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  مسبقالخطي الشعار اإل

  2365/1/1 الئحة

  اإلشعار

  :عندما، )خطياالدقيقة  كبياناتقدم ( اخطي اإشعار منحكب انملزم لديك اإلشرافي تحاداال والتعليمية أ منطقتك إن

 يغيرأو  دأبأن ي يقترح: 

o الھوية، 

o لتقييما، 

o أوملطفلك التعليمي اإللحاق ، 

o  تعليم عام مجاني مناسبتوفير )FAPE (؛ أوملطفلك  

 وفير أو مالتعليمي لطفلك وضعال، أو تقييمال وأ، ھويةال يغير أن يرفض أن يبدأ أو ام مجاني مناسب  ت يم ع تعل
)FAPE (ملطفلك. 

  محتوى اإلشعار

  :يجب أنخطي الشعار اإل

 ؛يشرافاالتحاد اإلأو  التعليمية المنطقةرحھا أو ترفض اتخاذھا تقتاإلجراءات التي  يذكر 

 ابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليمية يشرح السبب وراء قيام ه الت اقتراح  ل اذ اإلجراءاتب  أو رفض اتخ
 ؛الالزمة

 ه تقرير ل، أو يسجت وأ، رتقدي وأ ،كل إجراء تقييم يذكر ةتتبع ة التعليمي اد اإلأو  المنطق ابع يشرافاالتح ه  الت ل
 ؛إجراء إتخاذلبت في اقتراح أو رفض ل

 من رارا يتض ام  كنبأ إق ب أحك ة بموج ديك الحماي ةل ة  الحماي انون لاإلجرائي يم المعق   ،(IDEA)قين وتعل
 ؛والية فيرمونتل تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وقواعد

 ة تقترحه أو ترفضه إلجراء الذي جرائية إذا كان ااإل الحمايةبيان لك كيف يمكنك الحصول على  يبين المنطق
 ؛أولية للتقييمإحالة مثل ي ال يشرافاالتحاد اإلأو  التعليمية

 ادر يتضمن ي يم المص ككالت ا االتصال  ن اعدة بھ ى مس م لللحصول عل انون فھ يم المعق ، (IDEA)قين وتعل
 ؛فيرمونت لوالية وقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 برنامج التعليم الفردي تخذھا فريق اأي خيارات أخرى  يذكر(IEP)  ،؛ ھذه الخياراترفض وأسباب لطفلكم
 و

 ما  إجراء ھماأو رفض له التابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةالقتراح خرى األألسباب با يقدم بيان. 
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  اإلشعار بلغة مفھومة

  :أن يكون اإلشعار يجب

 ؛ وبلغة مفھومة لعامة الناس مكتوبا 

 ام تستخدمھاأخرى  تواصلأي وسيلة أو  ،لغتك األمب امتوفر ، ما لم يكن من الواضح أنه ليس من المجدي القي
  .بذلك

o  المنطقة التعليميةيجب أن تكفل ف ؛مكتوبةلغة  ليستأخرى  تواصل أي وسيلةإذا كانت لغتك األم أو 
 :أن له التابع يشرافاالتحاد اإلأو 

 ؛أخرى تواصلوسيلة األم أو  كلغتبسائل أخرى وبشفويا لك  ة اإلشعارترجم يتم 

 ؛ وتفھم مضمون اإلشعار 

  2و  1 أنه قد تم الوفاء بكل منعلى خطي  دليلھناك يكون. 

  اللغة األم

  300/29§ كود  34 الئحة فيدرالية

  :ما يلي –محدود  إنجليزيةإتقان لغة ذي مستو مع فرد  في حالة استخدامھا – اللغة األميقصد ب

 ل  -في حالة الطفل  -، أو عادة من قبل ھذا الشخص المستخدمةللغة ا أن تكون ادة من قب اللغة التي تستخدم ع
 ؛الطفل أبوي

 مع عادة  المستخدمةاللغة  أن تكون، و)لطفلاتقييم عند  بما في ذلك(مباشر مع الطفل التصال أن تكون لغة اال
 .أو في بيئة التعلم ،لطفل في المنزلا

  بة للشخص ابالنس هلشخص ل، أو العمىبأو  الصممب بالمص يس لدي ذي ل ة ال ة مكتوب يلة، أي لغ ون وس  تك
  ).لغة الشفاه، أو طريقة برايل ، أومثل لغة اإلشارة(ة عاد ھا الشخصيستخدمھي تلك التي التواصل 

  

  بريد الكترونيال

  )4) (ح( 2365/1/1 الئحة

ياختيار استالم الحق  ءاآلبايمنح  يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليمية تإذا كان د االلكترون ق البري ائق عن طري ، وث
  :عن طريق البريد االلكتروني  تلقي ما يلييمكنك اختيار ف

 ؛مسبقالخطي الشعار اإل 

  ؛ واإلجرائية الحمايةإشعار 

 حسب األصول القانونيةشكوى البتعلق المشعار اإل.      
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  الموافقة األبوية

  2365/1/3 الئحة

  موافقة التعريف 

  :موافقةال تعني

  لقد أنه ة تواصللغتك األم أو باستخدام  تم إحاطتك بالكام ل(أخرى  أي طريق ة اإلشارة :مث ة  وأ ،لغ طريق
 .بشأنه تكموافق تمنحالذي  اإلجراءجميع المعلومات حول ب) شفاهالحركة عن طريق  التواصل، أو برايل

 ي ) إن وجدت(السجالت تذكر و اإلجراءھذا  ينتبموافقة أن ال، وخطيا على ھذا اإلجراء تفھم وتوافق كأن الت
 من؛ ولو ا،عنھ اإلعالنسيتم 

 سحب موافقتك في أي وقت ككنيم أنك، وموافقة طوعية من جانبكالأن  تدرك أنك. 

 موافقتكل كسحبقبل موافقتك ول تقديمكبعد  تمجراء الذي اإل) يلغي(ال ينفي  كموافقتل كسحب أن. 

  

  ليواألتقييم الالموافقة على 

  
ةال يمكن  اد اإلأو  للمنطقة التعليمي ابع يشرافاالتح ه  الت ك ل ي لطفل يم أول ان  -إجراء تقي ا إذا ك د م للتحدي  مؤھال الطف
  :قبل أن يقوم أوال -والية فيرمونت الخاصة ل وقواعد تعليم ذوي االحتياجات،  (IDEA)قين وتعليم المعقانون  بموجب

 المقترحةاإلجراءات ب امسبق اخطي اإشعار بمنحك. 

 اآلباءموافقة لى النحو المبين في إطار بند الحصول على موافقتك عب. 

اد اإلأو  المنطقة التعليميةيجب أن تبذل  ابع يشرافاالتح ه  الت ةل ودا معقول تنيرة  جھ ة المس ى الموافق ى للحصول عل عل
  .ةعاقإ يعاني منإجراء تقييم أولي ليقرر ما إذا كان طفلك 

ة أيضا موافقتك ال تعني أنك قد منحتيم المبدئي موافقتك على التقيإن  ة التعليمي اد اإلأو  للمنطق ابع يشرافاالتح ه  الت ل
  .طفلكلة والخدمات ذات الصل تعليم ذوي االحتياجات الخاصةلبدء في تقديم ل

 د رفضت، وكنت قالعامة رساالمدإحدى نك تسعى لتسجيل طفلك في أأو  ،المدارس العامة مقيدا بإحدىإذا كان طفلك 
ى تخلفتأو  تكموافق منح ى  عن الرد عل ة عل وفيرطلب الموافق ي ت يم أول ه يمكن ، تقي ةفإن ة التعليمي اد أو  للمنطق االتح
  :ال يشترط أن، ولكن له التابع يشرافاإل

 ةدام ، واستخالوساطةطلب في متابعة ھذه التقييمات من خالل السعي و يستمر ة األصول القانوني ، أو مراجع
 .الموجودةالبيانات 

 مبرراته للقيام بذلك في سجل الطفل ثقيوو ،تقييمالعدم االستمرار في  يقرر. 

o  الف ن تخ ةل ة التعليمي اد اإلأو  المنطق رافاالتح ابع يش ه الت ا و ،ل ك التزاماتھ ن تنتھ اقل ، بإلح
 .ھذه الظروفظل في  مطفلكتقييم ب في حالة عدم قيامه موتقييم طفلك ،وتصنيف
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  لخدماتا ألمور علىأولياء اموافقة 

ابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةيجب أن تحصل  ه  الت ومأو ل ة ب تق ى الموافق ة للحصول عل ودا معقول ذل جھ ب
  .ىوللمرة األوالخدمات ذات الصلة لطفلك ل تعليم ذوي االحتياجات الخاصةالمستنيرة قبل توفير 

ذوي االحتياجات الخاصة اتعليم علىطفلك على حصول  موافقتك منحستجيب لطلب ت لمإذا   ذات الصلة خدمات وال ،ل
ابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةفإن  ؛مثل ھذه الموافقة منح، أو إذا كنت ترفض للمرة األولى ن الت ه ل د ل  تعتم

  .صول القانونيةحسب األ نزيھة استماعجلسة  ، أوالحكماجتماع أو ،  الشكوى بشأن اإلجراءات الواجبة وأ، الوساطة

ك على حصول  موافقتك منحطلب  ترد على لمإذا  ىطفل يم عل ذوي االحتياجات الخاصة تعل ذات الصلة خدمات وال ،ل
ةفإن  ؛مثل ھذه الموافقة منحترفض  م، أو إذا كنتللمرة األولى اد اإلأو  المنطقة التعليمي ابع يشرافاالتح ن  الت ه ل وفر ل ت

ذوي االحتياجات لطفلك  ي سعت  ذات الصلةوالخدمات  الخاصةتعليما ل ى الت كللحصول عل ا موافقت حيث إن ، عليھ
  :له التابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليمية

 التعليم العام المجاني المناسب توفير متطلب ال تنتھك)FAPE( ك الخدمات  لفشلھالطفلك  المتاح وفير تل في ت
 ، ولطفلك

 لتعليم الفرديل ھا برنامجديأن يكون لب غير مطالبة(IEP)  يم لتعليم الفردي لطفلك ل ابرنامج يضعأو  لبيي لتعل
 .عليه طلب موافقتك الذي سبقوالخدمات ذات الصلة  ذوي االحتياجات الخاصة

  لخدماتا على األبويةموافقة ال إلغاء

ل أو ب تعليم ذوي االحتياجات الخاصةخدمات على  لديك الحق في إلغاء موافقتك ذه الفي أي وقت قب دء ھ د ب   .خدماتع
ذلك تإذا قم إن ، ب ةف ة التعليمي اد اإلأو  المنطق رافاالتح ابع يش ن  الت ه ل اطة أو يل ب وس ة أي طل تماع حسب جلس اس

  .األصول القانونية

  .ذوي االحتياجات الخاصةتعليم  للوائحما يتعلق باالنضباط وفقا فيطفلك فلن يمكن حماية كذلك، 

  .504من التمييز بموجب القسم محميا فلك ال يزال طفإن ، بسحب الموافقةإذا قمت 

ةوسائل ال في البحثيمكنك أن تطلب من المدرسة  ي يكون المالءم ا مؤھال ل مطفلك الت بموجب القسم لحصول عليھ
504.  

  على إعادة التقييم األبوية موافقةال
 يقوم بإعادة تقييمالمستنيرة قبل أن  تكقالحصول على موافله  التابعي يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةيجب على 

  :إثباتله  التابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةبإمكان طفلك، ما لم يكن 

 وطفلكإعادة تقييم على  خطوات معقولة للحصول على موافقتك اتخذقد  أنه ، 

 ستجبتلم  كأن. 

ةإحدى في  امقيدإذا كان طفلك  دارس العام تأو  ،الم ك في لت ىتسع كن ةإحدى سجيل طفل دارس العام د الم ، وكنت ق
ي طلب الرد على عن عجزتأو  تك،موافق منحرفضت  ه يمكن الموافقة على تقديم تقييم أول ة ؛ فإن ة التعليمي أو  للمنطق
  :أن -ولكن ال يشترط  -له  التابع يشرافاالتحاد اإل
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 تمري ذه ا س ة ھ ي متابع اطةف عي والوس الل الس ن خ ات م تخدام  ،لتقييم ةواس ة األصول القانوني ، أو مراجع
 .البيانات الموجودة

 مبرراته للقيام بذلك في سجل الطفل وثيقمع ت ،تقييمالفي  االستمرار في المضيعدم  يقرر. 

تمضي ذا لم إ وتقييم طفلك وتصنيف،، تحديد موقعب التزاماتهله  التابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةلن تخالف 
  .ھذه الظروفظل طفلك في قييم ت في

  األبويةموافقة الللحصول على  ةمعقولالجھود ال وثائق

كللحصول على موافقالمبذولة معقولة لا جھودللق يوثبت تكمدرس أن تحتفظيجب  ة ت ى األبوي ة عل ، إجراء تقييمات أولي
يم عاوإل، والخدمات ذات الصلة للمرة األولى ذوي االحتياجات الخاصةتعليم لتوفير و ع ودة تقي د موق اءتحدي تحت  اآلب

ىالوثائق ويجب أن تشتمل . وليةاألتقييمات الجراء إل الواليةوصاية  ةمحاوالت سجل ل عل ة التعليمي اد أو  المنطق االتح
  :في ھذه المجاالت، مثلله  التابع يشرافاإل

  ؛المكالماتلك ونتائج ت ھامحاولة إجراؤ أو ھاتم إجراؤسجالت تفصيلية للمكالمات الھاتفية التي 

  ؛ وردود واردةأي و ،إليك يتم إرسالھانسخ من المراسالت التي 

  ونتائج تلك الزيارات ،كعملأو مكان  كمنزلإلى  تمتلزيارات التي لسجالت تفصيلية. 

  لموافقة لأخرى متطلبات 

  :يليبما  له التابع يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةة قبل قيام مطلوب تموافقتك ليس إن

  ؛ أوطفلكتقييم تقييم أو إعادة مراجعة البيانات الموجودة كجزء من 

 ة  كان ، إال إذالجميع األطفال آخر يتم إعطاؤهتقييم اختبار أو  طفلك إعطاء عمطلوب موافق اء جمي الطالب  آب
 .قبل ذلك االختبار أو التقييم

ن  ذل ة تتخ ة التعليمي اد اإلأو  المنطق رافاالتح ابع يش ن الت ى ا رفضك م ة عل د اللموافق دمأح ة  ةطنشاألأو  اتخ ذريع
  .نشاط، أو أو إعانة، أخرىأي خدمة  من طفلكحرمان أو  كلحرمان

  :إذا كنت

 أوالخاصة مستقلة على نفقتكال رسامدبإحدى الطفلك  تحققد ال ، 

 وفي المنزللطفلك التدريس ب تقوم ، 

  أوطفلك أو إعادة تقييملطفلك التقييم األولي على موافقتك  تمنحال ، 

  كموافقت منحستجيب لطلب تال، 

ةلن تعتمد  اد اإلأو  المنطقة التعليمي ابع يشرافاالتح ه الت ةالشكوى  وأ، الوساطة ل اع  وأ، حسب األصول القانوني اجتم
ة  مؤھال طفلك باعتبار ملزماليس  هأن على الموافقة، كما إلجباركنزيھة  استماعأو جلسة  ،الحكم لتلقي الخدمات العادل

  .)مستقلةفي مدارس  اآلباءالملحقين من قبل قين المعوألطفال الخدمات المتاحة ل(
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  ةمستقلال ةتعليميالالتقييمات 

  2362/2/7 الئحة

  تعاريف

يم   (IEE)مستقلتربوي ، لديك الحق في الحصول على تقييم على النحو المبين أدناه ى تقي ك إذا كنت ال توافق عل لطفل
  .يشرافاالتحاد اإلأو  طقتك التعليميةمنقامت بإجرائه طفلك الذي 

ى يجب ف، (IEE)مستقل  تعليميطلب تقييم ب تقدمتإذا  كعل ة منطقت اد اإلأو  التعليمي دك بمعلومات  يشرافاالتح تزوي
كمعايير حول كذلك و ،المستقل التعليميعلى التقييم فيه الحصول  كيمكن الذيحول المكان  ة منطقت اد أو  التعليمي االتح

  . (IEEs)المستقلة التعليميةالتقييمات  التي تنطبق على يشرافاإل

كفي  يتم إجراؤه من جانب مختبر مؤھل ال يعمل تقييم" التربوي المستقلتقييم ال"يقصد بـ  ة منطقت اد أو  التعليمي االتح
  .تعليم طفلكول عن المسؤ يشرافاإل

ي أن ت" على نفقة الدولة" كعن ة منطقت اد اإلأو  التعليمي ا ي يشرافاالتح وم بإم ة ق لدفع تكلف يم بالكام أو يضمن أن  التقي
  .مأي تكلفة عليكدون  يتم توفيره لكمالتقييم 

  نفقة الدولةتقييم على حصول على اللفي ا األبحق 

من مستقل لطفلك على نفقة الدولة إذا كنت ال توافق على إجراء تقييم لطفلك تربوي لديك الحق في الحصول على تقييم 
  :وفقا للشروط التالية يشرافاالتحاد اإل أو يةالتعليم منطقتك

  ة مستقل لطفلك تعليميإذا كنت تطلب إجراء تقييم ة الدول ى ، على نفق كفيجب عل ة منطقت اد أو  التعليمي االتح
  :إما - لهتأخير ال لزوم أي دون  - يشرافاإل

o  ؛ أوامناسبن تقييمه لطفلك أظھار إل استماعطلب عقد جلسة 

o  مستقل على نفقة الدولة تعليميتوفير تقييم. 

 ك تإذا كان ة منطقت اد اإلأو  التعليمي رافاالتح ب يش د تطل ة  عق تماعجلس ون و اس ميك ائي أن الحك يم النھ  تقي
يم ف، مناسبلطفلك  يشرافاالتحاد اإلأو  التعليمية منطقتك ى تقي ديك الحق في الحصول عل زال ل  تعليميال ي
 .الدولة نفقة، ولكن ليس على مستقل

 كتسأل مستقل لطفلك، قد  تعليميتطلب إجراء تقييم  مإذا كنت ة منطقت اد اإلأو  التعليمي  عن سبب يشرافاالتح
 .يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةمن  عليه ي حصلتذال االعتراض على تقييم طفلك

o اد اإلأو  منطقتك التعليمية، في حين أن ن يشرافاالتح يرا، وال يجوزي ل ه ال طلب تفس أخير غل ر ت ي
يتقييم سواء في توفير المعقول ال ةال التعليم ة الدول ى نفق ك عل ديم شكوى  ،مستقل لطفل حسب أو تق

ة د جلسة طلب ل األصول القانوني ةعق دفاع عن  استماع حسب األصول القانوني يم لل ك من تقي طفل
 .يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةجانب 
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رة ل واحد فقط قلمست تعليمييحق لك الحصول على تقييم  ا طفلك على نفقة الدولة في كل م وم فيھ ةتق  منطقتك التعليمي
  .عليه ال توافقلطفلك  تقييم بإجراء يشرافاالتحاد اإلأو 

  اآلباءمن جانب التقييمات 

يم  تحصلذا كنت إ ة تعليميعلى تقي ة الدول ى نفق ك عل ةمع  تشتركأو كنت  ،مستقل لطفل اد أو  منطقتك التعليمي االتح
  :الخاصة على نفقتك يهعل ي حصلتذال طفلك متقييفي  يشرافاإل

  ى ةيجب عل اد اإلأو  منطقتك التعليمي يم  يشرافاالتح ائج تقي كالنظر في نت انطفل ا ك اييري ، وإذا م  حقق مع
يم مستقلة في أي قرار يتخذه فيما يخص توفير ال التعليميةللتقييمات  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليمية تعل

 لطفلك، و) FAPE(مجاني مناسب  عام

 ةفي جلسة  كدليلالتقييم  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةأنت أو  تقدم  االستماع حسب األصول القانوني
 .طفلكبفيما يتعلق 

   االستماعجلسة لي مسؤولتقييمات من خالل ات ابطل

، االستماع حسب األصول القانونيةجلسة جزء من مستقال لطفلك ك تعليمياتقييما يطلب  االستماعجلسة ول كان مسؤإذا 
 .تكلفة ھذا التقييم على نفقة الدولةيجب أن تكون ف

  اإلشرافي  اإلتحاد/المنطقة التعليمية معايير 

ةيتم مستقل ال التعليميتقييم الإذا كان  ة الدول ى نفق ذا تكون يجب أن ف، عل ى ھ تم الحصول عل ا ي ي بموجبھ ايير الت المع
احص ا مكانفي ذلك  بما -التقييم  يم ومؤھالت الف اييرالھي نفس  -لتقي ي  مع دھاالت ة تعتم اد أو  منطقتك التعليمي االتح

  .ما تقييمإجراء  يشرع فيعندما  يشرافاإل

ة  يشرافاالتحاد اإلأو  لمنطقتك التعليميةال يجوز  فإنه، استثناء المعايير المذكورة أعالهب فرض شروط أو جداول زمني
  .مستقل على نفقة الدولة تعليميل على تقييم صلة للحصوذات 
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  سرية المعلومات والسجالت الطالبية 

  تعاريف

  2365/2 الئحة

  :لطالبا وسجالتستخدم في إطار بند سرية معلومات يكما 

ـ  دميرال"يقصد ب ة ": ت ادي أو إزال دمير الم اتالت ات بحيث  الھوي ات الشخصية الالشخصية من المعلوم د المعلوم   تع
  .للتعرف عليھا قابلة

قسم  34 كود فيدراليةالالئحة الفي '' سجالت التعليم''التي يشملھا تعريف نوع السجالت ": التعليميةالسجالت "يقصد بـ 
ات  20 المادة - 1974وقانون الخصوصية لعام  ألسرل التعليميةحقوق لقانون ال يةتنفيذال لوائحال( 99 من دستور الوالي

  .))FERPA( يج1232 المتحدة األمريكية

وم بجمع ،ةأو وكال ،يإشرافاتحاد أو  منطقة تعليمية،يعني أي " يشرافاالتحاد اإلأو  المنطقة التعليمية" ، أو مؤسسة تق
ـ اظ ب تخدام، أو واالحتف ات شخصية اس ى ، أو معلوم تم الحصول عل ات ي ا بموجب منالمعلوم انون ھ يم المعق قين وتعل

(IDEA) ،فيرمونتلوالية  ت الخاصةتعليم ذوي االحتياجا وقواعد.  

  :تتضمنالمعلومات التي  يقصد بھا" كاشفة للھوية"

 ؛أفراد األسرة أحد، أو اسم أو اسمك كولي أمر، اسم طفلك 

  ؛طفلكعنوان 

 أوأو رقم الطالبطفلك لھوية الشخصية ، مثل رقم الضمان االجتماعي ال ما يشير إلى ، 

 أنھا الشخصية أو غيرھا من المعلومات ا للسمات ذكر ي من ش ل  الكشفلت ة الطف أن تجعل من أو عن ھوي
 .الممكن التعرف على الطفل بدرجة معقولة من اليقين

  شعار ألولياء األمورإ

  2365/2/1 الئحة

، تماماسرية المعلومات الشخصية ب إلبالغ أولياء األمور اشعارإوالية فيرمونت بالتربية والتعليم  إدارةيجب أن تصدر 
  :بما في ذلك

 ؛الواليةلف المجموعات السكانية في اللغات األصلية لمختبار شعاإلإصدار مدى ل بيان 

 ان ال با بي اظ بالألطف تم االحتف ذين ي ات ال ية المعلوم م شخص زة لھ ة ، الممي ات المطلوب واع المعلوم ، وأن
 المعلومات يتم جمع التيمصادر البما في ذلك (استخدامھا في جمع المعلومات الوالية تعتزم  التيساليب األو

 ؛لمعلوماتا ھذهل االستخدامات التي تتم، و)منھا

 ي يجب أن تتبع ملخص اللسياسات واإلجراءات الت االت المشاركة بشأن تخزين ھ ألطراف  ، والكشفالوك
 ، والمميزةشخصية اللمعلومات ا، وتدمير بـ، واالحتفاظ ثالثة
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 ذه ا واألطفال اآلباءجميع حقوق ل بيان ق بھ ا يتعل اتفيم ا في لمعلوم وق المنصوص عليھ ك الحق ا في ذل ، بم
ةالحقوق قانون  ة في ) FERPA(الخصوصية و ألسرل التعليمي ه التنفيذي ود الوالئحت ةالالئحة ك  34 فيدرالي
 .99 القسم

ل"ف أيضا باسم المعرو(تقييم لموقع، أو نشاط تحديد ل وأ، أساسي تصنيفقبل أي  ى الطف ور عل تم، يجب أن ")العث  ي
ه اإلعالنشعار أو إلانشر  ا، أو ألخرىفي الصحف أو وسائل اإلعالم ا عن ا مع داول ال، مع كالھم افيالت إلخطار  ك
ذوي االحتياجات لتعليم ييم األطفال الذين يحتاجون إلى وتق صنيف، وتوقعتحديد مبفعالية  الواليةفي جميع أنحاء  اآلباء

  .والخدمات ذات الصلة الخاصة

 

  التسجال اإلطالع علىحقوق 

  2365/2/2 الئحة

اتعليم متعلقة بسجالت  أيفحص ومراجعة ب يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةسمح لك تيجب أن   ،طفلك يتم جمعھ
ة  يشرافاالتحاد اإلأو  اإلدارة المدرسية، أو استخدامھا من قبل ھابفاظ تحاال وأ وائح الفيدرالي وائحبموجب الل يم  ول التعل

  .بالوالية الخاص

ة بفحص ومراجعة أية سجالت لطلبك  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةأن تمتثل  يجب يم متعلق ك تعل أي دون طفل
دة ماستماع عقد جلسة قبل ، أو (IEP)، وقبل عقد أي اجتماع حول برنامج التعليم الفردي تأخير ال لزوم له حسب حاي
ة اع( األصول القانوني د اجتم ك عق ي ذل ا ف م بم ة سأو ج ،للحك أن لس بماع بش أي، )التأدي دى ب ى أال يتع ن  عل ال م ح
  .الطلب تقديمبعد ميالديا يوما  45األحوال أكثر من 

  :ويشمل ،التعليميةسجالت اللديك الحق في فحص ومراجعة 

 ى طلباتك  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةفي الحصول على رد من  كحق ة لالعل ى معقول لحصول عل
 ؛السجالتت من تفسيرات وتأويال

  ذه السجالت إذا كنت ال تستطيع  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةمن حقك أن تطلب ديم نسخ من ھ تق
 ؛ وھذه النسخ تحصل علىما لم على نحو فعال فحص ومراجعة السجالت 

  فحص ومراجعة السجالتلحقك أن يكون لديك ممثل. 

  ة السجالت فترض أن لديك سلطة يأن التابع له  يشرافاالتحاد اإلأو  لمنطقتك التعليميةيجوز فحص ومراجع
ة ن يانوسلطة في إطار قال ك مثل تلكليس لدي كنإخطارھما بأتم طفلك إال إذا بالمتعلقة  م تي تالالوالي ل حك مث
 .أو الطالق/و واالنفصال، الوصاية :مسائل مثلھذه ال

  االطالع سجل

  2365/2/3 الئحة

م  يةالسجالت التعليمتي تطلع على ال لألطرافاالحتفاظ بسجل  يشرافاالتحاد اإلو أ منطقتك التعليميةيجب على  ي ت الت
اظ تحاال وأ ،جمعھا ابف ا ھ يم  لقواعد، أو استخدامھا طبق ة ذوي االحتياجات الخاصةتعل وائح الوالي ذلك ل ة وك  الفيدرالي

ك اسم )يشرافاالتحاد اإلأو  تعليميةالمنطقة الالمسموح لھم في والعاملين  اآلباء اإلطالع من قبلباستثناء ( ا في ذل ، بم
ه االطالع، وطرفال ذلك ذي حدث في ه التاريخ ال ذي من أجل ى ، والغرض ال ذا الطرف عل ة لھ استخدام تمت الموافق

  .السجالت
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  كثر من طفل واحدأل السجالت

  2365/2/4 الئحة

ة المعلومات ف ؛حدطفل وا على معلومات عن أكثر من يشتمل يالتعليمالسجل إذا كان  ديك الحق في فحص ومراجع ل
  .محددةالمعلومات يتم إطالعك على تلك الأو أن فقط طفلك بالمتعلقة 

  أنواع ومواقع المعلوماتب قائمة

  2365/2/5 الئحة

ةعلى ، يجب كبناء على طلب اد اإلأو  منطقتك التعليمي ة أن  يشرافاالتح ك قائم وفر ل يم بت ع سجالت التعل أنواع ومواق
 .، أو التي استخدمتھا الوكالةھاب أو االحتفاظ ،جمعھاي تم الت

  الرسوم

  2365/2/6 الئحة

ي  السجالتلحصول على نسخ ا مقابل رسوم يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةيمكن أن تفرض  االت تم عملھ ك ي  ل
ا  دطبق يم  لقواع ةتعل ات الخاص وائح ذوي االحتياج ة ول ة الفيدرالي ت ، الوالي وم إذا كان ذه الرس ا دون ھ ول فعلي ال تح

  .في فحص ومراجعة ھذه السجالت حقك ممارسة

 قواعدالمعلومات بموجب  أو استرجاععن لبحث ا رسوم مقابل فرض يشرافاالتحاد اإلأو  لمنطقتك التعليميةال يجوز 
  .الوالية ولوائحذوي االحتياجات الخاصة الفيدرالية تعليم 

  باءاآلطلب  بناء على السجالتتعديل 

  2365/2/7 الئحة

ات  د أن المعلوم ت تعتق ي المتضمنة إذا كن ةسجالت التعليمالف ة ي ك ب المتعلق م طفل ي ت ا الت اظ باال وأجمعھ احتف ، أو ھ
ي إطار  تخدمة ف دالمس يم  قواع ة تعل وائحذوي االحتياجات الخاصة الفيدرالي ة ول ة ومضللة ، أو  الوالي ر دقيق ا غي أنھ

ذي  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةن طلب مأن تيمكنك  ؛طفلكحقوق ھا من نتھك حقوق الخصوصية أو غيرت ال
  .ھاتغييرأن يقوم بالمعلومات يحتفظ ب

ان  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةقرر أن تيجب  ا إذا ك تم م ا لطلبك في غضون سوف ي ر المعلومات وفق تغيي
  .من تاريخ استالم الطلب الوقتفترة معقولة من 

رفض الب  حيطكم علماييجب أن ف، ترفض تغيير المعلومات وفقا لطلبك يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليمية تإذا كان
ك  ه يحق ل د جلسة طلب وأن يخطرك بأن تماععق و موضح تحت اس ا ھ ذا الغرض كم وان فرصة  لھ د جلسة عن عق

  .استماع

  عقد جلسة استماعفرصة 

  2365/2/8 ئحةال

ى  كيجب عل ة منطقت اد اإلأو  التعليمي ديك أن يت يشرافاالتح ك ل ى طلب -يح ل اء عل د جلسة  - كبن تماعفرصة لعق  اس
ة أو مضللةطفلك للتأكد بفيما يتعلق  يةالتعليمي المعلومات الواردة في السجالت للطعن ف ر دقيق ا ليست غي ، أو من أنھ

  .طفلكحقوق  ما يشكل انتھاكا لحقوق الخصوصية أو غيرھا منن الحقوق بغير ذلك م
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 إطار في   المتبعةوفقا لإلجراءات  يةسجالت التعليمالفي الواردة للطعن في المعلومات  استماععقد جلسة يجب أن يتم 
  .)FERPA(الخصوصية و ألسرل التعليميةقانون الحقوق 

  االستماعجلسة نتيجة 

  2365/2/9 ئحةال

ررت إذا  ةق ك التعليمي اد اإلأو  منطقت رافاالتح هالت يش ة  - ابع ل ة لجلس تماعنتيج ة - االس ر دقيق ات غي أو  أن المعلوم
ا ف ؛لخصوصية أو غيرھا من حقوق الطفلاانتھاك  منغير ذلك ما إلى مضللة أو  ذه المعلومات وفق ر ھ د من تغيي ال ب

  .وإخطاركم بذلك خطيالذلك 

ة أو مضللة  - ستماعانتيجة لجلسة  - التابع له يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةقررت إذا  أن المعلومات غير دقيق
ى أو  ا إل ك م ر ذل اك  منغي للانتھ وق الطف ا من حق تم إبالغكيجب ف ؛لخصوصية أو غيرھ ي ب أن ي حقك أن تضع ف
ا لال تفظ بھ ي تح ك سجالت الت راراطفل ق إق ى  للتعلي اتالعل باب معلوم ة أس ديم أي دعوك أ، أو تق رار ت ى ق ق عل ال تواف

  .يشرافاالتحاد اإلو أ اإلدارة المدرسية

  :يجب طفلكب الخاصةسجالت الفي  هوضعالذي يتم مثل ھذا التفسير 

 ة اأن تحتفظ بھ اد اإلأو  منطقتك التعليمي ه يشرافاالتح ابع ل ا  الت ك طالم منطقتك أن كجزء من سجالت طفل
 ؛ وجزء المتنازع عليهالالسجل أو يحتفظ ب يشرافاالتحاد اإلأو  التعليمية

  ك أو  عن سجالت يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةكشفت  عن ھذا التفسير أيضا إذاأن يتم الكشف طفل
 .لهعن السجالت الذي تم الكشف  طرفللفيه ن وطعمجزء الال

 

  للھوية مميزةالموافقة على الكشف عن معلومات 

  2365/2/11 ئحةال

تثناء  االت باس ممالكشف الح ا ح وس لطات القبھ انون والس اذ الق ي إلنف ائية الت ون ض ة تك اءموافق ة اآلب   ليست مطلوب
وق  بموجب انون الحق ة ق رلالتربوي ه ، )FERPA(الخصوصية و ألس ل أن فإن ك قب ى موافقت تميجب الحصول عل  ي

االت المشاركةمعلومات شخصية أي  الكشف عن ى أطراف أخرى من المسؤولين في الوك الظروف  إال في ظل. إل
االت المشاركة ألغراض الكشف عن يست مطلوبة قبل موافقتك ل فإن، المحددة أدناه معلومات شخصية لمسؤولي الوك
  .للوالية ذوي االحتياجات الخاصةتعليم  قواعدأو  فيدراليةلوائح الال طوشر تحقيق أحد

غ سن الرشد  الذي المؤھل الطفلموافقتك أو موافقة يجب الحصول على  انون  بموجببل نحق ل م ة قب معلومات  الوالي
  .نتقالالاالتي تقوم بتوفير أو دفع مقابل خدمات لوكاالت المشاركة ل ن التابعينوليئلمسل شخصية

ةالتي ال تقع في نفس و يھالإللذھاب  هسبيل في، أو المدارس المستقلةأحد  إذا كان طفلك في اد أو  منطقتك التعليمي االتح
يم يشرافاإل ل حيث ، حيث تق ى موافقتك قب نحيجب الحصول عل ك أي معلو م لمسؤولين في لمات شخصية عن طفل

ة اد اإلأو  المنطقة التعليمي ه يشرافاالتح ع ب ذي تق تقلة ةرسالمد ال ةن في يولؤمسولل، المس ة التعليمي اد أو  المنطق االتح
  .قيمتي حيث شرافاإل

  الحماية

  2365/2/12 الئحة
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ى  ةيجب عل ك التعليمي اد اإلأو  منطقت رافاالتح ه  يش ابع ل رية االت ة س ات الشخصية حماي للمعلوم ي مراح عال ف  ،جم
  .، والتدمير، والكشفنتخزيالو

ام أحد ال ين قي ة ينولئمسيتع ك التعليمي اد اإلأو  بمنطقت ه  يشرافاالتح ابع ل تحمل المسؤولية عن ضمان سرية أي بالت
  .معلومات شخصية

ع األشخاص سياسات أو إ التابع لھا يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةيجب أن يكون لدى  جراءات لضمان أن جمي
ون جمع أو استخدام المعلومات الشخصية الذين يقومون ب دريبيتلق افي اتعليمأو  ات ق بسياسات وإجراءات  م ة يتعل والي

  .99 القسم 34 الالئحة الفيدراليةفيرمونت بموجب 

املتمن أجل ا –أن يحتفظ التابع له  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةيجب على  يش الع ة – فت ة حديث أسماء ب بقائم
  .يكون لديھم إمكانية الحصول على معلومات شخصية الذينومناصب ھؤالء الموظفين داخل الوكالة 

  تدمير المعلومات

  2365/2/13 الئحة

ى  ةيجب عل ك التعليمي اد اإلأو  منطقت رافاالتح دما  إبالغك يش تم عن ات ي ع معلوم ا، ،شخصيةجم اظ بھ  وأ أو االحتف
  .لتوفير الخدمات التعليمية لطفلكإليھا لم يعد ھناك حاجة إذا دامھا استخ

اظ. المعلومات بناء على طلبكيجب أن يتم تدمير  تم االحتف ه ي ك ب إال أن م لطفل ىسجل دائ وا ،االسم يشتمل عل  ،نوالعن
ا، وسجل الحضورو، الحاصل عليھادرجات وال، ورقم الھاتف ي اجتازھ ذي والصف الدراس، المقررات الت انتھى ي ال

  .تحديد الوقتالذي أكمله، وذلك دون ، والعام منه
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  إجراءات الشكاوى اإلدارية

  اإلداريةالشكاوى وإجراءات  االستماع حسب األصول القانونيةجلسة الفرق بين شكوى 

يم قواعد تنص  ة فيرمونت ل ذوي االحتياجات الخاصةتعل ن،  ةمنفصلإجراءات  ىعلوالي  ،ةالشكاوى اإلداريلكل م
شكوى التقدم بي فرد أو منظمة يمكن أل، على النحو المبين أدناه. االستماع حسب األصول القانونيةوجلسات شكاوى لو

اك أي  دعوى انتھ ة ب انون إداري ب لق يم المعمتطل د ، (IDEA)قين وتعل يم وقواع ات الخاصة تعل ة  ذوي االحتياج لوالي
ت  ترطهفيرمون ة تش ة التعليمي اد اإلأو  المنطق رافاالتح يم  إدارةأو ، يش ة والتعل تبالتربي ة فيرمون ة والي ، أو أي وكال

 .حكومية أخرى

ةرفع شكوى  يشرافاالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةأو فقط يمكنك أنت  ق  حسب األصول القانوني ألة تتعل بشأن أي مس
ل من ذوي ا اإللحاق، أو تقييم وأتغيير ھوية، بدء أو أو رفض  باقتراح ة، أو التعليمي لطف الإلعاق ام التعليم ب مجاني الع

يم  إدارةمفوض  يتعين على. للطفل) FAPE(مناسب ال ة والتعل ة فيرمونت بالتربي ة والي شكوى  البت في بصفة عام
 حيث يجب أن يستمع مسئول –بشكل صحيح تمديد الموعد ما لم يتم  - الميالديالتقويم بيوما  60في غضون  الوالية
ةاستماع لشلجلسة  محايد اع ( كوى حسب األصول القانوني ا من خالل اجتم تم حلھ م ي اد الحلإذا ل أو من خالل  ايج

ا من 45ويصدر قرارا خطيا في غضون ) الوساطة رار يوم رة الق اء فت د انتھ ويم بع ذهالتق ين في ھ ى النحو المب  ، عل
دعوىجلسة  مسؤول منح، إال إذا ايجاد حلالوثيقة تحت عنوان عملية  د سماع ال ى طلبك المحدد  للموعد اتمدي اء عل بن

ب أو  ةطل ك التعليمي اد اإلأو  منطقت رافاالتح ه يش ابع ل اول . الت تم تن ةي كوى اإلداري كوى الو ،الش حسب األصول ش
  .أكثر تفصيال بصورةأدناه  االستماعوجلسة  ايجاد حلوإجراءات ، القانونية

  وى اإلداريةإجراءات الشك

  2365/1/5 الئحة

ةن أمة تزعم ي شخص أو منظيمكن أل ة التعليمي اد اإلأو  ،المنطق ا أي أو ، يشرافاالتح د تصرفت خالف ة ق ة عام وكال
يم المعقانون لمقتضيات  يم وقواعد، (IDEA)قين وتعل ة  ذوي االحتياجات الخاصة تعل ع شكوى أن يفيرمونت لوالي رف

ة  ة موقع دىخطي يم ل ة والتعل ر نسخة مفوض التربي ن الشكوى، وتمري ي الوقت نفس م ى  هف ةإل ة التعليمي أو  ،المنطق
  .لطفللخدمة تي توفر اللا عامةالوكالة الأو ، يشرافاالتحاد اإل

  -:يجب أن تتضمن الشكوى

 الغ أ ب االإحدى الن ب د انتھكت ال توك ة ق انون مقتضيات عام يم المعق د، (IDEA)قين وتعل يم ذوي  وقواع تعل
 ؛فيرمونتلوالية  االحتياجات الخاصة

 ؛إليھا البالغ الوقائع التي يستند 

 ؛مقدم الشكوىباالتصال  بياناتع توقي 

  ؛إن وجدت معينانتھاكات ضد طفل أي مزاعم 

  ؛لطفلاإقامة محل اسم وعنوان 

  ؛لطفلالتي يذھب إليھا ااسم المدرسة 
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  ة أوى أو الشباب اطفاألوفي حال ادة (ل بال م المعنى المقصود في الم ي ) 2( 725ب و  -من مكين انون فينت ق
ل المتاحةاالتصال  بيانات، )) 2( أ11434 دستور الواليات المتحدة األمريكية 42( ينمشردال ةدمساع ، للطف

 ؛الطفل التي يذھب إليھاواسم المدرسة 

  بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛ ولطفلاوصف لطبيعة مشكلة ، 

 شكوىال إيداعقت وفي  للطرف مقدم الشكوى مقترح للمشكلة على المدى المعروف والمتاحال الحل. 

 

ةشكاوى الفيما عدا  ي تشملھا  حسب األصول القانوني زعم ، يجب أن 2365/1/6 الالئحةالت اكحدوث الشكوى ت  انتھ
  .فيه تلقي الشكوى الذي تمال يزيد عن سنة واحدة قبل التاريخ فيما حدث 

ة كاوى بفحص األدمحقق الشيقوم . الشكوىفي  إلجراء التحقيق االمفوض محققيعين ، عند تلقي شكوى ة نياب ة المقدم ل
ة عن عن صاحب الشكوى ة، وبالنياب ة التعليمي اد اإلأو  المنطق ه يشرافاالتح ذي تتبع ة و. ال ى السلطة التقديري اء عل بن

ق  ي للمحق كاوىف د الش تم، ق ق  ي ن طري كوى ع ي الش ق ف ةالتحقي ل وأ، قائالوث مراجع اد ح اع ايج ة ، اجتم أو جلس
ديم معلومات إضافيةمحقق الشكوى  يمكن أن يمنح. ، أو أي مزيج منھافي الموقعتحقيقات ال وأ، االستماع  - فرصة لتق

نح . حول االدعاءات الواردة في الشكوى -إما شفويا أو خطيا  د يم ة أيضا وى محقق الشككذلك ق ة العام فرصة الوكال
كوى  ل للش اد ح راح إليج ى اقت رد عل ك  -لل راك -أو بموافقت ة إلش اط كفرص ي الوس وية ف ة لتس ائل بديل ة أو وس

  .المنازعات

  :واجبات المبينة أدناهالصالحيات والوى الشكفي للمحقق  فيكون، استماعا كان من المقرر عقد جلسة إذ

  ؛االستماعلجلسة تمھيدية تنظيم مؤتمرات 

  ؛مطلوبة قد تكون استماعإجراء أي جلسات 

  ؛ واالستماع ھيئةقرار من جانب التخاذ  يةونستنتاجات القاناالو الوقائعإعداد النتائج المقترحة من 

  1236/1 الوالية رقمتعليم مجلس الئحة منصوص عليھا في أخرى واجبات وأي صالحيات. 

د . خطياالمفوض قرارا يصدر تجاوز ستين يوما بعد تلقي الشكوى، في موعد ال ي ة يمكن أن يتم تمدي رة الزمني ذه الفت ھ
  .معينةيتعلق بشكوى  إال إذا وجدت ظروف استثنائية فيما

كيفية  سوف يتناول ، فإن تقرير التحقيقعندما يقرر التحقيق في الشكوى أنه كان ھناك فشل في تقديم الخدمات المناسبة
م ب –حسب االقتضاء  -، بما في ذلك الحرمان من تلك الخدماتمعالجة  ديالحك ا من اإلجراءات  ،السداد النق أو غيرھ

  .ينوقلجميع األطفال المع في المستقبل ةمناسبخدمات ، فضال عن توفير جات الطفلصحيحية المناسبة الحتياالت

ةأيضا موضوع جلسة  ، والتي تكون بدورھاشكوى خطية في حالة تلقي ، أو االستماع للشكوى حسب األصول القانوني
إن ، الجلسة ھذهأو أكثر جزء من منھا واحد يمثل ، على قضايا متعددة تشتمل ق ف ذا التحقي ا أي جزء من فصل يھ جانب

ةجلسة يجري تناولھا في من المقرر أن الشكوى التي  اء من  االستماع للشكوى حسب األصول القانوني ى حين االنتھ إل
  .سماع الدعوىجلسات 
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ا األصول القانونيةالشكوى ليست جزءا من في  مسألةأي  إال أن م فيھ تم الحك ة ي ة الزمني واإلجراءات   باستخدام المھل
 .ة أعالهالمذكور

ا تضم استماعفي جلسة بشأنھا ر اقر اتخاذ سبق  كان قدشكوى في  مسألةتم إثارة إذا  إن، األطراف ذاتھ رار  ف جلسة ق
  .الشكوى بھذا الشأن يتم إخطار مقدمو ا،ملزميكون  االستماع

ق في يتم ن أيجب و. (IDEA)قين وتعليم المعقانون من  ج القسم نصشكوى بخصوص يتم تقديم ويمكن أيضا أن  التحقي
انيةبالتمتعلقة بالقسم ج أي شكوى  ة الخدمات اإلنس رة، نسيق مع وكال ةشعبة و، الصحة ودائ ا يجب. ةلوالطف تنمي  كم

ال دير  إرس ى م ة إل كوى خطي امج اش عبرن رة، والرض الي، والألس وان الت ى العن ارع  103 :دارجين عل ين ش  -م
  .05671-0204 واتربوري ، فيرمونت
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   حسب األصول القانونيةوى شكالإجراءات 

  حسب األصول القانونية شكوىال

  2365/1/6 الئحة

  ةعامخلفية 

ة  حسب األصولرفع شكوى  شرافياالتحاد اإلأو  منطقتك التعليميةبإمكان أو  بإمكانك ا يتصلالقانوني ألة ب فيم أي مس
ق  اقتراحتتعل ةالأو رفض  ب ر الھوي دء أو تغيي يم وأ، ب اق، أو التقي كالتعل اإللح وفير يمي لطفل اني ، أو لت ام مج يم ع تعل

  .لطفلك )FAPE(مناسب 

ا حدث  حسب األصول القانونيةشكوى يجب أن تزعم ال دانتھاك ا ال يزي ى فيم وم  عل ل أن تق امين قب منطقتك أو أنت ع
حسب  شكوىالرف عن العمل المزعوم الذي يشكل أساس ، أو ينبغي له أن يعقد عرف به االتحاد الرقابيأو  التعليمية

بفي مدرسة مستقلة  نت قد قمت بإلحاق طفلك من جانب واحدإال إذا ك. األصول القانونية تم ، ويجب أن السداد وتطل ي
  .اإللحاقيوما من تاريخ  90في غضون  حسب األصول القانونيةشكوى الإيداع 

ةحسب األصول شكوى الالجدول الزمني المذكور أعاله إذا كنت ال تستطيع تقديم ال ينطبق  جدول الفي إطار  القانوني
  :زمني لألسباب التاليةال

  هاالتحاد أو  منطقتك التعليميةأن تكون ابع ل د  اإلشرافي الت ى وجه التحدي د زورتعل ا تمكنت من حل أ ق نھ
 ، أودة في الشكوىالمسائل المحد

  اأن توفر ين عليھايتعمعلومات منك كان حجب  اإلشرافي التابع له قداالتحاد أو  منطقتك التعليميةأن تكون  ھ
 .فيرمونتقواعد تربية ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و  (IDEA)قين وتعليم المعقانون  في إطارلك 

  لآلباءمعلومات 

ةمجانخدمات قانونية أي ب اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةيجب أن تخطرك  ة منخفضة  ي خدمات  أو أيأو بتكلف
رى  ذاأخ ي ھ ة ف لة المتاح ال ذات ص اتأو ، المج ى المعلوم ول عل دمت، أو إذا إذا أردت الحص ت أو  تق ك أن منطقت
  .حسب األصول القانونيةشكوى الب يشرافاالتحاد اإلأو  التعليمية

  االستماع حسب األصول القانونيةجلسة بدء 

  2365/1/6/6 – 2365/1/6/2 اللوائح

  ةعامخلفية 

د جلسة ل ين ، استماعطلب عق ى ك أو يلعفيتع ةمنطعل اد أو  قتك التعليمي أو المحامي الخاص بك أو ( اإلشرافياالتح
ة ادأو  المحامي الخاص بمنطقتك التعليمي دم ) اإلشرافي االتح ةشكوى الأن يق . للطرف اآلخر حسب األصول القانوني

  .، ويجب أن تبقى سريةدناهكل المحتويات المذكورة أ على الشكوىتشتمل يجب أن و

ةمنعلى لك أو يجب عليك كذ اد اإلأو  طقتك التعليمي اأي -شرافي االتح دم م ھم دم نسخة من الشكوى –شكوى الق  أن يق
  .المفوض يقدمه الذينموذج الباستخدام  وذلكوالية فيرمونت بالتربية والتعليم  إدارة إلىأيضا 
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  مضمون الشكوى

  :ما يلي حسب األصول القانونيةالشكوى يجب أن تشمل 

 ؛اسم الطفل 

  ؛الطفل إقامة محلعنوان 

 ؛اسم مدرسة الطفل 

  ؛ بال مأوىأو الشاب إذا كان الطفل بيانات االتصال بالطفل واسم مدرسة الطفل 

  ؛ والمتعلقة بالمشكلة الوقائعي ذلك ، بما فضورفالمالمقترح أو بالعمل مشكلة الطفل المتصلة وصف لطبيعة 

 اد أو  يةمدرسإلدارة الأو للك  مقترح للمشكلة على المدى المعروف والمتاحال الحل هاالتح ابع ل  اإلشرافي الت
 .في ذلك الوقت

  االستماع للشكوى حسب األصول القانونيةاإلشعار المطلوب قبل جلسة 

وم استماعاإلشرافي التابع له الحصول على جلسة االتحاد أو  منطقتك التعليميةليس بإمكانك أو بإمكان  وم  حتى تق  أو تق
ة ك التعليمي اد االتأو  منطقت هح ابع ل رافي الت ك أو( اإلش اص ب امي الخ امي أو المح ة مح ك التعليمي ادأو  منطقت  االتح

  .تتضمن المعلومات المذكورة أعاله حسب األصول القانونيةشكوى  برفع )التابع له اإلشرافي

  شكوىالكفاية 

ةالشكوى  تعتبر. كافية الشكوى ، فال بد من اعتبارحسب األصول القانونيةشكوى الللمضي قدما في  د استوفت ( كافي ق
ةأو  أنت( حسب األصول القانونيةشكوى الالطرف الذي يتلقى  يقوم حتى) هأعال ياتشروط المحتو ة التعليمي أو  المنطق

ا  االستماعجلسة  مسؤولبإعالم ) اإلشرافي التابع لهاالتحاد  ا من  15في غضون  -والطرف اآلخر خطي ا تقويمي يوم
  .ال تفي بالمتطلبات المذكورة أعاله حسب األصول القانونيةف المتلقي يعتقد أن الشكوى بأن الطر -استالم الشكوى 

ام  ة أي ون خمس ي غض ةف ار  تقويمي تالم اإلخط ن اس ي بم رف المتلق ت(أن الط ةأو  أن ك التعليمي اد أو  منطقت االتح
رافي ر ي) اإلش كوى الأن عتب ةش ة حسب األصول القانوني ر كافي ب أن غي رر ي، يج ؤولق تماعا مس ت  الس ا إذا كان م

ةشكوى ال ذكورة أعالهت حسب األصول القانوني ات الم ي بالمتطلب ةيخطر و ك، ويخطرف ك التعليمي اد أو  منطقت االتح
  .على الفور اإلشرافي بذلك خطيا

  شكوىال تعديل

  :إذا فقطالشكوى  في تغييراتجراء إب اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةأن تقوم أنت أو يجوز 

 ة فرصة لحسم شكوى يتم منحه و موافقة خطيةعلى التغييرات ن الطرف اآلخر يوافق كا اإلجراءات الواجب
 ، أوموضح أدناهال ايجاد حلاجتماع من خالل 

  ة ؤول جلس نح مس تماعيم ي االس رات ف إجراء تغيي ة  اإلذن ب دأ جلس ل أن تب ام قب ة أي اوز خمس د ال يتج موع
 .االستماع
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حسب األصول شكوى البإجراء تغييرات على ) اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةأو  أنت(ي الطرف الشاك قامإذا 
د فإن، القانونية اع  مواعي اد حلاجتم ا من تلقي الشكوى 15في غضون ( ايج رة) يوم ة  والفت اد حلالزمني في ( اليج
  .الشكوى المعدلةع الذي تم فيه إيداتاريخ الفي  مرة أخرى تبدأ) يوما من تلقي الشكوى 30غضون 

  حسب األصول القانونيةشكوى العلى  اإلشرافياالتحاد أو  التعليمية المنطقة رد

د أرسلتاالتحاد أو  منطقتك التعليمية لم تكنإذا  ه ق بق اخطي اإشعار اإلشرافي التابع ل ك امس ا ھو موضح تحت ل ، كم
وان  عارعن بقال الخطي اإلش ا مس ي ، فيم وارد ف ق بالموضوع ال ةشكوى اليتعل ى ، حسب األصول القانوني ين عل فيتع

ام 10في غضون  -اإلشرافي االتحاد أو  منطقتك التعليمية ةشكوى المن تلقي  أي  أن يرسل – حسب األصول القانوني
  :ما يلي يتضمنردا  إليك

اد أو  منطقتك التعليميةقيام توضيحا لسبب  .1 اقتراح اإلشرافياالتح اذأو رفض  ب ر إتخ ي أثي ت اإلجراءات الت
  ؛حسب األصول القانونيةشكوى الفي 

 ؛ھذه الخياراترفض وأسباب  (IEP)برنامج التعليم الفردي اعتبرھا فريق للخيارات األخرى التي  بيانا .2

يم ل اوصف .3 راء تقي ل إج دير ،  وأك ر الخاص ليسجأو تتق ة، أو التقري ك التعليمي اد أو  بمنطقت رافي االتح اإلش
  ؛ وضورفء المقترح أو المإلجرااستخدامھا كأساس ل المستخدمة

 .اإلشرافياالتحاد أو التعليمية  باإلجراء المقترح أو المرفوض للمنطقةوصفا للعوامل األخرى التي تتصل  .4

ود  ي البن واردة ف ات ال وفير المعلوم ع  4-1ت ةأعاله ال يمن ك التعليمي اد أو  منطقت رافياالتح أن  اإلش د ب ن التأكي م
  .ةكن كافيتلم  حسب األصول القانونيةشكوى ال

  حسب األصول القانونية شكوىالآخر على طرف رد من قبل ال

وان الفرع ة، ي أعاله مباشرةفيما عدا ما ذكر تحت العن ة التعليمي إن رد المنطق اد أو  ف كوى شالى لع اإلشرافياالتح
ام 10ون في غض -أن يرسل ردا يجب  حسب األصول القانونيةشكوى ال المتلقي، والطرف حسب األصول القانونية  أي

  .في الشكوى المسائل المتضمنةعلى وجه التحديد فيه تناول يلطرف اآلخر ل -من تلقي الشكوى 

  الوساطة

  2365/1/4 الئحة

  ةعامخلفية 

 اإلشرافية، االتحاداتأو  والمنطقة التعليمية، المعوقين الطالبآلباء  تكون متاحةعملية الوساطة التي يديرھا المفوض 
ديم تعليم ذوي االحتياجات الخاصةت الحكومية في نزاع مع وغيرھا من الوكاال ل تق ك المسائل الناشئة قب ا في ذل ، بم

  .حسب األصول القانونيةشكوى ال

  متطلبات

  :عملية الوساطةاإلجراءات أن يجب أن تضمن 

 ؛ اإلشرافياالتحاد أو  من جانب منطقتك التعليميةو طوعية من جانبك 

 وق أخرى جلسة سماع دعوىفي  كال تستخدم لمنع أو تأخير حق ك ، أو إلنكار أية حق انون في إطار ل يم ق تعل
 ؛ وفيرمونتقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و (IDEA)قين والمع
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 فعالةالوساطة التقنيات مدرب على من قبل وسيط نزيه  يتم إجراؤھا. 

ة بأسماء لدى إدار يم قائم ة والتعل رادة التربي ؤھل األف زك ينالم ر متحي ون ، وينوسطاء غي وائح ذات يعرف وانين والل الق
  .والخدمات ذات الصلة لذوي االحتياجات الخاصةتوفير التعليم بالصلة 

  .، بما في ذلك تكاليف االجتماعاتالمسؤولة عن تكلفة عملية الوساطةالتربية والتعليم ھي  تكون إدارة

اع  يجب أن يتم تحديد موعد  ده لكل اجتم ة الوساطة في الوقت المناسبفمزمع عق ان وال ،ي عملي ذي يناسبكمك ، ال
  .اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليمية ويناسب

يجب على كال الطرفين فمن خالل عملية الوساطة،  اإلشرافياالتحاد أو كنت تقوم بحل نزاع مع منطقتك التعليمية إذا 
  :ذلك كملزمة قانونا وتبين الحكم وتكون اتفاقية  إبرام

  دليل أثناء عملية الوساطة  تمتعلى أن جميع المناقشات التي تنص سوف تظل سرية وال يجوز استخدامھا ك
 ؛ وأو إجراء مدنيالحقة سماع دعوى في أية جلسة 

 ةممثل عن جانب من و ة من جانبكوقعم اد أو  منطقتك التعليمي زام  اإلشرافياالتح ه السلطة الل كلدي  منطقت
 .اإلشرافياالتحاد أو  التعليمية

ة ذات اختصاص يكون اتفاق الوساطة الموقع  ةقابال للتنفيذ في أية محكم اكم الوالي ديھ( من مح ة ل سلطة في ال امحكم
  .المقاطعة في الواليات المتحدة إحدى محاكمأو في ) لسماع ھذا النوع من الحاالت الوالية ظل قانون

ي  ة الوساطة يجب أن تكون تمتالمناقشات الت اء عملي ة جلسة . سرية أثن دليل في أي تخدامھا ك تماع وال يمكن اس اس
اتحادية تتلقى المساعدة في أو محكمة  من محاكم الواليةمحكمة دعوى مدنية في أي أو في أي  حسب األصول القانونية

  .فيرمونتقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و (IDEA)قين وتعليم المعقانون  إطار

يم  إلدارةوساطة الخطية للت يجب تقديم الطلبا ة فيرمونت بالتربية والتعل ة وساطة  –والي يم خدم ذوي االحتياجات تعل
  .05620-2501 فيرمونت –مونبلييه  -ستيت ستريت  120 (VDE-SEMS) الخاصة

ك تعند استالم طلب من ھذا القبيل، سوف  وق إشعار " اإلدارةرسل ل اءحق يمفي  اآلب  "الخاصةذوي االحتياجات  تعل
  .وساطة لجميع األطراف في الوساطةال ترسل إجراءاتوف سكذلك و

إذا كان ھذا الطلب . من قبل جميع األطراف وموقعا النموذج المعتمد من قبل المفوض لتوسط خطيا علىسيكون اتفاق ا
ل وسائل م الطلب من خاليقدفيمكن ت، خطيا، مثل عدم القدرة على التواصل نظرا لظروف خاصة يتم خطياال يمكن أن 

  .أخرى تواصل

  نزاھة الوسيط

  :الوسيط

  اإلشرافياالتحاد أو  أو بمنطقتك التعليميةوالية فيرمونت بالتربية والتعليم  إدارةيكون موظفا في يمكن أن ال 
 ، وشارك في تعليم أو رعاية طفلكيي ذال

 الوسيط تعارض مع موضوعيةتال يكون له مصلحة شخصية أو مھنية يجب أ. 
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ونالشخص  ھة أخرى فإنمن ج ة اموظف المؤھل كوسيط ال يك ة التعليمي اد أو  المنطق ة  إدارةأو  اإلشرافياالتح التربي
ى أجر من  وإنمابوالية فيرمونت والتعليم  يم  إدارة يحصل عل ة والتعل تالتربي ة فيرمون ةأو  بوالي ة التعليمي أو  المنطق
  .اوسيط كونيلفقط  اإلشرافياالتحاد 

  معلقةال تزال  االستماعجلسة و حسب األصول القانونيةشكوى ال تكون ماينبالطفل  إلحاق

  2365/1/11 الئحة

اه في إطار  ا أدن د الخاص بباستثناء الحاالت المنصوص عليھ ة اإلجراءات البن وقينالمتبع ال المع د تأديب األطف ، عن
وانتظارا لقرار  - اليجاد حلرة الزمنية الفتخالل  -إلى الطرف اآلخر بمجرد أن يتم إرسال شكوى اإلجراءات الواجبة 

ة تكن توافق، ما لم محاكمة أو نزيھة استماعجلسة أي  اد أو  أنت ومنطقتك التعليمي ك اإلشرافياالتح ى خالف ذل ، عل
  .التعليمي الحالي وضعهمطفلك في  يظليجب أن ف

ةشكوى الإذا كانت  ي  حسب األصول القانوني ول األول ى طلب القب دارلتنطوي عل ة، لم تم إلحاق س العام فيجب أن ي
  .جراءاتإلى حين االنتھاء من جميع ھذه اإلالمدارس العامة العادية ببرنامج  –بموافقتك  -طفلك 

رار  ان ق ؤول إذا ك تماعمس ة  االس ي جلس ةف تماع حسب األصول القانوني ل ي االس دي الطف ع وال ق م ي تف ر أن تغيف ي
  .هل اإلشرافي التابعاالتحاد أو  منطقتك التعليميةوبين  تفاق بينكاكموضع اليعامل فيجب أن ، مناسبأمر الموضع 

ةشكوى الإذا كانت  ة تنطوي  حسب األصول القانوني ى الخدمات األولي ى طلب للحصول عل انون بموجب عل يم ق تعل
يم، وقواعد (IDEA)قين والمع ة فيرمونت ل ذوي االحتياجات الخاصة تعل ل  بالنسبةوالي لللطف همن  المنتق بموجب  خدمت
د، والوالية فيرمونتل ذوي االحتياجات الخاصة وقواعد تعليم ،(IDEA)قين وتعليم المعقانون من  ج المادة  مؤھال ذي لم يع

ادة ج نظرا لبلوغه سنللحصول على  ة، ، سنوات ثالث خدمات الم إن منطقتك التعليمي اد أو ف ليست  اإلشرافياالتح
  .الطفل حصل عليھاالتي كان ي ج المادةخدمات توفير ب ملزمة

ة فيرمونت ل وقواعد تربية ذوي االحتياجات الخاصة (IDEA)قين وتعليم المعقانون بموجب  مؤھالالطفل وجد أن إذا  والي
ذويتعليم على لطفل أنت توافق على حصول او ى االحتياجات الخاصة  ل رة األول ذ  –والخدمات ذات الصلة للم فعندئ
ةأن  يجب -في انتظار نتيجة االجراءات و دم منطقتك التعليمي اد أو  تق ذوي االحتياجات اإلشرافياالتح يم ل ذا التعل  ھ

على  اإلشرافياالتحاد أو  ومنطقتك التعليمية تتفق أنت تلك التي(نزاع  محلالخاصة والخدمات ذات الصلة التي ليست 
  ).عليھا معا

  ايجاد حكم جلسة

  2365/1/8 الئحة

  ايجاد حكم اجتماع

ةشكواك بإشعار ن استالم يوما م 15في غضون  دأ جلسة حسب األصول القانوني ل أن تب االستماع حسب سماع ، وقب
ي العضو ومع عقد اجتماع معك اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليمية ى، يجب أن يكون لداألصول القانونية أو  المعن

ة مح) التعليم الفردي(برنامج التعليم الفردي فريق أعضاء  دھا في ددة الذين لديھم معرف م تحدي ي ت ائع الت  ىشكوالللوق
  :االجتماع. الخاصة بك حسب األصول القانونية

  ة عن  لديه اإلشرافياالتحاد أو  لمنطقتك التعليمية ممثال يحضرهيجب أن منطقتك سلطة اتخاذ القرارات نياب
 ؛ واإلشرافياالتحاد أو  التعليمية
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  إال إذا كنت برفقة محام اإلشرافياالتحاد أو  ةبمنطقتك التعليميالمحامي الخاص  يحضرهال. 

ردي لحضور  األعضاء االتحاد الرقابيأو  تحدد أنت والمنطقة التعليمية يم الف امج التعل ق برن المعنيين من أعضاء فري
  .االجتماع

ك  ،والوقائع التي تشكل أساس الشكوى ،حسب األصول القانونية شكواك تناقش أنوالغرض من ھذا االجتماع ھو  وذل
  .لتسوية النزاع اإلشرافياالتحاد أو لمنطقتك التعليمية  بحيث تتاح الفرصة

  :إذا اضروري ايجاد الحلال يكون اجتماع 

 ؛ أونازل عن االجتماععلى الت خطيا اإلشرافياالتحاد أو  كنت توافق أنت ومنطقتك التعليمية 

 ة كنت توافق أنت اد أو  ومنطقتك التعليمي ى  اإلشرافياالتح ة الوساطة ستخداماعل ين عملي ى النحو المب ، عل
 .تحت عنوان الوساطة

   ايجاد الحل فترة

ةشكوى الحل اإلشرافي باالتحاد أو لم تقم منطقتك التعليمية إذا  ذي يرضيك حسب األصول القانوني ى النحو ال  في عل
تم فيمكن أن ي، )اليجاد الحل خالل الفترة الزمنية( حسب األصول القانونيةشكوى اليوما من تاريخ استالم  30غضون 

  .االستماع حسب األصول القانونيةجلسة عقد 

د 45يبدأ الجدول الزمني الذي يستمر لمدة  ائي بع رة  انقضاء يوما ميالديا إلصدار قرار نھ اد الحلفت ي تستمر ايج  الت
على  يوما تقويميا 30 تستمر التي ايجاد الحلفترة  ، مع بعض االستثناءات للتعديالت التي أدخلت علىتقويميايوما  30

  .النحو المبين أدناه

أو استخدام  ايجاد الحلعلى حد سواء على التنازل عن  اإلشرافياالتحاد أو  كنت قد اتفقت مع منطقتك التعليميةإال إذا 
ة  ايجاد الحلاجتماع ، وفشلكم في المشاركة في الوساطةعملية  ، د الحلايجاسيؤدي الى تأخير تحديد فترة زمنية لعملي

  .جتماعالحتى توافق على المشاركة في ا االستماع حسب األصول القانونيةجلسة و

ق من -معقولة وتوثيق ھذه الجھود  بعد بذل جھود -أو االتحاد اإلشرافي  لم تتمكن منطقتك التعليميةإذا   كمشاركت تحقي
رة  ا أويوما تقويم 30 فترةفي نھاية اإلشرافي فإنه يجوز لمنطقتك التعليمية أو االتحاد ، اليجاد حكمجتماع ھذا االفي  فت

  .االستماعمن مسؤول جلسة  حسب األصول القانونيةرفض شكواك طلب أن ت ايجاد الحل

ود سجاليجب أن تتضمن  ذه الجھ ائق ھ ةمحاوالت ل وث ك التعليمي اد أو  منطقت ا لترتيب  اإلشرافياالتح دا ومكان موع
  :، مثلتتفقان عليھما معا

 ؛المكالماتونتائج تلك  تم إجراؤھا أو تم محاولة إجراؤھاية للمكالمات الھاتفية التي سجالت تفصيل 

 ؛ والتي ترسل إليك والردود الواردة نسخ من المراسالت 

  وعلى نتائج تلك الزيارات عملك مقرأو  منزلكإلى  تمتلزيارات التي لسجالت تفصيلية. 

يلديك  اإلشرافياالتحاد أو  عجزت منطقتك التعليميةإذا  د  ف اع عق اد الحلاجتم ا من استالم  15في غضون  ايج يوم
فيمكنك أن تطلب من مسؤول ، ايجاد الحلاجتماع لمشاركة في عجزت عن اأو  حسب األصول القانونيةإشعار شكواك 

  .يوما 45 التي تستمر االستماع للشكوى حسب األصول القانونيةببدء فترة جلسة  يأذنأن  االستماعجلسة 
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  يوما  30 المستمرة اليجاد الحل الجدول الزمنيفترة تعديالت على ال

تإذا  ة كنت توافق أن اد أو  ومنطقتك التعليمي ديك  اإلشرافياالتح ال ازل عن  خطي ى التن اع عل اد الحلاجتم إن ، ايج ف
  .ليوم التالييبدأ في ا االستماع حسب األصول القانونيةلجلسة  يايوما تقويم 45الجدول الزمني المستمر لمدة 

اع وساطة أو البعد بدء  اد الحلاجتم ة ايج ل نھاي م  قب رة الحك ىفت دة حت ا تقويم 30 الممت ذلك كنت توافق ، إذا ايوم وك
دة، ممكناتفاق  ه ما منخطيا بأن اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةتوافق  رة الممت ا تقويم 45 فعندئذ تبدأ الفت ايوم  ي

  .في اليوم التالي ول القانونيةاالستماع حسب األصجلسة ل

ةبلوساطة عملية ا استخداملديك على  اإلشرافياالتحاد أو  ت توافق أنت ومنطقتك التعليميةنإذا ك ا تقويم 30 نھاي ايوم  ي
  .على مواصلة جھود الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق خطيايمكن للطرفين االتفاق ف، ايجاد الحلھي فترة 

رة جلسة تبدأ  فعندئذ، من عملية الوساطة اإلشرافياالتحاد أو  حابك أو انسحاب منطقتك التعليميةإال أنه في حالة انس فت
  .في اليوم التالي يايوما تقويم 45الممتدة  االستماع حسب األصول القانونية

  الخطياتفاق التسوية 

لديك  اإلشرافياالتحاد أو  ك التعليميةتقوم أنت ومنطقتيجب أن ف، ايجاد الحلاجتماع في التوصل إلى حل للنزاع  تمإذا 
  :يكون الذيو ،قانونا اتفاق ملزمبإبرام 

 ا ك موقع ن قبل ل ، وم ن قب ل عن م ةممث ك التعليمي اد أو  منطقت رافياالتح زام  اإلش لطة الل ه الس ك لدي منطقت
 ؛ ولديك اإلشرافياالتحاد أو  التعليمية

 ةإح( محكمة ذات اختصاص من محاكم الواليةفي أي  انافذ اكم الوالي ذا  دى مح ديھا السلطة لسماع ھ ي ل الت
 .المقاطعة في الواليات المتحدة إحدى محاكمأو في ) القضاياالنوع من 

   تفاقفترة مراجعة اال

اع  اإلشرافياالتحاد أو  في حالة إبرامك إتفاقا مع منطقتك التعليمية اد الحلنتيجة الجتم يمكن أل، ايج ي من الطرفين ف
اق مع منطقتك وقت أيام عمل من  3تفاق خالل اال إبطال) اإلشرافياالتحاد أو  لتعليميةأو منطقتك ا أنت( توقيعك االتف

  .اإلشرافياالتحاد أو  التعليمية

  حسب األصول القانونيةشكاوى لل االستماعجلسات 

  االستماع حسب األصول القانونيةجلسة 

  300/511§  كود 34 الئحة فيدرالية

 اإلشرافياالتحاد أو  لمنطقتك التعليميةلك أو فإنه يتعين إتاحة الفرصة ، سب األصول القانونيةحشكوى تم التقدم بكلما 
ة قسمي في ، كما ھو موضح حسب األصول القانونيةمحايدة  استماعجلسة عقد في النزاع ل المعني اإلجراءات القانوني
ديم  كاوى لتق ةش ب األصول القانوني ة ، حس لوعملي اد الح ون إدار. ايج ة وتك يم بوالي ة والتعل ي ة التربي ت ھ فيرمون

  .االستماع حسب األصول القانونيةالمسؤولة عن عقد جلسات 

   االستماعول جلسة مسؤنزاھة 

  :ما يلي –كحد أدنى  -ول جلسة االستماع مسؤ يتوافر فييجب أن 
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 يم  إدارةال يكون موظفا في يجب أ ة فيرمونت لالتربية والتعل ةأو بمنطقتك التعوالي اد أو  ليمي  اإلشرافياالتح
يموكالة لدى أي أو  لديك التشارك في تعل ة األطف ه يكون. ، أو رعاي ة ا يعمل في شخص ولكن ويحصل وكال

 ؛استماعول جلسة سؤمكون على أجر فقط كي ي

 ؛االستماعجلسة  موضوعية مسؤولتعارض مع تال يكون له مصلحة شخصية أو مھنية يجب أ 

  ؛له امرخص امحامييجب أن يكون 

  قين وتعليم المعقانون أحكام بيجب أن يكون على دراية وفھم(IDEA) ،ة ة، وقواعد الوالي  واللوائح الفيدرالي
ة  والتأويالت، (IDEA)قين وتعليم المعقانون بالمتعلقة  انون لالقانوني يم المعق من جانب  (IDEA)قين وتعل

 ؛ والواليةمحاكم و المحاكم الفيدرالية

  ون يجب أن هيك ات ا لدي د جلس ى عق درة عل ة والق تماعلمعرف اذ و، االس ة واتخ راراتكتاب ع  الق ق م ا يتف بم
 .المعتادة المناسبةالممارسة القانونية 

ون بقائمة بوالية فيرمونت بة التربية والتعليم سوف تحتفظ إدار ذين يعمل يشتمل  سماعجلسات  كمسؤولياألشخاص ال
  :على

  .استماع واحد من مسؤولي جلساتمؤھالت كل  تبيانا -

  .جلسة االستماع حسب األصول القانونيةموضوع  -

ةجلسة طلب ي الذي) اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةأو  أنت(لطرف ال يمكن ل  االستماع حسب األصول القانوني
  .ما لم يوافق الطرف اآلخر االستماع حسب األصول القانونيةفي جلسة  مسائلثير ي أن

  تماعاالسطلب عقد جلسة  موعد

ين ةك أو يلع يتع ك التعليمي ى منطقت اد أو  عل رافياالتح ة تأن  اإلش د جلس ب عق تماعطل دة  اس ب األصول محاي حس
اريخ القانونية ة في غضون سنتين من ت م منطقتك التعليمي اد أو  علمك أو عل ى أو ينبغي أن  اإلشرافي،االتح تكون عل

  .في الشكوى تھامعالجعلم بشأن المسألة التي يتم 

  الموعدناءات استث

ك إذا  ق علي ذكور أعاله ال ينطب ي الم كالجدول الزمن ن بإمكان م يك ديم شكوى  ل ةتق باب  حسب األصول القانوني لألس
  :التالية

 هاالتحاد أو  أن تكون المنطقة التعليمية ابع ل د  اإلشرافي الت ى وجه التحدي د زورتعل ا تمكنت من حل أ ق نھ
 ، أودة في الشكوىالمسائل المحد

 امعلومات منك كان حجب  اإلشرافي التابع له قداالتحاد أو  ن المنطقة التعليميةأن تكو اأن توفر يتعين عليھ  ھ
 .فيرمونتقواعد تربية ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و  (IDEA)قين وتعليم المعقانون  في إطارلك 

  الدعاوى سماعات جلس إجراءات

  2365/1/6/15 الئحة

  عامة خلفية

ة ي جلس ة أي طرف ف تماع حسب األصول القانوني ات ( االس ك جلس ي ذل ا ف تماعبم ي  االس ق  الت جراءات اإلبتتعل
  :له الحق في) التأديبية

 ام و واستشارةبرفقة  أن يكون ة/مح ديھم معرف دريب خاص فيم أو أشخاص ل ال أو ت ق بمشاكل األطف ا يتعل
 ؛المعوقين
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 ؛جھة واستجواب ، وطلب حضور الشھودتقديم األدلة وموا 

 ا و االستماعإدخال أية أدلة في جلسة  حظر ذا الطرفالتي لم يتم الكشف عنھ ل عن خمسة أيفي لھ ا ال يق ام م
 ؛عمل قبل انعقاد جلسة المحاكمة

  ى ةتسجيالت الحصول عل ك  -، أو خطي ة ،  -حسب رغبت ة وأإلكتروني ة حواري ة  لمناقش ن محضر جلس م
 ، واالستماع

  القراراتوإلكترونية من الواقع  -حسب رغبتك  -، أو استنتاجات خطيةالحصول على. 

  الكشف عن معلومات إضافية

ا  ة فيم اد جلس ل انعق ل قب ام عم ة أي ن خمس ل ع ا ال يق تماعم ين ع، االس ك وليتع ى ي ةعل ة التعليمي اد أو  المنطق االتح
ة اإلشرافي إبالغ أحدكما اآلخر ب اريخ والتوصيات المبني ذا الت ي جميع التقييمات المنجزة قبل ھ ك التقييمات الت ى تل عل
  .االستماعاستخدامھا في جلسة  اإلشرافياالتحاد أو  تنوي أنت أو المنطقة التعليمية

ذا المطلب من  يعجز عنمنع أي طرف ي أن االستماعيمكن لمسؤول جلسة  ال لھ ديم االمتث أو التوصيات  اتالتقييمتق
  .من دون موافقة الطرف اآلخر االستماعذات الصلة في جلسة 

  االستماعفي جلسات  األبويةحقوق ال

  :الحق في يتم منحكيجب أن 

 ؛معكطفلك  وجود 

  ؛ ولجمھورل جلسة السماعفتح 

 أي تكلفة بدونالقرارات المقدمة لكم ونتائج تقصي الحقائق و، االستماعمحضر جلسة  الحصول على. 

   االستماعقرار مسؤول جلسة 

  )ج( 2365/1/16 الئحة

وفيربشأن ما إذا كان  االستماعجلسة  يجب أن يكون قرار مسؤول ام تعل قد تم ت كل )FAPE(مجاني  مناسبيم ع  طفل
  .إلى أسس موضوعية مستندا

تماعيمكن أن يرى مسؤول جلسة ، إجرائيالتي تزعم وقوع انتھاك في المسائل  م يحصل االس ك ل يم  أن طفل ى التعل عل
  :اإلجرائية أوجه القصوركانت إذا إال  (FAPE) المجاني العام المناسب

  مجاني مناسب تعليم عام الحصول على طفلك الحق في حق تتعارض مع)FAPE (؛ 

  ع ذريا م داخل ج ة  تكفرصتت ي عملي اركة ف لللمش اد ح وفير  ايج ق بت ا يتعل اني مناسب فيم ام مج يم ع تعل
)FAPE (؛ أولطفلك 

 تعليمية إعانةالحرمان من  في تسببت. 

ع  ا يمن اك م تمامسؤول جلسة ليس ھن أمر من أن  عاالس ةي ة التعليمي اد أو  المنطق ات ب اإلشرافياالتح ال لمتطلب االمتث
  .2365/1/13 وحتى 2365/1 اللوائح من إجرائية بموجب 

  لعامة الناس والقرار إعالن النتائج
  :بما يلي –بعد حذف أي معلومات شخصية  - والية فيرمونت بالتربية والتعليم  يجب أن تقوم إدارة
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 واالستماعتاجات والقرارات في جلسة تقديم االستن ، 

 رات للجمھوراقرھذه النتائج وال إتاحة. 

  االستئنافات

  2365/1/8 الئحة

  االستماعجلسة  قرار نھائية

ق  سماعبما في ذلك عقد جلسات ( االستماع حسب األصول القانونيةفي جلسة  يتم إتخاذهالقرار الذي  اإلجراءات بتتعل
ك أو ( استماعجلسة ي طرف من األطراف المعنية في أل ه يجوزأن يما عداف، نھائية تكون) التأديبية ةل ة التعليمي  للمنطق

  .هرفع دعوى مدنية ، كما ھو موضح أسفلبقرار ال استئناف) اإلشرافياالتحاد أو 

  مراجعاتالو االستماعجلسات  ومالئمة مواعيد

  )ب(و ) أ( 2365/1/16 الئحة

د انقضاء 45في موعد ال يتجاوز فيرمونت بوالية يم التربية والتعليجب أن تكفل إدارة  ا بع رة اجتماعات  يوم ادفت  ايج
يما ھو موضح تحت العنوان الفرعي ، كيوما 30 الممتدة الحل د تعديالت على الجدول الزمن رار الممت اذ الق رة اتخ  لفت
  :المعدلة الفترة الزمنيةيوما بعد انتھاء  45 وفيما ال يزيد على، يوما 30

  ؛ واالستماعجلسة التوصل الى قرار نھائي في  يتمأن 

  نسخة من ھذا القرار بالبريد إلى كل من الطرفينأن يتم إرسال. 

  ذكورة أعاله لتمديدات محددة مسؤول السماع منح يقد ة الم رة الزمني ا تقويم 45تتجاوز لفت ايوم ى  ي اء عل بن
 :، إذاطلب أي من الطرفين

o ؛للخطر بسبب التأخير الن يتعرض تهسالملطفل أو التعليمي لتقدم كان ال 

o  ديم موقف ألحد األطرافلم يتم إتاحة وقت كاف تماعفي جلسة  هإلعداد وتق ا لمقتضيات  االس وفق
 ، واالستماع حسب األصول القانونيةجلسة 

o  ي يحتمل أن عواقب الحاجة لھذا التأخير أكبر من أي كانت مالية أو غيرھا من العواقب الضارة الت
 .التأخير ةفي حال أحد األطرافيعاني منھا 

  .بشكل معقول يالءمك أنت وطفلكوقت والمكان الذي الفي  استماعكل جلسة  تعقديجب أن 

  اإلجراءات المدنية

  2365/1/9 الئحة

  عامة خلفية

رف  ت (أي ط واء أن ةأو  س ك التعليمي اد أو  منطقت رافياالتح ذي ال ) اإلش قال ى يواف ائج  عل ذه النت ة وھ رار جلس ق
د جلسات ( ماعاالست تماعبما في ذلك عق ي االس ق  الت ةبتتعل ا ) اإلجراءات التأديبي ة فيم ع دعوى مدني ه الحق في رف ل

  .سماع الدعوىيتعلق بھذه المسألة التي كانت موضوع جلسة 
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وع من لديھا السلطة لسماع ھذا ا إحدى محاكم الوالية التي(ختصاص الذات اإحدى محاكم الوالية قد تقام دعوى في  لن
  .المقاطعة في الواليات المتحدة دون النظر إلى المبلغ المتنازع عليه كمامحإلحدى أو في ) القضايا

  دوقت القي

يوما تقويميا من تاريخ قرار  90) اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةأو  أنت (الذي يقيم الدعوى الطرف يكون لدى 
  .يةالدعوى المدن لرفع االستماعمسؤول جلسة 

  أخرىإجراءات 

  :بما يليلمحكمة تقوم افي أية دعوى مدنية، 

 ؛اإلدارية الدعاوىسجالت  استالم 

 ؛ واإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةعلى طلب  أو بناءبناء على طلبك  األخرىدلة األ سماع 

 مناسب الذي ترتأي أنه الحكممنح األدلة و سيادةبشأن  اقرارھ بناء. 

  الجزئيةاختصاص المحاكم 

 (IDEA)قين وتعليم المعقانون لبت في الدعاوى المرفوعة في ظل اسلطة محاكم المقاطعات في الواليات المتحدة يكون ل
  .لمبلغ المتنازع عليهلاعتبار أي فيرمونت دون قواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و

  قاعدة تأسيس الحكم

ة  وأ (IDEA)قين وتعليم المعقانون  يشتملال  تقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالي ى أي شيء فيرمون د  عل يقي
انو وأ، المتاحة بموجب الدستور األميركي أو يحد من الحقوق واإلجراءات وسبل االنتصاف وقين ق ريكيين المع ن األم

ادة ( 1973التأھيل لعام  الخامس من قانون إعادة الباب ، أو1990لعام  وانين )504الم ة، أو الق ي  الفيدرالي األخرى الت
وقينتحمي  ي تسعى حقوق األطفال المع وانين الت ذه الق ة بموجب ھ ديم دعوى مدني ل تق ه قب ة،، إال أن والمتاحة  لإلعان

تقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و، (IDEA)قين وتعليم المعقانون كذلك بموجب  أن تكون  ، يجبفيرمون
ا الموصوفة ةجراءات الواجباإل ى حد ذاتھ تنفدت إل ة أعاله قد اس ا  في حال ان الطرف م دم تإذا ك دعوىق في إطار  بال

  .فيرمونتقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و، (IDEA)قين وتعليم المعقانون 

ك المتاحة ب داخل مع تل ي تت موجب ھذا يعني أنه قد يكون لديك وسائل االنتصاف المتاحة بموجب القوانين األخرى الت
ى  ، ولكن(IDEA)قين وتعليم المعقانون  ةللحصول عل ة  اإلعان ذهبموجب بصفة عام وانين األخر ھ ؛ يجب عليك ىالق

ة أي شكوى ( (IDEA)قين وتعليم المعقانون أوال استخدام سبل االنتصاف اإلدارية المتاحة في إطار  اإلجراءات القانوني
  .ذھب مباشرة إلى المحكمةتقبل أن ) ستماع حسب األصول القانونيةاالوإجراءات جلسة ، ايجاد الحلاجتماع ، الواجبة

  أتعاب المحاماة

  2365/1/10الئحة 

  ةعام خلفية

ة و (IDEA)قين وتعليم المعقانون مرفوعة بموجب دعوى أو في أي إجراء  قواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالي
ة تم الحكم لصالحك، إذا فيرمونت إن المحكم د -، ف د  -يرھا في تق م بمنحكق ة كجزء من  تحك اة المعقول أتعاب المحام

  .تكاليفال

راء أو  وى إج ب دع ة بموج انون مرفوع يم المعق ة و (IDEA)قين وتعل ة لوالي ات الخاص يم ذوي االحتياج د تعل قواع
تم التكاليف الأتعاب المحاماة المعقولة كجزء من  تحكم بمنحقد  -في تقديرھا  -، للمحكمة فيرمونت م لصالحه لمن ي حك

دفعھا المحامي ي، والتي يجب أن اإلشرافياالتحاد أو المنطقة التعليمية أو  فيرمونتبوالية  التربية والتعليمسواء إدارة 
  :الخاص بك، إذا كان المحامي
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  ؛ أوا، وغير معقولة، أو ال أساس لھةغير مقنع أنھالمحكمة ل تبينشكوى أو دعوى قضائية رفع 

 ؛ أواوغير معقولة، أو ال أساس لھ ةالتقاضي تافھأن أسباب أصبح من الواضح  واصل التقاضي بعد أن 

راء أو  وى إج ب دع ة بموج انون مرفوع يم المعق ة و (IDEA)قين وتعل ة لوالي ات الخاص يم ذوي االحتياج د تعل قواع
م لصالحه لمتكاليف الأتعاب المحاماة المعقولة كجزء من  تحكم بمنحقد  -في تقديرھا  -فيرمونت، للمحكمة  تم الحك ن ي

ة أو بوالية  التربية والتعليمسواء إدارة  اد فيرمونت أو المنطقة التعليمي أنت أو دفعھا ت، والتي يجب أن اإلشرافياالتح
ةلعقد جلسة  ك، إذا كان طلبالمحامي الخاص بك ةأو  االستماع حسب األصول القانوني ام المحكم  القضية المرفوعة أم

  :، مثلالئقةية أغراض غير أل قد تم تقديمھا االحق

 مضايقةلل، 

 أوتسبب في تأخير ال لزوم لهلل ، 

 بدون داعالدعوى  أو زيادة تكلفة اإلجراءل. 

  الرسوم منح

  :على النحو التالي اةمحامأتعاب كمعقولة  بمنح رسوممحكمة ال تقضي

  ذي نشأت  األسعاريجب أن تكون الرسوم على أساس دعوىالسائدة في المجتمع ال ه ال تماعجلسة أو  في  االس
بة  ذا اللبالنس ةھ دمات المقدم ودة الخ وع وج تخدام أي. ن ن اس وم ال ةأو مضاعف آتمكاف ال يمك حتساب الرس
 .الممنوحة

  انون بموجب دعوى أو ما يتصل بھا من تكاليف في أي إجراء ال يتم رد الرسوم و يتم منحال يم المعق قين وتعل
(IDEA) د للخدمات  فيرمونتاصة لوالية قواعد تعليم ذوي االحتياجات الخو ؤداة بع ك الم دم ل عرضا أن يق

 :إذاتسوية لل خطيا

o ادة  تم ي حددتھا الم ة الت ة الزمني وائحمن  68العرض في غضون المھل ةال الل لإلجراءات  فيدرالي
ى مستوى الالأو  االستماع حسب األصول القانونيةفي حالة جلسة  -المدنية أو   –ة يوالمراجعة عل

 ؛جراءاتاإلأن تبدأ  قبل أيام 10 زيد علىما ال يفي

o ؛ وتقويمية أيام 10العرض في غضون  أال يتم قبول 

o ه الذي الحكمأن  االستماعالمسؤول اإلداري لجلسة المحكمة أو  ترى را  حصلت علي رأخي يس أكث  ل
 .لتسويةامالءمة لك من عرض 

o اة  يتم الحكمقد ف، دوعلى الرغم من ھذه القيو ك بمنح أتعاب المحام اليف ذات الصلة ل ان إذا كوالتك
 .رفض عرض التسويةل الجوھريةلديك مبرراتك نت اوك الحكم لصالحك

  اعأي بالرسوم المتصلة يتم منح ال ق اجتماعاتمن  اجتم يم  فري امج التعل ردي برن دإال إذا  (IEP)الف م عق  ت
 .قضائية بدعوىدارية أو إجراءات االجتماع نتيجة إل

  طة كما ھو موضح تحت عنوان الوساطةالوسا رسوم منح يتمال. 

o  اع  - ايجاد الحلاجتماع وان اجتم اد حلكما ھو موضح تحت عن اع  - ايج ر اجتم تم ال يعتب ده ي عق
تماعنتيجة لجلسة  ة أو  اس ذلك ال دعوى قضائيةإداري ر جلسة ي، وك تماععتب ة أو  اس دعوى إداري

 .ھذه أتعاب المحاماةمنح ألغراض  قضائية
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 انون بموجب  يتم الحكم بمنحھامبلغ أتعاب المحاماة التي  -حسب االقتضاء  -مة تخفيض ويجوز للمحك يم ق تعل
 :الخاصة، إذا وجدت المحكمة أن تعليم ذوي االحتياجات تعليماتو (IDEA)قين والمع

o  ع إجراء أو أثناء  -، أو المحامي الخاص بك تنأقيامك زاعب -دعوى رف ائي للن رار النھ ل الق  تأجي
 ؛غير معقول على نحو

o  اة اب المحام غ أتع ممبل ى الحك اء عل ه بن ول يتجاوز  المستحق الحصول علي ر معق سعر بشكل غي
ة من جانب المحامين  ارةالساعة السائدة في المجتمع لخدمات مماثل ة من المھ ى درجة مماثل ، عل

 ؛خبرة، والوالسمعة

o  ت تغرقالوق ة  المس ة المقدم دمات القانوني الغوالخ ت مب افي كان ىلنظر اب ھ ة إل راء طبيع أو  اإلج
 ، أوالدعوى

o  ةقدم يالمحامي الذي يمثلك لم اد أو  البيانات الصحيحة لمنطقتك التعليمي إشعار في  اإلشرافياالتح
وى  ب دع ةطل ول القانوني ب األص وان  حس ت عن و موضح تح ا ھ كوى الكم ول ش ب األص حس

 .القانونية

 ك ع ذل وم، وم ن تق ة ا ل ين لبلمحكم وم إذا تب ة أن خفض الرس ةلمحكم ة  الوالي أو المنطق
ائي  اإلشرافياالتحاد أو التعليمية  رار النھ ى الق ول عل ر معق أخر بشكل غي أو  لإلجراءت
دعوى اك بموجب  ال اك انتھ ان ھن ام نصوص أو ك ةأحك ة  الحماي انونلاإلجرائي يم  ق تعل

 .فيرمونتتعليمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و (IDEA)قين والمع
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  قينوتأديب األطفال المعالمتبعة عند جراءات اإل

  المدارسفي عاملين السلطة 

  4313/1 الئحة

  حدةحالة على تحديد كل 

دة من الحاالت ال كل حالة رسامديدرس العاملون في ال ى حدةفري ان عل ا إذا ك د م د تحدي ر، عن ا  - الموضعة تغيي وفق
  .الطالب لسلوك يرسقانون المداليخالف  الذي المعوقطفل لل امناسب سيكون -االنضباط بالتالية المتصلة  للمتطلبات

  العامة السلطة

وقين فيه تتخذ  الذيحد الإلى  ر المع ال غي ل لألطف ذلكإجراءات من ھذا القبي ن، ك املين في المدرسة ل يمك دة ال  -لع لم
ه ولوك الطالب سل القانون المدرسيالذي ينتھك  المعوقطفل ال إبعاد -أيام دراسية متتالية  10تتجاوز  إيداعه من مكان

دهيالتي يجب أن و( مناسب بديل مؤقت تعليمي محيطفي  ق تم تحدي ردي من جانب فري يم الف امج التعل أو ، (IEP))برن
ام دراسية متصلة 10ال تتجاوز فيما لطفل ا استبعادأيضا  للعاملين بالمدرسةكذلك يمكن . توقيفه، أو محيط آخر في  أي

ا دام بسبب حوادث نفسھاالدراسية السنة  تبعاد منفصلة لسوء السلوك؛ م ذا االس را في يال  ھ انظر ( اإللحاقشكل تغيي
  ).أدناه لتعريففي اأديبي الت االبعادعمليات تغيير الموضع بسبب 

ام  10 مدةالحالي ل ـا/موضعهمن  المعوقلطفل ا ابعادبعد أن يتم  ةأي ام الدراسي، في نفس  دراسية متتالي يجب أن فالع
ام األخالل  - اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليمية متقو ة الي ادالحق ك السنة الدراسية  لالبع وفير -في تل الخدمات  بت

  .خدماتالبالقدر المطلوب أدناه تحت العنوان الفرعي 

  ضافيةاإلسلطة ال

دانظر (إلعاقة الطفل مظھرا السلوك الذي ينتھك قواعد سلوك الطالب  لم يكنإذا  اه اھرظالم  تحدي ان ، و) أدن رك  تغيي
ة  أيام مدرسية متتالية 10من شأنه أن يتجاوز  التأديبي  ةالموضع ق اإلجراءات التأديبي ، يجوز لموظفي المدرسة تطبي

دارس يجب األصحاءألطفال ا طبق علىسي لو أنه، كما نفس المدةلبنفس الطريقة و المعوقذلك الطفل ى لع ، إال أن الم
  .خدماتالالطفل على النحو المبين أدناه في إطار أن توفر الخدمات لھذا 

  .لمثل ھذه الخدمات بديلال المؤقت تعليميال المحيطيحدد للطفل الطفل فريق برنامج التعليم الفردي يحدد 

  الخدمات

تبعادهق الذي والمع الخدمات التي يجب توفيرھا للطفل ديمھا الحالي موضعهمن  تم اس تم تق ديل  محيطفي  ي تعليمي ب
  .قتمؤ

ل فقط ب اإلشرافي مطالبااالتحاد أو تكون المنطقة التعليمية  وقتقديم الخدمات للطف ذي المع تبعاده من موضعه ال م اس  ت
تبعادھمالذين  األصحاءألطفال لالخدمات  كان يقدم إذاأو أقل في ھذا العام الدراسي،  دراسيةأيام  10لمدة  الحالي  تم اس
  .بالمثل
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  :أيام دراسية 10لمعوق الذي يتم استبعاده من موضعه الحالي ألكثر من يجب على الطفل ا

  ة تمكناالستمرار في تلقي الخدمات التعليمي ل من االستمرار في  بحيث ي يم الطف اھج التعل المشاركة في من
؛ لفي برنامج التعليم الفردي للطف التقدم نحو بلوغ األھداف المحددة وإحراز، وضع آخرم، وإن كان في العام
 و

  ي اء  -تلق ديالت -حسب االقتض لوكي وتع دخل س دمات ت لوكي، وخ ي س يم وظيف ة مصممة الو، تقي لمعالج
 .مرة أخرى يتكررانتھاك السلوك بحيث ال 

د تبعاد بع تم اس ل ال أن ي ن الطف اق م ا/موضعهمع الي ـ دة  الح ام  10لم يةأي ان دراس ي، وإذا ك ام الدراس س الع ي نف  ف
م أو أقل دراسية متتاليةأيام  10الحالي لمدة  االستبعاد ن، وإذا ل تبعاد يك ر االس اه( ةللموضع اتغيي ، )انظر التعريف أدن

د – الطفل معلميوذلك بالتشاور مع واحد على األقل من  -ن في المدرسة والعامل عندئذ يحدد ى أي تحدي تكون مدى  إل
دم و -وإن كان في وضع آخر  -ليم العام الزمة لتمكين الطفل من االستمرار في المشاركة في مناھج التعالخدمات  التق

  .المحرز نحو بلوغ األھداف المحددة في برنامج التعليم الفردي للطفل

ة للطفل فريق برنامج التعليم الفردي يحدد ، )انظر التعريف أدناه( ةالموضعتغيير  في االبعادتمثل إذا  الخدمات المالئم
ان في وضع آخر  -التعليم العام  مواصلة المشاركة في مناھج منلتمكين الطفل  دم  ومن مواصلة إحراز –وإن ك التق

  .نحو بلوغ األھداف المحددة الطفل في التعليم الفردي

  المظاھر تحديد

دا (سلوك الطالب  لقواعدق بسبب وجود انتھاك ومعالطفل ال ةتغيير موضعقرار من  دراسيةأيام  10في غضون  ا ع م
ة، )ةوضعموليس تغييرا لل ،أو أقل متتاليةدراسية أيام  10لمدة  االستبعاد اد أو  فيجب أن تقوم مع منطقتك التعليمي االتح
رافي امج اإلش ق برن ي فري ين ف ردي ، واألعضاء المعني يم الف ذي (التعل و ال ى النح ك تعل دده ل ةح ك التعليمي أو  منطقت

بمراجعة جميع الب) اإلشرافياالتحاد  ا فمعلومات ذات الصلة في ملف الطال ردي ، بم يم الف ك التعل للي ذل أي و، لطف
  :مھا لك لتحديد ما يلييتقد يتمصلة لمدرس، و أي معلومات ذات لمالحظات 

  ؛ أوإعاقة الطفلوأساسية ب، أو كانت له عالقة مباشرة سببهإذا كان السلوك المعني 

  ة إذا كان السلوك المعني نتيجة مباشرة اد أو لفشل منطقتك التعليمي يم في  اإلشرافياالتح امج التعل ذ برن تنفي
 .الفردي للطفل

ينوأنت، اإلشرافياالتحاد أو  حددت منطقتك التعليميةإذا  ردي  ، واألعضاء المعني يم الف امج التعل ق برن ل لفي فري لطف
  .من مظاھر إعاقة الطفل مظھركسلوك الحدد يتيجب أن ف قد تحققت؛أن أيا من ھذه الشروط 

ينوأنت، اإلشرافياد االتحأو  حددت منطقتك التعليميةإذا  ردي  ، واألعضاء المعني يم الف امج التعل ق برن ل لفي فري لطف
لوك أن  يالس رة  المعن ة مباش و نتيج ة ھ ك التعليمي اد أو لفشل منطقت رافياالتح ردي  اإلش يم الف امج التعل ذ برن ي تنفي ف

  .ھذهأوجه القصور ج اتخاذ تدابير فورية لعال اإلشرافياالتحاد أو  فيتعين على منطقتك التعليمية، للطفل
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  السلوك كان مظھرا من مظاھر إعاقة الطفلأن تحديد 

ينوأنت، اإلشرافياالتحاد أو  حددت منطقتك التعليميةإذا  ردي  ، واألعضاء المعني يم الف امج التعل ق برن ل لفي فري لطف
  :إماالتعليم الفردي فريق برنامج فيتعين على  ؛من مظاھر إعاقة الطفلا مظھريمثل  المعنيأن السلوك 

  وظيفيا سلوكياقد أجرى تقييما  اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليمية تكن ، ما لم وظيفيسلوكي إجراء تقييم 
 ، أو، وتنفيذ خطة تدخل سلوكي للطفلالموضعةالسلوك الذي أدى إلى تغيير في  قبل حدوث

 حسب االقتضاء  - وعدلھا، يتدخل السلوكخطة ال راجع ؛قد وضعت بالفعلالتدخل السلوكي  ت خطةإذا كان- 
 .للتصدي للسلوك

وان الفرعي  فيما عدا ة، يجب أن الخاصة الحاالتعلى النحو المبين أدناه تحت العن د منطقتك التعليمي اد أو  تعي االتح
ر توافق على  اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةنت ا، إال إذا كتم ابعاده منهالطفل إلى الموضع الذي  اإلشرافي تغيي

  .كجزء من تعديل خطة التدخل السلوكيالموضعة 

  الخاصة الحاالت

ذلكالسلوك مظھرا من مظاھر إعاقة الطفل سواء كان  م يكن ك ه ، أو ل املينيجوز فإن اد المدرسة ب للع ى إبع الطالب إل
  :إذا كان الطفل، دراسيا يوما 45لمدة تصل إلى ) لطفلل فريق برنامج التعليم الفردي يحدده( مؤقتتعليمي بديل  محيط

  في ، أو في المباني المدرسيةأو ، المدرسة أو لديه سالح في المدرسةإلى ) انظر التعريف أدناه( اسالحيحمل
د ب أح عة ل يةرسالمد المكات لطة إدارة الخاض يم س ة والتعل تبالتربي ة فيرمون ة أو  ،والي ة التعليمي أو المنطق

 ؛االتحاد الرقابي

  اه(ر المشروعة المخدرات غي يستخدمأو حيازة عمد تقد ع أو )انظر التعريف أدن روج، أو يبي واد  ي ع الم لبي
ة  اه(الخاضعة للرقاب ف أدن ا  )انظر التعري زال بينم يال ي ة ف ي أو ، المدرس ةداخل ف ى المدرس ي مبن ، أو ف

ب يم سلطة إدارة ل الخاضعة المدرسة  مكات ة والتعل تبالتربي ة فيرمون ة ا ،والي ة أو أو المنطق اد لتعليمي االتح
 ؛الرقابي

 أو شخص آخر في المدرسة، أو في المباني المدرسيةب) انظر التعريف أدناه(إصابات بدنية خطيرة  قد ألحق ،
دارس الخاضعة أحد مكاتب في  يم سلطة إدارة لالم ة والتعل تبالتربي ة فيرمون ة أو  ،والي ة التعليمي أو المنطق

 ؛االتحاد الرقابي

  تعاريف

يعني المخدرات أو المواد األخرى التي تم تحديدھا في إطار الجداول األول والثاني والثالث " لخاضعة للرقابةالمواد ا"
ي  ع ، أو الخامس ف موالراب م رق ة ) ج( 202 القس واد الخاضعة للرقاب انون الم دة (من ق ات المتح تور الوالي ة دس الئح

  )).ج( 812 كود 21رقم

ي تللرقابة، ولكن ال  د خاضعةتعني موا "المخدرات غير المشروعة" ة الت ا شمل المواد الخاضعة للرقاب تم حيازتھ أو ي
انونيأو استخدامھا  التي يتم حيازتھا، أو مرخصصحية رعاية  متخصصتحت إشراف  استخدامھا تحت أي  بشكل ق

  .الفيدراليالقانون  نصوصآخر من  نصسلطة أخرى بموجب ھذا القانون أو في ظل أي 
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ه " بدنية خطيرة صاباتإ" ى يقصد ب ىالمعن ق عل ذي يطل رةإ''لمصطلح ا ال ة خطي رة  "صابات بدني ا للفق من ) 3(وفق
  .من قانون الواليات المتحدة 18من الباب  1365من المادة ) ح(الفقرة الفرعية 

ى ) 2(وفقا للفقرة  "سالح خطير''لمصطلح الذي يطلق على االمعنى يقصد به " سالح" رة األول ادة ) ز(من الفق من الم
  .قانون الواليات المتحدة من 18 البابمن  930

  اإلخطار

 في المتمثل قراراليتم فيه إتخاذ الذي  اليومفي  اإلشرافي إخطارك بقرار اإلبعاداالتحاد أو  منطقتك التعليمية يجب على
  .اإلجرائية ايةالحم وأن تمنحك كذلك إشعارقواعد سلوك الطالب، لالطفل بسبب وجود انتھاك  موضعةتغيير 

  التأديبي اإلبعادبسبب  الموضعةتغيير 

  4313/7 الئحة

  :إذا الموضعةفي  اتغيير التعليمي الحاليموضعه من  المعوقالطفل  إبعاد يعد

 ؛ أودراسيا متتاليايوما  10ألكثر من  كان اإلبعاد 

 التي تشكل نمطا لألسباب التالية اإلبعادالطفل قد تعرض لسلسلة من عمليات  كان: 

  ؛اسيفي العام الدر مدرسيةأيام  10أكثر من  تبلغ في إجمالھا اإلبعادسلسلة من عمليات 

  ادفي الحوادث السابقة التي أسفرت عن سلسلة من عمليات  هلى حد كبير سلوكإسلوك الطفل مماثل أن ؛ اإلبع
 أو

  على النحو التالي أخرىعوامل: 

o  عملية إبعادكل مدة طول، 

o وفيهلطفل ذي تم إبعاد الاالوقت  إجمالي مقدار ، 

o  ؛ ولبعضھا البعض اإلبعاد مراتقرب 

o  من  حدةعلى أساس كل حالة على  الموضعةفي  تغييراما إذا كان نمط عمليات اإلزالة يشكل يتحدد
م، وإذا اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليميةقبل  هالطعن  ت ه يكون ، في ة من فإن خاضعا للمراجع

 .القضائيةوالدعاوى القانونية األصول خالل 

  المحيطتحديد 

  4313/2 الئحة

ق  ردييجب أن يحدد فري يم الف امج التعل ديل  محيط  (IEP)برن ادمؤقت ب ي  لحاالت اإلبع لالت را تمث ، للموضعة تغيي
  .الخاصة أعاله والحاالت ،ضافيةاإلسلطة ال وحاالت اإلبعاد تحت عنواني

  االستئناف

  4313/3 الئحة

د جلسة  اللتماس) انظر أعاله(صول القانونية حسب األشكوى  رفعيمكنك  م عق ة إذا ل استماع حسب األصول القانوني
  :توافق على/يوافق
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  ؛ أوھذهبموجب أحكام االنضباط  يتم اتخاذه الموضعةأي قرار بشأن 

  أعاله المذكورةمظاھر التحديد. 

ديم شكوى  اإلشرافياالتحاد أو  لمنطقتك التعليميةيجوز  ةحسب األصوتق د جلسة ) انظر أعاله( ل القانوني لطلب لعق
ى المإذا كان يعتقد أن اإلبقاء على  استماع حسب األصول القانونية ؤدي إل ذاءوضع الحالي للطفل يحتمل أن ي ل ل إي لطف

  .لى حد كبيرإ أو لآلخرين

  االستماعسلطة ضابط 

ة مسؤول ذياالستماع  يجب أن يعقد جلسة االستماع حسب األصول القانوني ذكورة ال ه الشروط الم وافر لدي تحت  تت
  :يمكن لمسؤول جلسة االستماع. اذ قرارتخيو جلسات استماع محايدمسؤول العنوان الفرعي 

 مسؤول جلسة االستماع، إذا تم إستبعاده منهمعاق إلى الموضع الذي اللطفل ا إعادة: 

o  أوالمدارسالعاملين في سلطة تحت عنوان  الواردةشروط ليمثل انتھاكا ل اإلبعادأن ، 

o  ؛ أوإعاقة الطفل من مظاھر امظھركان أن سلوك الطفل ھو 

ى محيطوضع الطفل المعوق مطلب تغيير  دة ال تتجاوز  مؤقت تعليمي مناسب إل ا  45لم رريوم ك إذا ق يا، وذل  دراس
ى وضع الحالي للطفل المأن الحفاظ على  مسؤول جلسة االستماع ؤدي إل ذاءيحتمل أن ي ل أو لآلخريل إي ى حد إ نلطف ل

  .كبير

ى  اإلشرافياالتحاد أو  منطقتك التعليمية ت، إذا كانھذهجلسة االستماع جراءات يمكن تكرار إ ل إل د أن عودة الطف يعتق
  .لى حد كبيرإ لطفل أو لآلخرينل إيذاءيحتمل أن يؤدي إلى الموضع األصلي 

  تعجيل جلسة االستماع حسب األصول القانونية

اد أو  منطقتك التعليميةأو  أحد الوالدين عندما يتقدم ةشكوى  اإلشرافياالتح د جلسة  حسب األصول القانوني لطلب عق
واردةاستماع جلسة  يتم عقديجب أن فاستماع،  ات ال اوين إجراءات الشكاوى  وفق المتطلب حسب األصول تحت العن
ة ات االقانوني تماع ال، جلس كاوى لس ة حسب األصوللش ب، القانوني ه يج وم إ إال أن يمأن تق ة والتعل ة ل دارة التربي والي

ةعقد جلسة ب يترتبفيرمونت  ة استماع عاجل ي يجب أن و، حسب األصول القانوني دالت ا من  20في غضون  تعق يوم
  .بعد جلسة االستماع دراسيةأيام  10في غضون  قرارؤدي إلى تيجب أن عقد جلسة االستماع كما  طلبتاريخ 

االتفاق كتابة على التنازل عن االجتماع ، أو توافق على استعمال  حاد الرقابياالتما لم يكن لديك ولدى مدرسة حي أو 
ة  ام من تلقي إشعار الشكوى اإلجراءات القانوني الوساطة ، وعقد اجتماع القرار يجب أن يحدث في غضون سبعة أي

  .الواجبة

م توافق أنت و –يجب أن يتم اجتماع اليجاد حل  ة ما ل اأو  منطقتك التعليمي ازل عن د االتح ى التن ا عل اإلشرافي خطي
اطة  ة الوس ى عملي ان عل اع، أو تتفق ك  –االجتم عار الشكوى حسب وذل ي إش ن تلق ة م ام تقويمي بعة أي ي غضون س ف

  .األصول القانونية

يوما من تاريخ  15ما لم تكن المسألة قد تم حلھا بما يرضي كال الطرفين في غضون االستماع يمكن المضي في جلسة 
  .القانونية حسب األصوللشكوى استالم ا

تأنفيجوز ألي طرف أن  ة  يس ي جلس رار ف تماعالق ة  اس ة معجل ة حسب األصول القانوني نفس الطريق ه ب ي يمكن الت
  ).أعاله االستئنافاتانظر ( االستئناف في أي جلسة استماع أخرى حسب الصول القانونية

  االستئنافات أثناء الموضعة

  4313/4 الئحة

ةتتقدم أنعندما  اد أو  ت أو منطقتك التعليمي ى النحو الموصوف أعاله  -اإلشرافي االتح حسب األصول شكوى ب -عل
ةما لم (ال بد للطفل ف، المتصلة بالمسائل التأديبية القانونية اد أو  تتفق أنت منطقتك التعليمي ى خالف اإلشرافي االتح عل

ة مسؤول االستماع في انتظار صدور قرار مؤقت بديل تعليمي محيطفي  أن يظل) ذلك رة الزمني ، أو حتى انقضاء الفت
  .، أيھما أسبقالعاملين في المدارسسلطة تحت عنوان  والواردعلى النحو المنصوص عليه  لإلبعاد
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  بعد لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة المؤھلين غيرالحماية لألطفال 

  4313/5 الئحة

  الحماية العامة

ى تحديد أن  لم يتمإذا كان  يم  الطفل مؤھل للحصول عل ، وينتھك والخدمات ذات الصلة ةالخاصذوي االحتياجات تعل
بالسلوك قبل أن ) كما ھو محدد أدناه( علم اإلشرافي لديھااالتحاد أو  منطقتك التعليميةولكن  - قواعد سلوك الطالبأحد 
ل ل يمكن فإنه، معاقاأن الطفل كان  - إلى اتخاذ إجراءات تأديبية يؤدي اتلطف ذكورة  إثب ة الم واع الحماي وع من أن أي ن

  .في ھذا اإلشعار

  أساس من المعرفة عن المسائل التأديبية

اق إذالديھم مع رقابياتحاد أو  يجب افتراض أن أي منطقة تعليمية ل مع ل ھو طف وع السلوك ، لومات بأن الطف ل وق قب
  :الذي أدى إلى حدوث اإلجراء التأديبي

  ة مناسبة قلقك خطيا للعاملين بالمنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي أو أنك أعربت عن م وكالة تعليمي أو معل
 ؛والخدمات ذات الصلة ةالخاصذوي االحتياجات تعليم إلى  بحاجة طفلكلطفل ا

 يم اأھلية ب متعلقاتقييما  تطلب أنك ى التعل يم لحصول عل  والخدمات ذات الصلة ةالخاصذوي االحتياجات تعل
 ؛ أوفيرمونتقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية و (IDEA)قين وتعليم المعقانون فقا و

  د أن معلم الطفل أو أحد العاملين اد اإلشرافي ق ة أو االتح ة التعليمي أعرب عن شواغل محددة حول بالمنطق
رة  ال مباش داه األطف ذي أب لوك ال ن الس ط م ود نم ات الوج يم ذوي االحتياج دير تعل ن خاصة لم ره م أو لغي

 .االتحاد الرقابيأو  في منطقتك التعليميةالموظفين المشرفين 

  :، إذالديھم تلك المعرفة اإلشرافياالتحاد أو منطقتك التعليمية ال يمكن اعتبار أن 

  ؛ أوةالخاصذوي االحتياجات تعليم جراء تقييم للطفل أو رفض خدمات والد الطفل بإلم يسمح 

 ه يكون الطفل قد تم أن رر تقييم اق تحت  وتق ل مع انون أال يكون طف يم المعق يم و (IDEA)قين وتعل قواعد تعل
 .فيرمونتذوي االحتياجات الخاصة لوالية 

  الشروط التي تنطبق إذا لم يكن ھناك أساس من المعرفة

ا إذا  ة ضد األط -لم يكن لدى منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي علم دابير تأديبي اذ ت ل اتخ ال قب ل  -ف أن الطف من ب
ة وان الفرعي أساس اذوي اإلعاق اله تحت العن و الموصوف أع ى النح ة، عل ائل التأديبي ن أجل المس ة م تم ، لمعرف في

  .تصرفات مماثلةب قاموالتدابير التأديبية التي تطبق على األطفال غير المعوقين الذين للطفل إخضاع ا
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يم لل إال أنه ي إذا تم طلب إجراء تقي ة الت رة الزمني ل خالل الفت تم إخضاع طف ل ي ا الطف ةفيھ دابير التأديبي يجب أن ف، للت
  .جري التقييم بطريقة معجلةي

ي تحدد يظل، وحتى يكتمل التقييم ل في المواضع الت دارسالطف ة في الم ي يمكن أن تشمل و، ھا السلطات التعليمي الت
  .تعليميةخدمات  أيالطرد من دون التوقيف أو 

ه  -الطفل من ذوي اإلعاقة  ر أن تقرإذا  ذي أجرت ةمع األخذ بعين االعتبار المعلومات من التقييم ال أو  منطقتك التعليمي
ذوي االحتياجات تعليم يجب أن يوفر  االتحاد الرقابيأو فإن منطقتك التعليمية  -اإلشرافياالتحاد  والخدمات  ةالخاصل

تل ذوي االحتياجات الخاصة تعليم وقواعد  (IDEA)قين وتعليم المعقانون لذات الصلة وفقا  ك والية فيرمون ا في ذل ، بم
  .المذكورة أعاله التاديبيةاالحتياجات 

  إنفاذ القانون والسلطات القضائيةاإلجراء بفعل و اإلحالة إلى

  4313/6 الئحة

  :ال شيء في ھذه القواعد 

  أوات المختصةھا طفل معاق إلى السلطجريمة ارتكباإلبالغ عن وكالة أي يحظر على ، 

 ة  قوانينإنفاذ  سلطات يمنع ق الوالي ق بتطبي ا يتعل وانين والسلطات القضائية من ممارسة مسؤولياتھا فيم الق
 .على الجرائم المرتكبة من قبل األطفال ذوي اإلعاقةالوالية ن يانوقوالفيدرالية 

  السجالتإحالة 

ة إذا  ة تعليمي ت منطق اد أو أبلغ رافياالتح ن  اإلش ة ع اقجريم ل مع ا طف ة، ارتكبھ ة التعليمي إن المنطق اد أو  ف االتح
  :اإلشرافي

  ا ينبغي أن يضمن أن نسخا من تم إحالتھ سجالت تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والسجالت التأديبية للطفل ي
 ؛ والجريمةبإبالغھا عن وكالة ال التي تقومللنظر فيھا من قبل السلطات 

 ى المدى المسموح حتياجات الخاصة والسجالت التأديبية للطفل سجالت تعليم ذوي االحيل نسخا من ت فقط إل
 ).FERPA(الخصوصية و التعليميةحقوق األسرة  بموجب قانونبه 
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  على نفقة الدولةمستقلة في مدارس  األبوية اإللحاقمتطلبات 

  متطلبات عامة

  2368/4 الئحة

ة ذوي او (IDEA)قين وتعليم المعقانون ال يلزم  ة قواعد تربي ة أو فيرمونت الحتياجات الخاصة لوالي اطق التعليمي المن
يم ب االتحاد اإلشرافي ك  -دفع تكاليف التعل ا في ذل يم ذوي االحتياجاتبم  كطفلل -والخدمات ذات الصلة  ةالخاص تعل

تقلة إذا كانال ة مس ي مدرس اق ف ة أو تمع ك التعليمي اد  منطقت هاالتح وفر ل رافي ي بمن امجاني اعام اتعليم اإلش  ااس
)FAPE( ،ةومع ذلك ، فإن . اخترت وضع الطفل في مدرسة مستقلةبينما ة التعليمي اد أو  المنطق حيث  اإلشرافياالتح

ا طفلك  يدرجالمستقلة حيث أن  ةرسالمد توجد د احتياجاتھ انون في إطار ضمن الفئة التي تع يم المعق  (IDEA)قين وتعل
ة و ة ذوي االحتياجات الخاصة لوالي م وضعھفيرمونت فيقواعد تربي ذين ت ال ال ق باألطف ا يتعل ائھم في  مم ل آب من قب

  .مدارس المستقلة

  

  مدارس المستقلةفي ال اإللحاقتكاليف  سداد

، شرافياالتحاد اإلأو  المنطقة التعليميةصلة تحت سلطة خدمات ذات  وأ اخاص افي السابق تعليمقد تلقى إذا كان طفلك 
ة تدائية أو مدرسة ثانوية مستقلة من دون موافقة أو اإلحالة من قبل مدرسة تسجيل طفلك في مدرسة ابتختار أنت و تابع

ل ملك أن تسددبوكالة ال االستماعجلسة فيمكن أن تلزم المحكمة أو مسئول ، اإلشرافياالتحاد أو  للمنطقة التعليمية  مقاب
  :ذاإتغطية تكاليف ھذا االلتحاق 

 ام مجاني مناسب  توفروكالة لم ن الأالمحكمة أو  االستماعول جلسة مسؤ وجد ك في ) FAPE(تعليم ع لطفل
 ، واإللتحاق ھذاالوقت المناسب قبل 

 مناسب المستقل اإللحاق أن. 

o  ن، حتى لو مناسب موضعكمأن بلمحكمة أو ا االستماعقد يحكم مسئول جلسة م تك ة  ل  اإللحاقعملي
 .اإلشرافي االتحادأو  قة التعليميةالمنطالتي تنطبق على التعليم الذي تقدمه  الواليةتفي بمعايير 

  قيود على السداد

  :في الفقرة أعاله إذامذكورة التكاليف ال أو رفض سداد تخفيضويمكن 

 اع لل ردي خالل آخر اجتم يم الف امج التعل ق برن غ فري م تبل امج التعليمل رديي البرن ل  تهحضر  (IEP)ف قب
أو االتحاد اإلشرافي  المنطقة التعليميةرح من جانب المقت اإللحاقبرفضكم طفلك من المدرسة العامة  استبعاد

اب الخاص بك التابع له لتوفير  رح االكتت م رفض مقت ذي ت والتي لم يتم إبالغ فريق برنامج التعليم الفردي ال
، بما في ذلك لطفلك) FAPE(تعليم عام مجاني مناسب على تقديم  االتحاد الرقابيعن طريق مدرسة حي أو 

 ، أولى نفقة الدولةمستقلة عفي مدرسة  مغبتكم في تسجيل طفلك، ورمخاوفكم ذكر

  ى بھذه المعلومات إشعار خطي  ترسل أيلم ةإل ة التعليمي اد أو  المنطق د اإلشرافياالتح ا ال يزي  10عن  فيم
 ؛طفلك من المدرسة العامة استبعادقبل ) يوم عمل تكون فيعطالت بما في ذلك أي (أيام عمل 

 بق اخطي اإشعارلك  اإلشرافياالتحاد  وسية أأرسلت اإلدارة المدر ك  اعن عزمھ امس يم طفل ك (تقي ا في ذل بم
ب كانبيان عن الغرض من التقييم الذي  وال امناس ل  )ومعق تبعادقب ة اس ك من المدرسة العام م ،، طفل ولكنك ل

 ؛ أولتقييما من أجلالطفل  تحضر

  النيةكانت غير عق أفعالكبناء على ما توصلت إليه المحكمة بأن. 

  :، فإن تكلفة السدادومع ذلك

 شعار إذااإللعدم تقديم  اھأو رفض تقليلھاال يتم يجب أ: 

o ؛من تقديم اإلشعارمدرسة منعتك ال 
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o  ؛ أومسؤوليتك عن تقديم اإلشعار المذكور أعالهبشأن لم تتلق إشعارا 

o وكلطفل االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله من المرجح أن ينتج عنه ضرر بدني كان ، 

 ا - االستماعجلسة  ولمسؤلسلطة التقديرية للمحكمة أو ل وفقا - ال يمكن  نعبسبب عجزك  رفضھاأو  تقليلھ
 :كان ذاإار المطلوب تقديم اإلشع

o أوليزيةجالقراءة أو الكتابة باللغة اإلن ال يمكنك ، 

o خطير لطفلكإنفعالي ضرر  شرط أعاله من المرجح أن ينتج عنهلاالمتثال ل. 

 

 

 


