلیمیة تنتقل إلى FERPAبموجب لوائح قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة 

 عاًما. 18ن الطالب بس

المتعلقة بالسجالت التعلیمیة للطالب بسن  IDEAتنتقل أیًضا حقوق أولیاء األمور ضمن الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
 IDEAالمشاركة أي إشعار مطلوب بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  وكالةالعاًما. ولكن ینبغي أن تقدم  18

 لكٍل من الطالب وأولیاء األمور.

 الوساطة

 الوساطة 

 300.506§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
إجراءات إلتاحة الوساطة للسماح لك والمنطقة التعلیمیة لحل الخالفات التي  MDEوضعت إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
، بما في ذلك المسائل التي تنشأ IDEAلجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة تنطوي على أي مسألة تقع ضمن الجزء (ب) أو ا

قبل تقدیم شكوى للوالیة أو شكوى قانونیة. ومن ثم، فإن الوساطة متاحة لحل النزاعات التي تقع ضمن الجزء (ب) أو الجزء (ج) من 
قانونیة لطلب عقد جلسة استماع قانونیة، كما ھو موصوف تحت ، سواًء كنت قّدمت شكوى IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

 .تقدیم شكوى قانونیةالعنوان 

 المتطلبات
 تضمن اإلجراءات أن عملیة الوساطة:

 طوعیة من جانبك ومن جانب المنطقة التعلیمیة،  .1
وال تُستخدم لحرمانك من حقك أو تأخیره في عقد جلسة استماع قانونیة، أو لحرمانك من أي حقوق أخرى لك بموجب الجزء  .2

 ، IDEA(ب) والجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
 وتُجرى بواسطة وسیط مؤھل ومحاید مدّرب على أسالیب الوساطة الفعالة. .3
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جراءات تقدم ألولیاء األمور والمدارس التي تختار عدم استعمال عملیة الوساطة فرصةً لالجتماع في وقٍت یحق للمنطقة التعلیمیة وضع إ
 :محایدومكاٍن مالئمین لكم مع طرٍف 

یكون متعاقًدا مع جھة أخرى بدیلة مناسبة لتسویة النزاعات، أو مع مركز معلومات وتدریب أولیاء األمور أو مركز الموارد  .1
 یاء األمور في الوالیة، المجتمعیة ألول

 وسیشرح المزایا ویشجعك على استخدام عملیة الوساطة. .2

حفظ قائمة باألشخاص الذین یعتبرون وسطاء مؤھلین ویعرفون القوانین  MDEیتوجب على إدارة التربیة والعلیم في والیة میشیغان 
 MDEأن تختار إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان واللوائح المرتبطة بتوفیر التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ. ینبغي 

 الوسطاء على أساٍس عشوائي، أو تدویري أو أي أساٍس محایٍد آخر.

لتعلیم برنامج الوساطة لتتحمل الوالیة مسؤولیة تكلفة عملیة الوساطة بما في ذلك تكالیف االجتماعات. یتم توفیر ھذه الخدمات بواسطة 
 /).http://msemp.cenmi.org( الخاص بوالیة میشیغان

 ینبغي تحدید موعد كل اجتماع في عملیة الوساطة في وقٍت مناسب ویُعقد في مكاٍن مالئٍم لك وللمنطقة التعلیمیة.

من خالل عملیة الوساطة، فیتوجب على كال الطرفین الدخول في اتفاق ملزم قانونًا یسرد ھذا إذا سویت أنت والمنطقة التعلیمیة النزاع 
 الحل و:

ینص على أن كل المناقشات التي جرت خالل عملیة الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي جلسة استماع  .1
 قانونیة الحقة أو إجراء قضائي مدني الحق، 

 عن المنطقة التعلیمیة الذي لھ سلطة إلزام المنطقة التعلیمیة على حٍد سواء. وتُوقّعھ أنت وممثل .2

اتفاق الوساطة المكتوب والموقّع واجب النفاذ في أي محكمة والیة مختصة (محكمة لھا سلطة بموجب قانون الوالیة لالستماع والبت في 
 .ھذا النوع من القضایا) أو في أي محكمة محلیة في الوالیات المتحدة

ینبغي أن تظل المناقشات التي حدثت خالل عملیة الوساطة سریة. ال یمكن استخدام ھذه المناقشات كدلیل في أي جلسة استماع قانونیة أو 
إجراء قضائي مدني في المستقبل في أي محكمة فیدرالیة أو محكمة والیة تتلقى المساعدة بموجب الجزء (ب) أو الجزء (ج) من قانون 

 .IDEAذوي اإلعاقة  تعلیم األفراد

 حیاد الوسیط
 الوسیط:

أو المنطقة التعلیمیة المشتركة في تعلیم أو رعایة  MDEیجب أال یكون موظفًا في إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان  .1
 طفلك، 

 ویجب أال یكون لھ أي مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الوسیط. .2

ة أو كالوالتابعة للوالیة لمجرد دفع أجره أو أجرھا بواسطة الة وكالالد موظفًا في المنطقة التعلیمیة أو الشخص الذي یتأھل كوسیط ال یع
 المنطقة التعلیمیة لیقوم بدور الوسیط.

  

https://msemp.cenmi.org/
https://msemp.cenmi.org/
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 إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة

 االختالف بین شكوى جلسة استماع قانونیة وإجراءات الشكوى المقدمة للوالیة 
إجراءاٍت منفصلة لكٍل من الشكاوى المقدمة للوالیة وللشكاوى  IDEAتسرد لوائح الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

أدناه، یحق ألي شخص أو مؤسسة تقدیم شكوى للوالیة بدعوى انتھاك المنطقة ح وضمالقانونیة وجلسات االستماع القانونیة. كما ھو 
عامة أخرى ألي متطلب من متطلبات الجزء (ب) أو الجزء  وكالةأو أي  MDEتربیة والتعلیم في والیة میشیغان التعلیمیة أو إدارة ال

(ج). یحق لك أنت فقط أو المنطقة التعلیمیة تقدیم شكوى قانونیة بشأن أي مسألة ترتبط باقتراح أو رفض البدء في أو تغییر تعریف طفل 
لھ. بینما ینبغي على موظفي إدارة التربیة والتعلیم  FAPEأو توفیر  التعلیم العام المناسب المجاني  ذي إعاقة أو تقییمھ أو تعیین مكان لھ

یوًما من أیام التقویم، ما لم یتم تمدید  60بوجٍھ عام حل أي شكوى مقدمة للوالیة في غضون إطار زمني من  MDEفي والیة میشیغان 
االستماع لشكوى قانونیة ( إذا لم یتم حلھا عن طریق اجتماع الحل  ALJكمة اإلداریة ھذا اإلطار بشكٍل مناسب، فیجب على قاضي المح

یوًما من أیام التقویم بعد نھایة فترة الحل، كما ھو موصوف في ھذه الوثیقة تحت  45أو الوساطة) وإصدار قرار مكتوب في غضون 
تمدیًدا محدًدا لإلطار الزمني تبعًا لطلبك أو طلب المنطقة التعلیمیة.  ALJ، ما لم یمنح قاضي المحكمة اإلداریة عملیة الحلالعنوان، 

 توصف الشكوى المقدمة للوالیة والشكوى القانونیة والحل وإجراءات جلسة االستماع بشكٍل كامل أدناه.

 اتباع إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة

 300.151§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
إجراءات مكتوبة (راجع القواعد اإلداریة للتعلیم الخاص بوالیة  MDEون لدى إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان ینبغي أن یك

 ) تخص:340.1851-1853، و340.1701aمیشیغان، القاعدة رقم 

 حل أي شكوى مقدمة للوالیة، بما في ذلك شكوى مقدمة بواسطة مؤسسة أو شخص من والیة أخرى. .1
 .تقدیم شكوى .2
نشر إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة على نطاٍق واسع ألولیاء األمور وغیرھم من األفراد المھتمین، بما في ذلك مراكز  .3

 المعلومات وتدریب أولیاء األمور، ووكاالت الحمایة والمدافعة ومراكز المعیشة المستقلة وغیرھا من الكیانات المناسبة.

 المناسبة الخدمات ىعل الحصول من الحرمان حال التدابیر
إخفاقًا في تقدیم خدماٍت مناسبة، ینبغي أن  MDEعند حل شكوى مقدمة للوالیة وجدت فیھا إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 ما یلي: MDEتعالج إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 حیحي المالئم لتناول احتیاجات الطفل. اإلخفاق في تقدیم الخدمات المناسبة، بما في ذلك اإلجراء التص .1
 توفیر الخدمات المناسبة مستقبالً لكل األطفال ذوي اإلعاقة. .2

 الحد األدنى إلجراءات الشكوى المقدمة للوالیة

 300.152§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 اإلطار الزمني، الحد األدنى لإلجراءات
، في إجراءاتھا الخاصة بالشكوى (OSE)من خالل مكتب التعلیم الخاص  MDEستُضّمن إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 یوًما من أیام التقویم بعد تقدیم الشكوى:  60المقدمة للوالیة بإطاٍر زمني من 

 أن التحقیق ضروري. MDEفي والیة میشیغان إجراء تحقیق مستقل في المكان المعني، إذا رأت إدارة التربیة والتعلیم  .1
 إتاحة الفرصة أمام مقدم الشكوى لتقدیم معلومات إضافیة، إما شفھیًا وإما كتابةً، بشأن االدعاءات الواردة في الشكوى.  .2
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ار اختی ت العامة بالرد على الشكوى بما في ذلك كحٍد أدنى: (أ) حسبوكاالإتاحة الفرصة للمنطقة التعلیمیة أو غیرھا من ال .3
باالتفاق طواعیةً على االشتراك في  وكالة، تقدیم اقتراح لحل الشكوى؛ و (ب) فرصة لولي األمر الذي قدم الشكوى والوكالةال

 عملیة الوساطة.
ت العامة تنتھك أحد وكاالمراجعة كل المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل إذا ما كانت المنطقة التعلیمیة أو غیرھا من ال .4

 .IDEAلبات الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة متط
إصدار قرار مكتوب إلى مقدم الشكوى یعالج كل ادعاءاتھ الواردة في الشكوى ویحتوي على: (أ) نتائج قائمة على الوقائع  .5

 .MDEواالستنتاجات، و (ب) أسباب القرار النھائي الصادر من إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 تمدید الوقت؛ القرار النھائي؛ التنفیذ 
 الموصوفة أعاله أیًضا أن تتضمن ما یلي: MDEینبغي على إجراءات إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 لقیوًما من أیام التقویم فقط في حاالت: (أ) وجود الظروف االستثنائیة فیما یتع 60السماح بتمدید اإلطار الزمني الذي مدتھ  .1
ت العامة المشتركة طواعیةً على تمدید وكاالبشكوى معینة مقدمة للوالیة؛ أو (ب) موافقة المنطقة التعلیمیة أو غیرھا من ال

 الوقت لحل المسألة عن طریق الوساطة.
ألمر، بما في النھائي، إذا لزم ا MDEتضمین إجراءات من أجل التنفیذ الفعال لقرار إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان  .2

 ذلك: (أ) أنشطة المساعدة الفنیة؛ و(ب) المفاوضات؛ و(ج) اإلجراءات التصحیحیة لتحقیق االمتثال.

 الشكاوى المقدمة للوالیة وجلسات االستماع القانونیة 
قدیم تإذا تم تلقي شكوى مقدمة للوالیة ھي في الوقت عینھ محل النقاش في جلسة استماع قانونیة كما ھو موصوف أدناه تحت العنوان، 

، أو إذا احتوت الشكوى المقدمة للوالیة عدة مشكالت تكون واحدة أو أكثر منھا جزًءا من جلسة االستماع ھذه، فینبغي أن شكوى قانونیة
الشكوى المقدمة إلیھا جانبًا، أو أي جزء من ھذه الشكوى یتم تناولھ في جلسة االستماع القانونیة حتى تنتھي جلسة االستماع. تنحي الوالیة 

ینبغي حل أي مشكلة واردة في الشكوى المقدمة للوالیة شریطة أال تكون جزًءا من جلسة االستماع القانونیة، باستخدام اإلطار الزمني 
 ة أعاله.واإلجراءات الموصوف

 إذا تمت إثارة مشكلة في شكوى مقدمة للوالیة وكان قد اتُِخذ قراٌر بصددھا في جلسة استماع قانونیة تشمل األطراف نفسھا (أنت والمنطقة
 MDEن االتعلیمیة)، فإن قرار جلسة االستماع القانونیة یكون ُملزًما في ھذه المشكلة ویتوجب على إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغ

 إعالم مقدم الشكوى بأن ھذا القرار ملزم.

ت العامة وكاالحل أي شكوى تدعي إخفاق المنطقة التعلیمیة أو غیرھا من ال MDEیتوجب على إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
 في تنفیذ جلسة استماع قانونیة.

 تقدیم شكوى للوالیة

 300.153§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 یحق لمؤسسة أو شخص تقدیم شكوى مقدمة للوالیة مكتوبة وموقعة وفقًا لإلجراءات الموصوفة أعاله.

 ینبغي أن تشتمل الشكوى المقدمة للوالیة ما یلي: 

 عامة أخرى قد انتھكت: وكالةتصریًحا بأن المنطقة التعلیمیة أو  .1
 أي حكم حالي من القواعد اإلداریة للتعلیم الخاص؛ أو .أ
 وما یلیھا، حیث تختص ببرامج التعلیم الخاص وخدماتھ؛ أو MCL 380.1 ، وPA 451 976لمواد ا .ب
وما  1400§، البند 33من قانون الوالیات المتحدة، الفصل  20، الباب 2004قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لعام  .ج

من قانون اللوائح  303، والجزء 34الیة من قانون اللوائح الفیدر 300یلیھ، واللوائح التي تنفذ القانون، والجزء 
 ؛ والوقائع التي یستند إلیھا التصریح؛ أو 34الفیدرالیة 

 الخطة الخاصة بمنطقة تعلیمیة وسیطة؛ أو .د
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تقریر من فریق برنامج التعلیم الفردي، أو قرار مكتب جلسات االستماع، أو حكم المحكمة بصدد برامج التعلیم الخاص  .ه
 أو خدماتھ؛ أو

 .IDEAالیة المقدم إلى الصنادیق الفیدرالیة ضمن قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة طلب الو .و
 توقیع مقدم الشكوى وبیانات التواصل معھ،  .2
 وفي حال االدعاء بارتكاب انتھاكات تتعلق بطفٍل معین: .3

 اسم الطفل وعنوان سكنھ؛ .أ
 اسم المدرسة التي یحضر فیھا الطفل؛ .ب
 یجب تقدیم البیانات المتاحة لالتصال بالطفل، واسم المدرسة التي یحضر فیھا. في حالة الطفل أو الشاب المشرد، .ج
 وصف لطبیعة مشكلة الطفل، بما في ذلك الوقائع المرتبطة بالمشكلة. .د
 حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح بالنسبة إلى الطرف الذي قدم الشكوى في وقت تقدیمھا. .ه

وع انتھاك في خالل مدة ال تزید عن عاٍم قبل تاریخ تسلم إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان الشكوى وق تضمن دعوىتینبغي أن 
MDE  أو المنطقة التعلیمیة المستقلةISD .لھذه الشكوى 

قت عینھ الوالعامة األخرى التي تخدم الطفل في ة وكالالیتوجب على الطرف المقدم للشكوى تقدیم نسخة منھا إلى المنطقة التعلیمیة أو 
 .OSEالذي یقدم فیھ الطرف الشكوى إلى مكتب التعلیم الخاص 

نموذج استمارة للمساعدة في تقدیم شكوى للوالیة. یتوفر نموذج االستمارة على  MDEوضعت إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
). ال یُطلب منك استخدام OSE )specialeducation.gov/www.michiganالموقع اإللكتروني لمكتب التعلیم الخاص 

  أعاله). 4إلى  1نموذج االستمارة. ولكن، ینبغي أن تحتوي الشكوى على المعلومات المطلوبة لتقدیم شكوى للوالیة (راجع النقاط من 

www.michigan.gov/specialeducation
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 إجراءات الشكوى القانونیة

 تقدیم شكوى قانونیة 

 300.507§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 معا
یحق لك أنت أو المنطقة التعلیمیة تقدیم شكوى قانونیة بشأن أي مسألة ترتبط باقتراح أو رفض البدء أو تغییر تعریف طفلك أو تقییمھ أو 

 لھ.  FAPEتعیین مكان لھ أو توفیر التعلیم العام المناسب المجاني 

الشكوى القانونیة حدوث انتھاك في مدة ال تزید عن عامین قبل معرفتك أنت أو المنطقة التعلیمیة بشأن اإلجراء  تضمن دعوىتینبغي أن 
 المدعى بشأنھ الذي یشكل أساًسا للشكوى القانونیة.

 ال ینطبق اإلطار الزمني المذكور أعاله إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى قانونیة خالل ھذا اإلطار الزمني ألن: 

 طقة التعلیمیة حّرفت بشكٍل محدد لكونھا حلّت المشكالت المحددة في الشكوى؛ أو المن .1
المنطقة التعلیمیة حجبت عنك معلومات كان مطلوبًا منھا تقدیمھا لك بموجب الجزء (ب) أو الجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد  .2

 . IDEAذوي اإلعاقة 

 المعلومات ألولیاء األمور
التعلیمیة بالخدمات التعلیمیة المجانیة أو منخفضة التكلفة أو الخدمات األخرى ذات الصلة المتوفرة في المنطقة إذا  یجب أن تُعِلمك المنطقة

 طلبت المعلومات أو إذا قّدمت أنت أو المنطقة التعلیمیة شكوى قانونیة.

 الشكوى القانونیة 

 300.508§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
ع، ینبغي علیك أنت أو المنطقة التعلیمیة (أو محامیك أو محامي المنطقة التعلیمیة) تقدیم شكوى قانونیة إلى إدارة التربیة لطلب جلسة استما

وتقدیم نسخة إلى الطرف اآلخر. ینبغي أن تحتوي الشكوى على كل المحتوى المذكور أدناه ویجب أن  MDEوالتعلیم في والیة میشیغان 
 تظل سریة. 

 محتوى الشكوى
 ینبغي أن تحتوي الشكوى القانونیة على ما یلي:

 اسم الطفل. .1
 عنوان سكن الطفل. .2
 اسم مدرسة الطفل. .3
 بیانات التواصل مع الطفل واسم مدرسة الطفل إذا كان الطفل طفًال أو شابًا مشرًدا. .4
 بالمشكلة. وصف لطبیعة مشكلة الطفل المتعلقة باإلجراء المقترح أو المرفوض، بما في ذلك الوقائع المرتبطة .5
 حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح بالنسبة إلیك أو إلى المنطقة التعلیمیة في ذلك الوقت. .6

 اإلشعار المطلوب قبل جلسة استماع بشأن شكوى قانونیة
یمیة) لقد ال تنعقد لك أنت أو منطقتك التعلیمیة جلسة استماع قانونیة حتى تقدم أنت أو المنطقة التعلیمیة (أو محامیك أو محامي المنطقة التع

ي فشكوى قانونیة تتضمن المعلومات المذكورة أعاله. یتم تقدیم شكوى قانونیة بشكٍل صحیح حین یتم تلقیھا بواسطة إدارة التربیة والتعلیم 
 والطرف اآلخر.  MDEوالیة میشیغان 
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 كفایة الشكوى
 ینبغي أن یتم اعتبار الشكوى القانونیة كافیة حتى تتقدم. سیتم اعتبار الشكوى القانونیة كافیةً (أي استوفت متطلبات المحتوى المذكورة

والطرف اآلخر كتابةً في  ALJالمحكمة اإلداریة  أعاله) ما لم یُشعر الطرف المستلم للشكوى القانونیة (أنت أو المنطقة التعلیمیة) قاضي
 یوًما من أیام التقویم من استالم الشكوى، بأن الطرف المستلم للشكوى یعتقد أنھا ال تستوفي المتطلبات المذكورة أعاله. 15غضون 

أن یقرر ما إذا كانت الشكوى القانونیة تستوفي المتطلبات المذكورة أعاله أو ال، ویُشعرك أنت  ALJعلى قاضي المحكمة اإلداریة 
والمنطقة التعلیمیة كتابةً وعلى الفور، وھذا في غضون خمسة أیام من أیام التقویم من تاریخ استالم اإلشعار والتي یعتبر فیھا الطرف 

 الشكوى القانونیة غیر كافیة. المستلم لإلشعار (أنت أو المنطقة التعلیمیة) 

 تعدیل الشكوى
 یحق لك أنت أو المنطقة التعلیمیة عمل تغییرات على الشكوى فقط في الحاالت التالیة: 

إذا وافق الطرف اآلخر على التغییرات كتابةً وإذا ُمنح فرصة حل الشكوى القانونیة عن طریق اجتماع الحل الموصوف أدناه؛  .1
 أو 

 إذنھ بعمل تغییرات، في مدةٍ ال تتجاوز خمسة أیام قبل بدایة جلسة االستماع القانونیة.  ALJمة اإلداریة إذا منح قاضي المحك .2

إذا قام الطرف المشتكي (أنت أو المنطقة التعلیمیة) بعمل تغییرات في الشكوى القانونیة، فإن اإلطار الزمني الجتماع الحل (في غضون 
یوًما من أیام التقویم من تاریخ استالم  30استالم الشكوى) والمدة الزمنیة للحل (في غضون یوًما من أیام التقویم من تاریخ  15

 الشكوى) یبدآن مجدًدا في تاریخ تقدیم الشكوى المعدلة.

 رد المنطقة التعلیمیة على الشكوى القانونیة
ص ، بخصوإشعار مكتوب مسبقوف تحت العنوان، إذا لم تكن المنطقة التعلیمیة قد أرسلت إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا إلیك، كما ھو موص

أیام من أیام التقویم من تاریخ  10الموضوع الذي تتضمنھ شكواك القانونیة، فینبغي على المنطقة التعلیمیة أن ترسل إلیك في غضون 
 استالمھا الشكوى القانونیة رًدا یتضمن ما یلي:

 ذ اإلجراء المطروح في الشكوى القانونیة.تفسیًرا لسبب اقتراح المنطقة التعلیمیة أو رفضھا اتخا .1
الخاص بطفلك وأسباب رفض تلك  IEPوصفًا للخیارات األخرى التي فّكر فیھا الفریق المسؤول عن برنامج التعلیم الفردي  .2

 الخیارات.
 مرفوض.ح أو الوصفًا لكل عملیة تقییم أو اختبار أو تسجیل أو تقریر استخدمتھا المنطقة التعلیمیة كركیزة لإلجراء المقتر .3
 وصفًا للعوامل األخرى ذات الصلة بإجراء المنطقة التعلیمیة المقترح أو المرفوض. .4

 أعاله المنطقة التعلیمیة من التأكید على عدم كفایة شكواك القانونیة. 4إلى  1ال یمنع توفیر المعلومات الواردة في البنود من 

 رد الطرف اآلخر على الشكوى القانونیة
نبغي على ، فیرد المنطقة التعلیمیة على الشكوى القانونیةھو منصوص علیھ تحت العنوان الفرعي المذكور لتوه باألعلى،  باستثناء ما

أیام من أیام التقویم من تاریخ استالمھا رًدا إلى الطرف اآلخر یتناول بشكٍل  10الطرف المتلقي لشكوى قانونیة أن یرسل في غضون 
 لشكوى.محدد المشكالت الواردة في ا

 نماذج االستمارات 

 300.509§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
نموذج استمارة لمساعدتك في تقدیم شكوى قانونیة. ال یُطلب منك استخدام  MDEوضعت إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

. ولكن ینبغي أن تحتوي الشكوى القانونیة على المعلومات المطلوبة MDEنموذج استمارة إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
 OSEالموقع اإللكتروني لمكتب التعلیم الخاص لتقدیمھا. یتوفر نموذج االستمارة على 

)www.michigan.gov/specialeducation .( 

http://www.michigan.gov/ose-eis
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سیعتبر الشكوى كافیة إذا اعترض الطرف اآلخر على  ALJوذج االستمارة أن قاضي المحكمة اإلداریة (ملحوظة: ال یضمن استخدام نم
 كفایتھا.)

 مكان الطفل بینما لم یُفصل في الشكوى القانونیة وجلسة االستماع القانونیة 

 300.518§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
، فبمجرد تقدیم شكوى قانونیة إلى إدارة یب األطفال ذوي اإلعاقةأدجراءات المتخذة عند تاإلباستثناء ما ھو منصوص علیھ تحت العنوان، 

وتلقاھا الطرف اآلخر، یتوجب أن یظل طفلك في مكانھ التعلیمي الحالي في أثناء المدة الزمنیة  MDEالتربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
القرار في أي جلسة استماع قانونیة أو إجراءات قضائیة محایدة، ما لم تتفق أنت الالزمة لعملیة الحل، وكذلك في أثناء انتظار اتخاذ 

 والوالیة أو المنطقة التعلیمیة على خالف ذلك. 

ببرنامج  -بعد الحصول على موافقتك  -إذا انطوت الشكوى القانونیة على التقدیم للقبول المبدئي في مدرسة عامة، فیجب إلحاق طفلك 
 عادي حتى اكتمال كل ھذه اإلجراءات القضائیة.المدرسة العامة ال

إذا انطوت الشكوى القانونیة على التقدیم لحصول طفل على الخدمات المبدئیة بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
IDEA اإلعاقة  بینما ھذا الطفل قید االنتقال من تلقي الخدمات بموجب الجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد ذويIDEA  إلى تلقي

الخدمات بموجب الجزء (ب) من القانون نفسھ والذي لم یعد مستحقًا لخدمات الجزء (ج) بسبب بلوغھ سن ثالثة أعوام، فإن المنطقة 
ن تعلیم والتعلیمیة لیست مطالبة بتوفیر خدمات الجزء (ج) التي كان یتلقاھا الطفل. إذا اعتُبر الطفل مستحقًا بموجب الجزء (ب) من قان

ووافقت أنت على تلقي الطفل للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ للمرة األولى، فیجب حینھا على  IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة 
المنطقة التعلیمیة توفیر التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ التي لیست محل نزاع (تلك الخدمات التي تتفق علیھا أنت والمنطقة 

 ى حٍد سواء) في أثناء انتظار نتیجة اإلجراءات القضائیة.التعلیمیة عل

 عملیة الحل

 300.510§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 اجتماع الحل
الذین  IEPینبغي أن تعقد المنطقة التعلیمیة اجتماًعا للحل معك ومع العضو أو األعضاء ذوي الصلة من فریق برنامج التعلیم الفردي 

یوًما من أیام التقویم عقب تقدیم  15یمتلكون معرفة دقیقة بالحقائق المحددة في شكواك القانونیة. یتوجب عقد اجتماع الحل في غضون 
، واستالم المنطقة التعلیمیة إیاھا. ال یمكن بدء جلسة االستماع MDEالشكوى القانونیة إلى إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 قانونیة حتى یتم عقد اجتماع الحل. االجتماع: ال

 ینبغي أن یضم ممثالً عن المنطقة التعلیمیة یمتلك سلطة اتخاذ قرار بالنیابة عنھا. .1
 قد ال یضم محامیًا عن المنطقة التعلیمیة ما لم یصاحبك محاٍم إلى االجتماع.  .2

 الذین سیحضرون االجتماع. IEPالتعلیم الفردي تحدد أنت والمنطقة التعلیمیة األعضاء ذوي الصلة من فریق برنامج 

الغرض من االجتماع ھو أن تناقش شكواك القانونیة والوقائع التي تشكل أساًسا للشكوى، بحیث تحصل المنطقة التعلیمیة على فرصة حل 
 ھذا النزاع.

 لیس من المطلوب عقد اجتماع الحل إذا: 

 ازل عن عقد االجتماع، أواتفقت أنت والمنطقة التعلیمیة كتابةً على التن .1
 .الوساطةاتفقت أنت والمنطقة التعلیمیة على استخدام عملیة الوساطة كما ھي موصوفة تحت العنوان،  .2
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 فترة الحل
یوًما من أیام التقویم من تاریخ استالم الشكوى القانونیة (في  30إذا لم تحل المنطقة التعلیمیة الشكوى القانونیة بما یرضیك في غضون 

 الفترة الزمنیة المحددة لعملیة الحل)، فقد یتم عقد جلسة االستماع القانونیة. أثناء

یوًما من أیام التقویم،  30یوًما من أیام التقویم الالزم إلصدار قرار نھائي عند انتھاء فترة الحل بمدة  45یبدأ اإلطار الزمني المحدد بمدة 
یوًما من أیام التقویم كما ھو  30مع الوضع في الحسبان استثناءات معینة للتعدیالت التي تم إجراؤھا على فترة الحل المقدرة بمدة 

 موصوف أدناه. 

لم  ارك في ھذا االجتماع ماسیؤخر إخفاقك في المشاركة في اجتماع الحل األطر الزمنیة لعملیة الحل وجلسة االستماع القانونیة حتى تش
 تتفق أنت والمنطقة التعلیمیة على حٍد سواء على التنازل عن عملیة الحل أو على استخدام الوساطة.

ة یإذا لم تتمكن المنطقة التعلیمیة من إشراكك في اجتماع الحل بعد بذل جھوٍد معقولة وتوثیق ھذه الجھود، فیحق للمنطقة التعلیمیة في نھا
یوًما من أیام التقویم أن تطلب من قاضي المحكمة اإلداریة رفض شكواك القانونیة. ینبغي أن یشتمل توثیق ھذه  30مدة فترة الحل ب

 الجھود على سجل بمحاوالت المنطقة التعلیمیة لترتیب موعد ومكان متفق علیھما بشكٍل متبادل، مثل:

 محاولة إجرائھا ونتائج تلك المكالمات، أو التي تمت التي أُجریتسجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة  .1
 نسخ من المكاتبات المرسلة إلیك وأي ردود تم استالمھا. .2
 سجالت تفصیلیة بالزیارات التي تمت إلى منزلك أو مكان عملك ونتائج تلك الزیارات. .3

م اإلشعار بتقدیم شكواك القانونیة، أو یوًما من أیام التقویم من تاریخ استال 15إذا أخفقت المنطقة التعلیمیة في عقد اجتماع حل خالل 
أخفقت في المشاركة في اجتماع الحل، فیحق لك أن تطلب من قاضي المحكمة اإلداریة األمر ببدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع 

 یوًما من أیام التقویم. 45القانونیة المقدر بمدة 

 یوًما من أیام التقویم 30التعدیالت على فترة الحل المقدرة بمدة 
ر بمدة دإذا اتفقت أنت والمنطقة التعلیمیة كتابةً على التنازل عن اجتماع الحل، فسیبدأ اإلطار الزمني المحدد لجلسة االستماع القانونیة المق

 یوًما من أیام التقویم في الیوم التالي. 45

توصل التفاٍق بینكما بخصوص الشكوى بعد بدایة الوساطة أو اجتماع الحل إذا اتفقت أنت والمنطقة التعلیمیة كتابةً على عدم إمكانیة ال
 45یوًما من أیام التقویم، فسیبدأ اإلطار الزمني المحدد لجلسة االستماع القانونیة المقدرة بمدة  30وقبل نھایة فترة الحل المقدرة بمدة 

 یوًما من أیام التقویم في الیوم التالي. 

یوًما من أیام  30فترة الحل المقدرة بمدة نھایة عند ة التعلیمیة على استخدام عملیة الوساطة، فیمكن لكال الطرفین إذا اتفقت أنت والمنطق
 التقویم االتفاق كتابةً على استكمال الوساطة حتى یتم التوصل إلى اتفاق. ولكن إذا انسحبت أنت أو المنطقة التعلیمیة الحقًا من عملیة

 یوًما من أیام التقویم في الیوم التالي. 45الزمني المحدد لجلسة االستماع القانونیة المقدر بمدة  الوساطة، فسیبدأ اإلطار

 اتفاق التسویة المكتوب
 إذا تم التوصل إلى حٍل للنزاع في اجتماع الحل، فیتوجب علیك أنت والمنطقة التعلیمیة الدخول في اتفاق ملزم قانونًا یتصف بما یلي: 

 ثل عن المنطقة التعلیمیة لھ سلطة إلزام المنطقة التعلیمیة.موقّع منك ومن مم .1
یكون واجب النفاذ في أي محكمة والیة مختصة (محكمة والیة لھا سلطة االستماع والبت في ھذا النوع من القضایا) أو في أي  .2

 محكمة محلیة في الوالیات المتحدة.

 فترة مراجعة االتفاق
اتفاٍق نتیجةً الجتماع الحل، فیحق ألي طرٍف من الطرفین (أنت او المنطقة التعلیمیة) إبطال االتفاق  إذا دخلت أنت والمنطقة التعلیمیة في

 أیام عمل من وقت توقیع كٍل منك أنت والمنطقة التعلیمیة على االتفاق. 3خالل 
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 جلسات االستماع للشكاوى القانونیة

 جلسة استماع قانونیة محایدة 

 300.511§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
تقدیم شكوى قانونیة، یجب أن تحصل أنت أو المنطقة التعلیمیة المشتركة في النزاع على فرصة الحصول على جلسة استماع قانونیة  عند

 . الحلوعملیة  الشكوى القانونیةمحایدة، بعد اتباع اإلجراءات الموصوفة في القسمین 

 قاضي المحكمة اإلداریة المحاید
 على األقل بما یلي: ALJیجب أن یتمتع قاضي المحكمة اإلداریة 

أو المنطقة التعلیمیة المشتركة في تعلیم أو رعایة  MDEیجب أال یكون موظفًا في إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان  .1
لیقوم بدور قاضي المحكمة ة وكالاللمجرد دفع أجره أو أجرھا بواسطة ة وكالالالطفل. ولكن ال یعد الشخص موظفًا لدى 

 . ALJاإلداریة 
 في جلسة االستماع. ALJیجب أال یكون لھ أي مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة قاضي المحكمة اإلداریة  .2
لقة ، واللوائح الفیدرالیة ولوائح الوالیة المتعIDEAیجب أن یكون واسع االطالع ویفھم أحكام قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  .3

 وتفسیراتھ القانونیة الصادرة بمعرفة المحاكم الفیدرالیة ومحاكم الوالیة. IDEAبقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
یجب أن یتمتع بالمعرفة والقدرة على عقد جلسات االستماع، وعلى اتخاذ القرارات وكتابتھا، بما یتماشى مع الممارسات  .4

 القانونیة المعیاریة الصحیحة.

موظفي خدمة مدنیة مصنفین لدى الوالیة وھم أیًضا وكالء یوظفھم مكتب الوالیة لجلسات االستماع  ALJsاة المحكمة اإلداریة یُعد قض
(عن طریق مكتب الوالیة لجلسات االستماع  MDE). تحتفظ إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان SOAHRوالقواعد اإلداریة (
 .ALJsئمة تتضمن بیانًا بمؤھالت أولئك األشخاص الذین یقومون بدور قضاة المحكمة اإلداریة ) بقاSOAHRوالقواعد اإلداریة 

 ع جلسة االستماع القانونیةوموض
ناولھا االستماع القانونیة لم یتم ت ةفي جلس مسائلال یحق للطرف (أنت أو المنطقة التعلیمیة) الذي طلب عقد جلسة استماع قانونیة إثارة 

 نونیة ما لم یوافق الطرف اآلخر على ذلك.في الشكوى القا

 اإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع
 مسألةلاینبغي علیك أنت أو المنطقة التعلیمیة تقدیم شكوى قانونیة في خالل عامین من تاریخ معرفتك أنت أو المنطقة التعلیمیة بشأن 

 ) التي تتناولھا الشكوى. مسائلال(

 الزمنياالستثناءات في اإلطار 
 ال ینطبق اإلطار الزمني المذكور أعاله علیك إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى قانونیة ألن: 

 المنطقة التعلیمیة حّرفت بشكٍل محدد كونھا حلّت المشكلة أو المسألة التي تثیرھا في شكواك؛ أو .1
ب) أو الجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد المنطقة التعلیمیة حجبت عنك معلومات كان مطلوبًا منھا تقدیمھا لك بموجب الجزء ( .2

 . IDEAذوي اإلعاقة 

 حقوق جلسة االستماع 

 300.512§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
 یبیة) لھ الحق فیما یلي:أدأي طرٍف في جلسة استماع قانونیة (بما في ذلك جلسة استماع ترتبط بإجراءات ت
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لھ و/أو أشخاص یتمتعون بمعرفٍة أو تدریب خاص یتعلق بمشكالت األطفال ذوي  أن یرافقھ محاٍم ویكون بصفة استشاري .1
 اإلعاقة.

 تقدیم أدلة ومواجھة الشھود واستجوابھم وإلزامھم بالحضور للجلسة. .2
منع تقدیم أي دلیل في جلسة االستماع لم یكن قد تم اإلفصاح عنھ لھذا الطرف قبل خمسة أیام عمل على األقل قبل موعد  .3

 الجلسة.
 الحصول على سجٍل مكتوب نًصا لجلسة االستماع أو نسخة إلكترونیة منھ بحسب اختیارك. .4
 الحصول على نتائج الوقائع والقرارات كتابةً أو نسخة إلكترونیة منھا بحسب اختیارك. .5

 اإلفصاح عن معلومات إضافیة
لى المكتملة بحلول ھذا التاریخ والتوصیات القائمة عیتوجب علیك أنت والمنطقة التعلیمیة اإلفصاح لبعضكما البعض عن كل التقییمات 

 ھذه التقییمات التي تنتوي أنت أو المنطقة التعلیمیة استخدامھا في جلسة االستماع، وھذا قبل جلسة االستماع القانونیة بخمسة أیام عمل
 على األقل.

تقدیم التقییم أو التوصیة ذات الصلة في جلسة االستماع یحق لقاضي المحكمة اإلداریة منع أي طرف یخفق في االمتثال لھذا المطلب من 
 دون موافقة الطرف اآلخر.

 حقوق أولیاء األمور في جلسات االستماع
 یتوجب منحك الحق فیما یلي: 

 إحضار طفلك. .1
 للعامة.مفتوحة جلسة االستماع  جعل .2
 تقدیم سجل جلسة االستماع ونتائج الوقائع والقرارات لك دون تكلفة.  .3

 جلسة االستماع قرارات 

 300.513§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 قرار قاضي المحكمة اإلداریة
على أسباٍب  FAPEبكون طفلك قد حصل بالفعل على تعلیم عام مناسب مجاني  ALJینبغي أن یرتكز قرار قاضي المحكمة اإلداریة 

 موضوعیة. 

بحدوث انتھاكات في اإلجراءات، قد یصل قاضي المحكمة اإلداریة إلى نتیجة أن طفلك لم یتلَق تعلیًما عاًما  فیھا في المسائل التي تدعي
 فقط في حالة كانت أوجھ القصور اإلجرائیة:  FAPEمناسبًا مجانیًا 

 ؛ أوFAPEیعوقھا حق حصول طفلك على تعلیم عام مناسب مجاني  .1
 لطفلك؛ أو FAPEعملیة اتخاذ القرار بشأن توفیر التعلیم العام المناسب المجاني یعوقھا بشكٍل كبیر فرصتك في المشاركة في  .2
 نتجت عن الحرمان من إحدى المزایا التعلیمیة. .3

 المادة التفسیریة
 لىال یمكن تفسیر أي حكٍم من األحكام المذكورة أعاله على أنھ مانٌع لقاضي المحكمة اإلداریة من أمر المنطقة التعلیمیة باالمتثال إ

المتطلبات الواردة في قسم الضمانات اإلجرائیة من اللوائح الفیدرالیة الواردة ضمن الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
IDEA  300.536حتى البند  300.500§§من البند  34(قانون اللوائح الفیدرالیة.( 

 طلب منفصل لعقد جلسة استماع قانونیة 
(قانون اللوائح  IDEAورد في قسم الضمانات اإلجرائیة ضمن الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  ال یمكن تفسیر أي شيءٍ 

منفصلة مسألة أخرى  یم شكوى قانونیة عند) على أنھ مانٌع لك من تق300.536حتى البند  300.500§§من البند  34الفیدرالیة 
 شكوى قانونیة تم تقدیمھا بالفعل. عن



 31الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 ئج والقرار إلى الھیئة االستشاریة وعامة الشعبنقل النتا
 أن تقوم بما یلي:  تعریف شخصيبعد حذف أي معلومات  MDEینبغي على إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

 تقدم النتائج والقرارات الصادرة من جلسة االستماع القانونیة إلى اللجنة االستشاریة للتعلیم الخاص في الوالیة. .1
  إتاحة تلك النتائج والقرارات أمام العامة. .2
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 االستئنافات 

 القرار النھائي، واالستئناف، والمراجعة المحایدة 

 300.514§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 قرار جلسة االستماع النھائي 
ي طرف یبیة) قراًرا نھائًیا، باستثناء أنھ یحق ألأدیُعد القرار المتخذ في جلسة استماع قانونیة (بما في ذلك جلسة استماع ترتبط بإجراءات ت

 مشترك في جلسة االستماع (أنت أو المنطقة التعلیمیة) استئناف القرار بإقامة دعوى مدنیة، كما ھو موصوف أدناه.

 األطر الزمنیة ومالءمة جلسات االستماع 

 300.515§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 

یوًما من أیام التقویم بعد انتھاء  45حدوث ما یلي في مدةٍ ال تتجاوز  MDEلتربیة والتعلیم في والیة میشیغان ینبغي أن تضمن إدارة ا
یوًما من أیام التقویم بعد انتھاء الفترة الزمنیة  45یوًما من أیام التقویم، أو في مدة ال تتجاوز  30فترة اجتماعات الحل المقدرة بمدة 

 یوًما من أیام التقویم:  30التعدیالت على فترة الحل المقدرة بمدة العنوان الفرعي،  المعدلة كما ھو موصوف ضمن

 التوصل إلى قراٍر نھائيٍ في جلسة االستماع. .1
 إرسال نسخة من القرار بالبرید إلى كل طرف. .2

موصوفة أعاله وفقًا لطلب أيٍ من یوًما من أیام التقویم ال 45یحق لقاضي المحكمة اإلداریة منح تمدیدات زمنیة محددة تتجاوز مدة الـ
 األطراف.

 ینبغي عقد كل جلسة استماع في وقٍت ومكاٍن مالئمین بشكٍل معقول لك ولطفلك.

 الدعاوى المدنیة، بما فیھا المدة الزمنیة التي ستُقّدم فیھا تلك الدعاوى 

 300.516§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
التعلیمیة) ال یوافق على نتائج وقرارات جلسة االستماع القانونیة (بما في ذلك جلسة استماع ترتبط  یحق ألي طرف (أنت أو المنطقة

یبیة) إقامة دعوى مدنیة تتعلق بالمسألة التي كانت موضوًعا لجلسة االستماع القانونیة. یمكن إقامة الدعوى في محكمة والیة أدبإجراءات ت
والبت في ھذا النوع من القضایا) أو في أي محكمة محلیة في الوالیات المتحدة بغض النظر  مختصة (محكمة والیة لھا سلطة االستماع

 عن المبلغ محل النزاع.

 المھلة الزمنیة
یوًما من أیام التقویم من تاریخ قرار قاضي المحكمة اإلداریة  90یتاح للطرف (أنت أو المنطقة التعلیمیة) الذي یقیم الدعوى المدنیة على 

ALJ  .لرفع دعوى مدنیة 

 اإلجراءات اإلضافیة 
 في أي دعوى مدنیة، تقوم المحكمة بما یلي: 

 تتسلم سجالت اإلجراءات القضائیة اإلداریة. .1
 تستمع إلى األدلة اإلضافیة تبعًا لطلبك أو طلب المنطقة التعلیمیة. .2
 تبني قرارھا على رجحان األدلة وتمنح التعویض الذي تراه مناسبًا. .3
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 المحاكم المحلیةاختصاصات 
تتمتع المحاكم المحلیة في الوالیات المتحدة بسلطة البت في الدعاوى المقامة وفقًا للجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

IDEA  .بغض النظر عن المبلغ محل النزاع 

 القاعدة التفسیریة
ما یقید أو یحد من الحقوق واإلجراءات والتدابیر المتاحة بموجب  IDEAال یوجد في الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

(القسم  1973من قانون إعادة التأھیل لعام  5، أو الحق رقم 1990دستور الوالیات المتحدة، أو قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة لعام 
تثناء أنھ یتوجب استنفاد اإلجراءات القانونیة )، أو القوانین الفیدرالیة األخرى التي تحمي حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، باس504

قبل  IDEAالموصوفة أعاله بنفس القدر المطلوب في حال قّدم الطرف الدعوى وفقًا للجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
اقة ن تعلیم األفراد ذوي اإلعتقدیم دعوى مدنیة بموجب ھذه القوانین طلبًا للحصول على تعویض متوفر كذلك بموجب الجزء (ب) من قانو

IDEA أنھ قد تتوفر أمامك تدابیر بموجب قوانین أخرى تتداخل مع تلك المتوفرة بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  یعني.  ھذا
IDEAة یة المتاح، ولكن بوجٍھ عام، من أجل الحصول على تعویض بموجب تلك القوانین األخرى، علیك أوالً استخدام التدابیر اإلدار

(أي إجراءات الشكوى القانونیة، واجتماع الحل، وجلسة االستماع القانونیة المحایدة)  IDEAبموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
 قبل االنتقال مباشرةً إلى المحكمة. 

 أتعاب المحاماة

 300.517§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
، فیحق للمحكمة وفقًا IDEAأو إجراء قضائي یقام وفقًا للجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  إذا ُحكم لصالحك في أي دعوى

 لتقدیرھا، أن تمنحك أتعاب محاماة معقولة كجزء من التكالیف.

فراد ) من قانون تعلیم األتعلیمیة أو منطقة تعلیمیة في الوالیة في أي دعوى أو إجراء قضائي یقام وفقًا للجزء (ب وكالةإذا ُحكم لصالح 
، فیحق للمحكمة وفقًا لتقدیرھا، أن تجعل محامیك یدفع لھا في حالة قیام المحامي بما یلي: (أ) تقدیم شكوى أو قضیة IDEAذوي اإلعاقة 

التقاضي بكل في محكمة تعتبرھا المحكمة غیر مقنعة أو غیر معقولة أو ال أساس لھا؛ أو (ب) االستمرار في المقاضاة بعدما صار 
 وضوح غیر مقنع أو غیر معقول أو ال أساس لھ؛ أو

كم التعلیمیة أو المنطقة التعلیمیة في الوالیة التي كان الحة وكالللیحق للمحكمة وفقًا لتقدیرھا منح أتعاب محاماة معقولة كجزء من التكالیف 
إذا  IDEAلصالحھا لتدفعھا أنت أو محامیك في أي دعوى أو إجراء قضائي یقام وفقًا للجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

ي ي غرٍض غیر الئق مثل المضایقة أو التسبب فتم تقدیم طلبك لعقد جلسة استماع قانونیة أو لعقد قضیة في المحكمة في وقٍت الحق بأ
 تأخیر غیر ضروري أو الزیادة غیر الضروریة في تكلفة الدعوى أو اإلجراء القضائي.

 منح األتعاب
 تمنح المحكمة أتعاب محاماة معقولة كما یلي:

لسة االستماع مقابل نوع األتعاب على أساس األسعار السائدة في المجتمع الذي نشأت فیھ الدعوى أو ج ستندینبغي أن ت .1
 الخدمات المقدمة وجودتھا. ال یجوز استخدام المكافأة أو المضاعفة عند حساب األتعاب الممنوحة.

ال یجوز منح األتعاب وال یجوز رد التكالیف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء قضائي بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم  .2
 ات التي تمت تأدیتھا بعد طرح عرض تسویة مكتوب في حالة:مقابل الخدم IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة 

من القواعد الفیدرالیة لإلجراءات المدنیة أو في  68تم طرح العرض في أثناء المدة المنصوص علیھا وفقًا للقاعدة  .أ
 ئي.أیام من أیام التقویم قبل بدایة اإلجراء القضا 10حالة جلسة االستماع القانونیة في أي وقٍت یتجاوز مدة 

 أیام من أیام التقویم. 10لم یتم قبول العرض في خالل  .ب
توصلت المحكمة أو قاضي المحكمة اإلداریة أن التعویض الذي حصلت علیھ في النھایة لیس أكثر مالءمةً لك من  .ج

 عرض التسویة.
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ك وكان لدیك مبرر قوي على الرغم من ھذه القیود، فقد تُمنح أتعاب المحاماة والتكالیف ذات الصلة إذا كان الحكم لصالح
 لرفض عرض التسویة.

ما لم ینعقد االجتماع كنتیجة إلجراء إداري أو  IEPقد ال یتم منح األتعاب فیما یتعلق بأي اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي  .3
 إجراء قضائي.

 .الوساطةقد ال یتم أیًضا منح األتعاب للوساطة كما ھي موصوفة تحت العنوان،  .4
، اجتماًعا منعقًدا كنتیجة لجلسة إداریة أو إجراء قضائي، اجتماع الحلع الحل، كما ھو موصوف تحت العنوان، ال یعد اجتما .5

 وال یعد أیًضا جلسةً إداریة أو إجراًء قضائیًا ألغراض أحكام أتعاب المحاماة ھذه.

تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، إذا توصلت  تقلل المحكمة حسب االقتضاء مبلغ أتعاب المحاماة الممنوح بموجب الجزء (ب) من قانون
 المحكمة إلى ما یلي:

أّخرت صدور القرار النھائي بشأن النزاع بشكٍل غیر معقول في خالل مسار الدعوى أو اإلجراء  -أنت أو محامیك  -أنك  .1
 القضائي، أو

السائد في المجتمع مقابل الخدمات  تجاوز مبلغ أتعاب المحاماة المصرح بمنحھا بخالف ذلك بشكٍل غیر معقول السعر بالساعة .2
 المماثلة التي یقدمھا المحامون ذوو المھارة والسمعة والخبرة المشابھة بدرجة معقولة، أو

أن الوقت المنقضي والخدمات القانونیة المقدمة كانت أكثر مما یلزم عند وضع طبیعة الدعوى أو اإلجراء القضائي في  .3
 الحسبان، أو

لم یقدم المعلومات المناسبة إلى المنطقة التعلیمیة في إشعار الطلب القانوني كما ھو موصوف تحت  أن المحامي الذي یمثلك .4
 .الشكوى القانونیةالعنوان، 

ولكن قد تقلل المحكمة األتعاب إذا توصلت إلى أن الوالیة أو المنطقة التعلیمیة قد أّخرت بشكٍل غیر معقول توصل الدعوى أو اإلجراء 
نھائي أو كان ھناك انتھاك بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة في الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة القضائي لقراٍر 

IDEA. 

  



 35الصفحة   إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، مكتب التعلیم الخاص

 یب األطفال ذوي اإلعاقةأداإلجراءات المتخذة عند ت

 سلطة موظفي المدرسة

 300.530§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 الحكم في كل حالة على حدة
یحق لموظفي المدرسة اعتبار أي ظروف فریدة من نوعھا على أساس النظر في كل حالة على حدة مناسبةً لطفٍل ذي إعاقة ینتھك القواعد 

 ما إذا كان تغییر مكان الطفل قد تم بما یتماشى مع المتطلبات التالیة المتعلقة باالنضباط.فیالسلوكیة للطالب في المدرسة، وذلك عند الحكم 

 عام
متتالیة،  أیام مدرسیة 10سبب اتخاذ موظفي المدرسة كذلك إلجراءات مماثلة مع أطفال غیر ذوي إعاقة، فیحق لھم، بما ال یتجاوز ب

فصل طفل ذي إعاقة انتھك القواعد السلوكیة للطالب من مكانھ الحالي إلى مكان تعلیمي بدیل مؤقت مناسب، أو مكاٍن آخر أو توقیفھ 
على التوالي في العام الدراسي  أیام مدرسیة 10لمدرسة كذلك القیام بفصل الطفل عدة مراٍت إضافیة ال تتجاوز مؤقتًا. یحق لموظفي ا

ات فصل تغییر الوضع بسبب عملینفسھ نتیجةً لحوادث سوء سلوك منفصلة، طالما لم تشكل مرات الفصل تلك تغییًرا في الوضع (راجع 
 لمعرفة التعریف، أدناه).  یبیةأدت

في العام الدراسي نفسھ، فینبغي  أیام مدرسیة 10أن یتم فصل طفل ذي إعاقة من مكانھ أو مكانھا الحالي لمدة إجمالیة تُقّدر بـ بمجرد 
عي، رعلى المنطقة التعلیمیة في أثناء أي أیاٍم نقل الحقة خالل ھذا العام الدراسي تقدیم الخدمات بالحد المطلوب المذكور أسفل العنوان الف

 .الخدمات

 السلطة اإلضافیة
، أدناه) وكان تغییر المكان تحدید إظھار اإلعاقةإذا لم یكن السلوك الذي انتھك القواعد السلوكیة للطالب إظھاًرا إلعاقة الطفل (راجع 

 قةیبیة على ھذا الطفل ذي اإلعاأدمتتابعة، فیحق لموظفي المدرسة تطبیق اإلجراءات الت أیام مدرسیة 10یب سیتجاوز أدبغرض الت
باألسلوب نفسھ وللمدة نفسھا التي كانت لتُطبق على األطفال غیر ذوي اإلعاقة، باستثناء أنھ یتوجب على المدرسة تقدیم الخدمات لذلك 

الخاص بالطفل المكان التعلیمي البدیل  IEP. یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي الخدماتالطفل وفقًا لما ھو موصوف أدناه تحت العنوان 
 لتقدیم ھذه الخدمات. المؤقت

 الخدمات
 یمكن توفیر الخدمات التي یتوجب توفیرھا لطفٍل ذي إعاقة كان قد تم نقلھ من مكانھ الحالي إلى مكاٍن تعلیمي بدیل مؤقت.

في ھذا  أقل أو أیام مدرسیة 10المنطقة التعلیمیة مطالبة فقط بتقدیم الخدمات لطفٍل ذي إعاقة تم نقلھ من مكانھ أو مكانھا الحالي لمدة 
العام الدراسي إذا قدمت الخدمات لطفل غیر ذي إعاقة تم نقلھ بصورةٍ مشابھة. ال تتطلب والیة میشیغان تقدیم الخدمات إلى الطالب غیر 

 یبیة.أدذوي اإلعاقة الذین تم نقلھم ألسباٍب ت

 ة ما یلي: مدرسی أیام 10ألكثر من یجب على الطفل ذي اإلعاقة الذي تم نقلھ من مكانھ الحالي 

االستمرار في تلقي الخدمات التعلیمیة، لتمكین الطفل من االستمرار في المشاركة في مقرر التعلیم العام، على الرغم من وجوده  .1
 الخاص بالطفل، IEPفي مكاٍن آخر، والسعي لتحقیق األھداف المحددة في برنامج التعلیم الفردي 

  و 
، وخدمات وتعدیالت التدخل السلوكي، المصممة لتناول االنتھاكات (FBA)ظیفي الخضوع حسب االقتضاء لتقییم السلوك الو .2

 السلوكیة بحیث ال تحدث مجدًدا.

في العام الدراسي نفسھ، وإذا كان النقل الحالي لمدة  أیام مدرسیة 10بعد أن یتم نقل طفل ذي إعاقة من مكانھ أو مكانھا الحالي لمدة 
إذا لم یكن النقل تغییًرا للمكان (راجع التعریف أدناه)، یحدد حینھا موظفو المدرسة بالتشاور مع معلٍم  ومتتالیة أو أقل  أیام مدرسیة 10
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واحد على األقل من معلمي الطفل المدى الضروري من الخدمات المقدمة لتمكین الطفل من االستمرار في المشاركة في مقرر التعلیم 
 الخاص بالطفل. IEPلسعي لتحقیق األھداف المحددة في برنامج التعلیم الفردي العام، على الرغم من وجوده في مكاٍن آخر وا

الخاص بالطفل الخدمات المناسبة لتمكین  IEPإذا كان النقل تغییًرا للمكان (راجع التعریف أدناه)، فسیحدد فریق برنامج التعلیم الفردي 
لرغم من وجوده في مكاٍن آخر، والسعي لتحقیق األھداف المحددة في الطفل من االستمرار في المشاركة في مقرر التعلیم العام، على ا

 الخاص بالطفل. IEPبرنامج التعلیم الفردي 

 إثبات إظھار اإلعاقة
من أي قرار تم اتخاذه لتغییر وضع طفٍل ذي إعاقة بسبب انتھاك القواعد السلوكیة للطالب، (باستثناء  أیام مدرسیة 10في غضون 
متتالیة أو أقل ولیس تغییًرا للوضع)، یتوجب على المنطقة التعلیمیة، وولي األمر وأعضاء فریق برنامج  مدرسیةأیام  10الفصل لمدة 

المعنیین (كما ھو محدد بواسطة ولي األمر والمنطقة التعلیمیة) مراجعة كل المعلومات ذات الصلة في ملف الطفل،  IEPالتعلیم الفردي 
الخاص بالطفل، ومالحظات أي معلم من المعلمین، وأي معلومات ذات صلة یقدمھا أولیاء األمر  IEP بما في ذلك برنامج التعلیم الفردي

 إلثبات ما یلي: 

 إذا كان السلوك المعني قد نتج أو كان مرتبًطا ارتباًطا مباشًرا وجوھریًا بإعاقة الطفل، أو .1
 الخاص بالطفل. IEPتطبیق برنامج التعلیم الفردي إذا كان السلوك المعني نتیجةً مباشرة إلخفاق المنطقة التعلیمیة في  .2

الخاص بالطفل أنھ قد تم استیفاء  IEPإذا أثبتت المنطقة التعلیمیة أو ولي األمر أو األعضاء المعنیون من فریق برنامج التعلیم الفردي 
 أحد ھذین الشرطین، فینبغي إثبات أن ھذا السلوك ھو إظھار إلعاقة الطفل.

الخاص بالطفل أن السلوك المعني  IEPة التعلیمیة أو ولي األمر أو األعضاء المعنیون من فریق برنامج التعلیم الفردي إذا أثبتت المنطق
، فینبغي على المنطقة التعلیمیة اتخاذ إجراء لمعالجة IEPكان نتیجةً مباشرةً إلخفاق المنطقة التعلیمیة في تطبیق برنامج التعلیم الفردي 

 أوجھ القصور تلك.

 ثبات أن السلوك كان إظھاًرا إلعاقة الطفلإ
أن السلوك كان إظھاًرا إلعاقة  IEPإذا أثبتت المنطقة التعلیمیة أو ولي األمر أو األعضاء المعنیون من فریق برنامج التعلیم الفردي 

 القیام بشيٍء مما یلي: IEPالطفل، فینبغي على فریق برنامج التعلیم الفردي 

قبل صدور السلوك  FBA، ما لم تكن المنطقة التعلیمیة قد أجرت تقییًما للسلوك الوظیفي FBAإجراء تقییم للسلوك الوظیفي  .1
 ) للطفل، أو BIPالذي تسبب في تغییر الوضع، ثم تطبیق خطة التدخل السلوكي (

 رورة لمعالجة ھذا السلوك. بالفعل، فسیراجعھا الفریق ویعدلھا حسب الض BIPإذا تم وضع خطة التدخل السلوكي  .2

، یتوجب على المنطقة التعلیمیة إعادة الطفل إلى الوضع الذي نُِقل منھ، الخاصة الظروفباستثناء ما ھو موصوف أسفل العنوان الفرعي، 
 .BIPما لم یتفق ولي األمر والمنطقة التعلیمیة على تغییر الوضع كجزء من خطة التدخل السلوكي 

 الظروف الخاصة
كان السلوك الصادر عن الطفل إظھاًرا إلعاقتھ أو لم یكن كذلك، فیحق لموظفي المدرسة فصل أحد الطالب إلى مكان تعلیمي بدیل  سواءً 

 یوًما مدرسیًا، إذا كان الطفل:  45الخاص بالطفل) لمدة تصل إلى  IEPمؤقت (یحدده فریق برنامج التعلیم الفردي 

داخل المدرسة أو في مبانیھا ومحیطھا، أو في تجمع تابع للمدرسة یخضع لسلطة إدارة  یحمل سالًحا إلى المدرسة أو لدیھ سالح .1
 أو لسلطة إحدى المناطق التعلیمیة، أو  MDEالتربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

ي أثناء ة فكان یحوز أو یستخدم العقاقیر غیر المشروعة (المخدرات) بشكٍل متعمد، أو یبیع أو یروج لبیع مادة خاضعة للرقاب .2
وجوده في المدرسة، أو في مبانیھا ومحیطھا، أو في تجمع تابع للمدرسة یخضع لسلطة إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 

MDE  أو لسلطة إحدى المناطق التعلیمیة، أو 
درسة یخضع لسلطة أصاب شخًصا آخر إصابة جسدیة خطیرة داخل المدرسة أو في مبانیھا ومحیطھا، أو في تجمع تابع للم .3

 أو لسلطة إحدى المناطق التعلیمیة. MDEإدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان 
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 التعریفات 
(ج) من  202من القسم  5، و4، و3، و2، و1تعني عقاًرا أو أي مادة أخرى تم تحدیدھا ضمن الجداول رقم  مادة خاضعة للرقابة

 (ج)).  812الوالیات المتحدة  من قانون 21قانون المواد المحظورة (الباب 

تعني مادة خاضعة للرقابة، ولكنھا ال تشمل المواد خاضعة للرقابة التي تم حیازتھا أو استخدامھا بشكٍل قانوني  العقاقیر غیر المشروعة
ي القانون أو أ تحت إشراف أخصائي رعایة صحیة مرخص أو تم حیازتھا أو استخدامھا بشكٍل قانوني تبعًا ألي سلطة أخرى تخضع لھذا

 حكٍم آخر من القانون الفیدرالي.

) من القسم الفرعي (ح) من 3الوارد ضمن الفقرة (’’ إصابة جسدیة خطیرة‘‘تحمل المعنى نفسھ في المصطلح  إصابة جسدیة خطیرة
 ، في قانون الوالیات المتحدة. (راجع المرفق أ.)18من الحق رقم  1365القسم 

من الحق رقم  930) من القسم الفرعي (ز) من القسم 2الوارد ضمن الفقرة (’’ سالح خطیر‘‘یحمل المعنى نفسھ في المصطلح  سالح
 ، في قانون الوالیات المتحدة. (راجع المرفق أ.)18

 إشعار
د السلوكیة الطفل بسبب انتھاك القواعفي التاریخ الذي تتخذ فیھ المنطقة التعلیمیة قراًرا بعقوبة الفصل والذي یشكل تغییًرا في وضع 
 للطالب، ینبغي علیھا إشعار أولیاء األمر بذلك القرار وتقدیم إشعار الضمانات اإلجرائیة إلیھم.

 یبیةأدتغییر الوضع بسبب عملیات فصل ت

 300.536§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 إذا كان: ًرا للوضعتغیییُعد فصل طفٍل ذي إعاقة من وضعھ التعلیمي الحالي  

 أوأیام مدرسیة متتالیة،  10الفصل لمدة تزید عن  .1
 أن الطفل قد تعرض لسلسلة من عقوبات الفصل أصبحت تمثل نمًطا بسبب أن: .2

 ،واحدأیام مدرسیة في عاٍم دراسي  10سلسلة عقوبات الفصل بإجمالي یزید عن  .أ
 أدت إلى سلسلة من عقوبات الفصل. سلوك الطفل یتشابھ إلى حٍد كبیر مع سلوكھ في أحداٍث سابقة .ب
ھناك عوامل إضافیة مثل طول كل عقوبة فصل وإجمالي المدة الزمنیة التي تم نقل الطفل فیھا وقرب مرات عقوبة و .ج

 الفصل من بعضھا البعض.

ن طریق عة عتحدد المنطقة التعلیمیة كون نمط عقوبات الفصل یتسبب في تغییر الوضع في كل حالة على حدة، ویخضع ذلك للمراج
 .یھفاإلجراءات القانونیة والقضائیة إذا تم الطعن 

 تحدید المكان

 300.531 § البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
، عتغییًرا للوضتحدید المكان التعلیمي البدیل والمؤقت في حالة عقوبات الفصل التي تعد  IEPینبغي على فریق برنامج التعلیم الفردي 

 ، الواردین أعاله.الظروف الخاصةو  السلطة اإلضافیةوضحة ضمن العنوانین، وعقوبات الفصل الم

 االستئناف

 300.532 § البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
 یحق لولي أمر الطفل ذي اإلعاقة تقدیم شكوى قانونیة (انظر أعاله) لطلب عقد جلسة استماع قانونیة إذا لم یوافق أو توافق على ما یلي: 

 یبیة، أو أدقرار یتعلق بتحدید وضع تم وفقًا لھذه األحكام التأي  .1
 إثبات إظھار اإلعاقة الموصوف أعاله.  .2
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ل فیحق للمنطقة التعلیمیة تقدیم شكوى قانونیة (انظر أعاله) لطلب عقد جلسة استماع قانونیة إذا اعتقدت أن اإلبقاء على الوضع الحالي للط
 صابة للطفل أو لآلخرین. من المرجح جًدا أن یؤدي إلى وقوع إ

 سلطة قاضي المحكمة اإلداریة
 ،قاضي المحكمة اإلداریة المحایدالذي یستوفي المتطلبات الموصوفة ضمن العنوان الفرعي،  ALJینبغي على قاضي المحكمة اإلداریة 

 أن: ALJأن یعقد جلسة االستماع القانونیة ویتخذ قراًرا. یحق لقاضي المحكمة اإلداریة 

أن الفصل كان انتھاًكا للمتطلبات  ALJلطفل ذا اإلعاقة إلى الوضع الذي تم نقلھ منھ إذا أثبت قاضي المحكمة اإلداریة یعید ا .1
 ، أو أن سلوك الطفل كان إظھاًرا إلعاقتھ، أو سلطة موظفي المدرسةالموصوفة تحت العنوان، 

یوًما دراسیًا إذا أثبت قاضي  45سب لمدة ال تزید عن یأمر بتغییر وضع الطفل ذي اإلعاقة إلى مكان تعلیمي بدیل مؤقت منا .2
 أن اإلبقاء على الوضع الحالي للطفل من المرجح جًدا أن یؤدي إلى وقوع إصابة للطفل أو لآلخرین.  ALJالمحكمة اإلداریة 

صلي من المرجح جًدا أن یؤدي یمكن تكرار إجراءات جلسة االستماع ھذه إذا اعتقدت المنطقة التعلیمیة أن إعادة الطفل إلى الوضع األ
 إلى وقوع إصابة للطفل أو لآلخرین.

متى قدم ولي أمر أو المنطقة التعلیمیة شكوى قانونیة لطلب عقد جلسة استماع كھذه، فینبغي عقد جلسة استماع تستوفي المتطلبات 
 ستثناء ما یلي: ، با، الشكوى القانونیة، وجلسات االستماع للشكاوى القانونیةالموصوفة تحت العنوانین

 20لعقد جلسة استماع قانونیة عاجلة، والتي یجب أن تنعقد في غضون  MDEترتب إدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان .1
 أیام مدرسیة بعد الجلسة.  10یوًما مدرسیًا من تاریخ طلب عقد جلسة االستماع وینبغي أن ینتج عنھا قرار في غضون 

والمنطقة التعلیمیة كتابةً على التنازل عن االجتماع أو یتفقون على استخدام الوساطة، فینبغي عقد ما لم یتفق أولیاء األمر  .2
أیام من أیام التقویم من تاریخ استالم إشعار الشكوى القانونیة. یمكن البدء في إجراءات الجلسة  سبعةاجتماع حل في غضون 

 یوًما من أیام التقویم من تاریخ استالم الشكوى القانونیة. 15ما لم یتم حل المسألة بما یرضي كال الطرفین في غضون 

یعد القرار المتخذ في جلسة استماع عاجلة نھائیًا، باستثناء أنھ یحق ألي طرف مشترك في جلسة االستماع (أنت أو المنطقة التعلیمیة) 
 الزمنیة التي ستُقّدم فیھا تلك الدعاوى." إقامة دعوى مدنیة، كما ھو موصوف تحت العنوان "الدعاوى المدنیة، بما فیھا المدة

 الوضع أثناء االستئناف

 300.533§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
بغي على یبیة، فینأدترتبط بمسائل ت -وفقًا لما ھو موصوف أعاله  -عندما یكون ولي األمر أو المنطقة التعلیمیة قد قدمت شكوى قانونیة 

أو المنطقة التعلیمیة على خالف ذلك) أن یظل في مكان  MDEمر وإدارة التربیة والتعلیم في والیة میشیغان الطفل (ما لم یتفق ولي األ
تعلیمي بدیل مؤقت بانتظار صدور قرار مأمور جلسة االستماع، أو حتى انتھاء المدة الزمنیة للنقل وفقًا لما ھو منصوص علیھ وموصوف 

 ا یحدث أوالً.تحت العنوان، سلطة موظفي المدرسة، أیھم

 لتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھلبعد  مؤھلین یسولإجراءات حمایة األطفال الذین 

 300.534§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة

 عام
للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ وانتھك القواعد السلوكیة للطالب، ولكن كانت المنطقة التعلیمیة  مؤھلإذا لم یُقرر بعد أن الطفل 

یبي، بأن الطفل كان طفالً ذا إعاقة، فیحق أدعلى علٍم مسبق (كما ھو محدد أدناه) قبل وقوع ھذا السلوك الذي تسبب في اتخاذ اإلجراء الت
 حمایة الموصوفة في اإلشعار. للطفل بالمطالبة بأيٍ من إجراءات ال

 یبیةأداألساس المعرفي الالزم للمسائل الت
ینبغي اعتبار أن المنطقة التعلیمیة تمتلك المعرفة بأن الطفل ھو طفل ذو إعاقة إذا حدث ما یلي قبل وقوع السلوك الذي تسبب في اتخاذ 

 یبي:أداإلجراء الت
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لطفل یحتاج إلى تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ لموظفي اإلشراف عبّر ولي أمر الطفل عن مخاوفھ كتابةً بخصوص أن ا .1
 والموظفین اإلداریین في الھیئة التعلیمیة المناسبة أو لمعلم الطفل، أو

طلب ولي األمر إجراء تقییم یرتبط بأحقیة الحصول على التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ بموجب الجزء (ب) من قانون  .2
 ، أوIDEAاإلعاقة  تعلیم األفراد ذوي

عبّر معلم الطفل أو موظف آخر في المنطقة التعلیمیة بشكٍل مباشر لمدیر المنطقة التعلیمیة المسؤول عن التعلیم الخاص أو  .3
 موظف مشرف آخر في المنطقة التعلیمیة عن مخاوف محددة بشأن نمط سلوكي یظھره الطفل. 

 االستثناء
 تمتلك ھذه المعرفة إذا:ال یمكن اعتبار أن المنطقة التعلیمیة 

 لم یسمح ولي أمر الطفل بإجراء تقییم لھ أو رفض خدمات التعلیم الخاص، أو .1
 .IDEAلم یتم تقییم الطفل وإثبات أنھ طفل غیر ذي إعاقة بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  .2

 الشروط المطبقة إذا لم یكن ھناك أساس معرفي
التعلیمیة على علٍم بأن الطفل ذو إعاقة قبل اتخاذ إجراءات تھذیبیة ضده، كما ھو موصوف تحت العنوانین الفرعیین،  إذا لم تكن المنطقة

، فقد یخضع الطفل لإلجراءات التھذیبیة المطبقة على األطفال غیر ذوي اإلعاقة االستثناءو یبیةأداألساس المعرفي الالزم للمسائل الت
 ھة.الذین تصرفوا بسلوكیات مشاب

شكٍل بلكن إذا تم تقدیم طلب إلجراء تقییم لطفل في أثناء المدة الزمنیة التي یخضع فیھا الطفل لإلجراءات التھذیبیة، فینبغي إجراء التقییم 
 عاجل.

تلقي  نحتى اكتمال التقییم، یظل الطفل في الوضع التعلیمي الذي حددتھ سلطات المدرسة، والذي قد یتضمن التوقیف المؤقت أو الطرد دو
 الخدمات التعلیمیة. 

تي لإذا أُثبِت أن الطفل ذو إعاقة، مع الوضع في الحسبان المعلومات الواردة من التقییم الُمجرى بواسطة المنطقة التعلیمیة، والمعلومات ا
تعلیم  الجزء (ب) من قانونقدمھا أولیاء األمر، فینبغي على المنطقة التعلیمیة تقدیم تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ بما یتوافق مع 

 یبیة الموصوفة أعاله. أد، بما في ذلك المتطلبات التIDEAاألفراد ذوي اإلعاقة 

 اإلحالة إلى سلطات تنفیذ القانون والسلطات القضائیة واتخاذھا اإلجراءات

 300.535§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
 ال: IDEAالجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

 من اإلبالغ عن جریمة ارتكبھا طفل ذو إعاقة للسلطات المختصة، أو  وكالةیحظر أي  .1
یمنع سلطات تنفیذ القانون أو السلطات القضائیة في الوالیة من االضطالع بمسؤولیاتھا فیما یتعلق بتطبیق القانون الفیدرالي  .2

 وقانون الوالیة على الجرائم التي ارتكبھا طفل ذو إعاقة.

 نقل السجالت
 إذا أبلغت المنطقة التعلیمیة عن جریمة ارتكبھا طفل ذو إعاقة فإن المنطقة التعلیمیة:

عن ة وكالالیبیة الخاصة بالطفل للسلطات التي أبلغتھا أدیجب أن تضمن نقل نسخ من سجالت التعلیم الخاص والسجالت الت .1
 الجریمة لوضعھا في الحسبان. 

یبیة الخاصة بالطفل فقط بالحد المسموح بھ وفقًا لقانون الحقوق أدالتعلیم الخاص والسجالت التیحق لھا نقل نسخ من سجالت  .2
 .FEPRAالتعلیمیة لألسرة والخصوصیة 
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 متطلبات تعیین الوضع من جانٍب واحد بواسطة أولیاء أمور األطفال في المدارس الخاصة على النفقة العامة

 عام 

 300.148§ بندال 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
من المنطقة التعلیمیة دفع تكالیف تعلیم طفلك ذي اإلعاقة في مدرسة  IDEAال یتطلب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

 FAPEأو منشأة خاصة، بما في ذلك التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ، إذا أتاحت المنطقة التعلیمیة التعلیم العام المناسب المجاني 
لطفلك واخترت أنت إلحاقھ بمدرسة أو منشأة خاصة. ولكن ینبغي أن تشتمل المنطقة التعلیمیة التي توجد فیھا المدرسة الخاصة على طفلك 

ضمن المجموعة التي یتم تناول احتیاجات التعلیم الخاص لدیھم بموجب أحكام الجزء (ب) المتعلقة باألطفال الذین تم تعیین مكانھم 
 .300.144وحتى البند  300.131§§من البند  34یاء أمورھم في مدرسة خاصة وفقًا لقانون اللوائح الفیدرالیة بواسطة أول

 التعویض مقابل تعیین الوضع في مدرسة خاصة
رسة دإذا تلقى طفلك تعلیًما خاًصا والخدمات المرتبطة بھ تحت سلطة إحدى المناطق التعلیمیة، واخترت أنت إلحاقھ بمدرسة روضة، أو م

أن یطلب  ALJ، فیحق للمحكمة أو لقاضي المحكمة اإلداریة جانبھامن  إحالةابتدائیة، أو ثانویة خاصة دون موافقة المنطقة التعلیمیة أو 
ة لم تُتِح التعلیم العام وكالإلى أن ال ALJتعویضك عن تكلفة ذلك اإللحاق إذا توصلت المحكمة أو قاضي المحكمة اإلداریة ة وكالالمن 

أو  ALJلطفلك في وقٍت مناسٍب قبل ذلك اإللحاق وأن المكان الخاص مناسب. قد یجد قاضي المحكمة اإلداریة  FAPEمناسب المجاني ال
 ةالمحكمة أن تعیینك لمكان طفلك مناسب، حتى لو لم یستوِف ھذا المكان معاییر الوالیة التي تنطبق على التعلیم الذي تقدمھ إدارة التربی

 والمناطق التعلیمیة. MDEالیة میشیغان والتعلیم في و

 حد التعویض
 قد یتم تقلیل تكلفة التعویض الموصوفة في الفقرة أعاله أو رفضھا:

قبل نقل طفلك من  IEPفي آخر اجتماع حضرتھ لبرنامج التعلیم الفردي  IEPإذا: (أ) لم تُعلم فریق برنامج التعلیم الفردي  .1
لطفلك، بما  FAPEقترح بواسطة المنطقة التعلیمیة لتقدیم التعلیم العام المناسب المجاني المدرسة العامة أنك ترفض المكان الم

في ذلك التصریح بمخاوفك ونیتك إلحاق طفلك بمدرسة خاصة على النفقة العامة، أو (ب) لم تقدم إشعاًرا مكتوبًا للمنطقة 
أیام عمل على األقل (بما في ذلك أي عطالت توافق یوم  10التعلیمیة بالمعلومات التي تفید نقل طفلك من المدرسة العامة قبل 

 عمل)، أو 
إذا قدمت المنطقة التعلیمیة إلیك إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا قبل نقلك لطفلك من المدرسة العامة یصرح أنھا تنوي إجراء تقییم لطفلك  .2

 أواًحا إلجراء التقییم؛ (بما في ذلك تصریح مناسب وعقالني بالغرض من التقییم) ولكنك لم تجعل الطفل مت
 كانت تصرفاتك غیر معقولة وفقًا لقرار المحكمة. .3

 لكن تكلفة التعویض:

یجب أال یتم تقلیلھا أو رفضھا بسبب اإلخفاق في تقدیم اإلشعار إذا: (أ) منعتك المدرسة من تقدیم اإلشعار، أو (ب) لم تتسلم  .1
إشعاًرا بمسؤولیتك عن تقدیم اإلشعار الموصوف أعاله، أو (ج) كان سینتج عن االمتثال للمتطلبات الواردة أعاله ضرر جسدي 

 لطفلك، 
رفضھا إلخفاق أولیاء األمر في تقدیم اإلشعار المطلوب وفقًا لتقدیر المحكمة أو قاضي المحكمة اإلداریة  ویجوز عدم تقلیلھا أو .2

ALJ  إذا: (أ) لم یكن ولي األمر متعلًما أو ال یستطیع الكتابة باإلنجلیزیة، أو (ب) كان سینتج عن االمتثال للمتطلبات الواردة
 أعاله حدوث ضرر عاطفي خطیر للطفل.

 وق أولیاء األمور عند بلوغ الطالب سن الرشد نقل حق

 300.520§ البند 34 قانون اللوائح الفیدرالیة
ة وكالالعاًما في والیة میشیغان إذا لم تعیّن المحكمة وصیًا قانونیًا)، یتوجب على  18عندما یبلغ الطالب ذو اإلعاقة سن الرشد (سن 

لكٍل من الطالب وولي األمر وتنتقل  IDEAمن قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  العامة تقدیم أي إشعارات مطلوبة بموجب الجزء (ب)
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إلى الطالب. كما تنتقل كل الحقوق  IDEAكل الحقوق الممنوحة لولي األمر بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
ي مؤسسة إصالحیة فیدرالیة أو تابعة للوالیة أو محلیة للبالغین أو الممنوحة لولي األمر إلى الطالب الذین بلغوا سن الرشد والمحتجزین ف

 لألحداث.
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 التعریفات الفیدرالیة -المرفق أ 

 إصابة جسدیة خطیرة

 (ح) 1365 قانون الوالیات المتحدة 18 الباب
  -المصطلح "إصابة جسدیة خطیرة" یعني إصابة جسدیة تشتمل على  .3

 خطر كبیر قد یؤدي للوفاة، أو )أ(
 سماني شدید، أوألم ج )ب(
 تشوھات طویلة األمد وواضحة، أو )ج(
 خسارة أو قصور طویل األمد في وظیفة أحد أطراف الجسم أو أعضائھ أو لقدرة من القدرات العقلیة،  )د(

   -والمصطلح "إصابة جسدیة" یعني  .4
 جرًحا أو سحجة أو كدمة أو حرقًا أو تشوًھا، أو )أ(
 ألًما جسمانیًا، أو )ب(
 مرًضا، أو )ج(
 أحد أطراف الجسم أو أعضائھ أو في قدرة من القدرات العقلیة، أو قصوًرا في وظیفة )د(
 أي إصابة أخرى في الجسم، بغض النظر عن مدة استمراریتھا. )ه(

 السالح
 (ز) 930قانون الوالیات المتحدة  18الباب 

ا، استُخِدم أو قادر بالفعل على ) المصطلح "سالح خطیر" یعني سالًحا أو جھاًزا أو أداةً أو مادة أو جسًما سواًء كان حیًا أو جمادً 2(
 بوصة. 2.5عن نصلھ جیب یقل طول  سكینالتسبب في الوفاة أو في وقوع إصابة جسدیة خطیرة، باستثناء أن ھذا المصطلح ال یشمل 
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