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اإلشعار الخطي المسبق
الئحة 1/1/2365

اإلشعار
إن منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديك ملزمان بمنحك إشعارا خطيا )قدم بياناتك الدقيقة خطيا( ،عندما:


يقترح أن يبدأ أو يغير:
 oالھوية،
 oالتقييم،
 oاإللحاق التعليمي لطفلكم ،أو
 oتوفير تعليم عام مجاني مناسب ) (FAPEلطفلكم؛ أو



يرفض أن يبدأ أو أن يغير الھوية ،أو التقييم ،أو الوضع التعليمي لطفلك م أو ت وفير تعل يم ع ام مج اني مناس ب
) (FAPEلطفلكم.

محتوى اإلشعار
اإلشعار الخطي يجب أن:


يذكر اإلجراءات التي تقترحھا أو ترفض اتخاذھا المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي؛



يشرح السبب وراء قيام المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي الت ابع ل ه ب اقتراح أو رف ض اتخ اذ اإلج راءات
الالزمة؛



يذكر كل إجراء تقييم ،أو تقدير ،أو تسجيل ،أو تقرير تتبع ه المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه
للبت في اقتراح أو رفض إتخاذ إجراء؛



يتض من إق رارا بأن ك ل ديك الحماي ة بموج ب أحك ام الحماي ة اإلجرائي ة لق انون تعل يم المع وقين )،(IDEA
وقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت؛



يبين لك كيف يمكنك الحصول على بيان الحماية اإلجرائية إذا كان اإلجراء الذي تقترحه أو ترفض ه المنطق ة
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ال يمثل إحالة أولية للتقييم؛



يتض من المص ادر الت ي يمكن ك االتص ال بھ ا للحص ول عل ى مس اعدة لفھ م ق انون تعل يم المع وقين )،(IDEA
وقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت؛



يذكر أي خيارات أخرى اتخذھا فريق برنامج التعليم الفردي ) (IEPلطفلكم ،وأسباب رفض ھذه الخيارات؛
و



يقدم بيان باألسباب األخرى القتراح المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له أو رفضھما إجراء ما.
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اإلشعار بلغة مفھومة
يجب أن يكون اإلشعار:


مكتوبا بلغة مفھومة لعامة الناس؛ و



متوفرا بلغتك األم ،أو أي وسيلة تواصل أخرى تستخدمھا ،ما لم يكن من الواضح أنه ليس من المج دي القي ام
بذلك.
 oإذا كانت لغتك األم أو أي وسيلة تواصل أخرى ليست لغة مكتوبة؛ فيجب أن تكفل المنطقة التعليمية
أو االتحاد اإلشرافي التابع له أن:


يتم ترجمة اإلشعار لك شفويا بوسائل أخرى بلغتك األم أو وسيلة تواصل أخرى؛



تفھم مضمون اإلشعار؛ و



يكون ھناك دليل خطي على أنه قد تم الوفاء بكل من  1و .2

اللغة األم
الئحة فيدرالية  34كود § 29/300
يقصد باللغة األم – في حالة استخدامھا مع فرد ذي مستو إتقان لغة إنجليزية محدود – ما يلي:


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



أن تكون لغة االتصال المباشر مع الطفل )بما في ذلك عند تقييم الطفل( ،وأن تكون اللغة المستخدمة عادة مع
الطفل في المنزل ،أو في بيئة التعلم.



بالنس بة للش خص المص اب بالص مم أو ب العمى ،أو للش خص ال ذي ل يس لدي ه أي لغ ة مكتوب ة ،تك ون وس يلة
التواصل ھي تلك التي يستخدمھا الشخص عادة )مثل لغة اإلشارة ،أو طريقة برايل ،أو لغة الشفاه(.

البريد الكتروني
الئحة ) 1/1/2365ح( )(4
إذا كانت المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي يمنح اآلباء حق اختيار اس تالم الوث ائق ع ن طري ق البري د االلكترون ي،
فيمكنك اختيار تلقي ما يلي عن طريق البريد االلكتروني :


اإلشعار الخطي المسبق؛



إشعار الحماية اإلجرائية؛ و



اإلشعار المتعلق بالشكوى حسب األصول القانونية.

حقوق اآلباء في تربية ذوي االحتياجات الخاصة

–-6

إدارة التربية والتعليم بفيرمونت

الموافقة األبوية
الئحة 3/1/2365

تعريف الموافقة
تعني الموافقة:


أنه قد تم إحاطت ك بالكام ل باس تخدام لغت ك األم أو أي طريق ة تواص ل أخ رى )مث ل :لغ ة اإلش ارة ،أو طريق ة
برايل ،أو التواصل عن طريق حركة الشفاه( بجميع المعلومات حول اإلجراء الذي تمنح موافقتك بشأنه.



أنك تفھم وتوافق خطيا على ھذا اإلجراء ،وأن الموافقة تبين ھذا اإلجراء وتذكر الس جالت )إن وج دت( الت ي
سيتم اإلعالن عنھا ،ولمن؛ و



أنك تدرك أن الموافقة طوعية من جانبك ،وأنك يمكنك سحب موافقتك في أي وقت.



أن سحبك لموافقتك ال ينفي )يلغي( اإلجراء الذي تم بعد تقديمك لموافقتك وقبل سحبك لموافقتك.

الموافقة على التقييم األولي
ال يمكن للمنطقة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه إج راء تقي يم أول ي لطفل ك  -لتحدي د م ا إذا ك ان الطف ل م ؤھال
بموجب قانون تعليم المعوقين ) ، (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت  -قبل أن يقوم أوال:


بمنحك إشعارا خطيا مسبقا باإلجراءات المقترحة.



بالحصول على موافقتك على النحو المبين في إطار بند موافقة اآلباء.

يجب أن تبذل المنطقة التعليمية أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه جھ ودا معقول ة للحص ول عل ى الموافق ة المس تنيرة عل ى
إجراء تقييم أولي ليقرر ما إذا كان طفلك يعاني من إعاقة.
إن موافقتك على التقييم المبدئي ال تعني أنك قد منحت موافقت ك أيض ا للمنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه
للبدء في تقديم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة لطفلك.
إذا كان طفلك مقيدا بإحدى المدارس العامة ،أو أنك تسعى لتسجيل طفلك في إحدى المدارس العامة ،وكنت ق د رفض ت
منح موافقتك أو تخلفت عن الرد عل ى الموافق ة عل ى طل ب ت وفير تقي يم أول ي ،فإن ه يمك ن للمنطق ة التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي التابع له ،ولكن ال يشترط أن:


يستمر في متابعة ھذه التقييمات من خالل السعي وطلب الوساطة ،واس تخدام األص ول القانوني ة ،أو مراجع ة
البيانات الموجودة.



يقرر عدم االستمرار في التقييم ،ويوثق مبرراته للقيام بذلك في سجل الطفل.
 oل ن تخ الف المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه ،ول ن تنتھ ك التزاماتھ ا بإلح اق،
وتصنيف ،وتقييم طفلكم في حالة عدم قيامه بتقييم طفلكم في ظل ھذه الظروف.
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موافقة أولياء األمور على الخدمات
يجب أن تحصل المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلش رافي الت ابع ل ه أو تق وم بب ذل جھ ودا معقول ة للحص ول عل ى الموافق ة
المستنيرة قبل توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة لطفلك للمرة األولى.
إذا لم تستجيب لطلب منح موافقتك على حصول طفلك على تعليما ل ذوي االحتياج ات الخاص ة ،والخ دمات ذات الص لة
للمرة األولى ،أو إذا كنت ترفض منح مثل ھذه الموافقة؛ فإن المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي الت ابع ل ه ل ن تعتم د
الوساطة ،أو الشكوى بشأن اإلجراءات الواجبة  ،أو اجتماع الحكم ،أو جلسة استماع نزيھة حسب األصول القانونية.
إذا لم ترد على طلب منح موافقتك على حصول طفل ك عل ى تعل يم ل ذوي االحتياج ات الخاص ة ،والخ دمات ذات الص لة
للمرة األولى ،أو إذا كنتم ترفض منح مثل ھذه الموافقة؛ فإن المنطقة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه ل ن ت وفر
لطفلك تعليما ل ذوي االحتياج ات الخاص ة والخ دمات ذات الص لة الت ي س عت للحص ول عل ى موافقت ك عليھ ا ،حي ث إن
المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له:


ال تنتھك متطلب توفيرالتعليم العام المجاني المناسب ) (FAPEالمتاح لطفلك لفشلھا في ت وفير تل ك الخ دمات
لطفلك ،و



غير مطالبة بأن يكون لديھا برنامج للتعليم الفردي ) (IEPيلبي أو يضع برنامجا للتعليم الفردي لطفلك لتعل يم
ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة الذي سبق طلب موافقتك عليه.

إلغاء الموافقة األبوية على الخدمات
لديك الحق في إلغاء موافقتك على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في أي وقت قب ل أو بع د ب دء ھ ذه الخ دمات.
إذا قم ت ب ذلك ،ف إن المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه ل ن يطل ب وس اطة أو أي جلس ة اس تماع حس ب
األصول القانونية.
كذلك ،فلن يمكن حماية طفلك فيما يتعلق باالنضباط وفقا للوائح تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
إذا قمت بسحب الموافقة ،فإن طفلك ال يزال محميا من التمييز بموجب القسم .504
يمكنك أن تطلب م ن المدرس ة البح ث ف ي الوس ائل المالءم ة الت ي يك ون طفلك م م ؤھال للحص ول عليھ ا بموج ب القس م
.504

الموافقة األبوية على إعادة التقييم
يجب على المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابعي له الحصول على موافقتك المستنيرة قبل أن يقوم بإعادة تقييم
طفلك ،ما لم يكن بإمكان المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له إثبات:


أنه قد اتخذ خطوات معقولة للحصول على موافقتك على إعادة تقييم طفلك ،و



أنك لم تستجب.

إذا كان طفلك مقيدا ف ي إح دى الم دارس العام ة ،أو كن ت تس عى لتس جيل طفل ك ف ي إح دى الم دارس العام ة ،وكن ت ق د
رفضت منح موافقتك ،أو عجزت عن الرد على طلب الموافقة على تقديم تقييم أول ي؛ فإن ه يمك ن للمنطق ة التعليمي ة أو
االتحاد اإلشرافي التابع له  -ولكن ال يشترط  -أن:
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يس تمر ف ي متابع ة ھ ذه التقييم ات م ن خ الل الس عي والوس اطة ،واس تخدام األص ول القانوني ة ،أو مراجع ة
البيانات الموجودة.



يقرر عدم االستمرار في المضي في التقييم ،مع توثيق مبرراته للقيام بذلك في سجل الطفل.

لن تخالف المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له التزاماته بتحديد موقع ،وتصنيف ،وتقييم طفلك إذا لم تمض ي
في تقييم طفلك في ظل ھذه الظروف.

وثائق الجھود المعقولة للحصول على الموافقة األبوية
يجب أن تحتفظ مدرستك بتوثيق للجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقت ك األبوي ة عل ى إج راء تقييم ات أولي ة،
ولتوفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة األولى ،وإلعادة تقي يم وتحدي د موق ع اآلب اء تح ت
وصاية الوالية إلجراء التقييمات األولية .ويجب أن تشتمل الوثائق عل ى س جل لمح اوالت المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي التابع له في ھذه المجاالت ،مثل:


سجالت تفصيلية للمكالمات الھاتفية التي تم إجراؤھا أو محاولة إجراؤھا ونتائج تلك المكالمات؛



نسخ من المراسالت التي يتم إرسالھا إليك ،وأي ردود واردة؛ و



سجالت تفصيلية للزيارات التي تمت إلى منزلك أو مكان عملك ،ونتائج تلك الزيارات.

متطلبات أخرى للموافقة
إن موافقتك ليست مطلوبة قبل قيام المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له بما يلي:


مراجعة البيانات الموجودة كجزء من تقييم أو إعادة تقييم طفلك؛ أو



إعطاء طفلك اختبار أو تقييم آخر يتم إعطاؤه لجميع األطفال ،إال إذا كان مطلوب موافق ة آب اء جمي ع الط الب
قبل ذلك االختبار أو التقييم.

ل ن تتخ ذ المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع م ن رفض ك الموافق ة عل ى أح د الخ دمات أو األنش طة ذريع ة
لحرمانك أو حرمان طفلك من أي خدمة أخرى ،أو إعانة ،أو نشاط.
إذا كنت:


قد الحقت طفلك بإحدى المدارس المستقلة على نفقتك الخاصة ،أو



تقوم بالتدريس لطفلك في المنزل ،و



ال تمنح موافقتك على التقييم األولي لطفلك أو إعادة تقييم طفلك ،أو



ال تستجيب لطلب منح موافقتك،

لن تعتمد المنطقة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه الوس اطة ،أو الش كوى حس ب األص ول القانوني ة ،أو اجتم اع
الحكم ،أو جلسة استماع نزيھة إلجبارك على الموافقة ،كما أنه ليس ملزما باعتبار طفلك مؤھال لتلقي الخ دمات العادل ة
)الخدمات المتاحة لألطفال المعوقين الملحقين من قبل اآلباء في مدارس مستقلة(.
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التقييمات التعليمية المستقلة
الئحة 7/2/2362

تعاريف
على النحو المبين أدناه ،لديك الحق في الحصول على تقييم تربوي مستقل ) (IEEلطفل ك إذا كن ت ال تواف ق عل ى تقي يم
طفلك الذي قامت بإجرائه منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.
إذا تقدمت بطلب تقييم تعليمي مستقل ) ،(IEEفيج ب عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي تزوي دك بمعلوم ات
حول المكان الذي يمكنك الحصول فيه على التقييم التعليمي المستقل ،وكذلك حول معايير منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي التي تنطبق على التقييمات التعليمية المستقلة ).(IEEs
يقصد بـ "التقييم التربوي المستقل" تقييم يتم إجراؤه من جانب مختبر مؤھ ل ال يعم ل ف ي منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي المسؤول عن تعليم طفلك.
"على نفقة الدولة" تعن ي أن منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي إم ا يق وم ب دفع تكلف ة التقي يم بالكام ل أو يض من أن
التقييم يتم توفيره لكم دون أي تكلفة عليكم.

حق األب في الحصول على التقييم على نفقة الدولة
لديك الحق في الحصول على تقييم تربوي مستقل لطفلك على نفقة الدولة إذا كنت ال توافق على إجراء تقييم لطفلك م ن
منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي وفقا للشروط التالية:


إذا كنت تطلب إجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفق ة الدول ة ،فيج ب عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي  -دون أي تأخير ال لزوم له  -إما:
 oطلب عقد جلسة استماع إلظھار أن تقييمه لطفلك مناسبا؛ أو
 oتوفير تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة.



إذا كان ت منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي تطل ب عق د جلس ة اس تماع ويك ون الحك م النھ ائي أن تقي يم
منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لطفلك مناسب ،فال ي زال ل ديك الح ق ف ي الحص ول عل ى تقي يم تعليم ي
مستقل ،ولكن ليس على نفقة الدولة.



إذا كنتم تطلب إجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك ،قد تسأل منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ع ن س بب
االعتراض على تقييم طفلك الذي حصلت عليه من منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.
 oفي حين أن ،منطقتك التعليمية أو االتح اد اإلش رافي ل ن يطل ب تفس يرا ،وال يج وز ل ه الت أخير غي ر
المعقول سواء في توفير التقييم التعليم ي المس تقل لطفل ك عل ى نفق ة الدول ة ،أو تق ديم ش كوى حس ب
األصول القانوني ة لطل ب عق د جلس ة اس تماع حس ب األص ول القانوني ة لل دفاع ع ن تقي يم طفل ك م ن
جانب منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.
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يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل واحد فقط لطفلك على نفقة الدولة في ك ل م رة تق وم فيھ ا منطقت ك التعليمي ة
أو االتحاد اإلشرافي بإجراء تقييم لطفلك ال توافق عليه.

التقييمات من جانب اآلباء
إذا كنت تحصل على تقي يم تعليم ي مس تقل لطفل ك عل ى نفق ة الدول ة ،أو كن ت تش ترك م ع منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي في تقييم طفلك الذي حصلت عليه على نفقتك الخاصة:


يجب عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي النظ ر ف ي نت ائج تقي يم طفل ك ،وإذا م ا ك ان يحق ق مع ايير
منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي للتقييمات التعليمية المستقلة في أي قرار يتخذه فيما يخص توفير تعل يم
عام مجاني مناسب ) (FAPEلطفلك ،و



تقدم أنت أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التقييم كدليل في جلسة االستماع حس ب األص ول القانوني ة
فيما يتعلق بطفلك.

طلبات التقييمات من خالل مسؤولي جلسة االستماع
إذا كان مسؤول جلسة االستماع يطلب تقييما تعليميا مستقال لطفلك كجزء من جلسة االستماع حسب األصول القانونية،
فيجب أن تكون تكلفة ھذا التقييم على نفقة الدولة.

معايير المنطقة التعليمية /اإلتحاد اإلشرافي
إذا كان التقييم التعليمي المستقل يتم عل ى نفق ة الدول ة ،فيج ب أن تك ون المع ايير الت ي بموجبھ ا ي تم الحص ول عل ى ھ ذا
التقييم  -بما في ذلك مكان التقي يم وم ؤھالت الف احص  -ھ ي نف س المع ايير الت ي تعتم دھا منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي عندما يشرع في إجراء تقييم ما.
باستثناء المعايير المذكورة أعاله ،فإنه ال يجوز لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي فرض شروط أو ج داول زمني ة
ذات صلة للحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة.
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سرية المعلومات والسجالت الطالبية
تعاريف
الئحة 2/2365
كما يستخدم في إطار بند سرية معلومات وسجالت الطالب:
يقص د ب ـ "الت دمير" :الت دمير الم ادي أو إزال ة الھوي ات الشخص ية م ن المعلوم ات بحي ث ال تع د المعلوم ات الشخص ية
قابلة للتعرف عليھا.
يقصد بـ "السجالت التعليمية" :نوع السجالت التي يشملھا تعريف ''سجالت التعليم'' في الالئحة الفيدرالية كود  34قسم
) 99اللوائح التنفيذية لقانون الحقوق التعليمية لألسر وقانون الخصوصية لعام  - 1974المادة  20من دس تور الوالي ات
المتحدة األمريكية 1232جي ).((FERPA
"المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي" يعني أي منطقة تعليمية ،أو اتحاد إشرافي ،أو وكالة ،أو مؤسس ة تق وم بجم ع،
واالحتف اظ ب ـ ،أو اس تخدام معلوم ات شخص ية ،أو ي تم الحص ول عل ى المعلوم ات منھ ا بموج ب ق انون تعل يم المع وقين
) ،(IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.
"كاشفة للھوية" يقصد بھا المعلومات التي تتضمن:


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



عنوان طفلك؛



ما يشير إلى الھوية الشخصية  ،مثل رقم الضمان االجتماعي لطفلك أو رقم الطالب ،أو



ذكر للسمات الشخصية أو غيرھا م ن المعلوم ات الت ي م ن ش أنھا الكش ف ع ن ھوي ة الطف ل أو أن تجع ل م ن
الممكن التعرف على الطفل بدرجة معقولة من اليقين.

إشعار ألولياء األمور
الئحة 1/2/2365
يجب أن تصدر إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت إشعارا إلبالغ أولياء األمور بسرية المعلومات الشخصية تماما،
بما في ذلك:


بيان لمدى إصدار اإلشعار باللغات األصلية لمختلف المجموعات السكانية في الوالية؛



بي ان باألطف ال ال ذين ي تم االحتف اظ بالمعلوم ات الشخص ية الممي زة لھ م ،وأن واع المعلوم ات المطلوب ة ،
واألساليب التي تعتزم الوالية استخدامھا في جمع المعلومات )بما في ذلك المصادر التي يتم جمع المعلوم ات
منھا( ،واالستخدامات التي تتم لھذه المعلومات؛



ملخص للسياسات واإلج راءات الت ي يج ب أن تتبعھ ا الوك االت المش اركة بش أن تخ زين ،والكش ف ألط راف
ثالثة ،واالحتفاظ بـ ،وتدمير المعلومات الشخصية المميزة ،و
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بيان لجميع حقوق اآلباء واألطفال فيم ا يتعل ق بھ ذه المعلوم ات ،بم ا ف ي ذل ك الحق وق المنص وص عليھ ا ف ي
قانون الحقوق التعليمي ة لألس ر والخصوص ية ) (FERPAوالئحت ه التنفيذي ة ف ي ك ود الالئح ة الفيدرالي ة 34
القسم .99

قبل أي تصنيف أساسي ،أو تحديد للموقع ،أو نشاط تقييم )المع روف أيض ا باس م "العث ور عل ى الطف ل"( ،يج ب أن ي تم
نشر اإلشعار أو اإلع الن عن ه ف ي الص حف أو وس ائل اإلع الم األخ رى ،أو كالھم ا مع ا ،م ع الت داول الك افي إلخط ار
اآلباء في جميع أنحاء الوالية بفعالية تحديد موقع ،وتصنيف وتقييم األطفال الذين يحتاجون إلى تعليم لذوي االحتياجات
الخاصة والخدمات ذات الصلة.

حقوق اإلطالع على السجالت
الئحة 2/2/2365
يجب أن تسمح لك منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي بفحص ومراجعة أي سجالت متعلقة بتعليم طفلك يتم جمعھ ا،
أو االحتفاظ بھا ،أو استخدامھا من قبل اإلدارة المدرسية أو االتحاد اإلشرافي بموجب الل وائح الفيدرالي ة ول وائح التعل يم
الخاص بالوالية.
يجب أن تمتثل منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لطلبك فحص ومراجعة أية سجالت متعلق ة بتعل يم طفل ك دون أي
تأخير ال لزوم له ،وقبل عقد أي اجتماع حول برنامج التعليم الفردي ) ،(IEPأو قبل عقد جلس ة اس تماع محاي دة حس ب
األص ول القانوني ة )بم ا ف ي ذل ك عق د اجتم اع للحك م ،أو جلس ة س ماع بش أن التأدي ب( ،عل ى أال يتع دى ب أي ح ال م ن
األحوال أكثر من  45يوما ميالديا بعد تقديم الطلب.
لديك الحق في فحص ومراجعة السجالت التعليمية ،ويشمل:


حقك في الحصول على رد من منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي عل ى طلبات ك المعقول ة للحص ول عل ى
تفسيرات وتأويالت من السجالت؛



حقك أن تطلب من منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي تق ديم نس خ م ن ھ ذه الس جالت إذا كن ت ال تس تطيع
فحص ومراجعة السجالت على نحو فعال ما لم تحصل على ھذه النسخ؛ و



حقك أن يكون لديك ممثل لفحص ومراجعة السجالت.



يجوز لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له أن يفترض أن لديك سلطة فح ص ومراجع ة الس جالت
المتعلقة بطفلك إال إذا تم إخطارھما بأنك ليس لديك مثل تلك السلطة في إطار ق وانين الوالي ة الت ي تحك م مث ل
ھذه المسائل مثل :الوصاية ،واالنفصال و/أو الطالق.

سجل االطالع
الئحة 3/2/2365
يجب على منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي االحتفاظ بسجل لألطراف التي تطلع على السجالت التعليمية الت ي ت م
جمعھا ،أو االحتف اظ بھ ا ،أو اس تخدامھا طبق ا لقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة الفيدرالي ة وك ذلك ل وائح الوالي ة
)باستثناء اإلطالع من قبل اآلباء والعاملين المسموح لھم في المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلش رافي( ،بم ا ف ي ذل ك اس م
ذلك الطرف ،والتاريخ ال ذي ح دث في ه االط الع ،والغ رض ال ذي م ن أجل ه تم ت الموافق ة لھ ذا الط رف عل ى اس تخدام
السجالت.
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السجالت ألكثر من طفل واحد
الئحة 4/2/2365
إذا كان السجل التعليمي يشتمل على معلومات عن أكثر من طفل واح د؛ فل ديك الح ق ف ي فح ص ومراجع ة المعلوم ات
المتعلقة بطفلك فقط أو أن يتم إطالعك على تلك المعلومات المحددة.

قائمة بأنواع ومواقع المعلومات
الئحة 5/2/2365
بناء على طلبك ،يجب على منطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي أن ت وفر ل ك قائم ة ب أنواع ومواق ع س جالت التعل يم
التي تم جمعھا ،أو االحتفاظ بھا ،أو التي استخدمتھا الوكالة.

الرسوم
الئحة 6/2/2365
يمكن أن تفرض منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي رسوم مقابل الحصول على نس خ الس جالت الت ي ي تم عملھ ا ل ك
طبق ا لقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة الفيدرالي ة ول وائح الوالي ة ،إذا كان ت ھ ذه الرس وم ال تح ول فعلي ا دون
ممارسة حقك في فحص ومراجعة ھذه السجالت.
ال يجوز لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي فرض رسوم مقابل البحث عن أو استرجاع المعلومات بموجب قواع د
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة الفيدرالية ولوائح الوالية.

تعديل السجالت بناء على طلب اآلباء
الئحة 7/2/2365
إذا كن ت تعتق د أن المعلوم ات المتض منة ف ي الس جالت التعليمي ة المتعلق ة بطفل ك الت ي ت م جمعھ ا أو االحتف اظ بھ ا ،أو
المس تخدمة ف ي إط ار قواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة الفيدرالي ة ول وائح الوالي ة غي ر دقيق ة ومض للة  ،أو أنھ ا
تنتھك حقوق الخصوصية أو غيرھا من حقوق طفلك؛ يمكنك أن تطلب من منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ال ذي
يحتفظ بالمعلومات أن يقوم بتغييرھا.
يجب أن تقرر منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي م ا إذا ك ان س وف ي تم تغيي ر المعلوم ات وفق ا لطلب ك ف ي غض ون
فترة معقولة من الوقت من تاريخ استالم الطلب.
إذا كانت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ترفض تغيير المعلومات وفقا لطلبك ،فيجب أن يحيطكم علما بالرفض
وأن يخط رك بأن ه يح ق ل ك طل ب عق د جلس ة اس تماع لھ ذا الغ رض كم ا ھ و موض ح تح ت عن وان فرص ة عق د جلس ة
استماع.

فرصة عقد جلسة استماع
الئحة 8/2/2365
يج ب عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ل ديك أن يت يح ل ك  -بن اء عل ى طلب ك  -فرص ة لعق د جلس ة اس تماع
للطعن في المعلومات الواردة في السجالت التعليمية فيما يتعلق بطفلك للتأكد م ن أنھ ا ليس ت غي ر دقيق ة أو مض للة ،أو
غير ذلك من الحقوق بما يشكل انتھاكا لحقوق الخصوصية أو غيرھا من حقوق طفلك.
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يجب أن يتم عقد جلسة استماع للطعن في المعلومات الواردة في السجالت التعليمية وفقا لإلجراءات المتبعة ف ي إط ار
قانون الحقوق التعليمية لألسر والخصوصية ).(FERPA

نتيجة جلسة االستماع
الئحة 9/2/2365
إذا ق ررت منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه  -نتيج ة لجلس ة االس تماع  -أن المعلوم ات غي ر دقيق ة أو
مضللة أو ما إلى غير ذلك من انتھاك الخصوصية أو غيرھا من حقوق الطفل؛ ف ال ب د م ن تغيي ر ھ ذه المعلوم ات وفق ا
لذلك وإخطاركم بذلك خطيا.
إذا قررت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له  -نتيجة لجلسة استماع  -أن المعلومات غير دقيق ة أو مض للة
أو م ا إل ى غي ر ذل ك م ن انتھ اك للخصوص ية أو غيرھ ا م ن حق وق الطف ل؛ فيج ب أن ي تم إبالغ ك بحق ك أن تض ع ف ي
الس جالت الت ي تح تفظ بھ ا لطفل ك إق رارا للتعلي ق عل ى المعلوم ات ،أو تق ديم أي ة أس باب ت دعوك أال تواف ق عل ى ق رار
اإلدارة المدرسية أو االتحاد اإلشرافي.
مثل ھذا التفسير الذي يتم وضعه في السجالت الخاصة بطفلك يجب:


أن تحتفظ بھا منطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه كج زء م ن س جالت طفل ك طالم ا أن منطقت ك
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي يحتفظ بالسجل أو الجزء المتنازع عليه؛ و



أن يتم الكشف عن ھذا التفسير أيضا إذا كشفت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي ع ن س جالت طفل ك أو
الجزء المطعون فيه للطرف الذي تم الكشف عن السجالت له.

الموافقة على الكشف عن معلومات مميزة للھوية
الئحة 11/2/2365
باس تثناء ح االت الكش ف المس موح بھ ا إلنف اذ الق انون والس لطات القض ائية الت ي تك ون موافق ة اآلب اء ليس ت مطلوب ة
بموج ب ق انون الحق وق التربوي ة لألس ر والخصوص ية ) ،(FERPAفإن ه يج ب الحص ول عل ى موافقت ك قب ل أن ي تم
الكشف عن أي معلومات شخصية إل ى أط راف أخ رى م ن المس ؤولين ف ي الوك االت المش اركة .إال ف ي ظ ل الظ روف
المحددة أدناه ،فإن موافقتك ليست مطلوبة قبل الكشف عن معلومات شخصية لمس ؤولي الوك االت المش اركة ألغ راض
تحقيق أحد شروط اللوائح الفيدرالية أو قواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة للوالية.
يجب الحصول على موافقتك أو موافقة الطفل المؤھل الذي بل غ س ن الرش د بموج ب ق انون الوالي ة قب ل م نح معلوم ات
شخصية للمسئولين التابعين للوكاالت المشاركة التي تقوم بتوفير أو دفع مقابل خدمات االنتقال.
إذا كان طفلك في أحد المدارس المستقلة ،أو في سبيله للذھاب إليھا والتي ال تقع ف ي نف س منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي حيث تق يم ،حي ث يج ب الحص ول عل ى موافقت ك قب ل م نح أي معلوم ات شخص ية ع ن طفل ك للمس ؤولين ف ي
المنطقة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ال ذي تق ع ب ه المدرس ة المس تقلة ،وللمس ؤولين ف ي المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي حيث تقيم.

الحماية
الئحة 12/2/2365
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يج ب عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه حماي ة س رية المعلوم ات الشخص ية ف ي مراح ل الجم ع،
والتخزين ،والكشف ،والتدمير.
يتع ين قي ام أح د المس ئولين بمنطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه بتحم ل المس ؤولية ع ن ض مان س رية أي
معلومات شخصية.
يجب أن يكون لدى منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع لھا سياسات أو إجراءات لضمان أن جمي ع األش خاص
الذين يقومون بجمع أو استخدام المعلوم ات الشخص ية يتلق ون ت دريبا أو تعليم ا فيم ا يتعل ق بسياس ات وإج راءات والي ة
فيرمونت بموجب الالئحة الفيدرالية  34القسم .99
يجب على منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له أن يحتفظ – م ن أج ل التفت يش الع ام – بقائم ة حديث ة بأس ماء
ومناصب ھؤالء الموظفين داخل الوكالة الذين يكون لديھم إمكانية الحصول على معلومات شخصية.

تدمير المعلومات
الئحة 13/2/2365
يج ب عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي إبالغ ك عن دما ي تم جم ع معلوم ات شخص ية ،أو االحتف اظ بھ ا ،أو
استخدامھا إذا لم يعد ھناك حاجة إليھا لتوفير الخدمات التعليمية لطفلك.
يجب أن يتم تدمير المعلومات بناء على طلبك .إال أن ه ي تم االحتف اظ بس جل دائ م لطفل ك يش تمل عل ى االس م ،والعن وان،
ورقم الھاتف ،والدرجات الحاصل عليھا ،وسجل الحضور ،والمقررات الت ي اجتازھ ا ،والص ف الدراس ي ال ذي انتھ ى
منه ،والعام الذي أكمله ،وذلك دون تحديد الوقت.
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إجراءات الشكاوى اإلدارية
الفرق بين شكوى جلسة االستماع حسب األصول القانونية وإجراءات الشكاوى اإلدارية
تنص قواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت عل ى إج راءات منفص لة لك ل م ن ،الش كاوى اإلداري ة،
ولشكاوى وجلسات االستماع حسب األصول القانونية .على النحو المبين أدناه ،يمكن ألي فرد أو منظمة التقدم بش كوى
إداري ة ب دعوى انتھ اك أي متطل ب لق انون تعل يم المع وقين ) ،(IDEAوقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة
فيرمون ت تش ترطه المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ،أو إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت ،أو أي وكال ة
حكومية أخرى.
يمكنك أنت فقط أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي رفع شكوى حس ب األص ول القانوني ة بش أن أي مس ألة تتعل ق
باقتراح أو رفض بدء أو تغيير ھوية ،أو تقييم ،أو اإللحاق التعليمي لطف ل م ن ذوي اإلعاق ة ،أو ب التعليم الع ام المج اني
المناسب ) (FAPEللطفل .يتعين على مف وض إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت بص فة عام ة الب ت ف ي ش كوى
الوالية في غضون  60يوما بالتقويم الميالدي  -ما لم يتم تمديد الموعد بشكل ص حيح – حي ث يج ب أن يس تمع مس ئول
محايد لجلس ة اس تماع لش كوى حس ب األص ول القانوني ة )إذا ل م ي تم حلھ ا م ن خ الل اجتم اع ايج اد الح ل أو م ن خ الل
الوساطة( ويصدر قرارا خطيا ف ي غض ون  45يوم ا م ن التق ويم بع د انتھ اء فت رة الق رار ،عل ى النح و المب ين ف ي ھ ذه
الوثيقة تحت عنوان عملية ايجاد حل ،إال إذا منح مسؤول جلسة سماع ال دعوى تمدي دا للموع د المح دد بن اء عل ى طلب ك
أو طل ب منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه .ي تم تن اول الش كوى اإلداري ة ،والش كوى حس ب األص ول
القانونية ،وإجراءات ايجاد حل وجلسة االستماع أدناه بصورة أكثر تفصيال.

إجراءات الشكوى اإلدارية
الئحة 5/1/2365
يمكن ألي شخص أو منظمة تزعم أن المنطق ة التعليمي ة ،أو االتح اد اإلش رافي ،أو أي وكال ة عام ة ق د تص رفت خالف ا
لمقتضيات قانون تعل يم المع وقين ) ،(IDEAوقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت أن يرف ع ش كوى
خطي ة موقع ة ل دى مف وض التربي ة والتعل يم ،وتمري ر نس خة م ن الش كوى ف ي الوق ت نفس ه إل ى المنطق ة التعليمي ة ،أو
االتحاد اإلشرافي ،أو الوكالة العامة التي توفر الخدمة للطفل.
يجب أن تتضمن الشكوى-:


ب الغ ب أن إح دى الوك االت العام ة ق د انتھك ت مقتض يات ق انون تعل يم المع وقين ) ،(IDEAوقواع د تعل يم ذوي
االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت؛



الوقائع التي يستند إليھا البالغ؛



توقيع بيانات االتصال بمقدم الشكوى؛



أي مزاعم انتھاكات ضد طفل معين إن وجدت؛



اسم وعنوان محل إقامة الطفل؛



اسم المدرسة التي يذھب إليھا الطفل؛
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وفي حال ة األطف ال ب ال م أوى أو الش باب )ب المعنى المقص ود ف ي الم ادة  (2) 725م ن مكين ي  -فينت و ق انون
مساعدة المشردين ) 42دستور الواليات المتحدة األمريكية 11434أ ) ، ((2بيانات االتصال المتاحة للطف ل،
واسم المدرسة التي يذھب إليھا الطفل؛



وصف لطبيعة مشكلة الطفل ،بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛ و



الحل المقترح للمشكلة على المدى المعروف والمتاح للطرف مقدم الشكوى في وقت إيداع الشكوى.

فيما عدا الشكاوى حسب األصول القانوني ة الت ي تش ملھا الالئح ة  ،6/1/2365يج ب أن ت زعم الش كوى ح دوث انتھ اك
حدث فيما ال يزيد عن سنة واحدة قبل التاريخ الذي تم تلقي الشكوى فيه.
عند تلقي شكوى ،يعين المفوض محققا إلجراء التحقيق في الشكوى .يقوم محقق الشكاوى بفح ص األدل ة المقدم ة نياب ة
عن صاحب الشكوى ،وبالنياب ة ع ن المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ال ذي تتبع ه .وبن اء عل ى الس لطة التقديري ة
للمحق ق ف ي الش كاوى ،ق د ي تم التحقي ق ف ي الش كوى ع ن طري ق مراجع ة الوث ائق ،أو اجتم اع ايج اد ح ل ،أو جلس ة
االستماع ،أو التحقيقات في الموقع ،أو أي مزيج منھا .يمكن أن يمنح محقق الشكوى فرصة لتق ديم معلوم ات إض افية -
إما شفويا أو خطيا  -حول االدعاءات الواردة في الشكوى .كذلك ق د يم نح محق ق الش كوى أيض ا الوكال ة العام ة فرص ة
لل رد عل ى اقت راح إليج اد ح ل للش كوى  -أو بموافقت ك  -فرص ة إلش راكك ف ي الوس اطة أو وس ائل بديل ة لتس وية
المنازعات.
إذا كان من المقرر عقد جلسة استماع ،فيكون للمحقق في الشكوى الصالحيات والواجبات المبينة أدناه:


تنظيم مؤتمرات تمھيدية لجلسة االستماع؛



إجراء أي جلسات استماع قد تكون مطلوبة؛



إعداد النتائج المقترحة من الوقائع واالستنتاجات القانونية التخاذ قرار من جانب ھيئة االستماع؛ و



أي صالحيات وواجبات أخرى منصوص عليھا في الئحة مجلس تعليم الوالية رقم .1/1236

في موعد ال يتجاوز ستين يوما بعد تلقي الشكوى ،يصدر المفوض قرارا خطيا .يمكن أن يتم تمدي د ھ ذه الفت رة الزمني ة
إال إذا وجدت ظروف استثنائية فيما يتعلق بشكوى معينة.
عندما يقرر التحقيق في الشكوى أنه كان ھناك فشل في تقديم الخدمات المناسبة ،فإن تقرير التحقيق سوف يتناول كيفية
معالجة الحرمان من تلك الخدمات ،بما في ذلك  -حسب االقتضاء – الحك م بالس داد النق دي ،أو غيرھ ا م ن اإلج راءات
التصحيحية المناسبة الحتياجات الطفل ،فضال عن توفير خدمات مناسبة في المستقبل لجميع األطفال المعوقين.
في حالة تلقي شكوى خطية ،والتي تكون بدورھا أيضا موضوع جلسة االستماع للشكوى حس ب األص ول القانوني ة ،أو
تشتمل على قضايا متعددة ،يمثل واحد منھا أو أكثر جزء من ھذه الجلسة ،ف إن ھ ذا التحقي ق يفص ل جانب ا أي ج زء م ن
الشكوى التي من المقرر أن يجري تناولھا في جلسة االستماع للشكوى حسب األصول القانوني ة إل ى ح ين االنتھ اء م ن
جلسات سماع الدعوى.
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إال أن أي مسألة في الشكوى ليست جزءا من األصول القانونية ي تم الحك م فيھ ا باس تخدام المھل ة الزمني ة واإلج راءات
المذكورة أعاله.
إذا تم إثارة مسألة في شكوى كان قد سبق اتخاذ قرار بشأنھا في جلسة استماع تضم األط راف ذاتھ ا ،ف إن ق رار جلس ة
االستماع يكون ملزما ،ويتم إخطار مقدم الشكوى بھذا الشأن.
ويمكن أيضا أن يتم تقديم شكوى بخصوص نص القسم ج من قانون تعليم المعوقين ) .(IDEAويجب أن يتم التحقي ق ف ي
أي شكوى متعلقة بالقسم ج بالتنسيق مع وكال ة الخ دمات اإلنس انية ،ودائ رة الص حة ،وش عبة تنمي ة الطفول ة .كم ا يج ب
إرس ال ش كوى خطي ة إل ى م دير برن امج األس رة ،والرض ع ،وال دارجين عل ى العن وان الت الي 103 :ش ارع م ين -
واتربوري  ،فيرمونت .05671-0204
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إجراءات الشكوى حسب األصول القانونية
الشكوى حسب األصول القانونية
الئحة 6/1/2365
خلفية عامة
بإمكانك أو بإمكان منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي رفع شكوى حسب األص ول القانوني ة فيم ا يتص ل ب أي مس ألة
تتعل ق ب اقتراح أو رف ض الب دء أو تغيي ر الھوي ة ،أو التقي يم ،أو اإللح اق التعليم ي لطفل ك ،أو لت وفير تعل يم ع ام مج اني
مناسب ) (FAPEلطفلك.
يجب أن تزعم الشكوى حسب األصول القانونية انتھاك ا ح دث فيم ا ال يزي د عل ى ع امين قب ل أن تق وم أن ت أو منطقت ك
التعليمية أو االتحاد الرقابي قد عرف به ،أو ينبغي له أن يعرف عن العمل المزعوم الذي يشكل أس اس الش كوى حس ب
األصول القانونية .إال إذا كنت قد قمت بإلحاق طفلك من جانب واحد في مدرسة مستقلة وتطل ب الس داد ،ويج ب أن ي تم
إيداع الشكوى حسب األصول القانونية في غضون  90يوما من تاريخ اإللحاق.
ال ينطبق الجدول الزمني المذكور أعاله إذا كنت ال تستطيع تقديم الشكوى حس ب األص ول القانوني ة ف ي إط ار الج دول
الزمني لألسباب التالية:


أن تكون منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي الت ابع ل ه عل ى وج ه التحدي د ق د زورت أنھ ا تمكن ت م ن ح ل
المسائل المحددة في الشكوى ،أو



أن تكون منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له قد حجب معلومات منك كان يتعين عليھا أن توفرھ ا
لك في إطار قانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تربية ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.

معلومات لآلباء
يجب أن تخطرك منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي بأي خدمات قانونية مجاني ة أو بتكلف ة منخفض ة أو أي خ دمات
أخ رى ذات ص لة المتاح ة ف ي ھ ذا المج ال ،أو إذا أردت الحص ول عل ى المعلوم ات ،أو إذا تق دمت أن ت أو منطقت ك
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي بالشكوى حسب األصول القانونية.

بدء جلسة االستماع حسب األصول القانونية
اللوائح 6/6/1/2365 – 2/6/1/2365
خلفية عامة
لطلب عق د جلس ة اس تماع ،فيتع ين علي ك أو عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي )أو المح امي الخ اص ب ك أو
المحامي الخاص بمنطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي( أن يق دم الش كوى حس ب األص ول القانوني ة للط رف اآلخ ر.
ويجب أن تشتمل الشكوى على كل المحتويات المذكورة أدناه ،ويجب أن تبقى سرية.
يجب عليك كذلك أو على منطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي  -أيھم ا مق دم الش كوى – أن يق دم نس خة م ن الش كوى
أيضا إلى إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت وذلك باستخدام النموذج الذي يقدمه المفوض.

حقوق اآلباء في تربية ذوي االحتياجات الخاصة

– - 20

إدارة التربية والتعليم بفيرمونت

مضمون الشكوى
يجب أن تشمل الشكوى حسب األصول القانونية ما يلي:


اسم الطفل؛



عنوان محل إقامة الطفل؛



اسم مدرسة الطفل؛



بيانات االتصال بالطفل واسم مدرسة الطفل إذا كان الطفل أو الشاب بال مأوى ؛



وصف لطبيعة مشكلة الطفل المتصلة بالعمل المقترح أو المرفوض ،بما في ذلك الوقائع المتعلقة بالمشكلة؛ و



الحل المقترح للمشكلة على المدى المعروف والمتاح لك أو ل إلدارة المدرس ية أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه
في ذلك الوقت.

اإلشعار المطلوب قبل جلسة االستماع للشكوى حسب األصول القانونية
ليس بإمكانك أو بإمكان منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له الحصول على جلسة استماع حتى تق وم أو تق وم
منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي الت ابع ل ه )أو المح امي الخ اص ب ك أو مح امي منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي التابع له( برفع شكوى حسب األصول القانونية تتضمن المعلومات المذكورة أعاله.
كفاية الشكوى
للمضي قدما في الشكوى حسب األصول القانونية ،فال بد من اعتبار الشكوى كافية .تعتبر الش كوى كافي ة )ق د اس توفت
شروط المحتويات أعاله( حتى يقوم الطرف الذي يتلقى الشكوى حسب األصول القانونية )أنت أو المنطق ة التعليمي ة أو
االتحاد اإلشرافي التابع له( بإعالم مسؤول جلسة االستماع والطرف اآلخ ر خطي ا  -ف ي غض ون  15يوم ا تقويمي ا م ن
استالم الشكوى  -بأن الطرف المتلقي يعتقد أن الشكوى حسب األصول القانونية ال تفي بالمتطلبات المذكورة أعاله.
ف ي غض ون خمس ة أي ام تقويمي ة م ن اس تالم اإلخط ار ب أن الط رف المتلق ي )أن ت أو منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلش رافي( يعتب ر أن الش كوى حس ب األص ول القانوني ة غي ر كافي ة ،يج ب أن يق رر مس ؤول االس تماع م ا إذا كان ت
الش كوى حس ب األص ول القانوني ة تف ي بالمتطلب ات الم ذكورة أع اله ،ويخط رك ويخط ر منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي بذلك خطيا على الفور.
تعديل الشكوى
يجوز أن تقوم أنت أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي بإجراء تغييرات في الشكوى فقط إذا:


كان الطرف اآلخر يوافق على التغييرات موافقة خطية ويتم منحه فرص ة لحس م ش كوى اإلج راءات الواجب ة
من خالل اجتماع ايجاد حل الموضح أدناه ،أو



يم نح مس ؤول جلس ة االس تماع اإلذن ب إجراء تغيي رات ف ي موع د ال يتج اوز خمس ة أي ام قب ل أن تب دأ جلس ة
االستماع.
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إذا قام الطرف الشاكي )أنت أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي( بإجراء تغييرات على الش كوى حس ب األص ول
القانونية ،فإن مواعي د اجتم اع ايج اد ح ل )ف ي غض ون  15يوم ا م ن تلق ي الش كوى( والفت رة الزمني ة اليج اد ح ل )ف ي
غضون  30يوما من تلقي الشكوى( تبدأ مرة أخرى في التاريخ الذي تم فيه إيداع الشكوى المعدلة.
رد المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي على الشكوى حسب األصول القانونية
إذا لم تكن منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع ل ه ق د أرس لت إش عارا خطي ا مس بقا ل ك ،كم ا ھ و موض ح تح ت
عن وان اإلش عار الخط ي المس بق ،فيم ا يتعل ق بالموض وع ال وارد ف ي الش كوى حس ب األص ول القانوني ة ،فيتع ين عل ى
منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي  -في غض ون  10أي ام م ن تلق ي الش كوى حس ب األص ول القانوني ة – أن يرس ل
إليك ردا يتضمن ما يلي:
 .1توضيحا لسبب قيام منطقتك التعليمية أو االتح اد اإلش رافي ب اقتراح أو رف ض إتخ اذ اإلج راءات الت ي أثي رت
في الشكوى حسب األصول القانونية؛
 .2بيانا للخيارات األخرى التي اعتبرھا فريق برنامج التعليم الفردي ) (IEPوأسباب رفض ھذه الخيارات؛
 .3وص فا لك ل إج راء تقي يم أو تق دير  ،أو تس جيل ،أو التقري ر الخ اص بمنطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي
المستخدمة استخدامھا كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض؛ و
 .4وصفا للعوامل األخرى التي تتصل باإلجراء المقترح أو المرفوض للمنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.
ت وفير المعلوم ات ال واردة ف ي البن ود  4-1أع اله ال يمن ع منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي م ن التأكي د ب أن
الشكوى حسب األصول القانونية لم تكن كافية.
الرد من قبل طرف آخر على الشكوى حسب األصول القانونية
فيما عدا ما ذك ر تح ت العن وان الفرع ي أع اله مباش رة ،ف إن رد المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي عل ى الش كوى
حسب األصول القانونية ،والطرف المتلقي الشكوى حسب األصول القانونية يجب أن يرسل ردا  -في غضون  10أي ام
من تلقي الشكوى  -للطرف اآلخر يتناول فيه على وجه التحديد المسائل المتضمنة في الشكوى.

الوساطة
الئحة 4/1/2365
خلفية عامة
عملية الوساطة التي يديرھا المفوض تكون متاحة آلباء الطالب المعوقين ،والمنطقة التعليمية أو االتحادات اإلش رافية،
وغيرھا من الوكاالت الحكومية في نزاع مع تعليم ذوي االحتياجات الخاص ة ،بم ا ف ي ذل ك المس ائل الناش ئة قب ل تق ديم
الشكوى حسب األصول القانونية.
متطلبات
يجب أن تضمن اإلجراءات أن عملية الوساطة:


طوعية من جانبك ومن جانب منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ؛



ال تستخدم لمنع أو تأخير حقك في جلسة سماع دعوى ،أو إلنكار أية حق وق أخ رى ل ك ف ي إط ار ق انون تعل يم
المعوقين ) (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت؛ و
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يتم إجراؤھا من قبل وسيط نزيه مدرب على تقنيات الوساطة الفعالة.

لدى إدارة التربي ة والتعل يم قائم ة بأس ماء األف راد الم ؤھلين كوس طاء غي ر متحي زين ،ويعرف ون الق وانين والل وائح ذات
الصلة بتوفير التعليم لذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة.
تكون إدارة التربية والتعليم ھي المسؤولة عن تكلفة عملية الوساطة ،بما في ذلك تكاليف االجتماعات.
يجب أن يتم تحديد موع د لك ل اجتم اع مزم ع عق ده ف ي عملي ة الوس اطة ف ي الوق ت المناس ب ،والمك ان ال ذي يناس بك،
ويناسب منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.
إذا كنت تقوم بحل نزاع مع منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي من خالل عملية الوساطة ،فيجب على ك ال الط رفين
إبرام اتفاقية تبين الحكم وتكون ملزمة قانونا وكذلك :


تنص على أن جميع المناقشات التي تمت أثناء عملية الوساطة سوف تظل سرية وال يجوز اس تخدامھا ك دليل
في أية جلسة سماع دعوى الحقة أو إجراء مدني؛ و



موقعة من جانبك ومن جانب ممثل ع ن منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي لدي ه الس لطة الل زام منطقت ك
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.

يكون اتفاق الوساطة الموقع قابال للتنفيذ في أية محكم ة ذات اختص اص م ن مح اكم الوالي ة )محكم ة ل ديھا الس لطة ف ي
ظل قانون الوالية لسماع ھذا النوع من الحاالت( أو في إحدى محاكم المقاطعة في الواليات المتحدة.
المناقش ات الت ي تم ت أثن اء عملي ة الوس اطة يج ب أن تك ون س رية .وال يمك ن اس تخدامھا ك دليل ف ي أي ة جلس ة اس تماع
حسب األصول القانونية أو في أي دعوى مدنية في أي محكمة من محاكم الوالية أو محكمة اتحادية تتلقى المساعدة في
إطار قانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.
يجب تقديم الطلبات الخطية للوساطة إلدارة التربية والتعل يم بوالي ة فيرمون ت – خدم ة وس اطة تعل يم ذوي االحتياج ات
الخاصة ) 120 (VDE-SEMSستيت ستريت  -مونبلييه – فيرمونت .05620-2501
عند استالم طلب من ھذا القبيل ،س وف ترس ل ل ك اإلدارة "إش عار حق وق اآلب اء ف ي تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة"
وكذلك سوف ترسل إجراءات الوساطة لجميع األطراف في الوساطة.
سيكون اتفاق التوسط خطيا على النموذج المعتمد من قبل المفوض وموقعا من قبل جميع األطراف .إذا كان ھذا الطلب
ال يمكن أن يتم خطيا نظرا لظروف خاصة ،مثل عدم القدرة على التواصل خطيا ،فيمكن تقديم الطلب من خالل وسائل
تواصل أخرى.
نزاھة الوسيط
الوسيط:


ال يمكن أن يكون موظفا في إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت أو بمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي
الذي يشارك في تعليم أو رعاية طفلك ،و



يجب أال يكون له مصلحة شخصية أو مھنية تتعارض مع موضوعية الوسيط.
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من جھة أخرى فإن الشخص المؤھ ل كوس يط ال يك ون موظف ا المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي أو إدارة التربي ة
والتعليم بوالية فيرمونت وإنما يحص ل عل ى أج ر م ن إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت أو المنطق ة التعليمي ة أو
االتحاد اإلشرافي فقط ليكون وسيطا.

إلحاق الطفل بينما تكون الشكوى حسب األصول القانونية وجلسة االستماع ال تزال معلقة
الئحة 11/1/2365
باستثناء الحاالت المنص وص عليھ ا أدن اه ف ي إط ار البن د الخ اص ب اإلجراءات المتبع ة عن د تأدي ب األطف ال المع وقين،
بمجرد أن يتم إرسال شكوى اإلجراءات الواجبة إلى الطرف اآلخر  -خالل الفترة الزمنية اليجاد حل  -وانتظارا لقرار
أي جلسة استماع نزيھة أو محاكمة ،ما لم تكن توافق أن ت ومنطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي عل ى خ الف ذل ك،
فيجب أن يظل طفلك في موضعه التعليمي الحالي.
إذا كان ت الش كوى حس ب األص ول القانوني ة تنط وي عل ى طل ب القب ول األول ي للم دارس العام ة ،فيج ب أن ي تم إلح اق
طفلك  -بموافقتك – ببرنامج المدارس العامة العادية إلى حين االنتھاء من جميع ھذه اإلجراءات.
إذا ك ان ق رار مس ؤول االس تماع ف ي جلس ة االس تماع حس ب األص ول القانوني ة يتف ق م ع وال دي الطف ل ف ي أن تغيي ر
الموضع أمر مناسب ،فيجب أن يعامل الموضع كاتفاق بينك وبين منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له.
إذا كان ت الش كوى حس ب األص ول القانوني ة تنط وي عل ى طل ب للحص ول عل ى الخ دمات األولي ة بموج ب ق انون تعل يم
المعوقين ) ،(IDEAوقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت بالنس بة للطف ل المنتق ل م ن خدمت ه بموج ب
المادة ج من قانون تعليم المعوقين ) ،(IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت ،والذي لم يع د م ؤھال
للحصول على خدمات الم ادة ج نظ را لبلوغ ه س ن ث الث س نوات ،ف إن منطقت ك التعليمي ة ،أو االتح اد اإلش رافي ليس ت
ملزمة بتوفير خدمات المادة ج التي كان يحصل عليھا الطفل.

إذا وجد أن الطفل مؤھال بموجب قانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تربية ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت
وأنت توافق على حصول الطفل على تعليم ل ذوي االحتياج ات الخاص ة والخ دمات ذات الص لة للم رة األول ى – فعندئ ذ
وفي انتظ ار نتيج ة االج راءات  -يج ب أن تق دم منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ھ ذا التعل يم ل ذوي االحتياج ات
الخاصة والخدمات ذات الصلة التي ليست محل نزاع )تلك التي تتفق أنت ومنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي على
معا عليھا(.

جلسة ايجاد حكم
الئحة 8/1/2365
اجتماع ايجاد حكم
في غضون  15يوما من استالم إشعار بشكواك حسب األص ول القانوني ة ،وقب ل أن تب دأ جلس ة س ماع االس تماع حس ب
األصول القانونية ،يجب أن يكون لدى منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي عقد اجتماع معك ومع العض و المعن ي أو
أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي )التعليم الفردي( الذين لديھم معرف ة مح ددة للوق ائع الت ي ت م تحدي دھا ف ي الش كوى
حسب األصول القانونية الخاصة بك .االجتماع:


يجب أن يحضره ممثال لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديه سلطة اتخاذ القرارات نياب ة ع ن منطقت ك
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي؛ و

حقوق اآلباء في تربية ذوي االحتياجات الخاصة

– - 24

إدارة التربية والتعليم بفيرمونت



ال يحضره المحامي الخاص بمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي إال إذا كنت برفقة محام.

تحدد أنت والمنطقة التعليمية أو االتحاد الرقابي األعضاء المعنيين م ن أعض اء فري ق برن امج التعل يم الف ردي لحض ور
االجتماع.
والغرض من ھذا االجتماع ھو أن تناقش شكواك حسب األصول القانونية ،والوقائع التي تشكل أس اس الش كوى ،وذل ك
بحيث تتاح الفرصة لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لتسوية النزاع.
ال يكون اجتماع ايجاد الحل ضروريا إذا:


كنت توافق أنت ومنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي خطيا على التنازل عن االجتماع؛ أو



كنت توافق أنت ومنطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي عل ى اس تخدام عملي ة الوس اطة ،عل ى النح و المب ين
تحت عنوان الوساطة.

فترة ايجاد الحل
إذا لم تقم منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي بحل الش كوى حس ب األص ول القانوني ة عل ى النح و ال ذي يرض يك ف ي
غضون  30يوما من تاريخ استالم الشكوى حسب األصول القانونية )خالل الفترة الزمنية اليجاد الحل( ،فيمكن أن ي تم
عقد جلسة االستماع حسب األصول القانونية.
يبدأ الجدول الزمني الذي يستمر لمدة  45يوما ميالديا إلصدار قرار نھ ائي بع د انقض اء فت رة ايج اد الح ل الت ي تس تمر
 30يوما تقويميا ،مع بعض االستثناءات للتعديالت التي أدخلت على فترة ايجاد الحل التي تستمر  30يوما تقويميا على
النحو المبين أدناه.
إال إذا كنت قد اتفقت مع منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي على حد سواء على التنازل عن ايجاد الح ل أو اس تخدام
عملية الوساطة ،وفشلكم في المشاركة في اجتماع ايجاد الحل سيؤدي الى تأخير تحديد فترة زمنية لعملي ة ايج اد الح ل،
وجلسة االستماع حسب األصول القانونية حتى توافق على المشاركة في االجتماع.
إذا لم تتمكن منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي  -بعد بذل جھود معقولة وتوثيق ھذه الجھود  -من تحقي ق مش اركتك
في ھذا االجتماع اليجاد حكم ،فإنه يجوز لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي في نھاية فترة  30يوما تقويما أو فت رة
ايجاد الحل أن تطلب رفض شكواك حسب األصول القانونية من مسؤول جلسة االستماع.
يج ب أن تتض من وث ائق ھ ذه الجھ ود س جال لمح اوالت منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي لترتي ب موع دا ومكان ا
تتفقان عليھما معا ،مثل:


سجالت تفصيلية للمكالمات الھاتفية التي تم إجراؤھا أو تم محاولة إجراؤھا ونتائج تلك المكالمات؛



نسخ من المراسالت التي ترسل إليك والردود الواردة؛ و



سجالت تفصيلية للزيارات التي تمت إلى منزلك أو مقر عملك وعلى نتائج تلك الزيارات.

إذا عجزت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديك ف ي عق د اجتم اع ايج اد الح ل ف ي غض ون  15يوم ا م ن اس تالم
إشعار شكواك حسب األصول القانونية أو عجزت عن المشاركة في اجتماع ايجاد الحل ،فيمكنك أن تطلب من مسؤول
جلسة االستماع أن يأذن ببدء فترة جلسة االستماع للشكوى حسب األصول القانونية التي تستمر  45يوما.
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التعديالت على فترة الجدول الزمني اليجاد الحل المستمرة  30يوما
إذا كنت تواف ق أن ت ومنطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ل ديك خطي ا عل ى التن ازل ع ن اجتم اع ايج اد الح ل ،ف إن
الجدول الزمني المستمر لمدة  45يوما تقويميا لجلسة االستماع حسب األصول القانونية يبدأ في اليوم التالي.
بعد بدء الوساطة أو اجتم اع ايج اد الح ل قب ل نھاي ة فت رة الحك م الممت دة حت ى  30يوم ا تقويم ا ،إذا كن ت تواف ق وك ذلك
توافق منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي خطيا بأنه ما من اتفاق ممكن ،فعندئذ تبدأ الفت رة الممت دة  45يوم ا تقويمي ا
لجلسة االستماع حسب األصول القانونية في اليوم التالي.
إذا كنت توافق أنت ومنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديك على استخدام عملية الوساطة بنھاي ة  30يوم ا تقويمي ا
ھي فترة ايجاد الحل ،فيمكن للطرفين االتفاق خطيا على مواصلة جھود الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
إال أنه في حالة انسحابك أو انسحاب منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي من عملية الوساطة ،فعندئذ تبدأ فت رة جلس ة
االستماع حسب األصول القانونية الممتدة  45يوما تقويميا في اليوم التالي.
اتفاق التسوية الخطي
إذا تم التوصل إلى حل للنزاع في اجتماع ايجاد الحل ،فيجب أن تقوم أنت ومنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديك
بإبرام اتفاق ملزم قانونا ،والذي يكون:


موقع ا م ن قبل ك ،وم ن قب ل ممث ل ع ن منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي لدي ه الس لطة الل زام منطقت ك
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديك؛ و



نافذا في أي محكمة ذات اختصاص من محاكم الوالية )إح دى مح اكم الوالي ة الت ي ل ديھا الس لطة لس ماع ھ ذا
النوع من القضايا( أو في إحدى محاكم المقاطعة في الواليات المتحدة.

فترة مراجعة االتفاق
في حالة إبرامك إتفاقا مع منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي نتيجة الجتم اع ايج اد الح ل ،ف يمكن ألي م ن الط رفين
)أنت أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي( إبطال االتفاق خالل  3أيام عمل من وقت توقيعك االتف اق م ع منطقت ك
التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.

جلسات االستماع للشكاوى حسب األصول القانونية
جلسة االستماع حسب األصول القانونية
الئحة فيدرالية  34كود § 511/300
كلما تم التقدم بشكوى حسب األصول القانونية ،فإنه يتعين إتاحة الفرصة لك أو لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي
المعني في النزاع لعقد جلسة استماع محايدة حسب األصول القانونية ،كما ھو موض ح ف ي قس مي اإلج راءات القانوني ة
لتق ديم ش كاوى حس ب األص ول القانوني ة ،وعملي ة ايج اد الح ل .وتك ون إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت ھ ي
المسؤولة عن عقد جلسات االستماع حسب األصول القانونية.
نزاھة مسؤول جلسة االستماع
يجب أن يتوافر في مسؤول جلسة االستماع  -كحد أدنى – ما يلي:
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يجب أال يكون موظفا في إدارة التربية والتعل يم لوالي ة فيرمون ت أو بمنطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي
لديك أو لدى أي وكالة تشارك في تعل يم ،أو رعاي ة األطف ال .ولكن ه يك ون شخص ا يعم ل ف ي وكال ة ويحص ل
على أجر فقط كي يكون مسؤول جلسة استماع؛



يجب أال يكون له مصلحة شخصية أو مھنية تتعارض مع موضوعية مسؤول جلسة االستماع؛



يجب أن يكون محاميا مرخصا له؛



يجب أن يكون على دراية وفھم بأحكام قانون تعليم المعوقين ) ،(IDEAواللوائح الفيدرالي ة ،وقواع د الوالي ة
المتعلقة بقانون تعليم المعوقين ) ،(IDEAوالتأويالت القانوني ة لق انون تعل يم المع وقين ) (IDEAم ن جان ب
المحاكم الفيدرالية ومحاكم الوالية؛ و



يج ب أن يك ون لدي ه المعرف ة والق درة عل ى عق د جلس ات االس تماع ،واتخ اذ وكتاب ة الق رارات بم ا يتف ق م ع
الممارسة القانونية المعتادة المناسبة.

سوف تحتفظ إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت بقائمة باألشخاص ال ذين يعمل ون كمس ؤولي جلس ات س ماع يش تمل
على:
-

بيانات مؤھالت كل واحد من مسؤولي جلسات استماع.

-

موضوع جلسة االستماع حسب األصول القانونية.

ال يمكن للطرف )أنت أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي( الذي يطلب جلسة االس تماع حس ب األص ول القانوني ة
أن يثير مسائل في جلسة االستماع حسب األصول القانونية ما لم يوافق الطرف اآلخر.
موعد طلب عقد جلسة االستماع
يتع ين علي ك أو عل ى منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي أن تطل ب عق د جلس ة اس تماع محاي دة حس ب األص ول
القانونية في غضون سنتين من ت اريخ علم ك أو عل م منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ،أو ينبغ ي أن تك ون عل ى
علم بشأن المسألة التي يتم معالجتھا في الشكوى.
استثناءات الموعد
الج دول الزمن ي الم ذكور أع اله ال ينطب ق علي ك إذا ل م يك ن بإمكان ك تق ديم ش كوى حس ب األص ول القانوني ة لألس باب
التالية:


أن تكون المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلش رافي الت ابع ل ه عل ى وج ه التحدي د ق د زورت أنھ ا تمكن ت م ن ح ل
المسائل المحددة في الشكوى ،أو



أن تكون المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي التابع له قد حجب معلومات منك كان يتعين عليھ ا أن توفرھ ا
لك في إطار قانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تربية ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.

إجراءات جلسات سماع الدعاوى
الئحة 15/6/1/2365
خلفية عامة
أي ط رف ف ي جلس ة االس تماع حس ب األص ول القانوني ة )بم ا ف ي ذل ك جلس ات االس تماع الت ي تتعل ق ب اإلجراءات
التأديبية( له الحق في:


أن يكون برفقة واستش ارة مح ام و/أو أش خاص ل ديھم معرف ة أو ت دريب خ اص فيم ا يتعل ق بمش اكل األطف ال
المعوقين؛
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تقديم األدلة ومواجھة واستجواب  ،وطلب حضور الشھود؛



حظر إدخال أية أدلة في جلسة االستماع والتي لم يتم الكشف عنھ ا لھ ذا الط رف فيم ا ال يق ل ع ن خمس ة أي ام
عمل قبل انعقاد جلسة المحاكمة؛



الحص ول عل ى تس جيالت خطي ة ،أو  -حس ب رغبت ك  -إلكتروني ة  ،أو لمناقش ة حواري ة م ن محض ر جلس ة
االستماع ،و



الحصول على استنتاجات خطية ،أو  -حسب رغبتك  -إلكترونية من الواقع والقرارات.

الكشف عن معلومات إضافية
فيم ا م ا ال يق ل ع ن خمس ة أي ام عم ل قب ل انعق اد جلس ة االس تماع ،يتع ين علي ك وعل ى المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي إبالغ أحدكما اآلخر بجميع التقييمات المنجزة قبل ھ ذا الت اريخ والتوص يات المبني ة عل ى تل ك التقييم ات الت ي
تنوي أنت أو المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي استخدامھا في جلسة االستماع.
يمكن لمسؤول جلسة االستماع أن يمنع أي طرف يعج ز ع ن االمتث ال لھ ذا المطل ب م ن تق ديم التقييم ات أو التوص يات
ذات الصلة في جلسة االستماع من دون موافقة الطرف اآلخر.
الحقوق األبوية في جلسات االستماع
يجب أن يتم منحك الحق في:


وجود طفلك معك؛



فتح جلسة السماع للجمھور؛ و



الحصول على محضر جلسة االستماع ،ونتائج تقصي الحقائق والقرارات المقدمة لكم بدون أي تكلفة.

قرار مسؤول جلسة االستماع
الئحة ) 16/1/2365ج(
يجب أن يكون قرار مسؤول جلسة االستماع بشأن ما إذا كان قد تم ت وفير تعل يم ع ام مناس ب مج اني ) (FAPEلطفل ك
مستندا إلى أسس موضوعية.
في المسائل التي تزعم وقوع انتھاك إجرائي ،يمكن أن يرى مسؤول جلسة االس تماع أن طفل ك ل م يحص ل عل ى التعل يم
العام المناسب المجاني ) (FAPEإال إذا كانت أوجه القصور اإلجرائية:


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



تت داخل ج ذريا م ع فرص تك للمش اركة ف ي عملي ة ايج اد ح ل فيم ا يتعل ق بت وفير تعل يم ع ام مج اني مناس ب
) (FAPEلطفلك؛ أو



تسببت في الحرمان من إعانة تعليمية.

ليس ھن اك م ا يمن ع مس ؤول جلس ة االس تماع م ن أن ي أمر المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي باالمتث ال لمتطلب ات
إجرائية بموجب اللوائح من  1/2365وحتى .13/1/2365
إعالن النتائج والقرار لعامة الناس
يجب أن تقوم إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت  -بعد حذف أي معلومات شخصية – بما يلي:
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تقديم االستنتاجات والقرارات في جلسة االستماع ،و



إتاحة ھذه النتائج والقرارات للجمھور.

االستئنافات
الئحة 8/1/2365
نھائية قرار جلسة االستماع
القرار الذي يتم إتخاذه في جلسة االستماع حسب األصول القانونية )بما في ذلك عقد جلسات س ماع تتعل ق ب اإلجراءات
التأديبية( تكون نھائية ،فيما عدا أنه يجوز ألي طرف من األطراف المعنية في جلسة استماع )ل ك أو للمنطق ة التعليمي ة
أو االتحاد اإلشرافي( استئناف القرار برفع دعوى مدنية  ،كما ھو موضح أسفله.
مواعيد ومالئمة جلسات االستماع والمراجعات
الئحة ) 16/1/2365أ( و )ب(
يجب أن تكفل إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت في موعد ال يتجاوز  45يوم ا بع د انقض اء فت رة اجتماع ات ايج اد
الحل الممتدة  30يوما ،كما ھو موضح تحت العنوان الفرعي تعديالت على الجدول الزمن ي لفت رة اتخ اذ الق رار الممت د
 30يوما ،وفيما ال يزيد على  45يوما بعد انتھاء الفترة الزمنية المعدلة:


أن يتم التوصل الى قرار نھائي في جلسة االستماع؛ و



أن يتم إرسال نسخة من ھذا القرار بالبريد إلى كل من الطرفين.



قد يمنح مسؤول السماع تمديدات مح ددة للفت رة الزمني ة الم ذكورة أع اله تتج اوز  45يوم ا تقويمي ا بن اء عل ى
طلب أي من الطرفين ،إذا:
 oكان التقدم التعليمي للطفل أو سالمته لن يتعرضا للخطر بسبب التأخير؛
 oلم يتم إتاحة وقت ك اف ألح د األط راف إلع داد وتق ديم موقف ه ف ي جلس ة االس تماع وفق ا لمقتض يات
جلسة االستماع حسب األصول القانونية ،و
 oكانت الحاجة لھذا التأخير أكبر من أي عواقب مالية أو غيرھا من العواقب الضارة الت ي يحتم ل أن
يعاني منھا أحد األطراف في حالة التأخير.

يجب أن تعقد كل جلسة استماع في الوقت والمكان الذي يالءمك أنت وطفلك بشكل معقول.

اإلجراءات المدنية
الئحة 9/1/2365
خلفية عامة
أي ط رف )س واء أن ت أو منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي( ال ذي ال يواف ق عل ى ھ ذه النت ائج وق رار جلس ة
االستماع )بما في ذلك عق د جلس ات االس تماع الت ي تتعل ق ب اإلجراءات التأديبي ة( ل ه الح ق ف ي رف ع دع وى مدني ة فيم ا
يتعلق بھذه المسألة التي كانت موضوع جلسة سماع الدعوى.
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قد تقام دعوى في إحدى محاكم الوالية ذات االختصاص )إحدى محاكم الوالية التي لديھا السلطة لسماع ھذا الن وع م ن
القضايا( أو في إلحدى محاكم المقاطعة في الواليات المتحدة دون النظر إلى المبلغ المتنازع عليه.
وقت القيد
يكون لدى الطرف الذي يقيم الدعوى )أنت أو منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي(  90يوما تقويميا من تاريخ قرار
مسؤول جلسة االستماع لرفع الدعوى المدنية.
إجراءات أخرى
في أية دعوى مدنية ،تقوم المحكمة بما يلي:


استالم سجالت الدعاوى اإلدارية؛



سماع األدلة األخرى بناء على طلبك أو بناء على طلب منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي؛ و



بناء قرارھا بشأن سيادة األدلة ومنح الحكم الذي ترتأي أنه مناسب.

اختصاص المحاكم الجزئية
يكون لمحاكم المقاطعات في الواليات المتحدة سلطة البت في الدعاوى المرفوعة في ظل قانون تعليم المعوقين )(IDEA

وقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت دون أي اعتبار للمبلغ المتنازع عليه.
قاعدة تأسيس الحكم
ال يشتمل قانون تعليم المعوقين ) (IDEAأو قواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت عل ى أي ش يء يقي د
أو يحد من الحقوق واإلجراءات وسبل االنتصاف المتاحة بموجب الدس تور األميرك ي ،أو ق انون األم ريكيين المع وقين
لعام  ،1990أو الباب الخامس من قانون إعادة التأھيل لعام ) 1973الم ادة  ،(504أو الق وانين الفيدرالي ة األخ رى الت ي
تحمي حقوق األطفال المع وقين ،إال أن ه قب ل تق ديم دع وى مدني ة بموج ب ھ ذه الق وانين الت ي تس عى لإلعان ة ،والمتاح ة
كذلك بموجب قانون تعليم المعوقين ) ،(IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمون ت ،يج ب أن تك ون
اإلجراءات الواجبة الموصوفة أعاله قد اس تنفدت إل ى ح د ذاتھ ا ف ي حال ة م ا إذا ك ان الط رف تق دم بال دعوى ف ي إط ار
قانون تعليم المعوقين ) ،(IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.
ھذا يعني أنه قد يكون لديك وسائل االنتصاف المتاحة بموجب القوانين األخ رى الت ي تت داخل م ع تل ك المتاح ة بموج ب
قانون تعليم المعوقين ) ،(IDEAولكن للحص ول عل ى اإلعان ة بص فة عام ة بموج ب ھ ذه الق وانين األخ رى؛ يج ب علي ك
أوال استخدام سبل االنتصاف اإلدارية المتاحة في إطار قانون تعليم المع وقين )) (IDEAأي شكوى اإلج راءات القانوني ة
الواجبة ،اجتماع ايجاد الحل ،وإجراءات جلسة االستماع حسب األصول القانونية( قبل أن تذھب مباشرة إلى المحكمة.

أتعاب المحاماة
الئحة 10/1/2365
خلفية عامة
في أي إجراء أو دعوى مرفوعة بموجب قانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاص ة لوالي ة
فيرمونت ،إذا تم الحكم لصالحك ،ف إن المحكم ة  -ف ي تق ديرھا  -ق د تحك م بمنح ك أتع اب المحام اة المعقول ة كج زء م ن
التكاليف.
إج راء أو دع وى مرفوع ة بموج ب ق انون تعل يم المع وقين ) (IDEAوقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة
فيرمونت ،للمحكمة  -في تقديرھا  -قد تحكم بمنح أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من التكاليف لم ن ي تم الحك م لص الحه
سواء إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت أو المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ،والتي يج ب أن ي دفعھا المح امي
الخاص بك ،إذا كان المحامي:
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رفع شكوى أو دعوى قضائية تبين للمحكمة أنھا غير مقنعة ،وغير معقولة ،أو ال أساس لھا؛ أو



واصل التقاضي بعد أن أصبح من الواضح أن أسباب التقاضي تافھة وغير معقولة ،أو ال أساس لھا؛ أو

إج راء أو دع وى مرفوع ة بموج ب ق انون تعل يم المع وقين ) (IDEAوقواع د تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة
فيرمونت ،للمحكمة  -في تقديرھا  -قد تحكم بمنح أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من التكاليف لم ن ي تم الحك م لص الحه
سواء إدارة التربية والتعليم بوالية فيرمونت أو المنطقة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ،والت ي يج ب أن ت دفعھا أن ت أو
المحامي الخاص بك ،إذا كان طلبك لعقد جلسة االستماع حسب األص ول القانوني ة أو القض ية المرفوع ة أم ام المحكم ة
الحقا قد تم تقديمھا ألية أغراض غير الئقة ،مثل:


للمضايقة،



للتسبب في تأخير ال لزوم له ،أو



لزيادة تكلفة اإلجراء أو الدعوى بدون داع.

منح الرسوم
تقضي المحكمة بمنح رسوم معقولة كأتعاب محاماة على النحو التالي:


يجب أن تكون الرسوم على أساس األسعار السائدة في المجتمع ال ذي نش أت في ه ال دعوى أو جلس ة االس تماع
بالنس بة لھ ذا الن وع وج ودة الخ دمات المقدم ة .ال يمك ن اس تخدام أي مكاف آت أو مض اعفة الحتس اب الرس وم
الممنوحة.



ال يتم منح الرسوم وال يتم رد ما يتصل بھا من تكاليف في أي إجراء أو دعوى بموج ب ق انون تعل يم المع وقين
) (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت للخ دمات الم ؤداة بع د أن يق دم ل ك عرض ا
خطيا للتسوية إذا:

 oتم الع رض ف ي غض ون المھل ة الزمني ة الت ي ح ددتھا الم ادة  68م ن الل وائح الفيدرالي ة لإلج راءات
المدنية أو  -في حالة جلسة االستماع حسب األصول القانونية أو المراجعة عل ى مس توى الوالي ة –
فيما ال يزيد على  10أيام قبل أن تبدأ اإلجراءات؛
 oأال يتم قبول العرض في غضون  10أيام تقويمية؛ و
 oترى المحكمة أو المسؤول اإلداري لجلسة االستماع أن الحكم الذي حصلت علي ه أخي را ل يس أكث ر
مالءمة لك من عرض التسوية.
 oوعلى الرغم من ھذه القيود ،فقد يتم الحكم بمنح أتعاب المحام اة والتك اليف ذات الص لة ل ك إذا ك ان
الحكم لصالحك وكانت لديك مبرراتك الجوھرية لرفض عرض التسوية.


ال يتم منح الرسوم المتصلة بأي اجتم اع م ن اجتماع ات فري ق برن امج التعل يم الف ردي ) (IEPإال إذا ت م عق د
االجتماع نتيجة إلجراءات إدارية أو بدعوى قضائية.



ال يتم منح رسوم الوساطة كما ھو موضح تحت عنوان الوساطة.
 oاجتماع ايجاد الحل  -كما ھو موضح تح ت عن وان اجتم اع ايج اد ح ل  -ال يعتب ر اجتم اع ي تم عق ده
نتيج ة لجلس ة اس تماع إداري ة أو دع وى قض ائية ،وك ذلك ال يعتب ر جلس ة اس تماع إداري ة أو دع وى
قضائية ألغراض منح أتعاب المحاماة ھذه.
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ويجوز للمحكمة تخفيض  -حسب االقتضاء  -مبلغ أتعاب المحاماة التي يتم الحكم بمنحھا بموجب ق انون تعل يم
المعوقين ) (IDEAوتعليمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،إذا وجدت المحكمة أن:

 oقيامك أنت ،أو المحامي الخاص بك  -أثناء إج راء أو رف ع دع وى  -بتأجي ل الق رار النھ ائي للن زاع
على نحو غير معقول؛
 oمبل غ أتع اب المحام اة المس تحق الحص ول علي ه بن اء عل ى الحك م يتج اوز بش كل غي ر معق ول س عر
الساعة السائدة في المجتم ع لخ دمات مماثل ة م ن جان ب المح امين عل ى درج ة مماثل ة م ن المھ ارة،
والسمعة ،والخبرة؛
 oالوق ت المس تغرق والخ دمات القانوني ة المقدم ة كان ت مب الغ فيھ ا ب النظر إل ى طبيع ة اإلج راء أو
الدعوى ،أو
 oالمحامي الذي يمثلك لم يقدم البيانات الصحيحة لمنطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ف ي إش عار
طل ب دع وى حس ب األص ول القانوني ة كم ا ھ و موض ح تح ت عن وان الش كوى حس ب األص ول
القانونية.


وم ع ذل ك ،ل ن تق وم المحكم ة بخف ض الرس وم إذا تب ين للمحكم ة أن الوالي ة أو المنطق ة
التعليمية أو االتحاد اإلش رافي ت أخر بش كل غي ر معق ول عل ى الق رار النھ ائي لإلج راء أو
ال دعوى أو ك ان ھن اك انتھ اك بموج ب نص وص أحك ام الحماي ة اإلجرائي ة لق انون تعل يم
المعوقين ) (IDEAوتعليمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.
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اإلجراءات المتبعة عند تأديب األطفال المعوقين
سلطة العاملين في المدارس
الئحة 1/4313
تحديد كل حالة على حدة
يدرس العاملون في المدارس كل حالة م ن الح االت الفري دة عل ى ح دة ،عن د تحدي د م ا إذا ك ان تغيي ر الموض عة  -وفق ا
للمتطلبات التالية المتصلة باالنضباط  -سيكون مناسبا للطفل المعوق الذي يخالف القانون المدرسي لسلوك الطالب.
السلطة العامة
إلى الحد الذي تتخذ فيه إجراءات من ھذا القبي ل لألطف ال غي ر المع وقين ك ذلك ،يمك ن للع املين ف ي المدرس ة  -لم دة ال
تتجاوز  10أيام دراسية متتالية  -إبعاد الطفل المعوق الذي ينتھك القانون المدرس ي لس لوك الطال ب م ن مكان ه وإيداع ه
في محيط تعليمي مناسب بديل مؤقت )والتي يجب أن يتم تحدي ده م ن جان ب فري ق برن امج التعل يم الف ردي )،((IEPأو
محيط آخر ،أو توقيفه .كذلك يمكن للعاملين بالمدرسة أيضا استبعاد الطفل فيما ال تتج اوز  10أي ام دراس ية متص لة ف ي
السنة الدراسية نفسھا بسبب حوادث منفصلة لس وء الس لوك؛ م ا دام ھ ذا االس تبعاد ال يش كل تغيي را ف ي اإللح اق )انظ ر
تغيير الموضع بسبب عمليات االبعاد التأديبي في التعريف أدناه(.
بعد أن يتم ابعاد الطفل المعوق من موضعه/ـا الحالي لمدة  10أي ام دراس ية متتالي ة ف ي نف س الع ام الدراس ي ،فيج ب أن
تقوم منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي  -خ الل األي ام الالحق ة لالبع اد ف ي تل ك الس نة الدراس ية  -بت وفير الخ دمات
بالقدر المطلوب أدناه تحت العنوان الفرعي الخدمات.
السلطة اإلضافية
إذا لم يكن السلوك الذي ينتھك قواعد سلوك الطالب مظھرا إلعاقة الطفل )انظ ر تحدي د المظ اھر أدن اه(  ،وك ان تغيي ر
الموضعة التأديبي من شأنه أن يتجاوز  10أيام مدرسية متتالية  ،يجوز لموظفي المدرس ة تطبي ق اإلج راءات التأديبي ة
على ذلك الطفل المعوق بنفس الطريقة ولنفس المدة ،كما لو أنه سيطبق على األطفال األص حاء ،إال أن الم دارس يج ب
أن توفر الخدمات لھذا الطفل على النحو المبين أدناه في إطار الخدمات.
يحدد الطفل فريق برنامج التعليم الفردي للطفل يحدد المحيط التعليمي المؤقت البديل لمثل ھذه الخدمات.
الخدمات
الخدمات التي يجب توفيرھا للطفل المعوق الذي تم اس تبعاده م ن موض عه الح الي ي تم تق ديمھا ف ي مح يط تعليم ي ب ديل
مؤقت.
تكون المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي مطالبا فقط بتقديم الخ دمات للطف ل المع وق ال ذي ت م اس تبعاده م ن موض عه
الحالي لمدة  10أيام دراسية أو أقل في ھذا العام الدراسي ،إذا كان يقدم الخدمات لألطفال األصحاء الذين تم اس تبعادھم
بالمثل.
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يجب على الطفل المعوق الذي يتم استبعاده من موضعه الحالي ألكثر من  10أيام دراسية:


االستمرار في تلقي الخ دمات التعليمي ة بحي ث ي تمكن الطف ل م ن االس تمرار ف ي المش اركة ف ي من اھج التعل يم
العام ،وإن كان في موضع آخر ،وإحراز التقدم نحو بلوغ األھداف المحددة في برنامج التعليم الفردي للطفل؛
و



تلق ي  -حس ب االقتض اء  -تقي يم وظيف ي س لوكي ،وخ دمات ت دخل س لوكي وتع ديالت ،والمص ممة لمعالج ة
انتھاك السلوك بحيث ال يتكرر مرة أخرى.

بع د أن ي تم اس تبعاد الطف ل المع اق م ن موض عه/ـ ا الح الي لم دة  10أي ام دراس ية ف ي نف س الع ام الدراس ي ،وإذا ك ان
االستبعاد الحالي لمدة  10أيام دراسية متتالية أو أقل ،وإذا ل م يك ن االس تبعاد تغيي را للموض عة )انظ ر التعري ف أدن اه(،
عندئذ يحدد العاملون في المدرسة  -وذلك بالتشاور مع واحد على األقل من معلمي الطفل – تحدي د إل ى أي م دى تك ون
الخدمات الزمة لتمكين الطفل من االستمرار في المشاركة في مناھج التعليم العام  -وإن كان ف ي وض ع آخ ر  -والتق دم
المحرز نحو بلوغ األھداف المحددة في برنامج التعليم الفردي للطفل.
إذا تمثل االبعاد في تغيير الموضعة )انظر التعريف أدناه( ،يحدد فريق برنامج التعليم الفردي للطفل الخ دمات المالئم ة
لتمكين الطفل من مواصلة المشاركة في مناھج التعليم العام  -وإن ك ان ف ي وض ع آخ ر – وم ن مواص لة إح راز التق دم
نحو بلوغ األھداف المحددة الطفل في التعليم الفردي.
تحديد المظاھر
في غضون  10أيام دراسية من قرار تغيير موضعة الطفل المعوق بسبب وجود انتھاك لقواعد سلوك الطال ب )م ا ع دا
االستبعاد لمدة  10أيام دراسية متتالية أو أقل ،وليس تغييرا للموضعة( ،فيجب أن تقوم مع منطقتك التعليمي ة أو االتح اد
اإلش رافي ،واألعض اء المعني ين ف ي فري ق برن امج التعل يم الف ردي )عل ى النح و ال ذي تح دده ل ك منطقت ك التعليمي ة أو
االتحاد اإلشرافي( بمراجعة جميع المعلومات ذات الص لة ف ي مل ف الطال ب ،بم ا ف ي ذل ك التعل يم الف ردي للطف ل ،وأي
مالحظات للمدرس ،و أي معلومات ذات صلة يتم تقديمھا لك لتحديد ما يلي:


إذا كان السلوك المعني سببه ،أو كانت له عالقة مباشرة وأساسية بإعاقة الطفل؛ أو



إذا كان السلوك المعني نتيجة مباش رة لفش ل منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ف ي تنفي ذ برن امج التعل يم
الفردي للطفل.

إذا حددت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ،وأنت ،واألعضاء المعني ين ف ي فري ق برن امج التعل يم الف ردي للطف ل
أن أيا من ھذه الشروط قد تحققت؛ فيجب أن يتحدد السلوك كمظھر من مظاھر إعاقة الطفل.
إذا حددت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ،وأنت ،واألعضاء المعني ين ف ي فري ق برن امج التعل يم الف ردي للطف ل
أن الس لوك المعن ي ھ و نتيج ة مباش رة لفش ل منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ف ي تنفي ذ برن امج التعل يم الف ردي
للطفل ،فيتعين على منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي اتخاذ تدابير فورية لعالج أوجه القصور ھذه.
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تحديد أن السلوك كان مظھرا من مظاھر إعاقة الطفل
إذا حددت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ،وأنت ،واألعضاء المعني ين ف ي فري ق برن امج التعل يم الف ردي للطف ل
أن السلوك المعني يمثل مظھرا من مظاھر إعاقة الطفل؛ فيتعين على فريق برنامج التعليم الفردي إما:


إجراء تقييم سلوكي وظيفي ،ما لم تكن منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي قد أجرى تقييما سلوكيا وظيفيا
قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى تغيير في الموضعة ،وتنفيذ خطة تدخل سلوكي للطفل ،أو



إذا كانت خطة التدخل السلوكي قد وضعت بالفعل؛ راجع خطة التدخل السلوكي ،وعدلھا  -حسب االقتضاء -
للتصدي للسلوك.

فيما عدا على النحو المبين أدناه تح ت العن وان الفرع ي الح االت الخاص ة ،يج ب أن تعي د منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي الطفل إلى الموضع الذي تم ابعاده منه ،إال إذا كانت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي توافق على تغيي ر
الموضعة كجزء من تعديل خطة التدخل السلوكي.
الحاالت الخاصة
سواء كان السلوك مظھرا من مظاھر إعاقة الطفل أو ل م يك ن ك ذلك ،فإن ه يج وز للع املين بالمدرس ة إبع اد الطال ب إل ى
محيط تعليمي بديل مؤقت )يحدده فريق برنامج التعليم الفردي للطفل( لمدة تصل إلى  45يوما دراسيا ،إذا كان الطفل:


يحمل سالحا )انظر التعريف أدناه( إلى المدرسة أو لديه سالح في المدرسة ،أو في المباني المدرسية ،أو ف ي
أح د المكات ب المدرس ية الخاض عة لس لطة إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت ،أو المنطق ة التعليمي ة أو
االتحاد الرقابي؛



قد تعمد حيازة أو يس تخدم المخ درات غي ر المش روعة )انظ ر التعري ف أدن اه( ،أو يبي ع أو ي روج لبي ع الم واد
الخاض عة للرقاب ة )انظ ر التعري ف أدن اه( بينم ا ال ي زال ف ي المدرس ة ،أو ف ي داخ ل مبن ى المدرس ة ،أو ف ي
مكات ب المدرس ة الخاض عة لس لطة إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت ،أو المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد
الرقابي؛



قد ألحق إصابات بدنية خطيرة )انظر التعريف أدناه( بشخص آخر في المدرسة ،أو في المباني المدرسية ،أو
في أح د مكات ب الم دارس الخاض عة لس لطة إدارة التربي ة والتعل يم بوالي ة فيرمون ت ،أو المنطق ة التعليمي ة أو
االتحاد الرقابي؛

تعاريف
"المواد الخاضعة للرقابة" يعني المخدرات أو المواد األخرى التي تم تحديدھا في إطار الجداول األول والثاني والثال ث
والراب ع  ،أو الخ امس ف ي القس م رق م ) 202ج( م ن ق انون الم واد الخاض عة للرقاب ة )الئح ة دس تور الوالي ات المتح دة
رقم 21كود ) 812ج((.
"المخدرات غير المشروعة" تعني مواد خاضعة للرقابة ،ولكن ال تشمل المواد الخاض عة للرقاب ة الت ي ي تم حيازتھ ا أو
استخدامھا تحت إشراف متخصص رعاية صحية مرخص ،أو التي يتم حيازتھا أو اس تخدامھا بش كل ق انوني تح ت أي
سلطة أخرى بموجب ھذا القانون أو في ظل أي نص آخر من نصوص القانون الفيدرالي.
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"إصابات بدنية خطيرة" يقص د ب ه المعن ى ال ذي يطل ق عل ى المص طلح ''إص ابات بدني ة خطي رة" وفق ا للفق رة ) (3م ن
الفقرة الفرعية )ح( من المادة  1365من الباب  18من قانون الواليات المتحدة.
"سالح" يقصد به المعنى الذي يطلق على المصطلح ''سالح خطير" وفقا للفقرة ) (2م ن الفق رة األول ى )ز( م ن الم ادة
 930من الباب  18من قانون الواليات المتحدة.
اإلخطار
يجب على منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي إخطارك بقرار اإلبعاد في اليوم الذي يتم فيه إتخاذ القرار المتمثل ف ي
تغيير موضعة الطفل بسبب وجود انتھاك لقواعد سلوك الطالب ،وأن تمنحك كذلك إشعار الحماية اإلجرائية.

تغيير الموضعة بسبب اإلبعاد التأديبي
الئحة 7/4313
يعد إبعاد الطفل المعوق من موضعه التعليمي الحالي تغييرا في الموضعة إذا:


كان اإلبعاد ألكثر من  10يوما دراسيا متتاليا؛ أو



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



سلسلة من عمليات اإلبعاد تبلغ في إجمالھا أكثر من  10أيام مدرسية في العام الدراسي؛



أن سلوك الطفل مماثل إلى حد كبير سلوكه في الحوادث السابقة التي أسفرت عن سلسلة من عمليات اإلبع اد؛
أو



عوامل أخرى على النحو التالي:
 oطول مدة كل عملية إبعاد،
 oإجمالي مقدار الوقت الذي تم إبعاد الطفل فيه ،و
 oقرب مرات اإلبعاد لبعضھا البعض؛ و
 oيتحدد ما إذا كان نمط عمليات اإلزالة يشكل تغييرا في الموضعة على أساس كل حالة على حدة من
قبل منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي ،وإذا ت م الطع ن في ه ،فإن ه يك ون خاض عا للمراجع ة م ن
خالل األصول القانونية والدعاوى القضائية.

تحديد المحيط
الئحة 2/4313
يجب أن يح دد فري ق برن امج التعل يم الف ردي ) (IEPمح يط مؤق ت ب ديل لح االت اإلبع اد الت ي تمث ل تغيي را للموض عة،
وحاالت اإلبعاد تحت عنواني السلطة اإلضافية ،والحاالت الخاصة أعاله.
االستئناف
الئحة 3/4313
يمكنك رفع شكوى حسب األصول القانونية )انظر أعاله( اللتماس عق د جلس ة اس تماع حس ب األص ول القانوني ة إذا ل م
يوافق/توافق على:
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أي قرار بشأن الموضعة يتم اتخاذه بموجب أحكام االنضباط ھذه؛ أو



تحديد المظاھر المذكورة أعاله.

يجوز لمنطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي تق ديم ش كوى حس ب األص ول القانوني ة )انظ ر أع اله( لطل ب لعق د جلس ة
استماع حسب األصول القانونية إذا كان يعتقد أن اإلبقاء على الموضع الحالي للطفل يحتمل أن ي ؤدي إل ى إي ذاء للطف ل
أو لآلخرين إلى حد كبير.
سلطة ضابط االستماع
يجب أن يعقد جلسة االس تماع حس ب األص ول القانوني ة مس ؤول االس تماع ال ذي تت وافر لدي ه الش روط الم ذكورة تح ت
العنوان الفرعي مسؤول جلسات استماع محايد ويتخذ قرارا .يمكن لمسؤول جلسة االستماع:


إعادة الطفل المعاق إلى الموضع الذي تم إستبعاده منه ،إذا مسؤول جلسة االستماع:
 oأن اإلبعاد يمثل انتھاكا للشروط الواردة تحت عنوان سلطة العاملين في المدارس ،أو
 oأن سلوك الطفل ھو كان مظھرا من مظاھر إعاقة الطفل؛ أو

طلب تغيير موضع الطفل المعوق إل ى مح يط تعليم ي مناس ب مؤق ت لم دة ال تتج اوز  45يوم ا دراس يا ،وذل ك إذا ق رر
مسؤول جلسة االستماع أن الحفاظ على الموضع الحالي للطفل يحتمل أن ي ؤدي إل ى إي ذاء للطف ل أو لآلخ رين إل ى ح د
كبير.
يمكن تكرار إجراءات جلسة االستماع ھذه ،إذا كانت منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي يعتق د أن ع ودة الطف ل إل ى
الموضع األصلي يحتمل أن يؤدي إلى إيذاء للطفل أو لآلخرين إلى حد كبير.
تعجيل جلسة االستماع حسب األصول القانونية
عندما يتقدم أحد الوالدين أو منطقتك التعليمية أو االتح اد اإلش رافي ش كوى حس ب األص ول القانوني ة لطل ب عق د جلس ة
استماع ،فيجب أن يتم عقد جلس ة اس تماع وف ق المتطلب ات ال واردة تح ت العن اوين إج راءات الش كاوى حس ب األص ول
القانوني ة ،جلس ات االس تماع للش كاوى حس ب األص ول القانوني ة ،إال أن ه يج ب أن تق وم إدارة التربي ة والتعل يم لوالي ة
فيرمونت بترتيب عقد جلسة استماع عاجل ة حس ب األص ول القانوني ة ،والت ي يج ب أن تعق د ف ي غض ون  20يوم ا م ن
تاريخ طلب عقد جلسة االستماع كما يجب أن تؤدي إلى قرار في غضون  10أيام دراسية بعد جلسة االستماع.
ما لم يكن لديك ولدى مدرسة حي أو االتحاد الرقابي االتفاق كتابة على التنازل عن االجتماع  ،أو توافق على اس تعمال
الوساطة  ،وعقد اجتماع القرار يجب أن يحدث ف ي غض ون س بعة أي ام م ن تلق ي إش عار الش كوى اإلج راءات القانوني ة
الواجبة.
يجب أن يتم اجتماع اليجاد حل – ما ل م تواف ق أن ت و منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي خطي ا عل ى التن ازل ع ن
االجتم اع ،أو تتفق ان عل ى عملي ة الوس اطة – وذل ك ف ي غض ون س بعة أي ام تقويمي ة م ن تلق ي إش عار الش كوى حس ب
األصول القانونية.
يمكن المضي في جلسة االستماع ما لم تكن المسألة قد تم حلھا بما يرضي كال الطرفين في غضون  15يوما من تاريخ
استالم الشكوى حسب األصول القانونية.
يج وز ألي ط رف أن يس تأنف الق رار ف ي جلس ة اس تماع معجل ة حس ب األص ول القانوني ة ب نفس الطريق ة الت ي يمكن ه
االستئناف في أي جلسة استماع أخرى حسب الصول القانونية )انظر االستئنافات أعاله(.
الموضعة أثناء االستئنافات
الئحة 4/4313
عندما تتقدم أنت أو منطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي  -عل ى النح و الموص وف أع اله  -بش كوى حس ب األص ول
القانونية المتصلة بالمسائل التأديبية ،فال بد للطفل )ما لم تتفق أنت منطقتك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي عل ى خ الف
ذلك( أن يظل في محيط تعليمي بديل مؤقت في انتظار صدور قرار مسؤول االستماع ،أو حتى انقضاء الفت رة الزمني ة
لإلبعاد على النحو المنصوص عليه والوارد تحت عنوان سلطة العاملين في المدارس ،أيھما أسبق.
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الحماية لألطفال غير المؤھلين بعد لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة
الئحة 5/4313
الحماية العامة
إذا كان لم يتم تحديد أن الطفل مؤھل للحصول عل ى تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة والخ دمات ذات الص لة ،وينتھ ك
أحد قواعد سلوك الطالب  -ولكن منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديھا علم )كما ھو محدد أدناه( بالسلوك قبل أن
يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية  -أن الطفل كان معاقا ،فإنه يمكن للطف ل إثب ات أي ن وع م ن أن واع الحماي ة الم ذكورة
في ھذا اإلشعار.
أساس من المعرفة عن المسائل التأديبية
يجب افتراض أن أي منطقة تعليمية أو اتحاد رقابي لديھم معلومات بأن الطف ل ھ و طف ل مع اق إذا ،قب ل وق وع الس لوك
الذي أدى إلى حدوث اإلجراء التأديبي:


أنك أعربت عن قلقك خطيا للعاملين بالمنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي أو وكالة تعليمي ة مناس بة أو معل م
الطفل بحاجة طفلك إلى تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة؛



أنك طلبت تقييما متعلقا بأھلية الحصول عل ى التعل يم تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة والخ دمات ذات الص لة
وفقا قانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت؛ أو



أن معلم الطفل أو أحد العاملين بالمنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ق د أع رب ع ن ش واغل مح ددة ح ول
وج ود نم ط م ن الس لوك ال ذي أب داه األطف ال مباش رة لم دير تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة أو لغي ره م ن
الموظفين المشرفين في منطقتك التعليمية أو االتحاد الرقابي.

ال يمكن اعتبار أن منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلشرافي لديھم تلك المعرفة ،إذا:


لم يسمح والد الطفل بإجراء تقييم للطفل أو رفض خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؛ أو



أن يكون الطفل قد تم تقييم ه وتق رر أال يك ون طف ل مع اق تح ت ق انون تعل يم المع وقين ) (IDEAوقواع د تعل يم
ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمونت.

الشروط التي تنطبق إذا لم يكن ھناك أساس من المعرفة
إذا لم يكن لدى منطقتك التعليمية أو االتحاد اإلش رافي علم ا  -قب ل اتخ اذ ت دابير تأديبي ة ض د األطف ال  -ب أن الطف ل م ن
ذوي اإلعاق ة ،عل ى النح و الموص وف أع اله تح ت العن وان الفرع ي أس اس المعرف ة م ن أج ل المس ائل التأديبي ة ،في تم
إخضاع الطفل للتدابير التأديبية التي تطبق على األطفال غير المعوقين الذين قاموا بتصرفات مماثلة.
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إال أنه إذا تم طلب إج راء تقي يم للطف ل خ الل الفت رة الزمني ة الت ي ي تم إخض اع الطف ل فيھ ا للت دابير التأديبي ة ،فيج ب أن
يجري التقييم بطريقة معجلة.
وحتى يكتمل التقييم ،يظ ل الطف ل ف ي المواض ع الت ي تح ددھا الس لطات التعليمي ة ف ي الم دارس ،والت ي يمك ن أن تش مل
التوقيف أو الطرد من دون أي خدمات تعليمية.
إذا تقرر أن الطفل من ذوي اإلعاقة  -مع األخذ بعين االعتبار المعلومات من التقييم ال ذي أجرت ه منطقت ك التعليمي ة أو
االتحاد اإلشرافي -فإن منطقتك التعليمية أو االتحاد الرقابي يجب أن يوفر تعليم ل ذوي االحتياج ات الخاص ة والخ دمات
ذات الصلة وفقا لقانون تعليم المعوقين ) (IDEAوقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لوالية فيرمون ت ،بم ا ف ي ذل ك
االحتياجات التاديبية المذكورة أعاله.

اإلحالة إلى واإلجراء بفعل إنفاذ القانون والسلطات القضائية
الئحة 6/4313
ال شيء في ھذه القواعد :


يحظر على أي وكالة اإلبالغ عن جريمة ارتكبھا طفل معاق إلى السلطات المختصة ،أو



يمنع سلطات إنفاذ قوانين الوالي ة والس لطات القض ائية م ن ممارس ة مس ؤولياتھا فيم ا يتعل ق بتطبي ق الق وانين
الفيدرالية وقوانين الوالية على الجرائم المرتكبة من قبل األطفال ذوي اإلعاقة.

إحالة السجالت
إذا أبلغ ت منطق ة تعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ع ن جريم ة ارتكبھ ا طف ل مع اق ،ف إن المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد
اإلشرافي:


ينبغي أن يضمن أن نسخا من سجالت تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والسجالت التأديبية للطفل ي تم إحالتھ ا
للنظر فيھا من قبل السلطات التي تقوم الوكالة بإبالغھا عن الجريمة؛ و



تحيل نسخا من سجالت تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والسجالت التأديبية للطفل فق ط إل ى الم دى المس موح
به بموجب قانون حقوق األسرة التعليمية والخصوصية ).(FERPA
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متطلبات اإللحاق األبوية في مدارس مستقلة على نفقة الدولة
متطلبات عامة
الئحة 4/2368
ال يلزم قانون تعليم المع وقين ) (IDEAوقواع د تربي ة ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت المن اطق التعليمي ة أو
االتحاد اإلشرافي بدفع تكاليف التعل يم  -بم ا ف ي ذل ك تعل يم ذوي االحتياج ات الخاص ة والخ دمات ذات الص لة  -لطفل ك
المع اق ف ي مدرس ة مس تقلة إذا كان ت منطقت ك التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي ي وفر ل ه تعليم ا عام ا مجاني ا مناس با
) ،(FAPEبينمااخترت وضع الطفل في مدرسة مستقلة .ومع ذلك  ،فإن المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي حي ث
توجد المدرسة المستقلة حيث أن يدرج طفلك ضمن الفئة التي تع د احتياجاتھ ا ف ي إط ار ق انون تعل يم المع وقين )(IDEA
وقواعد تربي ة ذوي االحتياج ات الخاص ة لوالي ة فيرمون ت فيم ا يتعل ق باألطف ال ال ذين ت م وض عھم م ن قب ل آب ائھم ف ي
مدارس المستقلة.

سداد تكاليف اإللحاق في المدارس المستقلة
إذا كان طفلك قد تلقى في السابق تعليما خاصا أو خدمات ذات صلة تحت سلطة المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي،
وأنت تختار تسجيل طفلك في مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية مستقلة من دون موافقة أو اإلحالة من قبل مدرسة تابع ة
للمنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي ،فيمكن أن تلزم المحكمة أو مسئول جلسة االستماع الوكالة ب أن تس دد لك م مقاب ل
تغطية تكاليف ھذا االلتحاق إذا:


وجد مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة أن الوكالة لم توفر تعليم ع ام مج اني مناس ب ) (FAPEلطفل ك ف ي
الوقت المناسب قبل ھذا اإللتحاق ،و



أن اإللحاق المستقل مناسب.
 oقد يحكم مسئول جلسة االستماع أو المحكمة بأن موضعكم مناسب ،حتى لو ل م تك ن عملي ة اإللح اق
تفي بمعايير الوالية التي تنطبق على التعليم الذي تقدمه المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلشرافي.

قيود على السداد
ويمكن تخفيض أو رفض سداد التكاليف المذكورة في الفقرة أعاله إذا:


ل م تبل غ فري ق برن امج التعل يم الف ردي خ الل آخ ر اجتم اع للبرن امج التعليم ي الف ردي ) (IEPحض رته قب ل
استبعاد طفلك من المدرسة العامة برفضكم اإللحاق المقترح من جانب المنطقة التعليمية أو االتحاد اإلش رافي
التابع له لتوفير والتي لم يتم إبالغ فريق برنامج التعليم الفردي ال ذي ت م رف ض مقت رح االكتت اب الخ اص ب ك
عن طريق مدرسة حي أو االتحاد الرقابي على تقديم تعليم عام مجاني مناسب ) (FAPEلطفلك ،بما في ذلك
ذكر مخاوفكم ،ورغبتكم في تسجيل طفلكم في مدرسة مستقلة على نفقة الدولة ،أو



لم ترسل أي إشعار خطي بھذه المعلوم ات إل ى المنطق ة التعليمي ة أو االتح اد اإلش رافي فيم ا ال يزي د ع ن 10
أيام عمل )بما في ذلك أي عطالت تكون في يوم عمل( قبل استبعاد طفلك من المدرسة العامة؛



أرسلت اإلدارة المدرسية أو االتحاد اإلشرافي لك إشعارا خطيا مس بقا ع ن عزمھ ا تقي يم طفل ك )بم ا ف ي ذل ك
بيان عن الغرض من التقييم الذي كان مناس با ومعق وال( قب ل اس تبعاد طفل ك م ن المدرس ة العام ة، ،ولكن ك ل م
تحضر الطفل من أجل التقييم؛ أو



بناء على ما توصلت إليه المحكمة بأن أفعالك كانت غير عقالنية.

ومع ذلك ،فإن تكلفة السداد:


يجب أال يتم تقليلھا أو رفضھا لعدم تقديم اإلشعار إذا:
 oمنعتك المدرسة من تقديم اإلشعار؛
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 oلم تتلق إشعارا بشأن مسؤوليتك عن تقديم اإلشعار المذكور أعاله؛ أو
 oكان االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله من المرجح أن ينتج عنه ضرر بدني لطفلك ،و


ال يمكن  -وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة أو مسؤول جلسة االستماع  -تقليلھ ا أو رفض ھا بس بب عج زك ع ن
تقديم اإلشعار المطلوب إذا كان:
 oال يمكنك القراءة أو الكتابة باللغة اإلنجليزية ،أو
 oاالمتثال للشرط أعاله من المرجح أن ينتج عنه ضرر إنفعالي خطير لطفلك.
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