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 تقدیم
 انیتطلب ي بشأن تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة)، والقانون االتحادIDEA( إن قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة

یحتوي على شرح كامل  اإشعارذوي اإلعاقة البالغین  الطالب الدي الطفل المعاق أولو من المدارس التقدیم
ة اصالخ لوائح التعلیمفي إطار و )IDEA( قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقةتحت للضمانات اإلجرائیة المتاحة 

أو الطالب البالغین مرة  أولیاء األموروزارة الخارجیة األمریكیة. یجب أن تعطى نسخة من ھذا اإلشعار إلى ب
) عند 1: (في الحاالت التالیةالبالغین أو الطالب  باءألیجب أن تعطى نسخة لفقط في العام الدراسي، إال أنھ 

عن الدولة ، وعند استالم أول شكوى أول شكوى من ) عند استالم 2اإلحالة األولیة أو طلب الوالدین للتقییم. (
تغییر الوضع؛ و  یشكلاتخاذ قرار التخاذ إجراء تأدیبي  م یتم) عند3الواجبة في العام الدراسي. ( اإلجراءات

 ).(CFR §300.504(a) 34 الطالب البالغالوالدین أو ) عند طلب 4(

أو المدرسة مشاكل أو استفسارات حول تعلیم لدیك نت افي تعلیم طفلك. إذا ككالكما تشاركان المدرسة و أنت
. إذا كنت غیر راض عن ھذه المناقشات، یجب علنا ھذه القضایا ةناقشعلى معلم طفلك مطفلك، یجب علیك و

 ةشاركونحن نحثكم على الم .المستأجرةالمدرسة  /المدیریة لمدرسة بمدیر التعلیم الخاص علیك االتصال 
 بنشاط في تعلیم طفلك.

للحصول على  یكونون متوھلینألطفال الذین یتلقون خدمات التربیة الخاصة، أو الذین قد كآباء وأمھات ل
لدیك بعض الحقوق أو الضمانات اإلجرائیة بموجب القوانین االتحادیة والوالئیة. توجد لتربیة الخاصة، خدمات ا

 التي تشتمل علىھذه اإلجراءات الوقائیة. یجب أن تعطى ھذه القائمة إشعار ھذه الحقوق في قد تم سرد و
ترغب في الحصول على شرح . إذا كنت ھافھمل التي یمكن أن تلتواصلحقوقك في لغتك األم أو في طریقة 

مدرسة، مدیر التعلیم الخاص، ال ناطرمدیر في مدرسة طفلك، الأكثر تفصیال لھذه الحقوق، یرجى االتصال ب
المزید من المعلومات جلس والیة یوتا. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر بقسم خدمات التربیة والتعلیم الخاصة لمأو 
على لمجلس والیة یوتا قسم خدمات التربیة والتعلیم الخاصة  عن

  .http://www.schools.utah.gov/sars االنترنت

 تفسیرات الكلمات المختصرة المستخدمة في ھذا اإلشعار:

FAPE (إیف إي بي إي)  مناسبال المجاني عامالعلیم الت  
IDEA (آئي دي إي إي)   تعلیم األفراد ذوي اإلعاقةالجزء ب من قانون 

IEP برنامج التعلیم الفردي   ي)(آئي إي ب 
LEA صم مدارس ي  ،والیة یوتامنطقة تعلیمیة ل 41 —التعلیم المحلیةھیئة   ي)(إیل إي إ

مدارس  التي لیست وجمیع المدارس المستأجرة العامة التي أنشئت بموجب قانون الدولةوالمكفوفین، 
 داخل مدرسة حي. )إي (إیل إي

USBE SER   (یو إیس بي إي إیس إي آر)مجلس والیة یوتاقوانین التعلیم والتربیة الخاصة ل  
USBE  (یو إیس بي إي)   التربیة للتعلیم ومجلس والیة یوتا 

 ي، ما لم ینص على خالف ذلك.یوم التقویمعني الكلمة "الیوم" ت

  

http://www.schools.utah.gov/sars
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 االتصال معلومات

 (والتعلیم، قسم خدمات التعلیم الخاصة مجلس والیة یوتا للتربیة)

(The Utah State Board of Education, Special Education Services Section) 
250 East 500 South 

P.O. Box 144200 
Salt Lake City, Utah 84114-4200 

801-538-7587 
Rules, and Policies PageLaws, State  

http://schools.utah.gov/sars/Laws.aspx 
 

 مركز یوتا ألولیاء األمور

(The Utah Parent Center)  
230 W. 200 S. Suite 1000 (Royal Wood Office Plaza)  

Salt Lake City, UT 84101 
801-272-1051 or 1-800-468-1160 (Toll-Free) 

Utah Parent Center Website 
http://www.utahparentcenter.org 

 
 مركز القانون عن اإلعاقة

(The Disability Law Center) 
205 North 400 West 

Salt Lake City, Utah 84103 
1-800-662-9080 (Voice) or 1-800-550-4182 (TTY) 

Disability Law Center 
http://www.disabilitylawcenter.org 

 
 مركز المعلومات والموارد ألولیاء األمور

(Center for Parent Information and Resources) 
ebsiteParent Center Hub W 

http://www.parentcenterhub.org 
 

  

http://schools.utah.gov/sars/Laws.aspx
http://schools.utah.gov/sars/Laws.aspx
http://www.utahparentcenter.org/
http://www.disabilitylawcenter.org/
http://www.parentcenterhub.org/
http://www.parentcenterhub.org/
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 اإلشعارات السنویة للوالد / الولي 

 عن األطفال البحث

إن أقسام التربیة الخاصة في المدارس في جمیع أنحاء الدولة تحاول االتصال باألشخاص ذوي اإلعاقة الذین 
االتحادي، الذي ینص على توفیر برامج تتراوح أعمارھم بین الوالدة وواحد وعشرین في االمتثال للقانون 

تعلیمیة مجانیة و / أو الخدمات لھؤالء األشخاص. إذا كان الطفل یعاني من صعوبة كبیرة في البصر والسمع 
والكالم والسلوك، ویعاني من بطء النمو الذي لیس نموذجیا ل لسنھ / سنھا، لدیھا/ لدیھا إعاقات بدنیة، أو 

ھي قد یكون / تكون طفال من ذوي اإلعاقة. إذا كنت تعرف أي طفل تشعر أنھ قد صعوبات في التعلم، فھو / ف
یكون مؤھال لھذه الخدمات، بما في ذلك الطالب المشتبھ في وجود اإلعاقة فیھم، على الرغم من أنھم یتقدمون 

یر من صف دراسي إلى آخر، في مدرسة خاصة، أو كان بال مأوى، أو من المھاجرین، یرجى االتصال بمد
 المدرسة الخاصة بك أو مكتب التربیة والتعلیم الخاصة بالمدرسة حي الیي تقیم فیھ أنت.

 المنح الدراسیة كارسون سمیث لذوي االحتیاجات الخاصة

وفر المساعدة الدراسیة للطالب المؤھلین من ة تالخاصلذوي االحتیاجات كارسون سمیث إن المنح الدراسیة 
عرض معلومات  یمكن لمقدمي الطلبات المحتملیندارس الخاصة المؤھلة. ذوي اإلعاقة المسجلین في الم

في  USBEمفصلة للبرنامج في الصفحة كارسون سمیث على موقع 
 Scholarship.aspx-Smith-arsonLinks/C-https://www.schools.utah.gov/sars/Quick. 

 )FERPAقانون األسرة للحقوق التعلیمیة والخصوصیة ( إشعار الحقوق تحت

 18) یتیح ألولیاء األمور والطالب الذین ھم في FERPAإن قانون األسرة للحقوق التعلیمیة والخصوصیة (
 للطالب. وھذه الحقوق ھي:سنة من العمر أو أكبر حقوقا معینة فیما یتعلق بالسجالت التعلیمیة 

ھیئة یوما بعد الیوم الذي تتلقى فیھ  45فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة للطالب خالل في الحق  .1
 طلب الوصول. (LEA) التعلیم المحلیة

الحق في طلب تعدیل السجالت التعلیمیة للطالب التي یعتقد عنھا ولي األمر أو الطالب المؤھل غیر  .2
دقیقة أو مضللة، أو بخالف ذلك تنتھك حقوق الخصوصیة للطالب تحت قانون األسرة للحقوق التعلیمیة 

 .)FERPA(والخصوصیة 

 منمعلومات شخصیة عن  (LEA)ة ھیئة التعلیم المحلیتفصح أن الحق في تقدیم موافقة خطیة قبل  .3
 ه قانون األسرة للحقوق التعلیمیة والخصوصیةالسجالت التعلیمیة للطالب، إال بالقدر الذي یجیز

)FERPA(  الكشف دون موافقة.من 

الحق في تقدیم شكوى مع وزارة التعلیم األمریكیة بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل ھیئة التعلیم  .4
. اسم )FERPA( قانون األسرة للحقوق التعلیمیة والخصوصیةمع متطلبات  لیتوافق (LEA)المحلیة 

 :كما یليعنوان لتقدیم ھذه الشكوى الجھة االتصال و

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 

 

https://www.schools.utah.gov/sars/Quick-Links/Carson-Smith-Scholarship.aspx
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 CFR § 300.154(d)(2)(iv) 34إشعار المساعدات الطبیة السنوي تحت 

) تعطي الطالب المستحقین ألولیاء األمور حقوقا IDEAالالئحة التنفیذیة عن التعلیم لألفراد ذوي اإلعاقة (
معینة فیما یتعلق بقدرة مدرسة المنطقة للوصول إلى التأمین الخاص أو المنافع العامة، مثل المساعدات الطبیة، 

  لتي یتم توفیرھا في المدرسة. ھذه الحقوق ھي كما یلي:للمساعدة في دفع بعض الخدمات ا

ا خطی اإشعارمدرسة منطقة الیجب أن تعطیك  لدیك الحق في الحصول على إشعار بلغة مفھومة. .1
أیضا في  یجب أن تقدملجمھور العام؛ ویجب أن تكون مكتوبة بلغة مفھومة عند الحقوقك، التي  اسنوی

، إال إذا كان أولیاء األمور التصال المستخدمة من قبل للة أخرى أو وسی ألولیاء األموراللغة األم 
 .بشكل واضح ممكنغیر من القیام بذلك 

یجب الحصول على  دون موافقتك.بطفلك الخاضة بسریة المعلومات الال یمكن أن یتم الكشف عن  .2
جزء  CFR 34في  )FERPA(الحقوق التعلیمیة لألسرة الخصوصیة لوائح تحت أولیاء األمور موافقة 

، منطقة المدرسة تكشف أنقبل  300.622§في  )IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لوائح و  99
إدارة برنامج إلى الجھة المسؤولة عن الخاصة بطفلك شخصیة المعلومات اللمطالبة ، غراض األ

 .المساعدات الطبیة)(على سبیل المثال، للدولة المنافع العامة أو التأمین 

لدى طفلك الحق في التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بدون أي تكلفة تتحملھا.ھذا یعني أنھ،  یوجد .3
لطفل مؤھل بموجب  )FAPE(فیما یتعلق بالخدمات المطلوبة لتوفیر التعلیم العام المجاني المناسب 

 ، یمكن أن منطقة المدرسة:)IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

a. األمور االشتراك أو التسجیل في برامج الفوائد العامة أو التأمین لكي یحصل  ال تطلب من أولیاء
 أبنائھم علي تكفلھ الدولة.

b. الدفع مثل دفع مبلغ قابل للخصم أو  ھمبوجیالنفقات خارج بتحمل أولیاء األمور  من قد ال تتطلب
تكالیف الدفع تتكبدھا في رفع دعوى للخدمات المقدمة وفقا لھذا الجزء، ولكن قد یتم  الذيرك المشت
 ؛قد تطلب من أولیاء األمور دفعھا خالف ذلك التي

c. استخدام مزایا الطفل في إطار برنامج المنافع العامة أو التأمین إذا كان ھذا االستعمال: ال یمكن 

i. أخرى؛ة مؤمنأو أي منفعة مدى الحیاة  المتاحة ض التغطیةیخف 

ii. المنافع العامة أو برنامج التأمین غطیتھا بتلتمت ألسرة دفع ثمن الخدمات التي لوالھا ل یؤدي
 الطفل في المدرسة.الذي یكون فیھ وقت المطلوبة للطفل خارج تي تكون ال

iii.  فوائد أو التأمین. أوالقساط أو یؤدي إلى وقف األزیادة یسبب 

iv.  على أساس المصروفات  واإلعفاءات المجتمعیة لیة للمنزلفقدان األھیؤدي إلى خطر
 المتعلقة بالصحة.اإلجمالیة 

قد أعطیت موافقتك على اإلفصاح عن بعدما تكون  .ترید تستطیع سحب الموافقة في أي وقت .4
سریة حول طفلك إلى الجھة المسؤولة عن إدارة االستحقاقات العامة للدولة أو برنامج المعلومات ال

لوائح الحقوق التعلیمیة  الطبیة)، لدیك الحق القانوني بموجبالمساعدات التأمین (على سبیل المثال، 
 .ما تریدلسحب ھذه الموافقة متى  )FERPA(لألسرة الخصوصیة 

تقدیم الخدمات المطلوبة ا یھعلمدرسة فإن مدیریة الالموافقة،  سحبتإذا كنت ترفض الموافقة، أو  .5
لجھة لإذا كنت ترفض تقدیم الموافقة على الكشف عن المعلومات الشخصیة  دون أي تكلفة علیك.
المساعدات (على سبیل المثال، للدولة العامة أو برنامج التأمین االستحقاقات المسؤولة عن إدارة 
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ھذا ال یعفي فوقت الحق ، الموافقة في سحب تموافقة ولكن بعد ذلك الي إذا كنت تعط الطبیة)، أو
 المنطقة التعلیمیة من مسؤولیتھا لضمان تقدیم جمیع الخدمات المطلوبة دون أي تكلفة للوالدین.
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 عامة معلومات
 (CFR §300.503 34)إخطار كتابي مسبق 

 اإلشعار

ھیئة أن تقوم یجب إعطاء إشعار خطي مسبق إلى والدي الطالب المعاق أو طالب بالغ بفترة زمنیة معقولة قبل 
 : بما یلي (LEA)التعلیم المحلیة 

التعلیم العام المجاني المناسب تقییم، أو الوضع التعلیمي للطالب أو توفیر ال ،تحدیدالبدء أو تغییر لقترح ت .1
)FAPE( للطالب. أو 

التعلیم العام المجاني دء أو تغییر التحدید، التقییم، أو الوضع التعلیمي للطالب أو توفیر بترفض  .2
 .للطالب )FAPE(المناسب 

 اإلشعار محتویات

 یجب أن یشمل اإلشعار المطلوب ما یلي:

 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وصف اإلجراء الذي تم اقتراحھ أو رفضھ من قبل  .1

 اتخاذ اإلجراءات. (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة تفسیرالسبب الذي من أجلھ لماذا تقترح أو ترفض  .2

 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وصف كل إجراء للتقییم، والتقدیر، البیان، أو اإلبالغ الذي قد استخدمتھ   .3
 كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض.

حمایة بموجب الضمانات ال لدیھ الطالب البالغاإلعاقة أوأن والدي الطالب مع الذي یشتمل على بیان ال  .4
إحالة أولیة للتقییم، ب، وإذا كان ھذا اإلشعار لیس (IDEA)قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لاإلجرائیة 

 ؛جرائیةاإللضمانات الحصول على نسخة من وصف االتي یمكن بھا  ةلفالوسی

قانون تعلیم األفراد الب البالغین لالتصال للحصول على المساعدة في فھم أحكام للوالدین أو الط واردم .5
 )IDEA(ذوي اإلعاقة 

فریق برنامج التعلیم الفردي وأسباب رفض تلك الخیارات؛ التي نطر فیھ وصف الخیارات األخرى   .6
 و

 .ھارفضأو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة باقتراح وصف العوامل األخرى ذات الصلة  .7

 بلغة مفھومة اإلشعار

 :یجب أن یكون اإلشعار

 مكتوبا بلغة مفھومة عند الجمھور العام؛ و .1

أو طریقة أخرى من االتصال مستخدمة من قبل الوالدین البالغین یقدم في اللغة األم للوالدین أو الطالب  .2
 ، إال إذا كان القیام بذلك من غیر الممكن بشكل واضح.البالغینأو الطالب 
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لیست بلغة مكتوبة، یجب على  الطالب البالغاللغة األم أو وسیلة أخرى لالتصال للوالد/الوالدة أو  إذا كانت
 اتخاذ خطوات لضمان ما یلي: (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 

في لغتھ / لغتھا األم البالغین تتم ترجمة اإلشعار عن طریق الفم أو وسائل أخرى للوالدین أو الطالب  .1
 واصل.أو وسیلة أخرى للت

 محتوى اإلشعار. و الطالب البالغیفھم الوالد/الوالدة أو  .2

 ھناك أدلة مكتوبة بإن الشروط قد تم استیفائھا. .3

 .(CFR §300.29 34)اللغة األم 

  ، عندما تستخدم بشأن الفرد الذي یكون قلیل الخبرة في اللغة اإلنجلیزیة، تعني ما یلي:اللغة األم

ھي اللغة التي تستخدم عادة من قبل ھذا الشخص، أو في حالة طالب، اللغة التي تستخدم عادة من قبل  .1
في كل االتصاالت المباشرة مع الطالب (بما في ذلك تقییم الطالب)،  الطالب البالغالوالدین للطالب أو 

 اللغة المستخدمة عادة من قبل الطالب في بیئة المنزل أو التعلم.و

 اما یستخدمھ طریقة التواصل ھيعدم لغة مكتوبة، یلشخص مع الصمم أو العمى، أو لشخص مع  .2
 وطریقة برایل، أو التواصل عن طریق الفم). ،الشخص عادة (مثل لغة اإلشارة

 .(CFR §300.505 34) البرید اإللكتروني

ھیئة لبرید اإللكتروني، إذا كانت إن والد/والدة الطفل المعاق قد یختار تلقي اإلشعارات عن طریق االتصال با
 تجعل ھذا الخیار متاحا. (LEA)التعلیم المحلیة 

 .(CFR §300.9 34) تعریف –موافقة أولیاء األمور 

 الموافقة تعني:

النشاط الذي بن جمیع المعلومات ذات الصلة بشكل كامل ع الطالب البالغالوالد/الوالدة أو  غبالقد تم إ .1
 موافقة، في بلده / بلدھا األم أو وسیلة أخرى لالتصال.العلى  من أجلھ یتم الحصول

ویوافق خطیا على تنفیذ النشاط الذي یلتمس لھ / رضاھا، ویصف البالغون الطالب الوالدان أو یفھم   .2
 موافقة ھذا النشاط ویسرد السجالت (إن وجدت) التي ستصدر ولمن.

 الطالب البالغالوالد/الوالدة أو قة طوعیة من جانب موافالأن منح ب الطالب البالغالوالد/الوالدة أو یفھم   .3
 فذلك اإللغاء لیسموافقة، الیلغي  الطالب البالغالوالد/الوالدة أو ویمكن سحبھ في أي وقت. إذا كان 

 موافقة).الموافقة وقبل إلغاء الالعمل الذي حدث بعد صدور یرجعي (أي أنھ ال ینفي 

یلغي الموافقة خطیا لتلقي الطالب التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة،  الغالطالب البإذا كان الوالد/الوالدة أو 
فغیر مطلوب من الوكالة العامة تعدیل السجالت التعلیمیة للطالب إلزالة أي إشارة إلى تلقي الطالب التعلیم 

 الخاص والخدمات ذات الصلة بسبب إلغاء الموافقة.
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 .(CFR §300.300 34) موافقة أولیاء األمور

 الموافقة على التقییم األولي

التي تقترح إجراء التقییم األولي لتحدید ما إذا كان الطالب مؤھال كطالب ذوي  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 
 قبل إجراء التقییم. الطالب البالغاإلعاقة یجب لھا الحصول على الموافقة المسبقة من والد التلمیذ أو 

لتعلیم الخاص والخدمات شرط أولي لموافقة على ولي كللتقییم األ الطالب البالغیجب أال یفسر موافقة الوالدین أو 
 ذات الصلة.

لوالد (الوالدین) جھودا معقولة للحصول على الموافقة المسبقة من ا (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب أن تبذل 
 لمؤھلین ذوي اإلعاقة.ب االیم الخاص والخدمات ذات الصلة للطلتعللاألولي  للشرط الطالب البالغأو 

أو الوالدین متطلبات موافقة  بتنفیذ (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةتقوم  عند إجراء التقییمات النفسیة، یجب أن
 ).FERPA(یوتا  UCA 53A-13-302من  الطالب البالغ

للرد على طلب تقدیم والدة الوالد/الفشل یلطفل ال یوفر الموافقة على التقییم المبدئي، أو ا والد/والدة ا كانإذ
متابعة التقییم األولي للطفل أن تقوم ب، ، ولكن غیر مطلوب(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة قد قد یمكن لالموافقة، 

 من خالل االستفادة من الضمانات اإلجرائیة، بما في ذلك الوساطة واإلجراءات القانونیة الواجبة.

  قوانین خاصة للتقییم األولي تحت وصایة الدولة

 غیر مطلوبفمع والدي الطالب،  یقیممن الدولة والوصایة  تحتولیة فقط، إذا كان الطالب األبالنسبة للتقییمات 
 الحصول على الموافقة المسبقة من الوالد، إذا: (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة من 

لوالد (الوالدین) تحدید مكان وجود ا (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة لعلى الرغم من جھود معقولة، ال یمكن  .1
 للطالب. أو

 قانون الدولة. أوالوالد (الوالدین) للطالب وفقا لحقوق  تم إنھاؤ .2

قانون الدولة التعلیمیة من قبل القاضي وفقا ل حقوق الوالد (الوالدین) التخاذ القرارات استبدالتم أو  .3
 .البلتمثیل الطالقاضي بعینھ تم تأعطیت من قبل فرد قد ولي األتقییم الموافقة إلجراء الو

 الموافقة األبویة للخدمات

للطالب من ) FAPE(إتاحة التعلیم العام المالئم المجاني المسؤولة عن  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
األولي  الشرطقبل  الطالب البالغذوي اإلعاقة الحصول على الموافقة المسبقة من الوالد (الوالدین) للطالب أو 

 لطالب.بااص والخدمات ذات الصلة من التعلیم الخ

لوالد أن تبذل جھودا معقولة للحصول على الموافقة المسبقة من ا (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
ذوي من  تعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بالطالب المؤھلاألولي من ال لشرطل الطالب البالغ(الوالدین) أو 

 اإلعاقة.

 الشرطللرد على طلب، أو رفض الموافقة على  الطالب البالغن) للطالب أو إذا فشل الوالد (الوالدا .1
استخدام  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ل فال یجوزاألولي من التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، 

 (USBE)قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا اإلجراءات الواردة في القسم الرابع من 
(SER) من أجل الحصول  ،عملیات اإلجراءات القانونیة الواجبة، بما في ذلك إجراءات الوساطة أو

 یمكن تقدیمھا للطالب.األمر بأن الخدمات موافقة أو العلى 
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للطالب لعدم تزوید الطالب مع التعلیم العام المالئم المجاني في انتھاك لشرط إتاحة  فیھ بأنھنظر  یال .2
 موافقة ؛ وال (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  تطلبمن أجلھا التي ذات الصلة التعلیم الخاص والخدمات 

 (IEP)أو تطویر برنامج التعلیم الفردي (IEP) عقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي غیر مطلوب .3
 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة التي من أجلھا تطلب للطالب للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة التي 

 ھذه الموافقة.قة مثل المواف

األولي من التعلیم الخاص  ، في أي وقت الحق للشرطالطالب البالغ ن) للطالب أوالوالداكان الوالد ( إذا
من أجل استمرار توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات  بشكل خطيموافقة اللغي یوالخدمات ذات الصلة، 

 :(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  فالصلة، 

 اخطی ام إشعارأن تقدستمرار في توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للطالب، ولكن یجب تال .1
قبل  (USBE SER) قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا وفقا للقسم الرابع، من امسبق

 التوقف عن توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة:

قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا ي القسم الرابع من م اإلجراءات الواردة فال تستخد .2
(USBE SER) من أجل عملیات اإلجراءات القانونیة الواجبة ، بما في ذلك إجراءات الوساطة أو ،

 یمكن تقدیمھا للطالب:الخدمات  األمر بأنالحصول على موافقة أو 

یم العام المالئم المجاني للطالب لعدم تزوید الطالب مع ال ینظر إلیھ بأنھ في انتھاك لشرط إتاحة التعل .3
 ؛ والموافقة  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة التي من أجلھا تطلب 

 (IEP)أو تطویر برنامج التعلیم الفردي (IEP) غیر مطلوب عقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي .4
 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة للطالب للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة التي التي من أجلھا تطلب 

 ).300.300(§الموافقة مثل ھذه الموافقة 

استخدام رفض الوالدین للموافقة على خدمة أو نشاط واحد لمنع ولي  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ال یجوز ل
تفشل أن  وال یجوز، (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  لنفعة أخرى ، أو نشاط األمر أو الطالب من أیة خدمة وم

 .) للطالبFAPEالتعلیم العام المجاني المناسب (في توفیر 

 موافقة الوالدین إلعادة التقییم

قبل  الواعیة البالغینب الموافقة الوالدین أو الطعلى الحصول  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  یجب على كل
 إجراء أي إعادة تقییم للطالب من ذوي اإلعاقة.

تقوم،  قد (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  فإنتقییم، الللموافقة على إعادة  الطالب البالغأحد الوالدین أو إذا رفض 
ص المنصوعن الموافقة متابعة إعادة التقییم باستخدام إجراءات تسویة المنازعات ب، ولكن غیر مطلوبة منھا

 .عملیات اإلجراءات القانونیة الواجبةبما في ذلك الوساطة أو ا في الضمانات اإلجرائیة، علیھ

 متابعة إعادة التقییم. ترفضعن األطفال إذا ال تنتھك التزاماتھا بموجب البحث  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إن 

ھیئة التعلیم المحلیة ت إذا كان الغالطالب البالواعیة من الوالدین أو موافقة الولیس من الضروري الحصول على 
(LEA) :یمكن أن تثبت ما یلي 

 انھا بذلت جھودا معقولة للحصول على ھذه الموافقة. و .1

 لرد.في ا الطالب البالغي الطالب أو والدأحد  فشل .2
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 اإلتیان بوثائق جھود معقولة للحصول على موافقة الوالد

، یجب توثیق  الطالب البالغألجل تلبیة متطلبات الجھود المعقولة للحصول على موافقة واعیة من الوالدین أو 
ھذه الجھود ویمكن أن تشمل سجالت مفصلة من المكالمات الھاتفیة التي تم القیام بھا أو محاولتھا ونتائج تلك 

وأي ردود قد تم استالمھا، البالغین أو الطالب المكالمات، ونسخ من المراسالت الموجھة إلى أولیاء األمور 
 أو مكان العمل، ونتائج تلك الزیارات.البالغین وسجالت مفصلة لزیارات المنزل الوالدین أو الطالب 

 متطلبات الموافقة أخرى

 قبل: الطالب البالغال یشترط موافقة الوالدین أو 

 لتقییم. أومراجعة البیانات الموجودة كجزء من التقییم أو إعادة ا .1

لجمیع  ةمطلوب موافقةالقیام بإدارة اختبار أو تقییم آخرى الذي یدار لجمیع الطالب إال أن تكون ال .2
 .قبل إدارة ھذا االختبار أو التقییم الطالب

من  في مدرسة خاصة تم وضعھأو  الذي یدرس في منزلھ الطالب البالغطالب أو لأحد الوالدین ل لم یوفرإذا 
ولي إذا فشل ولي أو إعادة التقییم، أو األتقییم لموافقة لالعلى نفقتھم الخاصة  الطالب البالغ قبل الوالدین أو

م الضمانات قد ال تستخد (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة فإن لرد لطلب تقدیم الموافقة، في ا الطالب البالغاألمر أو 
ت لیس  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ، والواجبةاإلجرائیة، بما في ذلك الوساطة وعملیات اإلجراءات القانونیة 

 للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. في الطالب على أنھ مؤھلللنظر  مطلوبة

 .(CFR §300.501 34) فرصة ألولیاء األمور لفحص السجالت. مشاركة أولیاء األمور في االجتماعات

الدولة، فرصة لفحص ومراجعة  نین، وفقا لقواالغالطالب البمع الطالب ذوي اإلعاقة أویجب أن تتاح للوالدین 
التعلیم العام المجاني  وتوفیر وتقییم والوضع التعلیمي للطالبالتحدید والجمیع سجالت التعلیم فیما یتعلق ب

 للطالب. )FAPEالمناسب (

یما یتعلق فرصة للمشاركة في االجتماعات ف الطالب البالغیجب أن تتاح للوالدین مع الطالب ذوي اإلعاقة أو
 . یجب علىللطالب )FAPEالتعلیم العام المجاني المناسب (تقییم والوضع التعلیمي للطالب وتوفیر التحدید والب

أن أولیاء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة بضمان لالدولة، ل تقدیم إشعار، بما یتفق مع قوانین (LEA)ھیئة تعلیم محلیة 
 في االجتماعات. أو الطالب البالغین لدیھم الفرصة للمشاركة

ھیئة التعلیم  رسمیة أو غیر المجدولة التي تنطوي على أفرادالمحادثات غیر الال یتضمن االجتماع 
حوارات حول قضایا مثل منھجیة التدریس، وخطط الدروس، أو تنسیق تقدیم الخدمات. الو (LEA) المحلیة

في وضع  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة دأفرایضا ال یشمل األنشطة التحضیریة التي یشتغل بھا جتماع أاال
 التي سیتم مناقشتھا في اجتماع الحق. الطالب البالغاقتراح أو استجابة لمقترح الوالدین أو 

 عضو الطالب البالغأو  ذوي اإلعاقة التأكد من أن والد كل طالب من (LEA)ھیئة تعلیم محلیة  كلیجب على 
شعار الوالدین أو لطالب الوالد، بما في ذلك إالوضع التعلیمي القرارات بشأن  ة مجموعة التي تصنعفي أی

لدیھم الفرصة لحضور وجدولة  وقت مبكر بما یكفي للتأكد من أنھ سیكوناالجتماع في عن  الطالب البالغ
 .الزمان والمكان المتبادل المتفق علیھجتماع في اال

سیكون في الحضور  ومكان اللقاء ومناألغراض)، والوقت، إشعار االجتماع إلى الغرض (یجب أن یشیر 
خبرة المعرفة أو الھم في جلب األفراد اآلخرین الذین لدیھم وقن حقعالبالغین أولیاء األمور أو الطالب غ أن یبلو
 .(CFR §300.322(b) 34)خاصة عن الطالب ال
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قرارا بشأن الوضع ال اذیتم فیھ اتخ في االجتماع الذي الطالب البالغالیمكن أن یشارك أي من األبوین أو إذا 
استخدام أسالیب أخرى لضمان مشاركتھم، بما في  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  التعلیمي للطالب، یجب على

 الفیدیو .المكالمة الجماعیة على أو  الجماعیةأو  یةفردالذلك المكالمات الھاتفیة 

ھیئة التعلیم ت إذا كان لطالب البالغاالوالدین أو دون إشراك بمن قبل مجموعة  ویمكن اتخاذ قرار الوضع
لقرار. في في االبالغین على الحصول على الوالد (الوالدین) أو مشاركة الطالب  ةغیر قادر (LEA)المحلیة 

 محاولة لضمان مشاركتھم.ال لدیھا سجل (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  كونھذه الحالة، یجب أن ت

 .(CFR §300.502 34) التقییم التربوي المستقل

 تعریفات

 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  في الذي یقوم بھ ممتحن مؤھل ال یعملتقییم ال) یعني IEE( مستقلالتعلیمي التقییم ال
 مسؤولة عن تعلیم الطالب.

یتم تقییم الأن بضمن عن التكلفة الكاملة للتقییم أو ت دفعإما ت (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  عني أنت نفقة الدولة
 .من الوالدینتكلفة  ةأی بدونعلى خالف ذلك توفیره 

 حق التقییم على نفقة الدولة

مستقل للطالب على التعلیمي التقییم الالحق في الحصول على  الطالب البالغأو من ذوي اإلعاقة والدي الطالب ل
 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  لدولة إذا كانوا ال یتفقون مع التقییم الذي حصلت علیھنفقة ا

إلجراء  ، بناء على طلبھمالبالغین أو الطالب تزوید أولیاء األمور  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  یجب على
 معاییرالمستقل، وتعلیمي التقییم الالحصول على فیھ یمكن الذي مكان المعلومات عن بمستقل، التعلیمي التقییم ال

 .التعلیمي المستقلیم تقیلالمعمول بھا ل (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 

ھیئة التعلیم  یجب علىمستقل على نفقة الدولة، التعلیمي التقییم الالوالدین أو البالغین إذا طلب أحد الطالب 
لطلب عقد جلسة الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیة تقدیم لھ، إما  ضرورة، دون تأخیر ال (LEA)المحلیة 

 موفر على نفقة الدولة، ما لم تظھرمستقل التعلیمي التقییم بأن الضمان المالئم، أو  تقییمالاستماع إلظھار أن 
 ستوفي معاییرلم ی الطالب البالغن أو الوالدا بأن التقییم الذي حصل علیھجلسة الفي  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 
 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 

ویرجع لطلب عقد جلسة ءات القانونیة الواجبة إشعارا لشكوى اإلجرا (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة قدمت  إذا
الطالب لوالدین أو مع ذلك ال یزال لھو المناسب،  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة استماع والقرار النھائي أن تقییم 

 مستقل، ولكن لیس على نفقة الدولة.التعلیمي التقییم الالحق في  البالغ

أن تسأل  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة المستقل، یجوز لتعلیمي التقییم للالوالدین أو البالغین  إذا طلب أحد الطالب
. ومع ذلك، فإن التفسیر من قبل عامتقییم الالھي تعترض على  /لماذا ھو  الطالب البالغسبب الوالدین أو عن 

غیر بشكل ر قد ال تؤخ (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  ، ولھ كون ھناك حاجةقد ال ی الطالب البالغالوالدین أو 
الواجبة طلب عقد جلسة اإلجراءات القانونیة المستقل على نفقة الدولة أو تعلیمي التقییم المعقول إما توفیر 

 .عامتقییم الالللدفاع عن 

ھیئة التعلیم تجري  تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط على نفقة الدولة في كل مرة الطالب البالغلوالدین أو لیحق 
 .الطالب البالغمعھ الوالدان أو  ي یختلفیم الذالتقی (LEA)المحلیة 



12 

 التقییمات التي یجریھا الوالد

ھیئة التعلیم  مع سشاركعلى تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الدولة أو  الطالب البالغن أو حصل الوالداإذا 
في نتائج  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب أن تنظر الخاص،  ھعلى حسابعلیھ ل تقییم اص (LEA)المحلیة 

توفیر تكفلھ الدولة للطالب، ، في أي قرار فیما یتعلق ب(LEA) ھیئة التعلیم المحلیة ، إذا استوفى معاییرالتقییم
الواجبة بشأن  ستماع حول شكوى اإلجراءات القانونیةاالویمكن أن تقدم من قبل أي طرف كدلیل في جلسة 

 الطالب. ذلك

 طلبات التقییم من قبل موظفي االستماع

جراءات اإلستماع حول شكوى االكجزء من جلسة  مستقال اتعلیمی اتقییماالستماع جلسة  موظفإذا طلب 
 ، یجب أن تكون تكلفة التقییم على نفقة الدولة.القانونیة الواجبة 

 المحلیة ھیئة التعلیم معاییر

یتم الحصول على التقییم، بما في المعاییر التي بموجبھا فإذا كان التقییم التعلیمي المستقل على نفقة الدولة، 
ھیئة التعلیم  ذلك موقع التقییم ومؤھالت الممتحن، یجب أن تكون نفس المعاییر التي تستخدمھا

لتقییم  الطالب البالغالوالد أو حق ھذه المعاییر متوافقة مع إلى أن تكون بدأ التقییم،عندما ت(LEA)   المحلیة
الحصول بأو جداول زمنیة إضافیة تتعلق  افرض شروطتقد ال  (LEA)ة ھیئة التعلیم المحلی تعلیمي مستقل. و

 على تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الدولة.

 ، في مجملھا.(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ائھ على نفقة الدولة یصبح ملكا لجرالذي تم إمستقل التعلیمي التقییم ال

 .(CFR §300.519 34) أولیاء األمور البدالء

 ب محمیة عندما ال یمكن تحدید الولد/الوالدةحقوق الطالبأن ضمن أن ت (LEA)ھیئة تعلیم محلیة كل على یجب 
تحدید موقع أحد الوالدین لھا ، بعد جھود معقولة، ال یمكن (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة فللطالب تحت سن الرشد. 

ال مأوى لھ اب شالدولة وفقا لقوانین تلك الدولة؛ أو الطالب  وصایة تحتللطالب تحت سن الرشد. الطالب 
 تحت سن الرشد. غیر المصحوب بأحد

فرد لیكون بمثابة بدیل للوالدین للطالب تحت إلى  تفویض عمل (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وتشمل واجبات 
األمر  وليیحتاج إلى  طریقة لتحدید ما اذا كان الطالب دون سن الرشدھذا سن الرشد. ویجب أن یتضمن 

 للطالب. البدیل ولي األمرولتعیین  البدیل

من قبل  بدال من ذلك قد یتم تعیین ولي األمر البدیلالدولة، وصایة  یكون تحتفي حالة وجود الطالب الذي 
 یلبي المتطلبات. ولي األمر البدیلحالة الطالب، شریطة أن على القاضي المشرف 

بأي شكل من األشكال المسموح بھا بموجب قانون ولي األمر البدیل حدد تقد  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةإن 
 :أنھ بدیله كاختیارالذي تم أن الشخص بأن تضمن  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةعلى الدولة. یجب 

 ة، أو أی(LEA) ھیئة التعلیم المحلیة ، و)USBE(التربیة ومجلس والیة یوتا للتعلیم  موظف فيبلیس  .1
 جھة أخرى تشارك في التعلیم أو الرعایة للطالب.

 مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع مصلحة الطالب ھو یمثلھ؛ وأیة وجد لدیھ ال ت .2

 تضمن التمثیل المالئم للطالب. لدیھ معرفة ومھارات .3
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النھ  فقط (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةموظف في بلیس ولي األمر البدیل یكون بخالف ذلك لمؤھل الشخص ال
 .ولي األمر البدیلكون بمثابة لی (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةدفع من قبل ی

الموظفین المناسبین للمالجئ قد یتم لھ تعیین  ، في حالة وجود الطالب الشاب غیر المصحوب الذي ال مأوى لھ
یتم تعیین ولي األمر  حتىالطوارئ والمالجئ االنتقالیة، برامج العیش المستقل، وبرامج التوعیة في الشوارع 

 یلبي كافة المتطلبات. الذيمؤقت، البدیل ال

قد تمثل الوالد البدیل للطالب في جمیع المسائل المتعلقة بتحدید وتقییم والوضع التعلیمي للطالب. وتوفیر تكفلھ 
 الدولة للطالب.

جھودا  وابذلأن ی (LEA) ةھیئة التعلیم المحلی ) وUSBEیجب على موظفي مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (
أن ب (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةبعد ما تحدد یوما  30أكثر من بلیس ولي األمر البدیل معقولة لضمان تعیین 

 الطالب یحتاج إلى بدیل.

 .(CFR §300.520 34) نقل حقوق أولیاء األمور في سن الرشد

) فذلك ینطبق على 18عندما یصل الطالب من ذوي اإلعاقة سن الرشد بموجب قانون الدولة (أي سن ال 
و دولة) أضوء قانون الجمیع الطالب (باستثناء طالب من ذوي اإلعاقة الذین تم تحدیده بأنخ غیر كفء في 

 :امحرالطالب المعاق یتزوج أو یصبح 

یم أي إشعار مطلوب من قبل قانون تعلیم األفراد ذوي تقد (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةیجب على  .1
 . وو أولیاء األمورإلى كل من الفرد  )IDEA(اإلعاقة 

تنتقل ) IDEA(جمیع الحقوق األخرى الممنوحة للوالدین في إطار قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  .2
 إلى لطالب.

تنتقل إلى لطالب ) IDEA(جمیع الحقوق الممنوحة للوالدین في إطار قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  .3
 الذین تم سجنھم في مؤسسة إصالحیة محلیة أو والئیة لألشخاص البالغین أو األحداث ؛ و

عن نقل مور وأولیاء األإشعار الفرد  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةكلما تنقل الدولة الحقوق ، یجب على  .4
 الحقوق ضمن إطار زمني معقول.
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 المعلومات سریة
 .(CFR §300.610 34) سریة المعلومات

تتخذ الخطوات  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة و (USBE) مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیةفي الموظفین إن 
االحتفاظ بھا من قبل  بیانات شخصیة ومعلومات وسجالت تم جمعھا أو ةالمناسبة لضمان حمایة سریة أی

قانون تعلیم وفقا لقانون  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة و (USBE) الموظفین لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة
 .)IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة (

  .(CFR §300.611 34) تعریفات

قابلة  شخصیةالالمعلومات لم تبقى یعني التلف المادي أو إزالة المعرفات الشخصیة من المعلومات حتى  التلف
 .للتحدید

،  CFR §99 34" في education records تعني نوع السجالت التي یشملھا تعریف " السجالت التعلیمیة
 .USC §1232g (FERPA) 20، 1974الخصوصیة لعام والحقوق التعلیمیة لألسرة بتنفیذ لوائح 

أو استخدام المعلومات الشخصیة، أو التي یتم صیانة ة وكالة أو مؤسسة تقوم بجمع وعني أیت وكالة المشاركةال
 .)IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ( معلومات، تحتالالحصول على منھا 

 .(CFR §300.32 34) ممكن التحدید شخصیا

 تعني المعلومات التي یجب الحفاظ علیھا بشكل آمن والتي تشمل: القابلة للتحدیدمعلومات شخصیة ال

 من أفراد األسرة. الطالب، والد الطالب، أو غیرهسم ا .1

 عنوان الطالب. .2

 الطالب. رقممعرف شخصي، مثل رقم الضمان االجتماعي للطالب أو  .3

لتي من شأنھا أن تجعل تحدید الطالب من قائمة من الخصائص الشخصیة أو غیرھا من المعلومات ا .4
 بدرجة معقولة من الیقین.الممكن 

 .(CFR §300.612 34)البالغین أو الطالب  ألولیاء األمور اإلشعار

 الكافي أن تعطي اإلشعار (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة و (USBE) مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیةیجب على 
 ، بما في ذلك:تماما  أو الطالب البالغینأولیاء األمور عالم إلل

 .والیةالسكانیة في الیعطى باللغات األم لمختلف الفئات اإلشعار أن بلدرجة اوصف  .1

، وأنواع المعلومات القابلة للتحدید المعلومات الشخصیةباالحتفاظ عنھم وصف الطالب الذین یتم  .2
ستخدامھا في جمع إ (USBE) مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة التي تریدسالیب األالمطلوبة، 

یتم  المعلومات التيستخدامات امنھا جمع المعلومات)، ویتم  التيمصادر الالمعلومات (بما في ذلك 
 .التعامل معھا

تخزین، البشأن  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة و ھاملخص للسیاسات واإلجراءات التي یجب أن تتبع .3
 . وإتالفھاو بالمعلومات الشخصیة والكشف ألطراف ثالثة، واالحتفاظ
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ك الحقوق المنصوص وصف جمیع حقوق أولیاء األمور والطالب حول ھذه المعلومات، بما في ذل .4
 .)FERPA( لوائح الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة علیھا في

أو تقییم رئیسي، ال بد من نشر إشعار أو إعالن في الصحف، أو وسائل اإلعالم  تعیینأي تحدید أو عملیة قبل 
 و جمیع أنحاء الوالیةب البالغین في إلعالم أولیاء األمور أو الطال ، أو على حد سواء، مع نشر كافياألخرى

 ن النشاط.ع (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة

 .(CFR §300.613, 34 CFR §99.10 34) حقوق الوصول

الموظفین  لطالب البالغین لفحصأو اأولیاء األمور سمح أن ت (LEA)التعلیم المحلیة  یجب جمیع ھیئات
ھیئة التعلیم أو استخدامھا من قبل یانتھا بطالبھم التي یتم جمعھا وصومراجعة أي سجالت التعلیم المتعلقة 

، غیر ضروريدون تأخیر بأن تتوافق مع الطلب  (LEA)یجب على ھیئة التعلیم المحلیة . (LEA)المحلیة 
، أو أي جلسة استماع أو قرار، وفي أي حال من األحوال (IEP) فرديالتعلیم الوقبل أي اجتماع بشأن برنامج 

 تاریخ تقدیم الطلب.یوما من  45بعد أكثر من لیس 

 یشمل: ھذا القسم الحق في فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة تحت

للطلبات المعقولة لتفسیرات وتأویالت  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة الحق في الحصول على رد من  .1
 السجالت.

وي على وفیر نسخ من السجالت التي تحتبتتقوم  بأن (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة من  الحق في الطلب .2
الطالب فشل في تقدیم تلك النسخ من شأنھا أن تمنع بشكل فعال الوالدین أو كان الالمعلومات إذا 

 من ممارسة الحق في فحص ومراجعة السجالت. والبالغین 

 فحص ومراجعة السجالت.لالبالغین للطالب لوالدین أو لالحق في أن یكون ممثال  .3

دیھ سلطة لفحص ومراجعة السجالت ل الطالب البالغأو الوالدین  أن (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة قد تفترض 
أن الوالد ال یملك السلطة بموجب  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ما لم یكن قد تم نصح بطالبھا ھ أو بطالبالمتعلقة 

 وصایة، واالنفصال، و الطالق.مثل الالتي تحكم مثل ھذه األمور  والیةالفي القانون المعمول بھ 

 .(CFR §300.614 34) الوصولسجل 

لتمكن من الوصول إلى السجالت ل ت لألطرافاالحتفاظ بسجال (LEA)التعلیم المحلیة  ھیئات جمیعیجب على 
قانون تعلیم األفراد ذوي من  في إطار قواعد التربیة الخاصة امھاستخدتعلیمیة التي تم جمعھا وصیانتھا أو إال

أو الطالب أولیاء األمور (باستثناء حصول  (USBE) لتربیة والتعلیمو مجلس والیة یوتا ل )IDEAاإلعاقة (
وصول تم إعطاء ، )، بما في ذلك اسم الطرف(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة في المفوضین البالغین و العاملین 

 الستخدام السجالت. یؤذن الطرفتاریخ، والغرض الذي من أجلھ ال

 .(CFR §300.615 34) سجالت عن طالب أكثر من واحد

آباء وأمھات ھؤالء الطالب أو الطالب فإذا تضمن أي سجل التعلیم معلومات عن أكثر من طالب واحد، 
في أن یخبروا بتلك المعلومات  أو ھم فقططالببفحص ومراجعة المعلومات المتعلقة لالبالغین لدیھم الحق 

 .المحددة
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 .(CFR §300.616 34) قائمة أنواع وأماكن المعلومات

قائمة بالأو الطالب البالغین أولیاء األمور تزوید  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  على، یجب الطلبء على بنا
 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة استخدامھا من قبل  التي تم جمعھا وصیانتھا و بأنواع ومواقع السجالت التعلیمیة

 .(CFR §300.617 34) الرسوم

للحصول  (LEA)محلیة یئة تعلیم ھ وكل) USBEیوتا للتعلیم والتربیة (في مجلس والیة ن الموظفوفرض یقد 
قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة على نسخ من السجالت التي یتم إجراؤھا للوالدین أو الطالب البالغین تحت 

)IDEA ( تمنع بشكل فعال الوالدین أو الطالب البالغین من ممارسة حقھم في فحص الرسوم ال كانتإذا
 اجعة ھذه السجالت.ومر

رسما  (LEA)) وكل ھیئة تعلیم محلیة USBEقد ال یفرض الموظفون في مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (
 .)IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (في إطار  ھاستردادالمعلومات أو اللبحث عن 

 .(CFR §300.618, 34 CFR §99.20 34) تعدیل السجالت عند طلب أولیاء األمور

یعتقد أن المعلومات الواردة في السجالت التعلیمیة التي تم جمعھا،  الذي الطالب البالغالوالد/ الوالدة أو 
قوانین التعلیم والتربیة الخاصة أو ) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (تحت  ھاماستخداظ بھا، أو افواالحت

نتھك الخصوصیة أو الحقوق األخرى دقیقة أو مضللة أو ت) غیر USBE(التربیة الخاصة  لمجلس والیة یوتا
 تعدیل المعلومات.التي تحافظ على المعلومات  (LEA)طلب من ھیئة التعلیم المحلیة لھم ال یمكنللطالب 

 أن تقرر ما إذا كنت ترید تعدیل المعلومات وفقا للطلب في غضون (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
 م الطلب.التسمن من تاریخ افترة معقولة من الز

علم الوالدین أو علیھا أن ترفض تعدیل المعلومات وفقا للطلب، یجب  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  تإذا قرر
ستماع االالحق في جلسة عن  الطالب البالغالرفض وتقدیم المشورة للوالد (الوالدین) أو ن ع الطالب البالغ

 بشأن ھذه المسألة.

 .(CFR §300.619, 34 CFR §99.21 34) فرصة للسماع

المعلومات في  االستماع للطعنتوفیر فرصة لجلسة ، بناء على طلبھا، (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
في السجالت التعلیمیة للتأكد من أنھا غیر دقیقة أو مضللة، أو غیر ذلك في انتھاك للخصوصیة أو الحقوق 

قانون تعلیم األفراد ذوي لإلجراءات القانونیة الواجبة ل عامتسشكوى / ا ساالستماع لیاألخرى للطالب. ھذه 
 .)IDEAاإلعاقة (

 .(CFR §300.620, 34 CFR §99.21 34) نتائج السماع

أو مضللة، أو غیر أن المعلومات غیر دقیقة ، نتیجة لجلسة االستماع،  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة قررت  إذا
و حقوق أخرى للطالب، فإنھ یجب تعدیل المعلومات وفقا لذلك وذلك بإبالغ الوالد لخصوصیة أذلك في انتھاك ا

 في الكتابة. الطالب البالغ(الوالدین) أو 

، نتیجة لجلسة االستماع، أن المعلومات لیست غیر دقیقة أو مضللة، أو (LEA)قررت ھیئة التعلیم المحلیة  إذا
 الطالب البالغن) أو بلغ الوالد (الوالدیحقوق الطالب، یجب أن تو غیرھا من غیر ذلك في انتھاك للخصوصیة أ

د أي أسباب یحدبالتعلیق على المعلومات أو تطالب ال بھاعنضع في السجالت التي تحتفظ الوالحق في عن 
 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة الختالفھ مع قرار 
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 أي تفسیر یوضع في سجالت الطالب في ھذا القسم یجب أن:

الجزء السجل أو یكون كجزء من سجالت الطالب طالما  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ظ بھا أن تحتف .1
 تحتفظ بھا ھیئة التعلیم المحلیة. و المتنازع علیھ

إلى  (LEA)إذا تم الكشف عن سجالت الطالب أو الجزء المتنازع علیھا من قبل ھیئة التعلیم المحلیة  .2
 .التفسیر للطرفأي طرف، یجب الكشف عن 

 .(CFR §300.621 34) جراءات السماعإ

كما ھو  CFR §99.22 34السجالت التعلیمیة وفقا لإلجراءات تحت في  طعنجلسة استماع ت اءجریجب إ
 بالمتطلبات التالیة: (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إجراءات تلتزم موضح أدناه. كحد أدنى، یجب أن 

الطلب،  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة تلقى ما تعقد الجلسة في غضون فترة معقولة من الزمن بعد یتم  .1
معقول في الوقت المكان، والموعد وا عن الإشعار الطالب البالغن) للطالب أو و یعطى الوالد (الوالدا
 وقت مبكر من الجلسة.

 (LEA)ؤول من ھیئة التعلیم المحلیة مسالویمكن إجراء جلسة االستماع من قبل أي طرف، بما في ذلك  .2
 مصلحة مباشرة في نتائج جلسة االستماع. لدیھ الذي لیست

ة فرصة كاملة وعادلة لتقدیم األدلة ذات الصل الطالب البالغلوالد (الوالدین) للطالب أو یجب أن تتاح ل .3
فقتھ الخاصة، بما على ن میختارھ الذینمن قبل أفراد  یلھثبالقضایا المطروحة ویمكن مساعدتھ أو تم

 محامي.الفي ذلك 

كتابیا خالل فترة معقولة من الزمن بعد انتھاء جلسة  ااتخاذ قرارھب (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة قوم ت .4
 االستماع.

فقط على األدلة المقدمة في جلسة االستماع، ویجب أن یتضمن  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یستند قرار  .5
 ر.ملخصا لألدلة وأسباب القرا

 .(CFR §300.622 34) الموافقة

إنفاذ القانون والسلطات القضائیة التي ال یشترط بجراءات اإلتناولھا في اإلحالة والتي تم إلفصاحات اباستثناء م
أن یتم الكشف قبل  الطالب البالغالوالدین أو موافقة ، یجب الحصول على CFR §99 34لھا موافقة الوالدین ب

م المشاركة التي تجمع أو تستخدوكاالت الالمسؤولین من  غیرشخصیة إلى أي شخص آخر المعلومات عن ال
لمجلس والیة یوتا للتعلیم  أو قواعد التربیة الخاصة) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (المعلومات تحت 

) IDEAوي اإلعاقة (قانون تعلیم األفراد ذ اتطلبتألي غرض آخر سوى تلبیة م ، أو تستخدم)USBEوالتربیة (
 .)USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة ( أو قواعد التربیة الخاصة

المعلومات من سجالت التعلیم إلى الوكاالت المشاركة بدون موافقة  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة قد ال تنشر 
 ):FERPA( 99.34§و CFR §99.31 34، إال إذا أذن بذلك من الطالب البالغالوالدین أو 

الكشف عن المعلومات الشخصیة القابلة  (LEA)تسمح لھیئة التعلیم المحلیة  CFR §99.31 34المادة  .1
للتحدید من السجالت التعلیمیة للطالب دون الحصول على موافقة خطیة من الوالد (الوالدین) للطالب 

 إذا كان الكشف: الطالب البالغأو 

a. ھیئة التعلیم المحلیة ن داخل المعلمو مدارس األخرى، بما في ذلكلمسؤولین عن الل(LEA)  الذین
 مشروعة.التعلیمیة المصالح من ال الستفادة (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةمن قبل  تم تحدیدھم
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b. اضعاخھا، أو ینوی االلتحاق بھا الطالبفیھا التي یسعى أو موقع المدرسة مدرسة أخرى  مسؤولل 
 أدناه. CFR §99.34 34للشروط المنصوص علیھا في 

نقل السجالت التعلیمیة للطالب التي ت (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة تطلب أن ت CFR §99.34 34المادة  .2
نقل عن  الطالب البالغار والد الطالب أو بمحاولة معقولة إلشعا أعاله تقوم CFR §99.34 34وفقا ل

ال  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیة، إال أن  الطالب البالغلوالد أو لمعروف العنوان الالسجالت في آخر 
 تقدیم أي إشعار آخر لنقل السجالت في الحاالت التالیة:

a.  ھیئة التعلیم المحلیة إرسال  یعد الطالب البالغلوالد (الوالدین) أو نقل من قبل االیبدأ(LEA). 

b. ھیئة التعلیم المحلیة تضمن ت(LEA)  اسة سی بأن ھذاشعار السنوي من الضمانات اإلجرائیة اإلفي
فیھا الطالب یالسجالت التعلیمیة على الطلب إلى المدرسة التي  تقدیم (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 

 .االلتحاق بھا أو ینویھا

مزید ب قد تقومتعلیمیة أو مؤسسة أخرى التي تتلقي معلومات شخصیة من وكالة  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إن 
لوالد بدون موافقة خطیة مسبقة من ا (LEA)التعلیم المحلیة  ھیئةمن اإلفصاح عن المعلومات نیابة عن 

الوفاء یتم أعاله  المذكورة 99.34§و CFR §99.31 34إذا كانت الشروط من  الطالب البالغ(الوالدین) أو 
 عن ھذه المتطلبات.لھا بإعالم الطرف الذي یتم الكشف تقوم وكالة التعلیمیة البھا، وإذا كانت 

القابلة للتحدید عن المعلومات الشخصیة  كشفیرفض الموافقة على ال الطالب البالغإذا كان الوالد (الوالدان) أو 
محاولة للحصول على المعلومات المضي قدما في اإلجراءات النظامیة في الطرف قد ی فذلكلطرف ثالث، 

 المطلوبة.

إشعار والیة یوتا في ات التعلیمیة المحلیة في الھیئتشمل ، CFR §99.31 (FERPA) 34 كما أذن في مالحظة:
الوالدین موافقة السجالت التعلیمیة للطالب ذوي اإلعاقة دون  تقدیمسیاستھم  بأنالضمانات اإلجرائیة السنویة 

التي یسعى فیھا الطالب االلتحاق بھا  المدیریةأو إشعار لمسؤولي مدرسة أخرى أو مدرسة  الطالب البالغأو 
 .أو ینویھا

 .(CFR §300.623 34) لضماناتا

أن تحمي سریة المعلومات الشخصیة في مراحل التجمیع والتخزین  (LEA)محلیة یة تعلیمھیئة كل یجب على 
 .تالفوالكشف واإل

معلومات  ةتحمل المسؤولیة عن ضمان سریة أیأن ی (LEA)یجب على مسؤول واحد في كل ھیئة تعلیمیة محلیة 
 .قابلة للتحدید شخصیة

أن یتلقوا تدریبا القابلة للتحدید المعلومات الشخصیة  ونمیستخدأو  ونجمعالذین یجمیع األشخاص یجب على 
 .CFR §99 34في ھذا القسم و والیةأو تعلیمات فیما یتعلق بسیاسات وإجراءات ال

مناصب ھؤالء القائمة الحالیة لألسماء وعلى  الحفاظ (LEA)یجب على كل ھیئة تعلیمیة محلیة للتفتیش العام 
القابلة للتحدید الوصول إلى المعلومات الشخصیة لدیھم قد یكون  نالذی (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  فيالموظفین 

 للطلبة من ذوي اإلعاقة.
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 .(CFR §300.624 34) إتالف المعلومات

المعلومات إلى  الیحتاجإبالغ الوالد (الوالدین) أو الطالب البالغین عندما  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة تحت  ھاماستخداظ بھا، أو افواالحتالتي تم جمعھا، القابلة للتحدید الشخصیة 

)IDEA ( و قواعد التربیة الخاصة) لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیةUSBE (مات التعلیمیة لتقدیم الخد
 للطالب.

. ومع الطالب البالغأو أولیاء األمور بناء على طلب من إلیھا لم تعد ھناك حاجة التي المعلومات إتالف یجب 
، سجل الحضور، وعالماتھ / عالماتھالھاتف، ل ھورقم ھعنوانالطالب واسم ك، یمكن االحتفاظ بسجل دائم من ذل
 حصر الوقت.بدون ، وسنة االنتھاء الذي تم إكمالھ، ومستوى الصف فیھا روحضالتي تم ال الفصولو

ثالث  إتالفھا" ویمكن لھ توفیر الخدمات التعلیمیةویمكن اعتبار سجالت كل طالب "لم تعد ھناك حاجة إلى 
قانون تعلیم األفراد ذوي تحت  22 الطالب یتحولما أو ثالث سنوات بعد ما یتخرج الطالب سنوات بعد 

سجالت لمدة خمس سنوات على األقل بعد توفیر الظ باحتفیتم االتطلب المعونة الطبیة أن ت. )IDEAاإلعاقة (
 الخدمات.

 .(CFR §300.520 34) نقل حقوق أولیاء األمور في سن الرشد

) التي تنطبق على جمیع 18قانون الدولة (أي سن سن الرشد بموجب طالب من ذوي اإلعاقة یصل العندما 
و ) أالدولة قانون ضوءأن یكون غیر كفء في  هتم تحدید اء طالب من ذوي اإلعاقة الذيستثنالطالب (با

 :الطالب المعاق یتزوج أو یصبح محررا

قانون تعلیم األفراد ذوي مطلوبة من قبل تقدیم أي إشعار  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على  .1
 . ووأولیاء األمورعلى كل من الفرد ) IDEA(اإلعاقة 

 تنتقل) IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة جمیع الحقوق األخرى الممنوحة للوالدین في إطار نقل  .2
 لطالب.إلى 

إلى  تنتقل) IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة جمیع الحقوق الممنوحة للوالدین في إطار نقل  .3
 ث ؛ واحداألأو  ینبالغالص اشخمؤسسة إصالحیة محلیة أو والئیة لأللطالب الذین سجنوا في ا

من وأولیاء األمور الفرد  إشعار (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  على، یجب عندما تنقل الوالیة الحقوق .4
 حقوق ضمن إطار زمني معقول.النقل 

 .(CFR §300.625 34) حقوق الطالب

یتم  شریطة أن لم عاما، 18لغ من العمر لطالب الذي یبقوق الخصوصیة الممنوحة للوالدین إلى یتم نقل ح
 .احررائي أو الطالب قد تزوج أو أصبح مغیر كفء بموجب أمر قضكالطالب عن اإلعالن 

للطالب السجالت التعلیمیة بحقوق الوالدین فیما یتعلق یتم نقل ، CFR §99.5(a) 34في  FERPAبموجب نظام 
 . امحررالطالب أو أصبح جب أمر قضائي أو تزوج غیر مؤھل بمو شریطة أن الطالب لم یعلن، 18 في سن

لطالب الذي إلى ا) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (أنھ یتم نقل الحقوق الممنوحة للوالدین تحت بما 
شریطة أن الطالب لم یعلن غیر مؤھل بموجب أمر قضائي أو تزوج الطالب أو عاما،  18یبلغ من العمر 

ھیئة ت التعلیمیة إلى الطالب. ومع ذلك، یجب على حقوق بشأن السجالال أصبح محررا ، یجب أیضا نقل
قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة من  615مطلوب بموجب المادة تقدیم أي إشعار  (LEA)التعلیم المحلیة 

)IDEA (.إلى الطالب وأولیاء األمور 
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 الدولة شكوى إجراءات
  .(CFR §300.151 AND 53A-15-305 34) إجراءات شكوى الدولة

 عام

توفیر حل نھائي عاجل وعادل نھ في مصلحة الطالب ذوي اإلعاقة یوتا أالھیئة التشریعیة ل تشعر .1
للنزاعات التي قد تنشأ خالل البرامج التعلیمیة وحقوق ومسؤولیات الطلبة ذوي اإلعاقة وأھالیھم، 

 .(53A-15-305(1))والمدارس العامة 

قانون تعلیم إجراءات لحل أي شكوى بموجب  )USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة ( قد اتخذ .2
ة أخرى. یوالالتي تقدمت بھا منظمة أو فرد من ، بما في ذلك الشكوى )IDEA(األفراد ذوي اإلعاقة 
 )USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (لتعلیم الخاص الوالیة لمدیر  أمامیجب تقدیم الشكوى 

أو مدرسة المنطقة كس، وتتضمن اسم أو عن طریق الفابرید الوالیات المتحدة، یا، عن طریق شخص
تقدم القدم الشكوى أیضا الذي یاالنتھاك المزعوم. یجب على الطرف  اي وقع فیھقلة التتمسالالمدرسة 

غیر  الطالب البالغالعامة. إذا كان الوالد (الوالدان) أو ھیئة الأو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة نسخة إلى ب
مدیر الوالیة للتعلیم أو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ب ونتصلبقد  التقدبم في الكتابة، فإنھمقادرین على 

 للحصول على المساعدة. )USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة ( الخاص

ھیئة إما من قبل مكتوبة ال) IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة عن ة یوالعند استالم شكوى ال .3
، فإن ) USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة ( مدیر الوالیة للتعلیم الخاصلمحلیة أو التعلیم ا

ار وكالة أخرى في غضون یوم عمل واحد، لضمان تنسیق ھذه العملیة شعبإسیقوم الطرف المتلقي 
 .النسخكال الطرفین یتلقى  ماة عندیواللشكوى ال. یبدأ الجدول الزمني الكلنسخ من الحصول على الو

 سبل االنتصاف للحرمان من الخدمات المناسبة

على مجلس والیة یوتا للتعلیم في تقدیم الخدمات المناسبة، یجب  تفشل اأنھ عنھا شكوى التي وجدتالفي حل 
 تناول:یأن ) USBEوالتربیة (

رھا حرمان من تلك الخدمات، بما في ذلك، حسب االقتضاء، منح السداد النقدي أو غیكیفیة عالج ال .1
 الحتیاجات الطالب.التصحیحیة من التدابیر المالئمة 

 مستقبل لجمیع الطالب ذوي اإلعاقة.المناسب للخدمات في التوفیر ال .2

  .(CFR §300.152 34) الحد األدنى من إجراءات شكوى الدولة

 المھلة والتمدید، الحد األدنى من اإلجراءات، التنفیذ

 60لحل الشكوى في غضون  )USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (مدیر الوالیة للتعلیم الخاص یقوم 
، یتم اتجاوز تمدید الوقت عشر یوما. إذا كان التمدید ضروریا وجدت ظروف استثنائیة. یجب أال ییوما إال إذ

الوالیة مدیر  مكتبعامة، في الكتابة، من خالل الھیئة الأو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وار مقدم الشكوى شعإ
یقوم مدیر الوالیة للتعلیم . ضمن ھذه المھلة، )USBEللتعلیم الخاص لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (

 بما یلي: )USBEالخاص لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (

بیة مدیر الوالیة للتعلیم الخاص لمجلس والیة یوتا للتعلیم والترإجراء تحقیق مستقل في الموقع، إذا قرر  .1
)USBE( .أن مثل ھذا التحقیق ضروري 
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ضافیة، إما شفویا أو كتابیا، بشأن المزاعم في اإلمعلومات الإعطاء مقدم الشكوى الفرصة لتقدیم  .2
 الشكوى.

 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  تاستعراض جمیع المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار حول ما إذا كان .3
لمجلس والیة  أو قواعد التربیة الخاصة) IDEA(ذوي اإلعاقة قانون تعلیم األفراد من  اتنتھك شرط

 .)USBEیوتا للتعلیم والتربیة (

لتعلیم ل (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة مدیر احب الشكوى، مع إرسال نسخة إلى إصدار قرار خطي لص .4
یتناول كل ادعاء في  الذي، المستقلة أو مدیر المدرسة المنطقةمدرسة المشرف على الخاص وإما 

 الشكوى ویحتوي على:

a.  ستنتاجات، واالحقائق والنتائج 

b.  من مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (أسباب القرارات النھائیةUSBE(. 

 قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتامن  IV.G.4 اح بتمدید المھلة بموجب القانونسمال .5
)USBE SER( :إال إذا 

a. ستثنائیة فیما یتعلق بشكوى معین أواالظروف لا ودوج 

b. ) ھیئة التعلیم المحلیة و، الطالب البالغ)، والوالدانالوالد(LEA) ة توافق على تمدید الوقت المعنی
 في وسائل أخرى بدیلة لتسویة المنازعات المتاحة في الدولة.الدخول في الوساطة، أو  للدخول

إذا لزم ، )USBE(من مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة النھائي  تحدید إجراءات التنفیذ الفعال للقرار .6
 المفاوضات، وإجراءات تصحیحیة لتحقیق االمتثال.في ذلك أنشطة المساعدة التقنیة، األمر، بما 

 القرار النھائي

ضع اخھو إجراء نھائي وغیر  )USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (عن  الصادرشكوى القرار 
الواجبة ھو تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة  لھمعالج فاللالستئناف. إذا لم یوافق أي من الطرفین مع القرار، 

بشأن ھذه القضیة التي الواجبة الطرف المتضرر لدیھ الحق في تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة أن  شریطة
 .طرفانالفیھ یختلف 

 .(CFR §300.153 34) تقدیم شكوى الدولة

 یجب أن تتضمن الشكوى ما یلي:

قانون تعلیم األفراد ذوي من  اشرط تالعامة قد انتھكالھیئة أو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة بیان أن  .1
 .)USBE(مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة الخاصة للتربیة لقواعد الأو ) IDEA(اإلعاقة 

 البیان.علیھا الحقائق التي یستند  .2

 لمدعي.لمعلومات واالتصال التوقیع و .3

 طالب محدد:بنتھاكات فیما یتعلق الزعم وقوع اكان إذا  .4

a. .اسم وعنوان سكن الطالب 
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b.  فیھا یحضرالذي اسم مدرسة الطالب. 

c.  ،الذي مدرسة الطالب ت االتصال المتاحة للطالب واسم معلومافي حالة وجود طالب بال مأوى
 .فیھا یحضر

d.  في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة. و،وصف لطبیعة المشكلة للطالب، بما 

e. شكوى، كما فیھ التلقى تفي الوقت الذي  طرفمتاحة للالو لومقرار مقترح للمشكلة إلى الحد المع
قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة  من IV.E.1 القاعدة ھو موضح في

 .)USBE SER( یوتا

 استالم الشكوى.الذي یتم فیھ تاریخ ال فيأكثر من سنة واحدة  قبل لم تقع انتھاكاالشكوى یجب أن تزعم 

لمحاولة حل االنتھاك المزعوم  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یحد من قدرة  الوالیةال شيء في عملیة الشكوى 
ة ال تزال تعمل على الشكوى المقدمة حتى یتم إصدار تقریر یوالمع مقدم الشكوى. ومع ذلك، فإن المباشرة 

 حب الشكوى.أو س

 شكاوى الوالیة وجلسات االستماع لإلجراءات القانونیة الواجبة

اإلجراءات عملیات ستماع بموجب االالذي ھو أیضا موضوع جلسة  المكتوبةة یوالإذا تم تلقي شكوى ال
ب یججزء من تلك الجلسة، یجب أن منھا ، أو تحتوي على قضایا متعددة منھا واحد أو أكثر القانونیة الواجبة 

أي جزء من الشكوى التي یجري تناولھا في  أن یرفض) USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (على 
الجلسة حتى نھایتھا. یجب أن تحل أي قضیة في الشكوى التي لیست جزءا من جلسة االستماع باستخدام الحد 

 شكوى الموضحة في ھذا القسم.إجراءات ال والزمني 

التي الواجبة الذي سبق أن قرر في جلسة اإلجراءات القانونیة قسم في إطار ھذا ال إذا تم رفع قضیة في شكوى
مجلس والیة یوتا للتعلیم یجب على ع ملزم بشأن ھذه المسألة. اقرار السمفتنطوي على نفس األطراف، 

التعلیم  ھیئةفشل تزعم  شكوىومع ذلك، یجب أن تقدم ن ھذه الحقیقة. إبالغ كال الطرفین ع) USBEوالتربیة (
مدیر الوالیة للتعلیم الخاص لمجلس مباشرة إلى  الواجبة تنفیذ قرار اإلجراءات القانونیةفي  (LEA)المحلیة 

 .)USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (وحلھا من قبل  )USBEوالیة یوتا للتعلیم والتربیة (

أولیاء تدریب مراكز وغیرھم من األفراد المھتمین، بما في ذلك البالغین أولیاء األمور أو الطالب یتم إبالغ 
لمھنیة، والھیئات مناصرة والمنظمات االحمایة ووكاالت ال المعلومات، ومراكز العیش المستقل، وواألمور 

 ھذه اإلجراءات من خالل: المختصة األخرى عن

 .(LEA)المحلیة ھیئة التعلیم ا من قبل ھتم تقدیمالضمانات اإلجرائیة التي  إشعار .1

مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة  في العروض والفعالیات التدریبیة األخرى من قبل الموظفین .2
)USBE( في جمیع أنحاء الدولة. التي تم إجرائھا 
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 الواجبة القانونیة اإلجراءات عملیات شكوى
 .(CFR §300.507 AND 53A-15-305 34) تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة

 عام

توفیر حل نھائي عاجل وعادل للنزاعات بأنھ في مصلحة الطالب ذوي اإلعاقة یوتا الھیئة التشریعیة ل تشعر
-53A)التي قد تنشأ خالل البرامج التعلیمیة وحقوق ومسؤولیات الطلبة ذوي اإلعاقة وأھالیھم، والمدارس العامة

15-305(1)) . 

أو إجراءات رسمیة أخرى، یتعین على أطراف النزاع تحت ھذا  االستماعقبل السعي للحصول على جلسة 
نیة لحل النزاع بشكل غیر رسمي على مستوى مبنى المدرسة. إذا لم یتم حل الجھدا بحسن  واالقسم أن یبذل

 .(53A-15-305(4))ستماع االالنزاع، یجوز ألي طرف أن یطلب جلسة 

تاریخ من الأكثر من سنتین ب قبل ب أن تزعم انتھاك وقعت لیسیج إن شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة
عن العمل المزعوم  واأو ینبغي أن یعلم (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو  الطالب البالغن أو الذي یعرفھ الوالدا
من  ھعتم من الطالب البالغ ، إال إذا كان أحد الوالدین أوشكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة الذي یشكل أساس 

حل قد قامت ب امحددة من قبل ھیئة التعلیم المحلیة بأنھالتقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة بسبب التحریفات 
 (LEA)حجب ھیئة التعلیم المحلیة أن أو  شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة،المشكلة التي تشكل أساس 
) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (بموجب  امطلوبكان  الذي الطالب البالغللمعلومات من الوالدین أو 

 .الوالدینلتقدیمھا إلى 

 المحامون والتمثیل القانوني

من الطرفین  اأی ونرافقون أو یساعدالمحامون، قد یاألشخاص ذوي الخبرات الخاصة، بما في ذلك  .1
 ستماع. یجوز للطرفین:االإلى جلسة 

 تمثیلبال ھي والیة یوتا، أوتمثیل أنفسھم، كما یشار إلىأن یمثلھ محام مرخص لھ في ممارسة القانون ف .2
 .(8)(c)802-14 ,111-102-14یوتا بار قوانین ( الذاتي

 معلومات للوالدین

أو قانونیة ن أي خدمات مجانیة ع الطالب البالغإبالغ الوالدین أو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
والمعلومات؛  الطالب البالغالوالدان أو في ھذا المجال إذا طلب  منخفضة التكلفة وغیرھا ذات الصلة المتاحة

 ستماع بموجب ھذا القسم.االیطلب عقد جلسة  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو  الطالب البالغالوالدان أو أو 

 .(CFR §300.508 34) شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة

 عام

اإلجراءات التي تتطلب من الطرفین، أو المحامي الذي یمثل  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة لدى یجب أن یكون 
(التي یجب أن تظل سریة). یجب الواجبة طرفا فیھا، أن یقدم إلى الطرف اآلخر شكوى اإلجراءات القانونیة 

شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة م نسخة من یتقد الذي یقدم شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبةعلى الطرف 
برید یا، عن طریق شخص )USBEإلى مدیر الوالیة للتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (

ھیئة  سواء من قبلالواجبة الوالیات المتحدة، أو عن طریق الفاكس. عند تلقي شكوى اإلجراءات القانونیة 
یقوم ، )USBEتا للتعلیم والتربیة (لمجلس والیة یو للتربیة الخاصة ةیوالأو مدیر ال (LEA) التعلیم المحلیة
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وكالة أخرى في غضون یوم عمل واحد، لضمان الشروع في الوقت المناسب لھذه  بإشعارالطرف المتلقي 
 العملیة.

 مضمون الشكوى

 :الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیةیجب أن تتضمن 

 اسم الطالب. .1

 عنوان إقامة الطالب. .2

 .ھاحضرالذي یاسم مدرسة الطالب  .3

من قانون المساعدات  (2)725اب (بالمعنى المقصود في القسم حالة وجود طالب بال مأوى أو شفي  .4
االتصال المتاحة للطالب، واسم  ، معلومات(U.S.C. §11434a(2) 42)للمشردین ماكیني فینتو 

 .ھاحضرمدرسة الطالب التي ی

التغییر، بما في ذلك الحقائق أو  وضرفالمبدء المقترح أو بالوصف لطبیعة المشكلة للطالب المتعلقة  .5
 المتعلقة بالمشكلة. و

 في ذلك الوقت. طرفلل المتاحو لومقرار مقترح للمشكلة إلى الحد المع .6

 اإلشعار المطلوب قبل جلسة االستماع على شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة

ب، إلى أن الطر لواجبةاإلجراءات القانونیة اجلسة استماع حول شكوى لدیھ یكون  قدالیمكن ألي طرف أن
 التي تلبي المتطلبات المذكورة أعاله. اإلجراءات القانونیة الواجبةشكوى یقدم ، طرفأو المحامي الذي یمثل ال

 كفایة الشكوى

تلقي شكوى الذي یمن ھذا القسم یجب أن تعتبر كافیة ما لم یكن الطرف اإلجراءات القانونیة الواجبة شكوى إن 
یوما من استالم  15كتابة، خالل ع والطرف اآلخر امتساال موظفبإعالم اإلجراءات القانونیة الواجبة یقوم 

في ال تاإلجراءات القانونیة الواجبة  یعتقد بأن شكوىالطرف المتلقي بأن ، اإلجراءات القانونیة الواجبة شكوى 
 متطلبات.الب

اإلجراءات ع اتخاذ قرار على شكوى امتساال موظفار، یجب على مسة أیام من تاریخ استالم اإلشعخالل خ
ر فورا تلبي المتطلبات، ویجب أن یشعاإلجراءات القانونیة الواجبة عما إذا كانت شكوى القانونیة الواجبة 

 ھذا التصمیم.من كتابة الاألطراف في 

 تعدیل الشكوى

 عندما:یجوز ألي طرف أن یعدل شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة 

 اإلجراءات القانونیة الواجبةفرصة لحل شكوى الوافق الطرف اآلخر خطیا على التعدیل ویتم إعطاء ی .1
 من خالل اجتماع قرار. أو

ال لتعدیل في أي وقت ذن لاإلمنح فقط موظف االستماع قد ی، إال أن منح اإلذن  عامتساال موظف .2
 یتجاوز خمسة أیام قبل بدء جلسة المحاكمة العادلة.
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جتماع قرار والفترة الزمنیة الالجداول الزمنیة ف، المعدلة طرف على شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة قدمذا إ
 المعدلة.الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیة الشكوى تبدأ مرة أخرى مع تقدیم لحل 

 إلى شكوى اإلجراءات القانونیة  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  رد

الموضوع فیما یتعلق ب الطالب البالغأو ا إلى الوالدین مسبق اخطی اإشعار (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إذا لم ترسل 
في غضون  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة على  یجبلوالدین، لاإلجراءات القانونیة الواجبة في شكوى  الوارد

 الذي یتضمن الطالب البالغالوالدین أو  إلىرد  إرسال اإلجراءات القانونیة الواجبةشكوى عشرة أیام من استالم 
 ما یلي:

 .الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیةاتخاذ اإلجراءات التي أثیرت في شرح لسبب إقتراح أو رفض  .1

وأسباب رفض تلك  (IEP)فریق برنامج التعلیم الفردي فیھا  التي نظروصف الخیارات األخرى  .2
 الخیارات؛

كأساس  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة استخدمتھا سجل، أو اإلبالغ ال، التقدیروصف كل إجراء التقییم،  .3
 . ووضرفالملإلجراء المقترح أو 

 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیةلرفض الاإلجراء المقترح أو بوصف العوامل األخرى التي لھا صلة  .4

فیما یتعلق  الطالب البالغالوالدین أو ا إلى مسبق اخطی اإشعار (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  ةإذا لم ترسل أی
شكوى اإلجراءات حتى بعد استالم البالغین الواجبة للوالدین أو الطالب بموضوع شكوى اإلجراءات القانونیة 

شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة للوالدین أن بتؤكد  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  ال تزال، الواجبة  القانونیة
 كافیة، حیثما كان ذلك مناسبا. ت غیركانالبالغین أو الطالب 

 الواجبة رد حزب أخرى لشكوى اإلجراءات القانونیة

الل عشرة أیام من تاریخ استالم ، خشكوى اإلجراءات القانونیة الواجبةشكوى لیجب على الطرف المتلقي 
تحدید القضایا التي أثیرت في  تناولالواجبة، أن ترسل إلى الطرف اآلخر ردا ی شكوى اإلجراءات القانونیة
 .الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیة

  .(CFR §300.509 34) االستمارات النموذجیة

أولیاء نموذجیة لمساعدة  بوضع استمارات )USBEقام الموظفون في مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (قد 
،  الستماعل ى اإلجراءات القانونیة الواجبةشكوة، وھي یوالال في تقدیم شكوىالبالغین أو الطالب األمور 

لتربیة للتعلیم وامجلس والیة یوتا مكن االطالع على الموقع الشبكي لوساطة. ویالوطلب 
االستمارات استخدام  لیس مطلوبا من األطراف .االستماراتھذه ل  http://www.schools.utah.gov في
عامة، واألطراف األخرى الوكاالت الن، قد یستخدم أولیاء األمور أو الطالب البالغوللدولة.  یةنموذجال

، حسب االقتضاء، متطلبات تلبي، یستخدم  آخر أو وثیقة أخرىنموذجا أو االستمارة النموذجیة المناسبة للدولة 
 تقدیم شكوى الدولة أو طلب وساطة.لأو متطلبات  اإلجراءات القانونیة الواجبةالمحتوى لتقدیم شكوى 

 .(CFR §300.506 34) الوساطة

 عام

لحل  طرافمن أجل السماح لأل بإنشاء وتنفیذ العملیاتضمان ال (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على كل 
 وقواعد التربیة الخاصة) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (المنازعات التي تشمل أي المسألة في إطار 

http://www.schools.utah.gov/
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 ، بما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة)USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (
 ، وتسویة الخالفات من خالل عملیة الوساطة.الواجبة

 متطلبات

 عملیة الوساطة:بأن ن أن تضمجراءات اإلیجب على 

 طوعیة من جانب األطراف. .1

اإلجراءات ستماع بشأن شكوى االفي جلسة  الطالب البالغأخیر حق الوالدین أو ستخدم لمنع أو تال ت .2
قانون تعلیم ممنوحة بموجب ، أو لنفي أیة حقوق أخرى الطالب البالغللوالدین أو  القانونیة الواجبة

 . و)IDEA(األفراد ذوي اإلعاقة 

 تدرب على تقنیات الوساطة الفعالة. ل وسیط مؤھل ونزیھتتم من قب .3

والمدارس التي تختار البالغین لتقدم ألولیاء األمور أو الطالب لإجراءات  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة تضع قد 
ین أو الطالب البالغین، مع فرصة للقاء، في الوقت والمكان المناسبین للوالدكعدم استخدام عملیة الوساطة 

أولیاء تدریب مركز ، أو المناسب  البدیلعقده مع كیان تسویة المنازعات  یكونمغرض الذي طرف غیر 
ع الفوائد، ویشجالذي من شأنھ أن یفسر یة والفي الأولیاء األمور موارد المجتمع لالمعلومات أو مركز واألمور 

 .الطالب البالغللوالدین وعملیة الوساطة ل االستخدام

ئمة األفراد قابأو من ینوب ) USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (لتربیة الخاصة لة یوالیحتفظ مدیر ال
القوانین واألنظمة المتعلقة بتوفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الذین ھم وسطاء مؤھلون وعلى درایة ب

 الصلة.

لوسطاء أو من ینوب عنھ ا )USBEیختار مدیر الوالیة للتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (
 تناوب.على أساس محاید عشوائي، م

تكلفة عملیة الوساطة، بما في ذلك تكالیف االجتماعات ) USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (تحمل ی
 الموضحة في ھذا القسم.

یجب تحدید موعد كل دورة في عملیة الوساطة في الوقت المناسب، ویجب أن تعقد في موقع مناسب ألطراف 
 النزاع.

 ل عملیة الوساطة، یجب على الطرفین تنفیذ اتفاق ملزم قانونا على ما یلي:حل نزاع من خالقام األطراف بإذا 

دد ھذا القرار وینص على أن جمیع المناقشات التي وقعت خالل عملیة الوساطة ستبقى سریة وال یح .1
 ناجمة عن ھذا النزاع. والحقة أو دعوى مدنیة  یجوز استخدامھا كأدلة في أیة جلسة استماع

الذي لدیھ السلطة لربط  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وممثل عن  الطالب البالغدین أو الوالل من كب یوقع .2
 ھذه الوكاالت.

یة قضائیة مختصة أو في ئقابل للتنفیذ في أي محكمة وال الموقع تحت ھذه الفقرةب وكتالماتفاق الوساطة 
 محكمة مقاطعة الوالیات المتحدة.

المناقشات التي تحدث أثناء عملیة الوساطة یجب أن تكون سریة وال یجوز استخدامھا كأدلة في أیة جلسة 
 أو اتحادیة. والئبةالحقة أو الدعاوى المدنیة أو أي محكمة الإلجراءات القانونیة الواجبة ل
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 نزاھة الوسیط

 الفرد الذي یعمل كوسیط:

التي  (LEA)أو ھیئة التعلیم المحلیة ) USBE(والتربیة  مجلس والیة یوتا للتعلیمال یكون موظفا في  .1
 تشارك في التعلیم أو الرعایة للطالب، و

 موضوعیة الشخص.صلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع یجب أن ال یكون لھ م .2

مجلس والیة یوتا أو  (LEA) ھیئة التعلیم المحلیةالشخص الذي یؤھل بخالف ذلك كوسیط لیس بموظف في 
 ) لمجرد أنھ أو أنھا تدفع من قبل وكالة لتكون بمثابة وسیط.USBE(تربیة للتعلیم وال

 .(CFR §300.510 34) عملیة حل النزاعات

 اجتماع القرار

شكوى اإلجراءات القانونیة  عنالبالغین ار من أولیاء األمور أو الطالب اإلشعیوما من تلقي  15وفي غضون 
عقد لقاء مع أولیاء  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  على، وقبل بدء جلسة اإلجراءات القانونیة، یجب الواجبة

الذین لدیھم معرفة  (IEP)والعضو المعني أو أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي البالغین األمور أو الطالب 
 :بأن لواجبةشكوى اإلجراءات القانونیة االحقائق التي تم تحدیدھا في شكوى بمحددة 

الذي لدیھ سلطة اتخاذ القرار نیابة عن تلك الوكاالت؛  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة من  یتضمن ممثال .1
 و

 .البالغینالطالب الوالدین أو محام إال إذا رافق  (LEA)من ھیئة التعلیم المحلیة  یاقد ال تتضمن محام .2

 شكوى اإلجراءات القانونیةھو مناقشة البالغین الطالب والغرض من ھذا االجتماع ألولیاء أمور الطلبة أو 
ھیئة التعلیم المحلیة تكون لدى ، بحیث اإلجراءات القانونیة الواجبة ، والحقائق التي تشكل أساس شكوى الواجبة
(LEA)  اإلجراءات القانونیة الواجبةفرصة لحل النزاع الذي ھو األساس لشكوى. 

ھیئة التعلیم و الطالب البالغان الوالد (الوالدان) أو حل إذا كالولیس من الضروري عقد اجتماع 
ھیئة التعلیم و الطالب البالغعن االجتماع، أو الوالد (الوالدان) أو  كتابة على التنازل ونیتفق (LEA) المحلیة
 على استخدام عملیة الوساطة. ونوافقی (LEA) المحلي

تحدید األعضاء المعنیین في فریق برنامج التعلیم الفردي ب (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وأولیاء األمور یقوم 
(IEP) .لحضور االجتماع 

 فترة القرار

یرضي الوالد (الوالدین)  اإلجراءات القانونیة الواجبة بشكلشكوى لم تحل  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  تإذا كان
، قد تحدث جلسة ونیة الواجبة اإلجراءات القانشكوى یوما من استالم  30في غضون البالغین ب الأو الط

 یوما. 30االستماع. الجدول الزمني إلصدار القرار النھائي یبدأ بعد انقضاء ھذه الفترة لمدة 

حل أو استخدام الوساطة، فشل أحد الوالدین الإذا كان الطرفان قد اتفقا معا على التنازل عن عملیة  بإسثناء ما
اجتماع قرار من شأنھ أن یؤخر الجداول الزمنیة الواجبة للمشاركة في  تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیةفي 

 حتى یتم عقد االجتماع . وجلسة اإلجراءات القانونیة الواجبةلعملیة القرار، 
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د قرار بعالاجتماع الحصول على مشاركة الوالدین في على  ةغیر قادر (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  تإذا كان
 منطلب یوما، أن ت 30، في ختام الفترة لمدة (LEA)) یجوز لھیئة التعلیم المحلیة ةموثقبذل جھود معقولة (

ھیئة . إذا فشلت البالغیناع أن یرفض شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبة للوالدین أو الطالب السم موظف
 لوالدین أوار من أحد ااإلشعیوما من تلقي  15غضون في قرار الاجتماع في عقد  (LEA)التعلیم المحلیة 

فالوالد اجتماع القرار، ت في المشاركة في أو فشلالواجبة شكوى اإلجراءات القانونیة ل البالغینالطالب 
جلسة اإلجراءات المقرر جدول بدء االستماع لجلسة  موظفتدخل طلبون قد یالبالغون ب الأو الطن) (الوالدا

 .القانونیة الواجبة

یبدأ بعد یوم واحد من األحداث لإلجراءات القانونیة الواجبة ستماع الایوما لجلسة  45الجدول الزمني لمدة 
 :التالیة

 قرار.الاجتماع الطرفان كتابة على التنازل عن  تفقی .1

یوما، یتفق الطرفان خطیا بأن أي  30قرار ، ولكن قبل نھایة الفترة الوساطة أو اجتماع بدایة البعد  .2
 اتفاق غیر ممكن؛

یوما، ولكن في وقت  30فترة القرار لمدة إذا وافق الطرفان في الكتابة مواصلة الوساطة في نھایة  .3
 من عملیة الوساطة. (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو  الطالب البالغن أو ینسحب الوالداالحق 

 اتفاقیة التسویة الخطیة

نفیذ اتفاق ملزم قانونا الذي تم توقیعھ من إذا تم التوصل إلى حل للنزاع في االجتماع، یجب على الطرفین ت
ھیئة التعلیم الذي لدیھ سلطة إلزام  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وممثل عن  الطالب البالغالوالدین أو قبل كل من 

یة قضائیة مختصة أو في محكمة مقاطعة الوالیات ئمحكمة وال ةقابل للتنفیذ في أی وذلك (LEA)المحلیة 
 المتحدة.

 اجعة االتفاقفترة مر

 عندما تقوم األطراف بتنفیذ اتفاق، یجوز ألي طرف أن تبطل االتفاق خالل ثالثة أیام عمل من تنفیذ االتفاق.
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  الواجبة القانونیة اإلجراءات لشكاوى االستماع جلسات
 .(CFR §300.511 34) جلسة االستماع غیر المتحیزة لإلجراءات القانونیة الواجبة

أو البالغین الطالب أو أولیاء األمور كون لدى الواجبة، یجب أن ت شكوى اإلجراءات القانونیةیم تقدیتم كلما 
 محایدة.اإلجراءات القانونیة الواجبة الالمعنیة في النزاع فرصة لجلسة استماع  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 

مراقبة جمیع جلسات ) بUSBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (لتربیة الخاصة لة یوالیقوم مدیر ال
 لضمان التقید باإلجراءات المطلوبة. اإلجراءات القانونیة الواجبة

 موظف جلسة االستماع المحایدة

مدیر الوالیة للتربیة . یقوم )USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (قبل  ةنزیھجلسة استماع الإجراء  یتم
محایدة الستماع االجلسة  موظفتعیین عنھ بأو من ینوب  )USBE(الخاصة لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة 

 .)USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (جراءات ي)، وفقا إلعلى أساس عشوائي (دوران

 أن:موظف جلسة االستماع على یجب كحد أدنى، 

التي  (LEA)أو ھیئة التعلیم المحلیة ) USBE(مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة ال یكون موظفا في أن  .1
 تشارك في التعلیم أو الرعایة للطالب. أو

 موضوعیة الشخص في الجلسة؛صلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع یكون شخص لھ م ال .2

و قواعد التربیة ) IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة أحكام یمتلك المعرفة، والقدرة على فھم  .3
قانون بة المتعلقة ئیوالوالاالتحادیة واللوائح ، )USBE(یوتا للتعلیم والتربیة لمجلس والیة  الخاصة

 )IDEA(قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ، والتفسیرات القانونیة ل)IDEA(تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
 ة؛ئیوالمن قبل المحاكم االتحادیة وال

 . والقیاسیة للممارسة القانونیة المناسبةستماع وفقا االك المعرفة والقدرة على عقد جلسات یمتل .4

 .القیاسیة ك المعرفة والقدرة على تقدیم وكتابة القرارات وفقا للممارسة القانونیة المناسبةیمتل .5

في وكالة لمجرد أنھ أو أنھا  بموظفستماع لیس االإلجراء جلسة بخالف ذلك  ؤھالبكون موالشخص الذي 
 .موظف جلسة االستماعكون بمثابة الوكالة لیتدفع من قبل 

 موضوع جلسة االستماع لإلجراءات القانونیة الواجبة

لإلجراءات قد ال تثیر مسائل في جلسة االستماع لإلجراءات القانونیة الواجبة الطرف الذي یطلب جلسة استماع 
 خالف ذلك. شكوى اإلجراءات القانونیة، ما لم یوافق الطرف اآلخر علىالقانونیة الواجبة التي لم یثرھا في 

 جدول زمني لطلب جلسة استماع

طلب جلسة استماع محایدة على شكوى  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو  الطالب البالغالوالدین أو یجب على 
ھیئة أو  الطالب البالغن أو شالوالدیالذي عرف فیھ تاریخ الفي غضون سنتین من القانونیة الواجبة جراءات اإل

إلجراءات لشكل أساس الشكوى ة التي تالمزعوم یةعن العمل رفواأو ینبغي أن یع (LEA)التعلیم المحلیة 
 .الواجبة القانونیة
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 استثناءات من الجدول الزمني

 الطالب البالغن أو الوالدا إذا منع الطالب البالغللوالدین أو  IV.M.6 قاعدة ال ینطبق الجدول الزمني المبین في
 لألسباب التالیة:الواجبة من تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة 

قد قامت بحل المشكلة التي تشكل أساس  ابأنھ (LEA)محددة من قبل ھیئة التعلیم المحلیة الالتحریفات  .1
 . أوالواجبة شكوى اإلجراءات القانونیة

حاجة إلى  كانت في التي البالغالطالب للمعلومات من الوالدین أو  (LEA)حجب ھیئة التعلیم المحلیة  .2
 .الطالب البالغأن تقدم للوالدین أو 

 .(CFR §300.512 34) حقوق االستماع

 عام

 أي طرف في االستماع أو االستئناف لھ الحق في:

أن یرافق وینصح بالمجلس واألفراد مع معرفة خاصة أو تدریب فیما یتعلق بمشاكل الطالب ذوي  .1
 اإلعاقة؛

 جھة، واستجواب، وإجبار الشھود على الحضور.تقدیم األدلة، وموا .2

حظر إدخال أي دلیل في جلسة االستماع الذي لم یتم الكشف عنھ إلى ذلك الطرف على األقل قبل  .3
 خمسة أیام عمل للجلسة؛

، و المحضر اإللكتروني، الطالب البالغأو أولیاء األمور الحصول على المحضر الكتابي، أو على خیار  .4
 لسة؛ ووالحرفي لھذه الج

، اإللكترونیة من الوقائع الطالب البالغأو أولیاء األمور أو حسب اختیار  ،الحصول على النتائج الكتابیة .5
 والقرارات.

 الكشف اإلضافي للمعلومات

ستماع، یجب على كل طرف أن یكشف لجمیع األطراف األخرى االقبل خمسة أیام عمل على األقل لجلسة 
تستند إلى تقییمات الطرف الذي یعرض التي توصیات الذلك التاریخ وإلى  ھااالنتھاء منالتي تم جمیع التقییمات 

 ستخدامھا في جلسة االستماع.إأن ینوي التي یرید الطرف 

توصیة ذات الصلة التي لم یكشف عنھا قبل خمسة التقییم أو الع أي طرف من تقدیم امتساال موظفمنع قد ب
 اع دون موافقة الطرف اآلخر.أیام عمل على األقل لجلسة االستم

 حقوق الوالدین في جلسات االستماع

 أو الطالب البالغین المشاركین في جلسات االستماع الحق في: أولیاء األموریجب إعطاء 

 .احاضرب الذي ھو موضوع جلسة االستماع الطاللدیھ یكون أن  .1

 فتح جلسة االستماع للجمھور. و .2
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 تكلفة ألولیاء األمور. ةأی بدونوقائع والقرارات المقدمة المن كشف اع والمتسسجل اال أن یكون لدیھ .3

 .(CFR §300.513 34) قرارات االستماع

  قرار موظف االستماع

یجب ) FAPE( التعلیم العام المالئم المجانيما إذا كان الطالب حصل على موظف االستماع من قبل  التحدید
  أن یستند إلى أسس موضوعیة.

التعلیم العام أن الطالب لم یحصل على موظف االستماع جد قد یجرائیة، اإلمخالفة الدعي في المسائل التي ی
 إال إذا كانت أوجھ القصور اإلجرائیة: )FAPEالمجاني المناسب (

 .)FAPE(التعلیم العام المجاني المناسب حق الطالب إلى  أعاقت .1

ة صنع القرار فیما للمشاركة في عملی" البالغین أولیاء األمور أو الطالب فرصة أعاقت بشكل كبیر  .2
 للطالب. أو )FAPE(التعلیم العام المجاني المناسب  یتعلق بتوفیر

 في حرمانھ من االستفادة التعلیمیة. تتسبب .3

ھیئة التعلیم یأمر أن من موظف االستماع تفسیر أي شيء في ھذا القسم للحیلولة دون  الیمكن
 اإلجرائیة.لیتوافق مع المتطلبات  (LEA) المحلیة

 طلب مستقل لجلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة

عن قضیة منفصلة عن شكوى  ستقلةمالواجبة الر تقدیم شكوى اإلجراءات القانونیة اطالب الكبیلوالدین أو یحق ل
 قدمت بالفعل.اإلجراءات القانونیة الواجبة التي 

 العام النتائج والقرارات التي قدمت إلى الفریق االستشاري والشعب

معلومات  ة، بعد حذف أی)USBEمدیر الوالیة للتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (یجب على 
 شخصیة، أن:

لتربیة االستشاریة لیوتا  اإلجراءات القانونیة الواجبة إلى فریققرارات بشأن شكوى النتائج والنقل ی .1
 ؛ و)USEAP(الخاصة 

 على اإلنترنت. النتائج والقرارات متاحة للناس جعل تلكی .2

 .(CFR §300.514 34) حتمیة القرار

 رفع دعوى مدنیة.بقرار الفي جلسة استماع  لسة عقدت نھائي ما لم یستأنف طرففي جالذي تم إتخاذ قرار ال

 .(CFR §300.537 34) آلیات اإلنفاذ للدولة

وساطة أو اجتماع القرار، لیس النتیجة توصل إلیھ اق مكتوب على الرغم مما ورد عن التنفیذ القضائي من اتف
من استخدام آلیات أخرى للحصول على ) USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (ھناك ما یحول دون 

ف اطرالحق أحد األ تحرمر أو ھذه اآللیات لیست إلزامیة و ال توختطبیق ھذا االتفاق، شریطة أن استخدام 
 ة مختصة أو في محكمة مقاطعة الوالیات المتحدة.ئیوالفاق مكتوب في محكمة ب إنفاذ اتفي طل



32 

 .(CFR §300.515 34) الجداول الزمنیة والفرصة المناسبة لجلسات االستماع

ضمان العنھ أو من ینوب ) USBEمدیر الوالیة للتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (یجب على 
، أو الفترات الزمنیة المعدلة الناتجة من تقویمیا  یوما 30قرار الیوما من انتھاء فترة  45في موعد ال یتجاوز 

 حل:العملیة 

 یتم التوصل إلى قرار نھائي في جلسة االستماع، و .1

 إلى كل من الطرفین. بالبرید ل نسخة من القرارارسیتم إ .2

 من الزمن بناء على طلب أي من الطرفین. محددة تمدیدلدات موظف االستماعمنح یقد 

تشمل المرافعات الشفویة في وقت ومكان مریحة بشكل  وكل عملیة استعراض التيع امتسكل االیجب إجراء 
 معقول ألولیاء األمور والطالب المشاركین.

 جلسات االستماع المعجلة لإلجراءات القانونیة الواجبة 

ھیئة أو  الطالب البالغأو  من الوالدین من قبل أي القانونیة الواجبةجلسات المعجلة لإلجراءات طلب  یمكن
 :(300.532§)في الحاالت التالیة  (LEA)التعلیم المحلیة 

وضع الوضع (بما في ذلك قرار الدى إلى یؤمع أي قرار تأدیبي مما  الطالب البالغأو  الوالدان یختلف .1
 مظھر.ال) أو تحدید [IAES]بدیل التعلیمي المؤقت ال

وضع الحالي للطالب الأن الحفاظ على أنھ من المرجح بشكل كبیر  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة عتقد ت .2
  .یؤدي إلى إصابة الطالب أو غیره 300.531§و 300.530§§تأدیبي في الجراء اإلبعد 

شكوى دیم من تاریخ تق یوما 20في غضون  الجلسات المعجلة لإلجراءات القانونیة الواجبةحدث یجب أن ت
ع امتساال یجب على موظف).  IV.J(وفقا لمتطلبات اإلجراءات القانونیة الواجبة لاإلجراءات القانونیة الواجبة 

 ة بعد جلسة االستماع.یمدرستقدیم تقریر في غضون عشرة أیام 

اجتماع عن  خطیا على التنازل ونیتفق (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  والبالغون ب الطالأو  الوالدان ما لم یكن
القرار اجتماع ، یجب أن یحدث 300.506§وصفھا في التي تم على استخدام عملیة الوساطة  ونتوافقیقرار أو 

لشكوى اإلجراءات ستماع اال، وجلسة الواجبة  شكوى اإلجراءات القانونیةاإلشعار من خالل سبعة أیام من تلقي 
یوما من  15تسویة مرضیة لكال الطرفین في غضون با لم یتم حل المسألة مضي قدما مالقانونیة الواجبة قد ت

 .الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیةاستالم  تاریخ

 .(CFR §300.516 34) اإلجراء المدني

 عام

متضرر من النتائج والقرارات، لك الحق في االستئناف، وأي طرف متضرر من النتائج والقرار ال یمأي طرف 
یمكن رفع الدعوى في وستماع. الطلب جلسة الشكوى الإشعار یي رفع الدعوى المدنیة فیما یتعلق لدیھ الحق ف

لكمیة في لالوالیات المتحدة، دون اعتبار في مقاطعة الیة قضائیة مختصة، أو في محكمة ئمحكمة وال ةأی
 الوالیةمحكمة  في ةناشدلمتمت امن المحكمة االتحادیة. إذا  والیة ةالجدل. ویجوز رفع الدعوى المدنیة في أی

یمكن یوما من تاریخ صدور قرار جلسة اإلجراءات القانونیة الواجبة.  30الدولة، یجب أن یقدم الطعن خالل 
 ق مھلة زمنیة مماثلة.یطبللمحكمة االتحادیة ت
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 اإلجراءات اإلضافیة

 المحكمة: ،في أي دعوى مدنیة

 تتلقى سجالت اإلجراءات اإلداریة؛ .1

 إضافیة بناء على طلب أحد الطرفین. وتسمع أدلة  .2

 .مناسبة ھاتحدد المحكمة اإلغاثة التيمنح بعد ما تبني قرارھا على رجحان الدلیل، ت .3

 الوالیة القضائیة للمحاكم المحلیة

من قانون في الوالیات المتحدة لدیھا اختصاص القضایا المرفوعة تحت الضمانات اإلجرائیة المحاكم المحلیة 
 .لكمیة في النزاعدون اعتبار ل) IDEA( د ذوي اإلعاقةتعلیم األفرا

 حكم الدستور

حقوق، واإلجراءات، وسبل االنتصاف المتاحة بموجب الدستور، الال شيء في ھذا الجزء یقید أو یحد من 
، أو القوانین 1973، الباب الخامس من قانون إعادة التأھیل لعام 1990ذوي اإلعاقة لعام لوقانون األمریكیین 

مدنیة بموجب ھذه القوانین الدعوى الالتحادیة األخرى التي تحمي حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة، إال أن قبل رفع ا
، یجب )IDEA( ضا في إطار الضمانات اإلجرائیة لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقةاإلغاثة المتوفرة أی طلب

قانون تعلیم من  615الدعوى بموجب المادة  ترفع لوكما ھو المطلوب  الجد إلى نفساستنفاد اإلجراءات 
  .)IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة (

 .(CFR §300.517 AND 53A-15-305(7) 34) تعاب المحاماةأ

 عام

، )IDEAتحت الضمانات اإلجرائیة لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ( تم وضعھ في أي عمل أو إجراء
 لمحاماة كجزء من التكالیف:لمعقولة  ارسومتمنح المحكمة، في تقدیرھا، قد 

 .الطالب البالغب من ذوي اإلعاقة أو إلى الطرف الفائز الذي ھو والد أحد الطال .1

 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو ) USBE(مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة إلى الطرف الفائز الذي ھو  .2
غیر أو شكوى أو قضیة الحقة من عمل طائش، ال یقدم الذي الطالب البالغمحامي الوالدین أو ضد 

مت الذین واصلوا في التقاضي بعد  الطالب البالغمحامي الوالدین أو معقول، أو بال أساس، أو ضد 
 بوضوح ، غیر معقول، أو بال أساس.تافھ أصبح التقاضي 

محامي ل (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو الفائز  )USBE(مجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة أو إلى  .3
الطالب الوالدین أو إذا تم تقدیم طلب ،  الطالب البالغالوالدین أو ، أو ضد الطالب البالغالوالدین أو 

دعوى ألي غرض غیر الئق، مثل أو سبب الحق من الالواجبة لعقد جلسة اإلجراءات القانونیة  البالغ
 .بال داع فة التقاضي، أو لزیادة تكلغیر الضروريتأخیر اللمضایقة، أو التسبب في ا

لدفع أتعاب المحاماة أو تكالیف ) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (ال یجوز استخدام األموال في إطار 
قانون تعلیم م األموال في إطار استخدا (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجوز لطرف لھ عالقة بأي عمل أو إجراء. 

قانون تعلیم األفراد ذوي مل أو الشروع في ظل الضمانات اإلجرائیة إلجراء ع) IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة (
 .)IDEAاإلعاقة (



34 

 دفع الرسوم

  رسوم المحاماة المعقولة بما یتفق مع ما یلي:تدفع المحكمة 

أو  ظھرت فیھ الدعوىیجب أن تستند إلى أسعار الصرف السائدة في المجتمع الذي  وحةمنالمرسوم ال .1
 الخدمات المقدمة.نوع وجودة لجراء اإل

 مضاعف في حساب الرسوم الممنوحة.المكافأة أو یمكن استخدم الال  .2

مقابل خدمات إجراء أو دعوى ال تسدد التكالیف ذات الصلة في أي ال یجوز منح أتعاب المحاماة و .3
 في الحاالت التالیة: الطالب البالغیة إلى ولي األمر أو لتسومكتوب لالحق إلى زمن بعرض 

a. من القواعد االتحادیة لإلجراءات المدنیة،  68القاعدة  تحتالعرض في الوقت المحدد  میقدیتم ت
 الدعوى؛ من بدایةأو في حالة إجراء إداري، في أي وقت قبل أكثر من عشرة أیام تقویمیة 

b. یتم قبول العرض خالل عشرة أیام تقویمیة؛ و ال 

c.  التي تم الحصول علیھا أخیرا من قبل  أن اإلغاثة یجدداریة اإلستماع االجلسة  موظفالمحكمة أو
 لتسویة.لیست أكثر مالءمة للوالدین من عرض ا الوالدین

ما لم یتم عقد  (IEP) برنامج التعلیم الفردي ال یجوز منح أتعاب المحاماة المتعلقة بأي اجتماع لفریق .4
وساطة تحت لة، لیوالراءات قضائیة، أو وفقا لتقدیر الاالجتماع نتیجة إلجراء إداري أو إج

§300.506. 

أو جلسة استماع  استماع إداریة أو إجراءات قضائیة،اجتماع عقد نتیجة جلسة كقرار الال یعتبر اجتماع  .5
 إداریة أو إجراءات قضائیة ألغراض أتعاب المحاماة في ھذا القسم.

و الطرف ر الذي ھلطالب الكبیلوالدین أو لیجوز تقدیم منح أتعاب المحاماة والتكالیف ذات الصلة  .6
 الفائز والذي كان مبررا إلى حد كبیر في رفض عرض التسویة.

 ، إذا وجدت المحكمة أن:ةحومنالممبلغ أتعاب المحاماة المحكمة، وفقا لذلك، قلل ت

، أثناء الدعوى أو اإلجراء، الطالب البالغو محامي الوالدین أو ، أالطالب البالغلوالد (الوالدین) أو ا أن .1
 لقرار النھائي للجدل.ر معقول أمد ابشكل غیطال أي الذ

 قول یتجاوز األجر بالساعة السائدمنح بشكل غیر معبخالف ذلك لكي بمبلغ أتعاب المحاماة المأذون  .2
والسمعة، والخبرات المماثلة إلى حد  اتالمھار أصحابفي المجتمع لخدمات مماثلة من قبل المحامین 

 ؛معقول

 أو اإلجراء. أو كانت مفرطة نظرا لطبیعة الدعوىالوقت الذي یقضیھ والخدمات القانونیة المقدمة  .3

مات المناسبة المعلو (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة وفر للم ی الطالب البالغالوالدین أو المحامي الذي یمثل  .4
 .إلجراءات القانونیة الواجبةإشعار في  في

الطرف الذي یسعى استعادة أتعاب المحاماة فإذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق أو دفع أتعاب المحاماة، 
یوما بعد  30رفع دعوى قضائیة في غضون ی U.S.C. §1415(i) 20لتربیة الخاصة تحت لللعمل اإلداري 

 .(53A-15-305(7)) الواجبة صدور قرار اإلجراءات القانونیة
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ھیئة التعلیم دعوى إذا تبین للمحكمة أن ن أتعاب المحاماة في أي عمل أو ائح المذكورة أعاله بشأال تنطبق اللو
جراء أو كان ھناك انتھاك الضمانات اإلبشكل غیر معقول القرار النھائي للعمل أو  تطول (LEA)المحلیة 

 .)IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (اإلجرائیة ل

 .(CFR §300.518 34) راءاتحالة الطالب خالل اإلج

ھیئة كن الواجبة، ما لم ت بشأن طلب لعقد جلسة اإلجراءات القانونیةمعلق خالل أي إجراء إداري أو قضائي 
ى خالف ذلك، یجب أن یبقى الطالب عل الطالب البالغن) للطالب أو والوالد (الوالدا (LEA)التعلیم المحلیة 

 .ةدالتعلیمیة الحالیة المحدالحالة شارك في الشكوى في الم

الطالب، مع موافقة الوالد فللحصول على القبول األولي في مدرسة حكومیة،  طلبعلى الشكوى  تنطوإذا ا
 في المدارس العامة حتى االنتھاء من جمیع اإلجراءات. ، ال بد من وضعھالطالب البالغ(الوالدین) أو 

مجلس والیة یوتا للتعلیم ت القانونیة التي أجراھا االستماع في جلسة اإلجراءا موظفإذا كان قرار 
وضع مناسب، یجب أن یعامل الأن تغیر ب الطالب البالغأو  )الوالدینیوافق مع والد الطالب ( )USBE( والتربیة

 .الطالب البالغوالوالدین و  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ھذا الموضع على أنھ اتفاق بین 
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 اإلعاقة ذوي الطالب لتأدیب إجراءات
 .(CFR §300.530 34) ھیئة موظفي المدرسة

لمجلس والیة یوتا  قواعد التربیة الخاصةو) IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (وتمشیا مع متطلبات 
المعمول بھا، یتعین على ) USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (قواعد )، وكذلك USBEللتعلیم والتربیة (

 إنشاء وصیانة وتنفیذ سیاسات وإجراءات لتأدیب الطالب ذوي اإلعاقة. (LEA)ھیئات التعلیم المحلیة  جمیع

 تعیین حالة فحالة

ظروف فریدة من نوعھا على أساس كل حالة على حدة عند تحدید ما إذا كان  ةالمدرسة في أی بنظر موظفوقد 
یخالف  الذيالمناسب للطالب من ذوي اإلعاقة ، وبما یتفق مع متطلبات ھذا القسم، ھو وضعالتغییر في ال

 سلوك الطالب.

 عام

الحالي إلى اإلعداد  وضعھالمدرسة الطالب المعاق الذي ینتھك قواعد سلوك الطالب من  قد یزیل موظفو
المناسب المؤقت البدیل ، ووضع آخر، أو تعلیق، لمدة ال تتجاوز عشرة أیام دراسیة متتالیة (لمدى التربوي 
یتم تطبیقھا على الطالب غیر المعوقین)، وإزالة إضافیة ال تزید عن عشرة أیام دراسیة متتالیة التي ائل تلك البد

 وضع.الفي نفس العام الدراسي لحوادث منفصلة من سوء السلوك، طالما أن ھذه اإلزالة ال تشكل تغییرا في 

ة في نفس العام الدراسي، خالل أي یاسدرالحالي لمدة عشرة أیام عھ وضتم إزالة الطالب المعاق من یبعد أن 
  تقدیم الخدمات بالقدر المطلوب. (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إلزالة یجب على لاألیام التالیة 

 سلطة إضافیة

ید السلوك الذي أدى تأدیبیة في المواضع التي ستتجاوز عشرة أیام دراسیة متتالیة، إذا تم تحدإلجراء تغییرات 
المدرسة اإلجراءات  یفرض موظفوقد لیس مظھرا من مظاھر إعاقة الطالب، قانون المدرسة إلى انتھاك 

االجراءات ستطبق على الطالب أن التأدیبیة ذات الصلة للطالب ذوي اإلعاقة بنفس الطریقة ولنفس المدة كما 
ھیئة التعلیم المحلیة  على، یجب ال بعد الیوم العاشر من إزالة التي تشكل التغییر في الوضعغیر المعوقین، إ

(LEA) قدیم الخدمات للطالب.ت 

 خدمات

 الطالب من ذوي اإلعاقة الذي یتم استبعاده من الوضع الحالي للطالب یجب:

ستمر في تلقي الخدمات التعلیمیة وذلك لتمكین الطالب من االستمرار في المشاركة في مناھج أن ی .1
لتقدم نحو تحقیق األھداف المحددة في برنامج لوفي وضع آخر،  ھالتعلیم العام، على الرغم من أن

 للطالب. و (IEP)التعلیم الفردي 

خدمات التدخل والتعدیالت التي تم تقییم السلوك الوظیفي والسلوكي وحسب االقتضاء ، تلقي، ی .2
 .لجة انتھاك السلوك بحیث ال تتكررتصمیمھا لمعا

 .)IAES(یمكن توفیر الخدمات في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة 

لطالب من ذوي اإلعاقة الذي  توفیر الخدمات خالل فترات إزالةفقط  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة من مطلوب 
قدم خدمات ت تة أو أقل في ھذا العام الدراسي، إذا كانیسادروضعھ الحالي لمدة عشرة أیام من  تم إزالتھ

 .تتم اإلزالة كذلك ،للطالب غیر المعوقین
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ة في نفس العام الدراسي، وإذا كانت یدراسوضعھ الحالي لمدة عشرة أیام تم إزالة الطالب المعاق من تبعد أن 
التشاور عد والمدرسة، بفأفراد ، الزضعلیست أكثر من عشرة أیام دراسیة متتالیة، ولیس تغییر  اإلزالة الحالیة

سیتم الموقع  خدمات، إن وجدت، وال واحد على األقل من المعلمین والطالب، وتحدید مدى الحاجة إلىالمع 
لطالب ل (IEP) برنامج التعلیم الفردي فریقف، ت اإلزالة تغییر الوضع. إذا كانالخدمات، إن وجدت، توفیرفیھ 

 الخدمات المناسبة التي ستقدم خالل اإلزالة.یحدد 

 .(CFR 300.530 34) تحدید المظھر

في غضون عشرة أیام مدرسیة أي قرار لتغییر وضع الطالب المعاق بسبب انتھاك سلوك الطالب، یجب على 
، واألعضاء المعنیین في فریق برنامج التعلیم الفردي البالغ ، الوالد أو الطالب (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة 

(IEP) ھیئة التعلیم المحلیة و الطالب البالغن أو للطالب (على النحو الذي یحدده الوالدا (LEA) النظر في (
 للطالب، أي مالحظات (IEP)جمیع المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب، بما في ذلك برنامج التعلیم الفردي 

 المعلم، وأیة معلومات ذات الصلة المقدمة من قبل الوالدین أو الطالب البالغین لتحدید ما یلي: من قبل

 من قبل أو بسبب عالقة مباشرة وجوھریة بإعاقة الطالب. أوإذا كان السلوك قید البحث  .1

لتنفیذ برنامج التعلیم  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إذا كان السلوك قید البحث من قبل نتیجة مباشرة لفشل  .2
 الفردي.

 ، الوالد أو(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ت لطالب إذا كانل اقةعمن مظاھر اإل كمظھرسلوك یجب أن یحدد ال
بأن ذلك السلوك  وندللطالب یحد (IEP)ن في فریق برنامج التعلیم الفردي ، واألعضاء المعنیوالطالب البالغ

ھیئة التعلیم إعاقة الطالب أو كان نتیجة مباشرة لفشل السیئ سبب أو لھ عالقة مباشرة وجوھریة ب
 لتنفیذ برنامج التعلیم الفردي. (LEA) المحلي

ن في فریق برنامج التعلیم ، واألعضاء المعنیو الطالب البالغ، الوالد أو (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ت إذا كان
 (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ذلك السلوك السیئ كان نتیجة مباشرة لفشل بأن  وندللطالب یحد (IEP)الفردي 

 اتخاذ خطوات فوریة لمعالجة ھذه العیوب. LEA)ھیئة التعلیم المحلیة لتنفیذ برنامج التعلیم الفردي، یجب على 

 والطالب بأن السلوك كان مظھرا من مظاھر اإلعاقةتقریر ال

ن في فریق ، واألعضاء المعنیوالطالب البالغن) أو ، والوالد (الوالدا(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ت إذا كان
یجب على الطالب،  إعاقةن مظاھر مظھرا مكان أن السلوك بیتخذون القرار  (IEP)برنامج التعلیم الفردي 

 إما: (IEP) برنامج التعلیم الفردي فریق

تقییم السلوك  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  ، إال إذا كان قد أجرت)FBA(إجراء تقییم السلوك الوظیفي  .1
 للطالب. أو )BIP(وضع ، وتنفیذ خطة التدخل السلوكي الالوظیفي قبل السلوك الذي أدى إلى تغییر 

كانت ھناك خطة التدخل السلوكیة بالفعل تم تطویره، واستعراض خطة التدخل السلوكیة، وتعدیلھ، اذا  .2
 حسب االقتضاء، لمعالجة السلوك. و

قوانین التعلیم من  V.E.5سوء السلوك في إطار تعریف الظروف الخاصة في القاعدة  یقعما لم  .3
، منھ الوضع الذي تم إزالتھب إلى الطال إعادة، (USBE SER) والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا

وضع كجزء من التوافق على تغییر  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة والبالغ طالب أو ال الوالدان ما لم یكن
 تعدیل خطة التدخل السلوكیة.
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 ظروف خاصة

بغض النظر  یوم دراسي 45مؤقتة لمدة ال تتجاوز  المدرسة الطالب إلى بیئة تعلیمیة بدیلة قد یزیل موظفو
 الطالب، إذا كان الطالب: لسلوك لیكون مظھرا من مظاھر إعاقةعن ما إذا كان یتم تحدید ا

لمدرسة ل ة، في حرم المدرسة، أو إلى أو في مناسبة عامةمتلك سالحا في المدرسیحمل سالحا أو ی .1
 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة تحت الوالیة القضائیة ل

بیع المواد الخاضعة للرقابة، على  یحثبیع أو عمدا، أو ی یر المشروعةمتلك أو یستخدم المخدرات غی .2
ھیئة التعلیم لمدرسة تحت الوالیة القضائیة لل المدرسة، في حرم المدرسة، أو في مناسبة عامةبینما في 
 . أو(LEA)المحلیة 

مناسبة في المدرسة، في حرم المدرسة، أو في  وھوألحق إصابات بدنیة خطیرة على شخص آخر قد  .3
 .(LEA)ھیئة التعلیم المحلیة لمدرسة تحت الوالیة القضائیة لل عامة

 تعریفات

 :تنطبق التعاریف التالیة ألغراض ھذا القسم

دون وصفة طبیة، المحددة في بأو مادة أخرى ال یمكن توزیعھا المخدرات تعني  المواد الخاضعة للرقابة
من المواد الخاضعة للرقابة قانون  (c)202القسم الخامس في الجدولین األول والثاني والثالث، والرابع، أو 

(21 U.S.C. §812(c)). 

فیھا ، أو تعني المواد الخاضعة للرقابة لكنھا ال تشمل المخدرات التي یتم التحكم  المخدرات غیر المشروعة
یا قانونأحد تحت إشراف طبیب الرعایة الصحیة المرخصة المھنیة أو یمتلك قانونیا ، أو استخدامھا ھاكمتالا

 .(USC §812 21)في إطار المواد الخاضعة للرقابة قانون  أو استخدم

الموت، واأللم الجسدي الشدید، كتعني إصابة جسدیة تنطوي على خطر كبیر  خطیرةالجسدیة الصابات اإل
 ذھنيالالجھاز ، الجھاز، أو ةجسدیالعضاء األأحد إلضرار بوظیفة وطویل، أو فقدان مطول أو ا تشویھ واضح

(18 USE §1365) حرق، التشوه، واآلالم الكدمة، القطع، التآكل، الخطیرة البدنیة الصابات اإل. ال تشمل
 USC 21)یكون مؤقتاي الجھاز الذھني الذأو  ةجسدیالعضاء األأحد نیة، والمرض، أو اإلضرار بوظیفة البد

§1365) . 

تقدر بسھولة أو غیر حیة ، التي تستخدم أو  حیةمادة أو مادة، الداة أو األجھاز أو السالح أو الیعني  سالحال
شفرة أقل من و مع جیبالسكین الأو إصابات بدنیة خطیرة، إال أن ھذا المصطلح ال یشمل  الموتتسبب في  أن

 .(USC §930 18)بوصة  2.5

 إخطار اإلجراءات الوقائیة

ذوي اإلعاقة بسبب  زالة یشكل تغییرا في وضع طالب مناإلجراء إلقرار التم فیھ اتخاذ یالتاریخ الذي  في
ن عالبالغین ب الشعر أولیاء األمور أو الطأن ی (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة على  ، یجبسلوك الطالبانتھاك ل

 ضمانات اإلجرائیة.إشعار البالبالغین ھذا القرار، و تزوید أولیاء األمور أو الطالب 

 .(CFR §300.536 34) تغییر الموضع بسبب عملیات اإلزالة التأدیبیة

وضع الطالب من ذوي اإلعاقة من الوضع التعلیمي الحالي للطالب، یحدث تغیر في ألغراض عملیات إزالة 
  إذا:
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 زالة ألكثر من عشرة أیام دراسیة متتالیة. أواإلعملیة كانت  .1

 عملیات اإلزالة التي تشكل نمطا لألسباب التالیة: تعرض الطالب لسلسلة من .2

a. ة في العام الدراسي.یسادرزالة مجموع أكثر من عشرة أیام سلسلة عملیات اإل 

b. ماثل إلى حد كبیر سلوك الطالب في الحوادث السابقة والتي أسفرت عن سلسلة سلوك الطالب ی
 من عملیات اإلزالة. و

c.  طالب، ال قدر اإلجمالي من الوقت أزیل فیھ، الإلزاالتجمیع ا كأمدمن ھذه العوامل اإلضافیة
 بعض.والقرب من عملیات اإلزالة بعضھا 

وضع. العلى أساس كل حالة على حدة ما إذا كان نمط اإلزالة یشكل تغییر  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة حدد ت
 .ھذا القرار یخضع للمراجعة من خالل اإلجراءات القانونیة واإلجراءات القضائیة

 .(CFR §300.531 34) تعیین اإلعداد

سلوك الطالب لم یكن ) إذا IAES( ة مؤقتةبدیلبیئة تعلیمیة للطالب  (IEP)یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي 
تم السلوك تحت ظرف خاص قع ، أو یوضع زالة تشكل تغییرا في الواإلالطالب،  مظھرا من مظاھر إعاقة

 .(USBE SER)قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا من  V.E.5في القاعدة  وصفھ

 .(CFR §300.532 34)المحلیة  ھیئة التعلیمالمناشدات من قبل أولیاء األمور أو 

 عام

وضع أو تحدید المع أي قرار بشأن  ونالذین ال یتفق الطالب البالغأو  اإلعاقةلوالد (الوالدین) للطالب مع ل یمكن
وضع الحالي للطالب من المرجح بشكل العتقد أن الحفاظ على التي ت (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة مظھر، أو ال

لجلسة أن یطعن في القرار عن طریق تقدیم شكوى  إلى إصابة الطالب أو البعض اآلخركبیر أن یؤدي 
 .االستماع لإلجراءات القانونیة الواجبة

 ماع تسسلطة موظف اال

یمكن قرار، الاتخاذ  الطعن. عند صنع التقریر بشأن، ویاإلجراءات القانونیة الواجبة جلسة  موظفیسمع 
 :عامتسااللموظف جلسة 

موظف جلسة االستماع إزالة الطالب إذا قرر فیھ وضع الذي تم الدة الطالب من ذوي اإلعاقة إلى إعا .1
قواعد  أو) IDEA(د ذوي اإلعاقة قانون تعلیم األفرازالة تشكل انتھاكا لإلجراءات التأدیبیة تحت اإلأن 

سلوك الطالب مظھر من مظاھر  أو أن )USBEمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة (التربیة الخاصة ل
 الطالب. أو إعاقة

یوم  45لمدة ال تتجاوز  )IAES( ة مؤقتةمناسب ةلبیئة تعلیمیة بدیللب تغییر وضع الطالب المعاق ط .2
وضع الحالي للطالب من المرجح بشكل الأن الحفاظ على موظف جلسة االستماع إذا قرر  دراسي

 آلخرین.الطالب أو اكبیر أن یؤدي إلى إصابة 

 وضعالالطالب إلى  ةدبأن إعا (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ر اإلجراءات المذكورة أعاله إذا تعتقد ییمكن تكر
 آلخرین.لطالب أو ااألصلي من المرجح بشكل كبیر أن تؤدي إلى إصابة ا
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 المعجلة لإلجراءات القانونیة الواجبةاستماع جلسة 

أو ھیئة  الطالب البالغأو أولیاء األمور على طلب عقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات التأدیبیة، یجب بكلما 
الواجبة  نیةإلجراءات القانولستماع االفرصة لجلسة أن تكون لدیھم المعنیة في النزاع  (LEA) التعلیم المحلیة

 .المحایدة

ة والیمدیر الاإلجراءات القانونیة المعجلة مع ھي المسؤولة عن ترتیب جلسة  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إن 
 ایسادریوما  20تي یجب أن تتم في غضون ، ال)USBEلمجلس والیة یوتا للتعلیم والتربیة ( لتربیة الخاصةل

التقریر في غضون ع تقدیم امتساال یجب على موظفطلب جلسة االستماع. لالشكوى فیھ م الذي تقدتاریخ المن 
  ة بعد جلسة االستماع.یمدرسعشرة أیام 

خطیا على التنازل عن  انوافقی (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة و الطالب البالغن) أو ما لم یكن الوالد (الوالدا
 على استخدام الوساطة: انتوافقیاالجتماع أو 

. الواجبة ار لشكوى اإلجراءات القانونیةاإلشعالقرار خالل سبعة أیام من تلقي  جتماعایجب أن یحدث  .1
 و

تسویة مرضیة لإلجراءات القانونیة الواجبة إال إذا تم حل المسألة بیمكن المضي في جلسة استماع  .2
 .الواجبة شكوى اإلجراءات القانونیةیوما من استالم  15فین في غضون لكال الطر

 قابلة لالستئناف. ة لإلجراءات القانونیة الواجبةالمعجلاالستماع القرارات في جلسات 

 .(CFR §300.533 34) تعیین الموضع خالل المناشدات

ب الطالسواء من قبل الوالدین أو  شكوى اإلجراءات القانونیة الواجبةمن خالل  الطعن تم توجیھیعندما 
، یجب أن یبقى الطالب في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة في انتظار قرار (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو البالغین 
 ن)مرة، إال إذا كان الوالد (الوالداع أو حتى انتھاء الفترة الزمنیة المحددة، أیھما یحدث ألول امتساال موطف

 على خالف ذلك. (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة أو  SEA وأ الطالب البالغأو 

 .(CFR §300.534 34) للطالب غیر المؤھلین بعد للتربیة الخاصة والخدمات ذات الصلةتدابیر الحمایة 

 عام

قانون تعلیم األفراد الطالب الذي لم یتم تحدیده لیكون مؤھال للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة في إطار 
 م أي من الحمایاتینتھك قواعد سلوك الطالب، قد یجزشارك في السلوك الذي والذي ) IDEAذوي اإلعاقة (

من  اطالبكان ن الطالب بأالمعرفة لدیھا  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  تإذا كان قسمالمنصوص علیھا في ھذا ال
 تأدیبیة.الجراءات اإلذوي اإلعاقة قبل حدوث السلوك الذي عجلت في اتخاذ 

 المعرفة األساسیة بشأن المسائل التأدیبیة

كان أن الطالب ھو طالب من ذوي اإلعاقة إذا بمعرفة ال بأن لدیھ (LEA)محلیة ھیئة التعلیم ال ةیجب اعتبار أی
 في اتخاذ إجراءات تأدیبیة: عجلقبل حدوث السلوك 

أو الموظفین اإلداریین  القلق في الكتابة إلى المشرفین الطالب البالغن) للطالب أو عرب الوالد (الوالداأ .1
أن الطالب في حاجة إلى التعلیم الخاص بللطالب، المناسب أو المعلم  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة من 

 والخدمات ذات الصلة؛

 طلب تقییم الطالب. أو الطالب البالغأو ن) للطالب الوالد (الوالدا .2



41 

، أعرب مخاوف محددة بشأن (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة من الموظفین من  المعلم للطالب، أو غیره .3
 ھیئة التعلیم المحلیةطالب مباشرة إلى مدیر التعلیم الخاص من قبل وجود نمط من السلوك الذي أبداه ال

(LEA)  ھیئة التعلیم المحلیة أو لموظفي اإلشراف اآلخر من(LEA). 

 استثناء

 معرفة إذا:ال بأن لدیھا (LEA)لن تعتبرھیئة التعلیم المحلیة 

 :الطالب البالغن) للطالب أو الوالد (الوالداكان  .1

a.  الطالب.لم یسمح لتقییم 

b.  خدمات تحت ھذا الجزء. أورفض 

قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة على أال یكون الطالب المعاق تحت  تحدیدهقد تم تقییم الطالب و .2
)IDEA(. 

 الشروط التي تنطبق في حالة عدم وجود أساس من المعرفة

وي اإلعاقة قبل اتخاذ إجراءات أن الطالب ھو طالب من ذب العلم (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة إذا لم یكن لدى 
تأدیبیة ضد الطالب، قد یتعرض الطالب إلى اإلجراءات التأدیبیة المطبقة على الطلبة غیر المعاقین الذین 

 شاركوا في سلوكیات مماثلة.

تأدیبیة، ال بد من الجراءات إلالطالب لفیھا إذا تم تقدیم طلب لتقییم الطالب خالل الفترة الزمنیة التي یتعرض 
 إجراء تقییم على نحو سریع.

المدرسة، التي یمكن أن في الوضع التعلیمي الذي تحدده إدارة  الطالبتقییم، ال یزال الحتى یتم االنتھاء من 
 خدمات التعلیمیة.الدون بأو الطرد  تشمل اإلیقاف

قییم الذي أجرتھ طالب من ذوي اإلعاقة، مع األخذ في االعتبار المعلومات عن الت ھأنبإذا تم تحدید الطالب 
ھیئة على ، یجب البالغین الطالب أو أولیاء األمور والمعلومات المقدمة من قبل ) LEAھیئة التعلیم المحلیة (

 توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة.) LEA(التعلیم المحلیة 

 .(CFR §300.535 34) اإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون والقضاء واتخاذ اإلجراءات بھا

من اإلبالغ عن  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یمنع  )IDEA(ال شيء في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
الجریمة التي ارتكبھا طالب من ذوي اإلعاقة إلى السلطات المناسبة أو یمنع إنفاذ القانون في الدولة والسلطات 

القانون الوالئي واالتحادي على الجرائم التي یرتكبھا  القضائیة من ممارسة مسؤولیاتھا فیما یتعلق بتطبیق
 الطالب من ذوي اإلعاقة.

 إحالة السجالت

التي تقوم باإلبالغ عن الجریمة التي ارتكبھا الطالب المعاق أن تضمن  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة یجب على 
یھا من قبل السلطات المختصة للذین بأن یتم نقل نسخة من التعلیم الخاص والسجالت التأدیبیة للطالب للنظر ف

 تقاریر الجریمة. (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة ترسل إلیھم 
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من التعلیم  نقل النسخجریمة بموجب ھذا القسم الاإلبالغ عن التي تقوم ب (LEA)لھیئة التعلیم المحلیة یمكن قد 
الخاص للطالب والسجالت التأدیبیة فقط إلى الحد الذي یسمح لالنتقال من الحقوق التعلیمیة لألسرة وقانون 

 الخصوصیة.
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 التعلیم یكون عندما الخاصة المدارس في والدیھم قبل من تسجیلھم تم الذین اإلغاقة ذوي الطالب
 القضیة فيFAPE  المجاني المالئم العام
 .(CFR §300.148 34) عام

 (USDB)الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة أو  )LEA(لیس مطلوبا لإلدارة التعلیمیة المحلیة 
دفع تكالیف التعلیم، بما في ذلك التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، لطالب من ذوي اإلعاقة في مدرسة 

الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة أو ) LEA(ھیئة التعلیم المحلیة خاصة أو منشأة إذا كانت تلك 
(USDB)  التعلیم العام المجاني المناسب (قدمتFAPE ( (الوالدین) انتخب  الطالب البالغأو للطالب و الوالد

الثكنات أو )LEA(ھیئة التعلیم المحلیة  . ومع ذلك، یجب علىنشأةلوضع الطالب في مدرسة خاصة أو م
بما حاجاتھم  طالب في السكان الذین تتم معالجةلھذا ا إدخال (USDB)التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

 . (USBE SER)ة یوتاالتربیة الخاصة لمجلس والیباء من قوانین التعلیم و-ةالسادسالقاعدة یتفق مع 

الثكنات التأدیبیة في الوالیات أو ) LEA(التعلیم المحلیة  ھیئة و الطالب البالغلوالد (الوالدین) أو خالفات بین اال
، ومسألة تسدید التكالیف المالیة تخضع للطالب البرنامج المناسببشأن توافر  (USDB)المتحدة األمریكیة 

لتربیة الخاصة من قوانین التعلیم وا IV.G–Vاإلجراءات القانونیة المتبعة في قواعد لشكوى الدولة وعملیات 
 .(USBE SER)لمجلس والیة یوتا 

 تسدید تكالیف التنسیب المدارس الخاصة

التعلیم الخاص على الذي حصل سابقا  الطالب البالغطالب من ذوي اإلعاقة أو لن) لوالداإذا كان الوالد (ا
لوالیات المتحدة الثكنات التأدیبیة في اأو ) LEA(ھیئة التعلیم المحلیة  والخدمات ذات الصلة تحت سلطة

حق الطالب في المدرسة الخاصة، مدرسة ابتدائیة، أو المدرسة الثانویة دون الحصول ، یل(USDB)األمریكیة 
الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة أو ) LEAھیئة التعلیم المحلیة (موافقة أو اإلحالة من قبل العلى 

(USDB ،ھیئة التعلیم المحلیة من  تطلبع قد یاالسم موظفمحكمة أو فال)LEA ( الثكنات التأدیبیة في أو
لتكلفة ھذا القید إذا كانت  الطالب البالغلوالد (الوالدین) أو لتعویض ا (USDB)الوالیات المتحدة األمریكیة 

الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة أو ) LEA(ھیئة التعلیم المحلیة  جد أنموظف السماع والمحكمة أو 
للطالب في الوقت المناسب قبل  ةمتاح )FAPEالتعلیم العام المجاني المناسب ( لم یجعال (USDB)األمریكیة 

الوالدین لیكون مناسبا من من االلتحاق وأن االكتتاب الخاص ھو المناسب. ویمكن االطالع على وضع  ذلك
حتى لو أنھا ال تلبي معاییر الدولة التي تنطبق على التعلیم المقدم من قبل محكمة الع أو االسم موظفقبل 

 والسلطات التعلیمیة المحلیة. (USDB)الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

 القیود المفروضة على التسدید

  قد یتم تخفیض تكلفة التسدید أو رفضھا إذا:

الذي حضره  (IEP) برنامج التعلیم الفردي في اجتماع فریق البالغالطالب لم یقم الوالد/الوالدة أو  .1
برنامج التعلیم الفردي قبل إزالة الطالب من المدرسة العامة بإبالغ فریق  الطالب البالغالوالد/الوالدة أو 

(IEP) ھ ھیئة التعلیم المحلیة تاقترحالتي وضع الأنھم یرفضون ب(LEA) الثكنات التأدیبیة في  أو
ھم ھمومھم ورغبت ذكرلتوفیر تكفلھ الدولة للطالب، بما في ذلك  (USDB)ات المتحدة األمریكیة الوالی

 أو :في مدرسة خاصة على نفقة الدولة یھمتسجیل طالبل

تحدث في یوم العمل) قبل إزالة الطالب من المدرسة (بما في ذلك أي عطلة عشرة أیام عمل على األقل  .2
أو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة  إلى اخطی اإشعار الطالب البالغن) أو لم یعط الوالد (الوالداالعامة، 

ن المعلومات المذكورة في القاعدة ع (USDB)الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 
VI.C.4.a قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا من (USBE SER). 
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ھیئة التعلیم المحلیة ت ، أبلغالطالب البالغ من الطالب من المدارس العامة إزالة الوالد (الوالدین) أوقبل  .3
(LEA)  الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة أو(USDB) الطالب البالغلوالد (الوالدین) أو ا 

تقییم الطالب (بما في ذلك بیان الغرض من عن المتطلبات لرغبتھا في  إشعار خطي مسبقمن خالل 
 لم یجعل الطالب متاحا الطالب البالغلوالد (الوالدین) أو مناسبا ومعقوال)، ولكن ا الذي كانالتقییم 

 للتقییم. أو

لوالد اتم اتخاذھا من قبل اإلجراءات التي بالمعقولیة فیما یتعلق عدم ن عبناء على حكم قضائي  .4
 .الطالب البالغ(الوالدین) أو 

أو  (LEA)ھیئة التعلیم المحلیة لتقدیم اإلشعار إلى  الطالب البالغعلى الرغم من الشروط للوالد (الوالدین) أو 
 قبل إزالة الطالب، فإن تكلفة السداد: (USDB)الثكنات التأدیبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

 یجب أن ال یتم تخفیضھا أو رفضھا لعدم تقدیم اإلشعار إذا: .1

a. لمدرسة الوالد (الوالدین) أو الطالب البالغ من تقدیم اإلشعار.منعت ا 

b.  إشعارا خطیا مسبقا عن شرط اإلشعار في قواعد  الطالب البالغلم تتلق الوالد (الوالدان) أو
VI.C.4.a–b قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا من (USBE SER)أو . 

c. شعار في قواعد من المرجح أن االمتثال لمتطلبات اإلVI.C.4.a–b یو إیس بي إي إیس إي  من)
یتسبب في ضرر مادي  (USBE SER) آر) قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة یوتا

 للطالب. و

 ع، إذا:االسمموظف لمحكمة أو تقدیر ا، في ال یمكن الخفض أو الرفض لعدم تقدیم ھذا اإلشعار  قد .2

a.  الكتابة باللغة  و ال یستطیعونال یعرفون القراءة والكتابة أ الطالب البالغإذا كان الوالد (الوالدان) أو
 اإلنجلیزیة. أو

b.  أن االمتثال للمادةVI.C.4.a–b قوانین التعلیم والتربیة الخاصة لمجلس والیة  من
 للطالب. یؤدي إلى ضرر نفسي خطیر  (USBE SER)یوتا
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