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 إشعار بالضمانات اإلجرائیة
 اإلعاقةحقوق آباء األطفال ذوي 

 
یقض����ي قانون تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة وما طرأ 

ب���أن تقوم الم���دارس  2004من تع���دی���ل في علی���ھ 
بإرس�������ال إش�������عار إلى آولیاء أمور األطفال ذوي 
اإلع��اق��ة یتض�������من توض�������یح ت��ام للض�������م��ان��ات 
اإلجرائیةالمتاحة بموجب القانون المذكور ولوائحھ 
النافذة. ویھدف ھذا السند المقدم من الھیئة التعلیمیة 
لوالیة تكساس إلى إستیفاء الشرط المتعلق باإلشعار 

مس�������اعدة آولیاء أمور األطفال ذوي االحتیاجات و
 الخاصة   على فھم حقوقھم بموجب ھذا القانون.

 
 الضمانات اإلجرائیة في التعلیم الخاص 

 
یعني مص�����طلح اآلباء بموجب قانون تعلیم األطفال 
ذوي االحتی��اج��ات الخ��اص���������ةاآلب��اء ب��التبني. وإذا 
س��محت ش��روط الوالیة بذلك، الوص��ي أو الش��خص 

م ب�دور األب الحیوي أوب�التبني ( بم�ا في ال�ذي یقو
ذل��ك الج��د أو زوج األم أو غیرھم من األق��ارب) 
الذین یعیش معھم الطفل، وھذا الش���خص  أو اآلباء 
البدالء یكونوا مس�������ئولین من الناحیة القانونیة عن 
غة األم عندما  یة الطفل. ویعني مص�������طل الل رعا

ة یستخدم مع شخص ال یتمتع بطالقة لغویة في اللغ
اإلنجلیزیة اللغة التي یس��تخدمھا ھذا الش��خص عادة 
و عند اس����تخدامھا مع الص����م أو األش����خاص الذین 
یعانون من ص��عوبات في الس��مع. وتعتبر اللغة األم 

 وسیلة تواصل یستخدمھا عادة ھذا الشخص.
 

إش��عار ویجب على المدرس��ة ان ترس��ل لولي األمر 
نة مرة واحدة فقط خالل الس���بالض���مانات اإلجرائیة 

الدراس���یة بإس���تثناء أن تقوم المدرس���ة بإعطاء ولي 
أمر الطفل نس������خة أخرى من اإلش������عار: بناء على 
إحالة أولیة أو طلب للتقییم  أو فور اس�������تالم الھیئة 
التعلیمةلوالیة تكس��اس أول ش��كوى للتعلیم الخاص: 
أو فور اس�������تالم أول ش�������كوى تتعلق باإلجراءات 

دما یتخذ قرار الواجبة خالل الس���نة الدراس���یة أو عن
حاق  كل تغییر في إل یة تش������� تأدیب خاذ إجراءات  إلت
الطفل أو بناء على طلب ولي األمر. س�������یتخذ ولي 
األمر والطفل القرارات بش��������أن البرنامج التعلیمي 

 للطفل من خالل لجنة القبول 
كما یجب على المدرس�������ة أن تذكر في اإلش�������عار 
الكتابي المس���بق: وص���ف لإلجراءات التي تقترحھا 
المدرس�������ة أو ترفض إتخاذھا وتوض�������یح س�������بب 

والمراجعة والرفض والتي س����تحدد ما إذا كان طفلك 
مؤھل للتعلیم الخاص والخدمات المتعلقة بھا. وستقوم 
تلك اللجنة بتطویر ومراجعة وتعدیل برنامج التعلیم 
الفردي لطفل���ك وتح���دد االلح���اق التعلیمي لطفل���ك. 

مكن االطالع على معلومات إض�����افیة تتعلق بدور وی
لجن����ة القبول والمراجع����ة والرفض وق����انون تعلیم 
األطفال ذوي االحتیاجات الخاص���ة في المدرس���ة في 
الملحق المرفق بھ��ذه الوثیق��ة، دلی��ل إجراءات القبول 
والمراجع���ة والرفض ألولی���اء األمور. كم���ا یمكن���ك 
اإلط���������الع ع���������ل���������ی���������ھ���������ا ع���������ل���������ى : 

/http://framework.esc18.net. 
 أب وأم بالتبني المؤقت 

 
إذا كنت أب أو أم بالتبني المؤقت ألحد األطفال 
من ذوي اإلعاقة،  یجوز لك أن تحل محل األب 
أو األم إذا وافق��ت على المش���������ارك��ة في إتخ��اذ 
قرارات خ��اص��������ة ب��التعلیم وإذا أكمل��ت برن��امج 

 ARDالت��دری��ب المطلوب قب��ل  اجتم��اع لجن��ة 
یوم من الشروع  90المقبل لكن بحیث ال یتجاوز 

قرارات التعلیمیة الخاص��������ة للطفل. في إتخاذ ال
وبمجرد قیامك بإس��تكمال برنامج تدریبي معتمد، 
ال یج��ب علی��ك إع��ادة أخ��ذ برن��امج معتم��د للقی��ام 
بدور األب لنفس الطفل أو كأب بدیل لطفل أخر. 
وإذا قررت المدرسة عدم تعیینك كوالد ألغراض 
اتخاذ قرارات التعلیم الخاص، فیجب أن تقدم لك 

شعاًرا كتا سبعة أیام تقویمیة من تاریخ إ بیًا خالل 
لك القرار. ویجب أن یبیّن  لذ مدرس��������ة  خاذ ال ات

المحلیة ویجب الھیئة التعلیمیة اإلش����عار أس����باب 
أن یبلّغك أن بإمكانك تقدیم ش������كوى تعلیم خاص 

 .الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساسلدى 
 
 البدیل الوالد 

إذا لم تتمكن المدرسة من تحدید والد الطفل أو العثور 
علیھ بعد بذل جھود معقولة، أو إذا كان الوالد بالتبني 
لد أو عاجز عن ذلك  تأدیة دور الوا غیر راغب في 
أو إذا كان الطفل ال یقیم في بیئة منزل بالتبني أو إذا 
كان الطفل تحت وصایة الدولة، فیجب على المدرسة 

بدیل لیتصرف بالنیابة عن والد الطفل، ما تعیین والد 
لم یكن الطفل تحت رعایة الدولة وعینت لھ المحكمة 
ا تعیین والد  والًدا بدیًال. ویجب على المدرس����ة أیض����ً
للطفل المش�������رد غیر المرافق على النحو المحدد في 

http://framework.esc18.net/
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إقتراحھا لھذا اإلجراء أو رفض���ھا لھ ووص���ف لكل 
إجراء متعلق بالتقییم أوالتس�������جیل أو التقریر الذي 
اس������تخدمتھ المدرس������ة عند إفتراح ھذا اإلجراء أو 

تص������ریح بأن ولي األمر یتمتع بالحمایة رفض������ھ و
بموج��ب اإلجراءات الوق��ائی��ة بموج��ب ق��انون تعلیم 
األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وتوضیح لكیفیة 
الصول لعى نسخة من اإلشعار الخاص بالضمانات 
اإلجرائیة ومعلومات االتصال الخاصة باألشخاص 
أو المنظمات التي یمكن أن تس�������اعد في فھم قانون 

األطفال ذوي اإلعاقة ووص�������ف لالختیارات  تعلیم
األخرى التي أخ���ذتھ���ا لجن���ة القبول و المراجع���ة 
والرفض وس����بب رفض تلك االختیارات ووص����ف 
لألسباب األخرى التي تتعلق بإقتراح المدرسة مثل 

 ھذا اإلجراء أو رفضھا لھ.
 

وتقوم المدرس���ة بإرس���ال إش���عار كتابي مس���بق إلى 
على األقل قبل أن  ولي األمر بخمس���ة أیام دراس���یة

تقترح اإلجراء أو ترفض�������ھ مالم یوافق ولي األمر 
 على فترة زمنیة أقل.

 
مة  عا مة ل غة مفھو عار بل ھذا اإلش������� بة  تا جب ك وی
الجمھور ویجب كذلك ترجمتھا إلى اللغة األم لولي 
األمر أو استخدام وسیلة  تواصل أخرى مالم یمكن 

 القیام بذلك بشكل واضح.
 

األم لولي األمر أو غیرھ��ا من  وإذا لم تكن اللغ��ة
وس��ائل التواص��ل لغة مكتوبة، یجب على المدرس��ة 
أن تترجم اإلش����عار ش����فویاً أو عن طریق وس����ائل 
أخرى باس��تخدام اللغة األم لولي األمر حتى یتس��نى 
لھ فھمھا. ویجب على المدرس��ة أن تقدم دلیل كتابي 

 یثبت قیامھا بذلك.
 

أن ب���دأت بع���د -إذا ق���ام ولي األمر في أي وق���ت 
المدرس�������ة تقدیم التعلیم الخاص والخدمات المتعلقة 

ب��إلغ��اء موافقت��ھ على تلقي الخ��دم��ات،  -ب��ھ للطف��ل
فیجب على المدرس��������ة وقف تقدیم التعلیم الخاص 
والخ��دم��ات المتعلق��ة ب��ھ للطف��ل. وعلى الرغم من 
ذلك، یجب على المدرس���ة قبل وقف تقدیم الخدمات 

 مسبق. للطفل إعطاء ولي األمر إشعار كتابي
قد ال تس�������تخدم المدرس�������ة رفض ولي األمر إعطاء 
موافقة على أحدى الخدمات أو األنش������طة لتحرمھ أو 
مزای����ا أو  ل لخ����دم����ات أو ا ئر  ا من س����������ا طفل����ھ 

 األنشطةاألخرى.
  قب��ل القی��ام بتقییم أولي للطف��ل  –التقییم األولي

لتح��دی��د م��دى أھلیت��ھ كطف��ل ذو أع��اق��ة بموج��ب 

. وبأس��رع ما المش��ردین لمس��اعدة فینتو ماكیني قانون
فل الذي بال مأوى أو یمكن، بعد تعیین والد بدیل للط

یة قدم  الموجود في رعا جب أن ت یل، ی بد ش�������خص 
المدرس�������ة إخطاًرا كتابیًا بھذا التعیین إلى ص�������احب 
القرار التعلیمي الخ���اص ب���الطف���ل واألخص����������ائي 
 ال����������مس�����������������ؤول ع����������ن ال����������ح����������ال����������ة
ttps://tea.texas.gov/Academics/Special
_Student_Populations/Special_Educati

on/Programs_and_Services/State_Guid
ance/Children_and_Youth_Experiencin

g_Homelessness. 
 
 

ولكي تكون مؤھًال لتص��بح والًدا بدیًال یجب علیك أن 
تكون موظفًا في الوالیة أو المدرس��ة أو أي وكالة لھا 
دور في تعلیم الطف��ل أو رع��ایت��ھ، ویج��ب أال تكون 
لدیك أي مصالح تتعارض مع مصالح الطفل. ویجب 
بدیل بمعرفة  لد  لذي یُعیّن كوا أن یتمتع الش�������خص ا

تعًدا لتأدیة ذلك الدور ومھارات مناسبة وأن یكون مس
وأن یقّدر بنفس�����ھ عند الس�����عي لمص�����لحة الطفل وأن 
یض���من عدم انتھاك حقوق الطفل القانونیة وأن یزور 
المدرس������ة والطفل وأن یراجع س������جالت الطفل وأن 
یتش���اور مع أي ش���خص لھ دور في تعلیم الطفل وان 

ستكمل البرنامج  ARDیحضر اجتماعات لجنة  وأن ی
ى الشخص المعیّن كوالد بدیل أن التدریبي. ویجب عل

 ARDیس�������تكمل البرنامج التدریبي قبل اجتماع لجنة 
القادم المحدد للطفل وأال یتأخر عن اس�������تكمالھ عن 
الیوم التس�������عین من تعیین���ھ كوال���د ب���دی���ل. وبمجرد 
اس�������تكمالك لبرنامج تدریبي معتمد فال یتوجب علیك 

د ان تأخذ برنامًجا تدریبیًا مرةً أخرى لتتص���رف كوال
لد بدیل لطفل  لد أو وا لنفس الطفل أو لتؤدي دور وا

 آخر.
 
 تقییم الطفل 

 
ال��ذین یقیمون  یج��ب تح��دی��د األطف��ال ذوي اإلع��اق��ة

ب��الوالی��ة وبح��اج��ة إلى التعلیم الخ��اص والخ��دم��ات 
المرتبطة بھا بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة الذین 
یلتحقون ب���الم���دارس الخ���اص���������ة وتح���دی���د أم���اكنھم 

 وتقییمھم.
 

كجزء من أنش�������طتھا لتقییم الطفل، یجب على الھیئة 
التعلیمیة المحلیة أن تنش����ر إخطاًرا في الص����حف أو 
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االحتیاجات الخاص����ة، قانون تعلیم األطفال ذوي 
یجب أن تعطي المدرسة ولي األمر إشعار كتابي 
مس�����بق بالتقییم المقترح وتحص�����ل على موافقتھ 
المعلنة. ویجب على المدرس�������ة أن تبذل جھود 
معقولة للحص������ول لعى الموافقة المعلنة من أجل 
إجراء التقییم األولي. وال تعني موافق����ة ولي 

یض�������اً الموافقة األمر على إجراء التقییم األولي أ
على الس���ماح للمدرس���ة ببدأ تقدیم خدمات التعلیم 
الخاص للطفل. إذا كان الطفل قاص��ر في الوالیة 
و ال یقیم مع ولي األمر، فال یجب على المدرسة 
الحص������ول على موافقتھ إذا لم تتمكن من العثور 
علیھ أو إذا تم إلغاء حقوق ولي األمر /اآلباء أو 

خر بموجب أمر من تم التنازل عنھا لش�������خص أ
 المحكمة.

 :كم��ا یج��ب على الم��درس��������ة  الخ��دم��ات األولی��ة
الحص�������ول على الموافق��ة المعلن��ة لتق��دیم خ��دم��ة 
التعلیم المبدئیة الخاص للطفل. وإذا لم یرد ولي 
األمرعلى طلب الحص�����ول على الموافقة المعلنة 
مات ألول مرة أو رفض إعطاء  خد على تلقي ال

فقة ثم الغاھا كتابة، الموافقة أو قام بإعطاء الموا
لن تعتبر المدرس���ة مخالفة للتعلیم العام المناس���ب 
المج��اني وال یج��ب علیھ��ا دعوة لجن��ة الموافق��ة 
والمراجع��ة والرفض لإلنعق��اد أو تق��دم برن��امج 

 التعلیم الفردي للطفل.
 یجب على المدرس����ة أن تحص����ل  -إعادة التقییم

على موافقة ولي األمر من أجل إعادة تقیم طفلك 
لم تتمكن ممن إثب��ات إتخ��اذ الت��دابیر المعقول��ة م��ا

للحص���ول على موافقة ولي األمر و تقاعس ولي 
 األمر في الرد علیھا.

 إذا قام ولي األمر بتس���جیل  –اإلجراءات الواجبة
الطفل في مدرس������ة عامة ورفض إعطاء موافقة 
على إجراء تقییم أولي  للطف��ل أو إع��اة تقییم��ھ، 

لزمة بذلك أن یجوز للمدرس�������ة دون أن تكون م
خدام إجراءات  باس�������ت مھ  تقیم الطفل أو تعید تقی
الوس��������اط��ة أو عن طریق جلس��������ة اإلجراءات 
الواجب��ة. وعلى الرغم من إمك��انی��ة قی��ام م��أمور 
الجلس���ة بأمر المدرس���ة بتقییم الطفل دون موافقة 
ولي األمر،  قد ال یأمر مأمور الجلس��ة المدرس��ة 

 بتقدیم 
زمنیة محددة  للمدرس���ة أن تفرض ش���روط أو  مدد 

 تتعلق بإجراء مثل ھذا التقییم بدون مقابل.
 
  إذا طلبت المدرسة ---قرار مأمور الجلسة

عقد جلسة بوساطة مأمور الجلسة ورأى 
مأمور الجلسة أن التقییم قد تم بشكل صحیح 

أو أن التقییم التعلیمي المستقل لم یستوفي 

غیرھا من وس����ائل اإلعالم، أو كالھما، لفترة مالئمة 
إلخطار أولیاء األمور بالنش����اط من أجل تحدید موقع 
األطف�ال المحت�اجین لتعلیم خ�اص وم�ا یرتبط ب�ھ من 

 مھم.خدمات والتعرف علیھم وتقیی
 

 إشعار كتابي مسبق 
یحق لولي األمر الحص��ول على معلومات كتابیة عن 
اإلجراءات التي تتخذھا المدرس������ة بش������أن إجراءات 

لتي تتعلق ب��احتی��اج��ات التعلیم الخ��اص الم��درس��������ة ا
 للطفل.

ویجب على المدرس�����ة أن تعطي ولي األمر إش�����عار 
كتابي مسبق قبل أن تبادر بتغیر أو تغیر تحدید طفلك 

تقییمھ أو الحاقھ التعلیمي أو التعلیم العام المناس��ب أو 
المجاني المقدم للطفل. كما یحق لولي األمرالحص��ول 
على إش����عار كتابي مس����بق قبل أن ترفض المدرس����ة 
الش������روع في تغیر أو تغیر تحدید طفلك أو تقییمھ أو 
الح��اق��ھ التعلیمي أو التعلیم الع��ام المن��اس��������ب المق��دم 

ة أن ترس�ل إش�عار كتابي للطفل. ویجب على المدرس�
مس�������بق بغض النظر عن موافقت��ك على التغییر أو 

 طلبك إجراء التغییر.
 
 

ویجوز أن یخت��ار ولي أمر الطف��ل ذو اإلع��اق��ة تلقي 
إشعارات كتابیة عن طریق البرید اإلكتروني (رسالة 

 إلكترونیة) إذا اتاحت المدرسة مثل ھذا االختیار.
 

 موافقة اآلباء /أولیاء األمور 
 

یجب أن تحصل المدرسة على موافقة معلنة من ولي 
أمر الطف���ل أو من���ك قب���ل أن تقوم ببعض األمور. 
وتعني الموافقة المعلنة: أن ولي األمر قد حصل على 
كل المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي یُطلب من ولي 
األمر الموافقة علیھ وذلك باستخدام اللغة األم أو غیر 

وأن ولي األمر یفھم ویوافق ذلك من وسائل التواصل 
كتابة على النش��اط ویجب أن تص��ف الموافقة الكتابیة 
ھذا النش���اط و تتض���من أیة تس���جیالت س���یتم إذاعتھا 
ولمن. م��ا یفھم ولي األمر  أن إعط��اء الموافق��ة أمر 
اختیاري ویمكن إلغائھا في أي وقت. وإذا أراد ولي 

اص األمر إلغ��اء موافقت��ھ على تلقي طفل��ھ التعلیم الخ��
والخ��دم��ات المتعلق��ة ب��ھ، فیج��ب علی��ھ أن یقوم ب��ذل��ك 
قة ثم  بإعطاء المواف قام ولي ولي األمر  بة. وإذا  تا ك

 الغاھا ، لن تكون موافقتھ ذات أثر رجعي.
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معاییر المدرسة الخاصة بھذا التقییم،  ال یجب 
 المدرسة أن تدفع تكلفة ھذا التقییم.على 

 
  إجراء التقییم التعلیمي المس�������تق��ل على نفق��ة

یحق لولي األمر أن یخض��ع طفلھ  ---- خاص��ة
لتقییم تعلیمي مس�������تقل على نفقتھ الخاص��������ة. 
وبغض النظر عن الجھة التي تدفع تكالیف ھذا 
التقییم، یجب أن تأخذ المدرس��ة التقییم التعلیمي 
المستقل في الحسبان عند إتخاذ أي قرار یتعلق 
بتقدیم التعلیم العام المناس���ب المجاني للطفل إذا 

ھذا التقییم معاییر المدرس�ة. كما یمكن إس�توفى 
لولي األمر أن یقدم ھذا التقییم كدلیل في جلس��ة 

 اإلجراءات الواجبة.
 
  إجراءالتقییم التعلیمي المستقل بأمر من

إذا أمر مأمور الجلسة  ---مأمور الجلسة 
إجراء التقییم التعلیمي المستقل كجزء من 

جلسة اإلجراءات الواجبة، عندئذ یجب على 
 لمدرسة أن تدفع تكالیف ھذا التقییم.ا
  إجراءات تأدیبیة 

إذا خالف الطفل قوانین التعامل الرسمیة، یجب 
على المدرسة أن تتبع إجراءات تأدیبیة معینة 
وذلك إذا فصلت المدرسة الطفل من إلتحاقھ 
الحالي ویشكل ھذا الفصل تغییر في وضع 

 أدناه).  تغییر وضع االلتحاقااللتحاق ( أنظر 
 فصل الطفل لمدة عشرة أیام دراسیة أو أقل--

إذا خالف الطفل قوانین التعامل الرس�������میة،  -
یجوز للمدرس�����ة أن تفص�����لھ من إلحاقھ الحالي 

) أیام دراس�����یة أو أقل خالل 10لمدة عش�����رة (
الس��نة الدراس��یة مثلما تفعل عند تأدیب األطفال 
غیر المعاقین. وال یجب على المدرس�ة أن تقدم 

یة أثناء فترة الفصل القصیرة مالم خدمات تعلیم
تقدم المدرس�����ة خدمات لألطفال غیر المعاقین. 
إذا قررت المدرس���ة أن تفص���ل الطفل بموجب 
 قانون الوالیة، لن یتجاوز ھذا الفصل مدة ثالثة 
وعند مراجعة قرار تغییر وض����ع إلحاق الطفل 
ذو اإلعاقة بالمدرس������ة، یجب على األعض������اء 

ات الص��لة الموجودة مراجعة كافة المعلومات ذ
في ملف الطف��ل بم��ا في ذل��ك برن��امج التعلیم 
الفردي وأیة مالحظات من قبل المدرسین وأیة 
معلومات ذات ص���لة یقدمھا ولي األمر. ویحدد 
األعض����اء ما إذا كان س����لوك الطفل یرجع إلى 
تقاعس المدرس�������ة عن تنفیذ البرنامج التعلیمي 

ویجب على المدرس������ة أن تحتفظ بالوثائق الخاص������ة 
بالجھود المعقولة للحص�����ول على موافقة ولي األمر. 

بمحاوالت ویجب أن تتض�������من تلك الوثائق س�������جل 
المدرس��������ة الحص�������ول على موافقة ولي األمر مثل 
الس���جالت الھاتفیة بالتفص���یل ونس���خ من المراس���الت 
وس��جالت مفص��لة للزیارات التي تمت في المنزل أو 

 مكان العمل.
 خدمات التعلیم الخاص بدون موافقة ولي األمر.

إذا وافق ولي األمر في الب����دای����ة على تلقي الطف����ل 
ك بالغائھا كتابة لوقف تقدیمھاوذلك الخدمات وقام بعد ذل

خدمات ، ال یجوز  قدیم ال مدرس��������ة بت مت ال قا عد أن  ب
للمدرسة االستعانة بإجراءات الوساطة للحصول على 
موافق����ة ولي األمر أو تطبیق اإلجراءات الواجب����ة 
للحص��ول على أمر من مأمور الجلس��ة لمواص��لة تقدیم 

 الخدمات.
ل أن تقوم المدرسة وال یجب تقدیم موافقة ولي األمر قب

نات الموجودة كجزء من تقییم الطفل أو  یا بمراجعة الب
إعادة تقییمھ أو أن تقوم المدرس�������ة باختبار الطفل أو 
تقیمھ مثل س���ائر األطفال مالم یطلب موافقة ولي األمر 

 لجمیع األطفال.
 التقییم التعلیمي المستقل 

 إذا رفض ولي األمر قیام المدرسة بتقییم طفلھ، یحق لھ
أن یطلب تقییم طفلھ دون أن یدفع ثمن التقییم بواس����طة 
ش����خص ال یعمل في المدرس����ة. وتعني المص����روفات 
العامة أن المدرس���ة إما س���تدفع تكلفة التقییم بالكامل أو 
تض�������من أن ولي األمر لن یتحم��ل ثمن تقییم الطف��ل. 
والتقییم التعلیمي المس�������تق��ل عب��ارة عن تقییم یقوم ب��ھ 

المدرس�����ة. وعندما یطلب  ش�����خص مؤھل ال یعمل في
ولي األمر إجراءتقییم تعلیمي مس�������تق���ل، یج���ب على 
المدرس��ة أن تقدم لولي األمر معلومات عن معاییر ھذا 

 التقییم ومكان إجراءه.
یجوز للمدرسة أن تطلب من ولي األمر توضیح سبب 
رفض��ھ إجراء ھذا التقییم، لكن ال یمكن لھا بدون س��بب 

یم أو ترفض القیام بھ عن معقول أن تؤخر القیام بالتقی
 طریق أن تطلب من ولي األمر توضیح  سبب رفضھ.

یحق لولي األمر أن یخض��ع طفلھ لتقییم تعلیمي مس��تقل 
بال مقابل عندما تقوم المدرس�������ة بإجراء التقییم بدون 
موافقة ولي األمر. وإذا طلب ولي األمر من المدرس����ة 

أن أن تدفع تكالیف ھذا التقییم ،یجب على المدرس�������ة 
سة بدون تأخیر  تدفع ثمنھ أو تطلب وساطة مأمور الجل

 غیر مبرر لكي تبین أن التقییم الذي قامت بھ صحیح.
 إذا لم یتحمل ---معاییر التقییم التعلیمي المس�������تقل

ولي األمر تكالیف التقییم التعلیمي المس����تقل، یجب 
التي تم بموجبھا إجراء التقییم بما -أن تشبھ معاییر 
المعاییر  -لتقییم ومؤھالت الممتحنفي ذلك مكان ا

التي تس�����تخدمھا المدرس�����ة عندما تقیم الطفل (بما 
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ناتج الفردي للطفل أو ما إذا كان س��لوك الطفل 
 بشكل مباشر أو جوھري عن إعاقتھ.

 
  عندما یكون سلوك الطفل ذو اإلعاقة ناتج

إذا كانس�������لوك الطفل ذو  --- عن إعاقتھ
اإلعاقة ناتج عن إعاقتھ/ یجب على لجنة 
القبول والمراجعة والرفض القیام بما یلي: 
القیام بتقییم وظیفي للس�����لوك مالم قد تكون 
اللجنة قد قامت من قبل بإجراء ھذا التقییم 
قب��ل إرتك��اب الطف��ل للس�������لوك ال��ذي أدى 
تغییر وض�������ع إلح�اق�ھ وتنف�ذ خط�ة ت�دخل 

س����لوك. وفي حالة وض����ع خطة لض����بط ال
تدخل لض������بط الس������لوك، یجب على لجنة 
القبول والمراجع��ة والرفض مراجع��ة ھ��ذه 
الخطة وتعدیلھا عند اإلقض���اء لض���بط ھذا 
الس���لوك.وإذا كان س���لوك الطفل یرجع إلى 
تق��اعس الم��درس���������ة عن تنفی��ذ البرن��امج 
تعلیمي الفردي للطف����ل، یج����ب على  ال

ة المدرس��������ة إتخاذ خطوات فوریة لمعالج
ناء  بإس�������تث یة،  ھا ھذا القص�������ور. وفي الن
الظروف الخاص����ة الموض����حة أدناه،یجب 
على لجنة القبول والمراجعة والرفض أن 
ترجع الطفل الذي تغییر وض���ع إلحاقھ إلى 
وض�����عھ الس�����ابق مالم یتفق ولي األمر مع 
المدرس����ة على تغییر وض����ع إلحاق الطفل 
كجزء من تع��دی��ل خط��ة ت��دخ��ل لض�������بط 

 السلوك.
 إذا لم –لإلجراءات الواجب��ة  جلس��������ة ع��اجل��ة

خذ بش��������أن  یوافق ولي األمر على أي قرار یت
إجراء تأدیبي ، یحق لھ طلب عقدجلس��ة عاجلة 
لإلجراءات الواجبة. باإلض��������افة إلى ذلك، إذا 
كانت المدرس���ة تعتقد أن اإلبقاء على طفلك في 
إلحاقھ الحالي س���ینتج عنھ بش���كل مؤكد إص���ابة 

خرین، یجوز الطفل ذو اإلعاقة أو إص�������ابة األ
للمدرس����ة  طلب عقدجلس����ة عاجلة لإلجراءات 
الواجبة. ویجب أن تنعقد الجلس����ة في غض����ون 

) یوم دراسي من تاریخ طلب عقد 20عشرین (
تلك الجلس������ة. ویجب على مأمور الجلس������ة أن 

) أیام 10یص����در قراره في غض����ون عش����رة (
دراس�������ی��ة بع��د الجلی��ة. وم��الم یتفق ولي األمر 

ل مدرس��������ة على خالف ذ ك، یجب أن یبقى وال
ب��دیل��ة التعلیمی��ة البیئ��ة الطف��ل ذو اإلع��اق��ة في ال

حتى یص����در مأمور الجلس����ة قراره أو  مؤقتةال

یتفق مع حق ولي األمر في إجراء التقییم التعلیمي 
المس���تقل). باس���تثناء المعاییر الموض���حة أعاله، ال 

 یجوز
 أیام.

 
في حالة فص���ل الطفل من إلحاقھ الحالي لمدة عش���رة 

لدراس��ي، یحق للطفل ) أیام دراس��یة خالل العام ا10(
ممارس���ة حقوق إض���افیة خالل أیة أیام تالیة للفص���ل. 

) أیام 10وإذا لم تزید مدة الفص��ل التالیة عن عش��رة (
درایة متتالیة ولم یغیر الفصل في وضع إلحاق الطفل 

أدناه)، یجب على  تغییر وض�������ع إلحاق الطفل(أنظر 
موظفي المدرس��ة بالتش��اور مع مدرس��ي الطفل تحدید 

دم��ات المطلوب��ة لمس���������اع��دة الطف��ل على حجم الخ��
مواص�������لة المش�������اركةفي مناھج التعلیم العام وتلبیة 
األھداف الموض�������حة في التقییم التعلیمي المس�������تقل 

 للطفل.
 
 یتغیر وضع إلحاق —تغییر وضع االلحاق

) 10الطفل إذا تم فصلھ لمدة تزید عن عشرة (
أیام أو إذا بلغ إجمالي  مدد الفصل القصیرة 

) أیام. وعندما تقرر 10عشرة (أكثر من 
المدرسة فصل الطفل، یجب على المدرسة أن 
تأخذ في اإلعتبار ما إذا كان سلوك الطفل قد 
تكرر بشكل أساسي في حوادث سابقة ونتج 

عنھا فصل الطفل لمرات عدیدة وكذلك عوامل 
مثل إجمالي مدة فصل الطفل ومدى قرب مدة 

من الفصل من بعضھا. تغیر مدد فصل الطفل 
وضع إلحاقھ بالمدرسة على أساس كل حالة 
على حدة وإذا تم الطعن فیھ یخضع لمراجعة 

 اإلجراءات الواجبة و اإلجراءات القضائیة.
 

یجب على المدرس�������ة في الیوم الذي إتخذت فیھ 
قرار بتغییر وضع إلحاق الطفل بالمدرسة بسبب 
مخالفتھ لقوانین التعامل إش������عار ولي أمر الطفل 

اإلشعار الخاص بالضمانات ر وتعطیھ بذلك القرا
) أی��ام 10. وفي غض�������ون عش�������رة (اإلجرائی��ة

دراس���یة من إتخاذ أي قرار بتغییر وض���ع إلحاق 
الطفل بسبب مخالفتھ لقوانین التعامل، یجب على 
ك�ل من الم�درس��������ة وولي األمر و لجن�ة القبول 

 والمراجعة والرفض مرجعة ھذا القرار.
 ة أن تض��ع یجوز للمدرس�� --- الظروف الخاص��ة

لمدة تزید عن  بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتةالطفل في 
یوم دراسي بغض النظر عما إذا كان سلوك  45

الطف��ل ن��اتج عن إع��اقت��ھ وك��ان یحمألو بحوزت��ھ 
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بال ئة حتى تنھي مدة إلحاقھ  لة التعلیمیة البی بدی
 بالمدرسة أیھما یحدث أوالً.  مؤقتةال

وعندما تطلب المدرس�������ة عقد جلس�������ة عاجلة 
لإلجراءات الواجبة، یجوز لمأمور الجلس����ة أن 
یأمر باس�����تمرار وض�����ع الطفل ذو اإلعاقة في 

مناس�������بة لمدة ال تزید  بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة
یوم دراس��ي وذلك إذا كان اإلبقاء على  45عن 

البرن��امج التعلیمي الفردي للطف��ل ذو اإلع��اق��ة 
ة الطفل أو إص��ابة األخرین. س��یؤدي إلى إص��اب

بیئة ویجوز لمأمور الجلس����ة وض����ع الطفل في 
حتى لو كان س����وء س����لوك  تعلیمیة بدیلة مؤقتة

الطفل ناتج عن إعاقتھ. وبدالً من ذلك، یجوز 
لم��أمور الجلس���������ة أن یقرر أع��ادة الطف��ل إلى 

 إلحاقھ السابق الذي تم فصلھ منھ.
 

لین بعد حمایة األطفال الذین لم یتم إعتبارھم مؤھ
إذا علمت المدرس�������ة أن الطفل ---للتعلیم الخاص 

كان ذو إعاقة قبل الس����لوك  الذي أدى إلى اإلجراء 
التأدیبي، عندئذ یتمتع الطفل بكافة الحقوق والحمایة 
التي یتمتع بھا الطفل ذو اإلعاقة بموجبقانون تعلیم 
األطف���ال ذوي االحتی���اج���ات الخ���اص���������ة. وتعتبر 

س���بق إذا: أعرب ولي المدرس���ة قد علمت بش���كل م
األمر عن قلقھ كتابة إلى مدرس أو إداري بالمدرسة 
بش��������أن ح��اج��ة الطف��ل للتعلیم الخ��اص والخ��دم��ات 
المتلعق��ة ب��ھ  أو أن ولي األمر طل��ب إجراء تقییم 
لطفلھ بموجب ھذا القانون  أو أن المدرس أو الطفل 

 ذو اإلعاقة أو
  
 السجالت التعلیمیة 

لس������جالت التي الس������جالت التعلیمیة ھي تلك ا
تتعلق بش�������ك��ل مب��اش�������ر بطفل��ك وتحتفظ بھ��ا 
 المدرس��ة أو الطرف الذي یقوم بدور المدرس��ة
مع رع��ای��ة بعض اإلس�������تثن��اءات المح��ددة في 

FERPA  مادة رقم لة في ال  34ولوائحھا المعد
 من قانون اللوائح الفیدرالیة.

  یجب على الھیئة التعلیمیة  ---إش���عار للوالدین
لوالیة تكس��اس أن تعطي إش��عار إلخبار والدي 
الطفل ذو اإلعاقة بشكل تام  وكاف بشأن سریة 
المعلومات التي یمكن تعریفھا ش��خص��یاً بما في 
ذلك: وص�����ف للغة األم للمجموعات الس�����كانیة 
المتنوعة التي تم بھا إرس�������ال اإلش�������عار  في 

ق بھم الوالی���ة ووص�������ف لألطف���ال التي تتعل
المعلومات التي یمكن تعریفھا ش���خص���یاً ونوع 
المعلومات المطلوبة والطرق المس�������تخدمة في 

س�������الحفي أحد مباني المدرس�������ة أو بحوزتھ أو 
یس�������تخدم مخدرات غیر مش�������روعة أو یبیع أو 
یس��اھم في بیع مواد غیر مش��روعة في المدرس��ة 

أحد مبانیھا أو منش�������آتھا أو تس�������بب في أو في 
إص��ابة خطیرة ألحد الطالب في المدرس��ة أو في 

 أحد مبانیھا أو منشآتھا.
 
  إذا ---إذا كان س��لوك الطفل ال یرجع إلى إعاقتھ

كان س�������لوك الطفل ال یرجع إلى إعاقتھ، عندئذ 
مدة المحددة  بھ بنقس الطریقة ونفس ال یمكن تأدی

ن بإس�������تث بة غیر المعاقین  نھ یجب على للطل اء أ
الطفل ذو اإلعاقة مواص������لة تلقي خدمات التعلیم 

 العام المجاني المناسب.
 
 إذا تم فصل الطفل ذو اإلعاقة من  --- بیئة بدیلة

إلحاقھ التعلیمي الحالي إما بسبب ظروف خاصة 
أو بس��بب س��لوك ال یرجع إلى عجزه، یجب على 
لجن���ة القبول والمراجع���ة والرفض الخ���اص���������ة 

. بیئ��ة تعلیمی��ة ب��دیل��ة مؤقت��ةح��دد ب��الطف��ل أن ت
وس�������یس�������تمر الطفل المعاق في تلقي الخدمات 
التعلیمیة حس�����ب الض�����رورة حتي یتلقي خدمات 
التعلیم العام المجاني المناس�����ب. ویجب أن تمكن 
لة  ھذه الخدمات الطفل ذو اإلعاقة من مواص�������
المش��اركة في مناھج التعلیم العام على الرغم من 

تلبی����ة األھ����داف كونھ����ا في بیئ����ة أخرى ومن 
الموض����حة في التقییم التعلیمي المس����تقل للطفل. 
ویجب أن یتلقى الطفل حس�ب الض�رورة تقییم أو 
تش����خیص وظیفي للس����لوك وخدمات التدخل في 
الس���لوك والتعدیالت المص���ممة لمعالجة الس���لوك 

 حتى ال یتكرر مرة أخرة.
أحد موظفي المدرس����ة قد أعرب عن مخاوفھ بش����كل 

لیم الخ����اص أو غیره من خ����اص إلى م����دیر التع
المش��رفین بش��أن نمط من أنماط الس��لوك الذي قام بھ 

 الطفل ذو اإلعاقة.
وتعتبر المدرس����ة أنھا لم تكن على درایة مس����بقة إذا: 
رفض ولي األمر الموافقة على إجراء التفییم بموجب 
قانون تعلیم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة أو إذا 

م�ة بموج�ب ق�انون رفض ولي األمر الخ�دم�ات المق�د
تعلیم األطفال ذوي االحتیاجات الخاص������ة فیما یتعلق 
بالطفل ذو اإلعاقة أو إذا تم تقییم الطفل وتحدید عدم 

 أھلیتھ لتلقي خدمات التلعیم الخاص.
 

إذا أعطى ولي األمر موافقتھ المبدئیة على تلقي طفلھ 
الخدمات ثم قام بألغاھا كتابة فیما بعد وذلك بعد أن 
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جمع المعلومات بما في ذلك المص��������ادر التي 
فادة من تلك  ھا المعلومات واالس�������ت جمعت من
المعلومات وملخص للس�����یاس�����ات واإلجراءات 
التي یجب على الھیئات المش�������اركة أن تتبعھا 

واإلفص�����������اح للغیر  فیم����ا یتعلق ب����التخزین
واإلحتف���اظ ب���المعلوم���ات التي یمكن تعریفھ���ا 
شخصیاً وتلفھا ووصف لجمیع حقوق الوالدین 
واألطفال المتعلقة بتلك المعلومات بما في ذلك 
الحقوق الممنوحة بموجب قانون تعلیم األطفال 

قانون رقم  فذة ال نا  34ذوي اإلعاقة ولوائحھ ال
 .99للوائح الفیدرالیة الباب رقم 

 
تتضمن المعلومات التي یمكن تعریفھا شخصیاً 
ما یلي: اس����م الطفل واس����م ولي األمر بص����فتھ 
الوالد واس����م عض����و أخر في األس����رة وعنوان 
ولي األمر والتعریف الش�������خص�������ي (مثل رقم 
الض�������مان االجتماعي) أو أي معلومات أخرى 

 تسھل التعرف على الطفل بتأكید معقول.
 

ید ھویة قبل القیام بأي نش�������اط رئیس�������ي لتحد
الطفل، یجب نشر اإلشعار أو اإلعالن عنھ في 
الجرائ��د أو غیرھ��ا من وس���������ائ��ل اإلعالم أو 
كالھما مع القیام بإشعار الوادلین بشأن النشاط 
ال��ذي س�������یتم القی��ام ب��ھ لتح��دی��د األطف��ال ال��ذین 
یحتاجون تعلیم خاص والخدمات المتص�������لة بھ 

 وكذلك تعریف ھویتھم وتقیمھم.
 
 ��إذا  --- ة ب��أكثر من طف��لالمعلوم��ات المتعلق

تتض����من أي س����جل تعلیمي معلومات عن أكثر 
من طف��ل، یحق لولي األمر / وال��د الطف��ل أن 
یفحص ویراجع المعلوم����ات المتعلق����ة فقط 

 بالطفل أو یطلع علیھا فقط.
 
 إذا طلب ولي  --- التوضیح والنسخ والرسوم

األمر الس�������جالت التعلیمی��ة لطفل��ھ،یج��ب على 
س��ر الس��جالت بش��كل المدرس��ة أن توض��ح وتف

معقول. كما یجب على المدرس����ة أن تقدم لولي 
األمر نسخ من تلك السجالت إذا كانت تلك ھي 
الطریق���ة الوحی���دة لإلطالع على الس�������جالت 
ومراجعتھ��ا. وال یجوز للم��درس��������ة أن تطل��ب 
یة  بل البحث عن أ رس�������وم من ولي األمر مقا
یة للطفل أو إرجاعھا. وعلى  س�������جالت تعلیم

یجوز للمدرسة أن تطلب رسوم الرغم من ذلك،
سجالت وذلك  سخ تلك ال من ولي األمر مقابل ن

قدیم تلك الخدمات، فیعتبر ذلك قامت الم درس��������ة بت
رفض للخدمات المقدمة بموجب قانون تعلیم األطفال 
ذوي االحتی��اج�ات الخ��اص��������ة وق�د یخض�������ع الطف�ل 
إلجراءات تأدیبیة التي تس�������ري على األطفال بدون 
إعاقة ولن یستحق للحمایة التي تمنح بموجب القانون 

 المذكور.
 

لھ خالل  وإذا طلب ولي األمر إجراء تقییم أولي لطف
جب  تأدیبی�ة، ی الفترة التي یخض�������ع فیھ�ا إلجراءات 
إجراء ھذا التقییم بشكل سریع. وحتى إكتمال التقییم، 
یظل الطفل في اإللحاق التعلیمي الذي تحدده س������لطة 
المدرس�������ة والتي یمكن أن تتض�������من وقف الطفل أو 

 طرده بدون تلقي خدمات تعلیمیة.
  تعلیم األطفال ال یمنع قانون  ----اإلحالة إلى و

ذوي اإلعاقة المدرس��������ة من إبالغ الس�������لطات 
المختص���ة عن جریمة یرتكبھا الطفل ذو اإلعاقة 
أو یمنع تنفیذ قانون الوالیة و السلطات القضائیة 
من ممارس�������ة مس�������ؤولیاتھم فیما یتعلق بتطبیق 
قانون الفیدرالي أو قانون الوالیة على الجرائم  ال

وإذا ابلغ��ت  التي یرتكبھ���ا الطف���ل ذو اإلع���اق���ة.
المدرس���ة عن جریمة ارتكبھا الطفل ذو اإلعاقة، 
یجب على المدرس��ة أن تض��من إرس��ال نس��خ من 
س��جالت التعلیم الخاص والس��جالت التأدیبیة كي 
تراجعھا الس�����لطات التي تتلقى تقاریر المدرس�����ة 
بش��أن الجرائم. وعلى الرغم من ذلك، یجوز فقط 

بھ  إرس��ال تلك الس��جالت فقط بالقدر الذي یس��مح
 قانون الحقوق التلعیمیة لألسرة والخصوصیة.

  یجب على  --حمایة المعلومات والتخلص منھا
المدرس�����ة أن تحمي س�����ریة س�����جالت الطفل ذو 
اإلع��اق��ة التي جمعتھ��ا وك��ذل��ك مراح��ل التخزین 
واإلفص�����اح والتلف. وتعني الس�����جالت التعلیمیة 
نوع الس�����جالت الواردة في س�����جالت التعلیم في 

 .99الباب رقم  34قانون اللوائح الفیدرالیة رقم 
یجب على المدرس�����ة أن تخبر ولي األمر /الوالد 

لوقت الذي لم تعد فیھ المعلومات الموجودة في با
س�������جل طفلھ مطلوبة لتقدیم خدمات تعلیمیة لھ. 
ویج���ب على الم���درس���������ة أن تتخلص من تل���ك 
المعلوم��ات بن��اء على طل��ب ولي األمر م��اع��دا 
االس��م والعنوان ورقم الھاتف والدرجات وس��جل 
الحضور والفصول التي تم حضورھا ومستوى 

للتان تما إتمامھما. الص�����ف والس�����نة الدراس�����یة ا
ویقص�������د بالتخلص من المعلومات التلف المادي 
لھا أو إزالة المعرفات الش��خص��یة من المعلومات 
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إذا لم تكن تكلفة الرس����وم مرتفعة بحیث تمنعك 
 من اإلطالع على السجالت.

 
یس�����مح  --- إطالع الغیر على الس�����جالت التعلیمیة 

ق��انون تعلیم األطف��ال ذوي اإلع��اق��ة لبعض األفراد 
لى بم��ا في ذل��ك موظفي الم��درس���������ة ب��اإلطالع ع

س������جالت الطفل ذو اإلعاقة بدون الحص������ول على 
موافقة ولي األمر. وخالف ذلك، یجب الحص�������ول 
على موافقة ولي األمر قبل الكش��ف عن المعلومات 

 الشخصیة للطفل أمام الغیر.
  

یجب الحص�������ول على موافقة ولي األمر أو موافقة 
الطفل المؤھل الذي بلغ س���ن الرش���د بموجب قانون 

ح عن المعلومات الش����خص����یة الوالیة قبل اإلفص����ا
للطف���ل لموظفي الھیئ���ات المش���������ارك���ة التي توفر 
خدمات االنتقال أو تدفع تكالیفھا. إذا كان الطفل ذو 
اإلع�اق�ة یلتحق أو ینوي أن یلتحق بھ��ا بم��درس��������ة 
خاصة ال تقع في نفس المنطقة التعلیمیة التي یسكن 
بھا ولي األمر، یجب الحص�������ول على موافقة ولي 

شف عن أیة معلومات شخصیة تتعلق األمر قبل الك
بالطفل أمام المس�������ؤلین في المنطقة التعلیمیة التي 
تقع فیھا المدرس��ة الخاص��ة والمس��ؤلین في المنطقة 

 التعلیمیة التي یقطن بھا ولي األمر.
غیرھا من الحقوق، یجب على المدرس�������ة 
أن تخطر ولي األمر بحقھ في الحص�������ول 

بیانات على بیان یعلق على المعلومات أو ال
الواردة في س�������ج��ل طفل��ك ط��الم��ا تحتفظ 
المدرس��ة بس��جل الطفل أو بالجزء موض��ع 

 الخالف.
وإذا الغى ولي األمر موافقتھ كتابة بش������أن 
تلقي طفلھ خدمة التعلیم الخاص والخدمات 
مدرس��������ة في  بدأت ال عد أن  ھا ب قة ب المتعل
لھ، ال یجب على  مات لطف خد لك ال قدیم ت ت

التعلیمیة المدرس�������ة أن تعدل الس�������جالت 
للطفل من أجل إزالة أیة إحاالت إلى تلقي 
س���������ابق من قب��ل الطف��ل لخ��دم��ات التعلیم 
الخ���اص. وعلى الرغم من ذل���ك، م���ازال 
یحق لولي األمر أن یطلب من المدرسة أن 
تع����دل س�������جالت الطف����ل إذا رأی����ت أن 
المعلومات الواردة بالس������جالت غیر دقیقة 
أو مضللة أو مخالفة لخصوصیة الطفل ذو 

 عاقة أو غیرھا من الحقوق.اإل
  قی��ام الوال��دین ب��إلح��اق وتس�������جی��ل طفلھم في

 مدرسة خاصة

حتى ال یتم تعریف المعلومات الش�����خص�����یة بعد 
 ذلك.

 
  یحق لولي األمر  ---أنواع الس������جالت وأماكنھا

أن یطلب ویحص��������ل على قائمة بأنواع وأماكن 
ا الم��درس��������ة الس�������جالت التعلیمی��ة التي جمعتھ��

 وتحتفظ بھا وتستخدمھا.
 
 اإلطالع الس��جالت التعلیمیة والجداول الزمنیة--

یحق لولي األمر أن یراجع ك��اف��ة الس�������جالت  -
التعلیمیة الخاص��������ة بطفلھ بما في ذلك األجزاء 
التي تتعلق بالتعلیم الخاص. ویجوز للمدرس��ة أن 
تفترض أن ولي األمر /والد الطفل یتمتع بس��لطة 
مراجعة وفحص الس������جالت التعلیمیة الخاص������ة 
بطفلھ مالم تخطر المدرس�������ة ولي األمر بأنھ ال 

لطة بموجب قانون الوالیة الساري في یتمتع بالس
حالة الوص�������ایة أو اإلنفص�������ال أو الطالق. كما 
یمكن لولي األمر أن یص�������رح للغیر بمراجع��ة 
س�������جل طفلھ. وعندما یطلب ولي األمر مراجعة 
الس��جالت، یجب على المدرس��ة أن تقدمھم بدون 
قبول  لجن����ة ال أي ت����أخیر وفي أي اجتم����اع ل

جراءات والمراجع��ة والرفض أو في جلس���������ة إ
سة قرار و الیجوز للمدرسة في إي  واجبة أو جل
حال من األحوال أن تتأخر عن تقدیم س�������جالت 

یوم ش���مس���ي بعد طلب  45الطفل لمدة تزید عن 
 اإلطالع علیھا.

یجب أن تحتفظ المدرس��ة بس��جل لكل ش��خص (ماعدا 
ولي األمر وموظفي المدرس���ة المص���رح لھم) یراجع 

مالم یوافق ولي  الس����جالت التعلیمیة الخاص����ة للطفل
األمر على اإلفص������اح عن المعلومات الش������خص������یة 
لطفلھ.  ویجب أن یتض��من ھذا الس��جل اس��م الش��خص 
وتاریخ اإلطالع على السجالت والغرض من إطالع 

 الشخص المصرح لھ باستخدامھا.
ویجب أن یتحمل موظفي المدرس��ة مس��ؤولیة ض��مان 
س��ریة أیة معلومات ش��خص��یة. ویجب أن یتلقي جمیع 

راد الذین یجمعون المعلومات الش����خص����یة للطفل األف
أو یس��تخدموھا تدریب أو معلومات تتعلق بس��یاس��ات 
وإجراءات الوالیة التي تتعلق بالسریة بموجب قانون 
تعلیم األش�������خاص ذوي اإلعاقة وقانون تعلیم األفراد 
قة. ویجب على كل مدرس��������ة أن تحتفظ  ذوي اإلعا

اء ووظائف لغرض اإلطالع العام بقائمة حالیة بأس����م
موظفي المدرس�������ة الذین قد یتطلعوا على المعلومات 

 الشخصیة للطفل.
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یتمتع ولي األمر بحقوق محددة عندما یقوم طواعیاً 
بإلحاق طفلھ بمدرس����ة خاص����ة. وال یقض����ي قانون 
مدرس��������ة  تدفع ال بأن  قة  تعلیم األطفال ذوي اإلعا
الع��ام��ة تكلف��ة التعلیم بم��ا في ذل��ك التعلیم الخ��اص 

ت المتعلق���ة ب���ھ للطف���ل ذو اإلع���اق���ة في والخ���دم���ا
المدرسة الخاصة وذلك إذا قدمت المدرسة الخاصة 
تعلیم عام مجاني مناسب وقرر ولي األمر  تسجیل 
طفلھ في مدرس��ة أو مؤس��س��ة خاص��ة. وعلى الرغم 
من ذلك، یجب على المدرس�����ة العامة التي تقع فیھا 
المدرس���ة الخاص���ة أن تدرج الطفل ض���من األطفال 

ب تلبیة احتیاجتھم الخاص���ة بموجب أحكام الذین یج
ق���انون تعلیم األطف���ال ذوي اإلع���اق���ة فیم���ا یتعلق 

 باألطفال المسجلین في مدارس خاصة.
  قی��ام الوال��دین ب��إلح��اق وتس�������جی��ل طفلھم في

مدرسة خاصة عند الخالف بشأن التعلیم العام 
 المجاني المناسب

یكون لولي األمر حقوق محددة عندما یس����جل طفلھ 
خاص���ة بس���بب اختالفھ مع مدرس���ة عامة  بمدرس���ة

تتعلق بتوفیر برن��امج من��اس��������ب للطف��ل. وإذا تلقي 
الطف��ل ذوي اإلع��اق��ة في الس���������ابق تعلیم خ��اص 
والخدمات المتص�����لة بھ بموجب س�����لطة المدرس�����ة 
العامة وقرر ولي األمر تس����جیل طفلھ في حض����انة 
أو مدرس����ة إعدادیة او ثانویة خاص����ة بدون مواقفة 

 أو 
 

عن إرس������ال اإلش������عار  بس������بب التقاعس
المطلوب إذا ك���ان ولي األمر أمي أو ال 
یس�������تطیع الكتابة باللغة اإلنجلیزیة أو أن 
االلتزام بالشروط أعاله سیؤدي إلى ضرر 

 عاطفي خطیر للطفل.
 

  حقوق الوالدینانتقال 
تنتق��ل جمیع حقوق الوال��دین المتوجب��ة بق��انون 
تعلیم األطف��ال ذوي اإلع��اق��ة إلى الطف��ل عن��د 

یعتبر س��ن الرش��د بموجب س��ن الرش��د. و بلوغھ
عام. بالنس�����بة  18قانون والیة تكس�����اس بلوغ 

لمعظم األطف��ال، تنتق��ل ك��اف��ة حقوق الوال��دین 
التي تم مناقش��تھا في ھذا الس��ند إلى الطفل عند 

حقوق عن��دم��ا تنتق��ل ع��ام. و 18بلوغ��ھ س�������ن 
لھ الحق في  یكونالوالدین إلى الطالب الراش���د 

 ومع ذلك یتوجب علىة، إتخاذ قراراتھ التعلیمی
المدرس���ة إرس���ال إش���عارات تتعلق باجتماعات 
لجن����ة القبول والمراجع����ة الرفض وك����ذل����ك 
إشعارات كتابیة مسبقة. وعلى الرغم من ذلك، 

  إذا رأى ولي األمر أن  ---تع��دی��ل الس�������جالت
الس���جالت التعلیمیة للطفل غیر دقیقة أو مض���للة 
أو تخ��الف حقوق الطف��ل، یجوز لوي األمر أن 
یطلب من المدرس������ة تعدیل تلك البیانات. ویجب 

قولة أن تقرر ما إذا على المدرس��ة خالل فترة مع
نات أم ال. وإذا رفض��������ت  یا عدل الب نت س�������ت كا
المدرس�����ة تعدیل المعلومات أو البیانات حس�����بما 
طل��ب منھ��ا، فیج��ب علیھ��ا أن تبلیغ ولي األمر 
برفض����ھا وبحقك في عقد جلس����ة من أجل تعدیل 
البیانات في الس�������جالت. وتنعقد جلس�������ة محلیة 
 بموجب قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة وال
تنعق��د جلس��������ة إجراءات واجب��ة بموج��ب ق��انون 

 األفراد ذوي اإلعاقة أمام مأمور جلسة محاید.
وإذا قررت المدرس��������ة نتیجة الجلس��������ة أن 
المعلومات الواردة بالس���جالت غیر دقیقة أو 
مض����للة أو مخالفة لخص����وص����یة الطفل ذو 
اإلعاقة أو غیرھا من الحقوق، یجب علیھا 

ات وتخطر تغییر تل��ك المعلوم��ات أو البی��ان��
ولي األمر كتابة بذلك. وإذا قررت المدرس��ة 
نتیج����ة الجلس�����������ة أن المعلوم����ات الواردة 
بالس���جالت غیر دقیقة أو مض���للة أو مخالفة 

 لخصوصیة الطفل ذو اإلعاقة أو 
إحالة من المدرس��������ة العامة، قد تطلب المحكمة أو 
مأمور الجلس�������ة من المدرس�������ة العامة تعویض ولي 

فلھ إذا وجدت المحكمة أو األمر عن رسوم تسجیل ط
مأمور الجلسة أن المدرسة العامة لم تقدم التعلیم العام 
المجاني المناس������ب للطفل في الوقت المحدد قبل ذلك 
التسجیل وأن االلحاق بالمدرسة الخاصة مناسب. وقد 
یرى مأمور الجلس�������ة أو المحكمة أن التس�������جیل أو 
االلحاق بالمدرس������ة مناس������ب حتى لو اس������توفي ھذا 

س�����جیل أو االلحاق بالمدرس�����ة معاییر الوالیة التي الت
تس�������ري على التعلیم ال��ذي تق��دم��ھ ھیئ��ة تعلیم والی��ة 

 تكساس والمدارس.
 یجوز تخفیص أو  --- قیود على التعویض��������ات

رفض تكلفة التعویض�����ات الموض�����حة في الفقرة 
أعاله إذا: في أح����دث اجتم����اع للجن����ة القبول 
 والمراجعة والرفض الذي حض�������ره ولي األمر
قبل نقل طفلھ من المدرس���ة الخاص���ة أو أن ولي 
األمر لم یخبر لجنة القبول والمراجعة والرفض 
أنھ یرفض التس���جیل أو االلحاق المقترح من قبل 
المدرس��ة العامة لتقدیم خدمة اتلعیم العام المجاني 
المناس������ب للطفل بما في ذلك توض������یح مخاوف 
ولي األمر ونیتھ في تس�����جیل طفلھ في مدرس�����ة 

 دون أن ی��ت��ح��م����ل ت��ك��ل��ف����ة ذل����ك  خ����اص�����������ة
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یجوز لولي األمر حض�������ور تلك االجتماعات 
راش���د أو المدرس���ة بدعوتھ مالم یقوم الطالب ال

بشكل خاص أو مالم یمنحك طالبك الراشد ھذا 
 بموجب اتفاقیة إتخاذ قرار مدعوم. الحق

  تعیین وص�������ي من قبل المحكمة على الطالب
إذا عینت إحدى المحاكم ولي األمر   --- الراشد

أو ش����خص أخر وص����ي ش����رعي على الطالب 
الراش�������د، لن تنتقل الحقوق الممنوحة بموجب 
قانون تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة إلى الطالب 
الراشد. وستنتقل الحقوق إلى الوصي الشرعي 

 على الطالب الراشد.
 في حالة حبس  --- س�������جن الطالب الراش��������د

د، تنتقل كافة الحقوق الممنوحة الطالب الراش������
بموجب قانون تعایم األطفال ذوي اإلعاقة إلى 

. ولن یحق 18الطالب الراش��د عند بلوغھ س��ن 
لولي األمر تلقي إش��عارات كتابیة مس��بقة تتعلق 

 بالتعلیم الخاص.
  ینتج  ---18الطالب الراش���دین قبل بلوغ س���ن

من  13عن شروط معینة موضحة في الفصل 
لوالیة تكس��اس أن یص��بح الطفل  قانون األس��رة

سنة. إذا أصبح الطفل  18راشد قبل بلوغ سن 
طالب راشد بموجب ھذا الفصل، تنتقل الحقوق 
الممنوح��ة بموج��ب ق��انون تعلیم األطف��ال ذوي 

 اإلعاقة إلى الطفل في ذلك الوقت.
 
 حل الخالفات 

یمكن احیاناً أن تختلف مع اإلجراءات التي تتخذھا 
الم��درس��������ة والتي تتعلق بخ��دم��ات التعلیم الخ��اص 
عاون مع موظفي  المقدمة للطفل. كما یفض��������ل الت
المدرس��ة لحل الخالفات التي تحدث. ویجوز لك أن 
تس��������أل الم��درس��������ة عن الخی��ارات المتعلق��ة بح��ل 
النزاع���ات التي تق���دمھ���ا للوال���دین. وتق���دم الھیئ���ة 

لتعلیمیة لوالیة تكساس أربعة خیارات رسمیة لحل ا
خالف��ات التعلیم الخ��اص:تس�������ھی��ل برن��امج التلعیم 
الفردي للوالیة خدمات الوس��������اطة وإجراءاتة حل 

 الشكوى الخاص بالتعلیم الخاص وبرنامج جلسة 
 اإلجراءات الواجبة.

 استعالمات التعلیم الخاص 
بالتعلیم  ئل تتعلق  إذا احتجت معلومات عن مس��������ا
الخاص، یمكنك االتصال بمركز استعالمات التلعیم 

-SPEDTEX (1-855-855-1 الخ��اص على رقم 
. إذا اتص�������ل��ت بنفس الرقم وترك��ت (773-3839

سیقوم شخص ما بالرد على مكالمتك أثناء  رسالة، 
س�������اعات العمل الرس�������میة. ویمكن لألص�������ماء أو 

) أیام عمل على األقل بما في ذلك 10أو عشرة (
األج��ازات التي تح��دث یوم العم��ل أو قب��ل نق��ل 
طفلھ من المدرس��ة العامة أو عدم قیام ولي األمر 
بإعطاء ش��عار كتابي للمدرس��ة العامة بش��أن تلك 
المعلومات أو قبل نقل الطفل من المدرسة العامة 

امة بإعطاء إش�������عار كتابي قامت المدرس�������ة الع
مس�����بق إلى ولي األمر بنیتھا في تقییم الطفل بما 
في ذلك بیان مناس�������ب ومعقول بش�������أن غرض 
التقییم لكن ولي األمر تخلف عن إحض�����ار طفلھ 
للتقییم أو أن المحكمة ترى أن تص�������رفات ولي 

 األمر غیر مقبولة.
وعلى الرغم من ذل��ك، ال یج��ب تخفیض تكلف��ة 

بسبب التقاعس عن إرسال التعویض أو رفضھا 
اإلش����عار إذا: منعت المدرس����ة العامة ولي األمر 
من إرس���ال اإلش���عار أو أن ولي األمر لم یس���تلم 
اإلش���عار الخاص بمس���ؤولیتھ عن تقدیم اإلش���عار 
الموض�����ح أعاله أو أن االلتزام بالش�����روط أعاله 
سیؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بالطفل. وحسب 

لجلس���ة، ال یجوز ما یتراءى للمحكمة أو مأمور ا
 تخفیض تكلفة التعویض 

  الحكومیة المدرس�����ة على یجببدائل الوص�����ایة 
االلتزام بوك��ال��ة ق��انونی��ة أو اتف��اقی��ة اتخ��اذ قرار 

 مدعومة ساریة ینفذھا الطالب الراشد.
 
 یجب أن  --- الالزمة والمعلومات اإلش�������عارات

 17تقوم المدرسة الحكومیة عند بلوغ طفلك سن 
ا أو قب��ل ذل��ك، بتق��دیم إش�������ع��ار كت��ابي ل��ك  ع��ام��ً
ولطفلك یصف نقل حقوق الوالدین، وأن یتضمن 
المعلومات الخاص��ة بالوص��ایة وبدائل الوص��ایة، 
بم��ا في ذل��ك اتف��اقی��ات اتخ��اذ القرار الم��دعوم��ة 
لك على العیش  قد تس��������اعد طف خدمات التي  وال

-2018بشكٍل مستقل. وبدایةً من العام الدراسي 
، یج��ب أن برن�امج التعلیم الفردي لطفل�ك 2019

ا أن المدرس�����ة الحكومیة قد قدمت  أن یبیّن أیض�����ً
 تلك المعلومات.

عاًما، یجب أن تقدم  18وعند بلوغ الطفل س������ن 
عاًرا كتابًیا لك  المدرس��������ة الحكومیة تقدیم إش�������

بدایةً من ولطفلك یص�������ف نقل حقوق الوالدین. و
، یجب أن یش����مل 2019-2018العام الدراس����ي 

ھذا اإلش�������عار الكتابي معلومات وموارد تخص 
الوص���ایة وبدائل الوص���ایة، بما في ذلك اتفاقیات 
اتخاذ القرار المدعومة والخدمات ووس��ائل الدعم 
االخرى التي قد تس�اعد طفلك على العیش بش�كٍل 
ا  مس����تقل. ویجب أن یش����مل ھذا اإلش����عار أیض����ً
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األش�������خاص الذین یواجھون ص�������عوبات في التعلم 
لص��وتي أعاله باس��تخدام أداة تلقي االتص��ال بالرقم ا

 . 1-1-7الرسائل على 
 تسھیل برنامج التعلیم الفردي 

بأن  2013یقض���ي قانون الوالیة الص���ادرة بتاریخ 
تقوم الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس بإنشاء مشروع 
تس���ھیل برنامج التعلیم الفرد للوالیة لتقدیم منس���قین 

تنس�������یق متقلین لبرن��امج التعلیم الفردي من أج��ل 
اجتم����اع لجن����ة القبول والمراجع����ة والرفض مع 
أطراف النزاع بش���������أن القرارات المتعلق��ة بتق��دیم 
التعلیم الع��ام المج��اني المن��اس���������ب لألطف��ال ذوي 
اإلعاقة. وفیما یلي الش����روط التي یجب إس����تیفاءھا 
للھیئة التعلیمة لوالیة تكساس من أجل توفیر منسق 

 مستقل:
  یجب على ولي األمر والمدرسة إستیفاء 

 
 خدمات الوساطة 

تعتبر خدمة الوس��اطة من الخیارات المتاحة التي تس��تخدم 
في حل الخالفات المتعلقة بتحدید ھویة الطفل ذو اإلعاقة 
و تقییم��ھ و تس�������جیل��ھ التعلیمي والتعلیم الع��ام المج��اني 
المناسب المقدم لھ. وإذا اتفقت مع المدرسة على المشاركة 

س في جلس����ة وس����اطة، تقوم الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس����ا
بإعداد الترتیبات ودفع تكلفة الوس��اطة. والیجوز اس��تخدام 

 الوساطة من أجل تأخیر جلسة اإلجراءات الواجبة 
في حالة طلب عقد جلس�����ة وس�����اطة أو جلس�����ة إجراءات 

 واجبة، یقوم أحد موظفي الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس 
قض��ائیة بموجب قانون الوالیة للفص��ل في قض��ایا من ھذا 

ي محكم��ة إقلیمی��ة فی��درالی��ة. یمكن��ك اإلطالع القبی��ل أو ف
على مزید من المعلومات بش���أن إجراءات الوس���اطة على 

 الموقع الرسمي للھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس:
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 

أو حرمانك منھا أو حرمانك من أیة حقوق أخرى بموجب 
رض الھیئ���ة ق���انون تعلیم األطف���ال ذوي اإلع���اق���ة.وتع

التعلیمیة لوالیة تكس����اس خدمات الوس����اطة تلقائیاً في كل 
مرة یتم فیھا طلب عقد جلسة إجراءات واجبة. لكن یجوز 
لك أن تطلب خدمات الوس�������اطة في أي وقت یحدث فیھ 
خالف بینك وبین المدرس���ة بش���أن برنامج التعلیم الخاص 

 للطفل.
تعلیمیة ال یجوز أن یكون الوس����طاء موظفین لدى الھیئة ال

لوالیة تكساس أو لدى أیة مدرسة في والیة تكساس و من 
غیر المقبول أن یكون لھم مص����لحة ش����خص����یة أو مھنیة 
تتعارض مع موض�������وعیتھم. ویعتبر الوس�������طاء مھنیین 
مؤھلین ومدربین على حل النزاعات وعلى درایة بقوانین 
التعلیم الخاص. ویجب أن یتسم دور الوسیط بالموضوعیة 

ألي طرف أثناء الوس����اطة. وتھدف الوس����اطة وال ینحاز 
إلى مس��اعدتك والمدرس��ة على التوص��ل إلى حل یرض��ي 

 الطرفین.
 ویوجد حالیاً قائمة بالوسطاء على الموقع التالي:

انات االتص�����ال الس�����تخدامھا للحص�����ول على بی
 معلومات إضافیة.

 
 .نموذج الطلب المطلوب 
  لجنة القبول یجب أن یتعلق النزاع باجتماع

والمراجعة والرفض حیث لم یتم التوص�������ل 
إلى اتفاق مش����ترك بش����أن إحدى العناص����ر 
المطلوب��ة لبرن��امج التعلیم الفردي وتوافق 

 ماع.اللجنة المذكورة على إعادة عقد االجت
  یج��ب على ولي األمر والم��درس���������ة تق��دیم

نموذج الطلب المطلوب خالل خمس�������ة أیام 
لجنة القبول والمراجعة ش���مس���یة من اجتماع 

والرفض ال��ذي انتھي بع��دم التوص��������ل إلى 
اتفاق ویجب أن یحض��ر المنس��ق في الموعد 

 المحدد إلعادة االجتماع.
  یج��ب اال یتعلق النواع بتح��دی��د ظ��اھرة أو

 یمیة بدیلة ومؤقتة.تحدید بیئة تعل
  یجب عدم اش�����تراك  ولي األمر والمدرس�����ة

 في وساطة تعلیم خاص في نفس الوقت.
  یج����ب اال تكون موض��������وع����ات الخالف

موضوع شكوى للتعلیم الخاص أو موضوع 
 جلسة إجراءات واجبة للتعلیم الخاص.

  یج���ب على ولي األمر والم���درس���������ة ع���دم
مش�����اركتھم في تنس�����یق برنامج تعلیم فردي 

نفس الطف��ل في نفس الس�������ن��ة بخص�������وص 
الدراس�������یة من تقدیم الطلب الحالي من أجل 

 تنسیق برنامج التعلیم الفردي.
  یمكن الحصول على نموذج الطلب

المطلوب باللغة اإلنجلیزیة واألسبانیة من : 
http://tea.texas.gov/Curriculm and 

Instructional Programs/Special 
Education /Programs and Services 
/Individualized Education Program 

Facilitation 
كما یتوفر ھذا النموذج حس��������ب الطلب من 
الھیئ��ة التعلیمی��ة لوالی��ة تكس���������اس. ویمكن 
االطالع على معلومات االتص����ال الخاص����ة 
بالھیئة التعلیمة لوالیة تكس���اس في نھایة ھذا 

 السند.
 إجراءات حل شكوي التعلیم الخاص 

ح��ل ش�������كوي التعلیم الخ��اص ل��دى  تعتبر إجراءات
الھیئ��ة التعلیمی��ة لوالی��ة تكس��������اس خی��ار أخر لح��ل 
النزاع��ات المتعلق��ة ب��التعلیم الخ��اص. إذا رأی��ت أن 
ھیئة عامة تخالف ش�������روط التعلیم الخاص، یمكنك 
ارس�������ال ش�������كوى كتابیة إلى الھیئة التعلیمیة لوالیة 
تكس���اس على العنوان المذكور في نھایة ھذا الس���ند. 
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http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 
وإذا اتفقت مع المدرسة على الوساطة، یمكن لكما االتفاق 

ط بش���كل عش���وائي. وفي على وس���یط معین أو تعین وس���ی
جمیع األحوال، س��یقوم الوس��یط باالتص��ال بك على الفور 
من أجل اإلعداد لجلس�������ة الوس�������اطة في مكان وموعد 
مناس����بان. ویجب أن تتس����م المناقش����ات التي تجري أثناء 
ستخدامھا كدلیل  سة الوساطة بالخصوصیة وال یمكن ا جل
في جلس������ة إجراءات واجبة في المس������تقبل أو في دعوى 

 یة.قضائ
یمكنك اإلطالع على مزید من المعلومات بشأن إجراءات 

الشكوى على الموقع الرسمي للھیئة التعلیمیة لوالیة 
http//tea.texas.gov/index4.aspx?=50تكساس:

87 

 وإذا رأت الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس����اس أن الھیئة
العامة خالفت أحد ش�������روط التعلیم الخاص، یجب أن 
تطل��ب من الھیئ��ة الع��ام��ة إتخ��اذ إجراءات من��اس�������ب��ة 
لمعالجة تلك المخالفات بما في ذلك القیام بأنش�������طة 
مس����اعدة تقنیة ومفاوض����ات وإجراءات تص����حیحیة. 
ویمكن أن تتض�������من اإلجراءات التص�������حیحة تقدیم 

دیمھا خدمات من أجل تعویض الخدمات التي لم یتم تق
في الس�������ابق لطفل معین أو لمجموعة أطفال وتقدیم 
خدمات مناس������بة في المس������تقبل لجمیع األطفال ذوي 
اإلع���اق���ة. وتعتبر قرارات الھیئ���ة التعلیمی���ة لوالی���ة 
تكساس بشأن الشكوى نھائیة وال یمكن الطعن علیھا. 
وعلى الرغم من ذلك، فأن تقدیم ش�������كوى ال یحرمك 

و جلس��ة إجراءات من حق طلب عقد جلس��ة وس��اطة أ
 واجبة.

 

إذا قدمت ش��كوى وطلبت عقد جلس��ة إجراءات واجبة 
بخص�������وص نفس الموض�������وع، یج��ب على الھیئ��ة 
التعلیمیة لوالیة تكس����اس أن تتغاض����ى مؤقتاً عن أیة 
مسائل في الشكوى تم معالجتھا في جلسة اإلجراءات 
الواجبة حتى تنتھي الجلسة. وسیتم حل أیة مسألة في 

جزء من جلسة اإلجراءات الواجبة الشكوى ال تشكل 
وفق الجداول الزمنیة واإلجراءات الموض�حة في ھذا 
الس���ند. وإذا تم الفص���ل في أیة مس���ألة تم طرحھا في 
ناء جلس��������ة اإلجراءات الواجبة التي  ما أث ش�������كوى 
تتض����من نفس األطراف، یكون قرار الجلس����ة ملزماً 

 في تلك المسألة.

ات بش��������أن یمكن��ك اإلطالع على مزی��د من المعلوم��
إجراءات الشكوى  ونماذج التحقیق في الشكوى على 

 الموقع الرسمي للھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس:

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=21 

ب علیك ارس������ال ش������كوى إلى الطرف الذي كما یج
تش��تكي منھ. ویجوز ألي ش��خص تقدیم ش��كوى لدى 

وس�����وف یبدأ الخط  الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس�����اس.
الھیئة التعلیمیة الزمني یوم العمل التالي من یوم تلقي 

 الشكوى. لوالیة تكساس
ویجب أن تص��ف الش��كوى التي كتبتھا المخالفة التي 

الشكوى بأقل من عام. ویجب  يتاریخ تلقحدثت قبل 
شكوى ما یلي: بیان یفید بمخالفة الھیئة  أن تتضمن ال
العامة ألحد ش�������روط التعلیم الخاص والحقائق التي 
یس�������تند إلیھا البیان وتوقیعك ومعلومات االتص�������ال 
والحل المقترح للمشكلة بالقدر المعروف والمتاح لك 
في ذل��ك الوق��ت وإذا ك��ان��ت الش�������كوى تخص طف��ل 

یجب ذكر اس�������م الطفل وعنوانھ ومعلومات  محدد،
االتص���ال المتاحة إذا كان الطفل مش���رد وكذلك اس���م 

 المدرسة.
س����تمنحك الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس����اس الفرص����ة 
لتقدیم معلومات إض�����افیة أو للمش�����اركة في جلس�����ة 
وس��اطة اختیاریة. كما س��تمنح الھیئة التعلیمیة لوالیة 

للرد على الش����كوى تكس����اس الفرص����ة للھیئة العامة 
 وكذلك الفرصة لتقدیم مقترح لحلھا.

وستجري الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس في غضون 
بعد تلقي ش���كوتك الكتابیة مالم یتم -یوم ش���مس���ي  60

تمدید تلك الفترة بس�������بب ظروف خاص�������ة أو اتفاق 
تحقیق بما في ذلك تحقیق في الموقع حسب  -الطرف

ة لوالیة تكس��اس الض��رورة.وس��تراجع الھیئة التعلیمی
نت  لة وتقرر ما إذا كا فة المعلومات ذات الص������� كا
لتعلیم  لف����ت ش��������روط ا لع����ام����ة ق����د خ����ا لھیئ����ة ا ا
الخاص.وس������تتلقى قرار كتابي یتناول كل إدعاء من 
اإلدعاءات بما في ذلك نتائج التحقیق والخالص��������ة 
 وأسباب صدور قرار الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس.

ما یتم اإلش����ارة إلى كعلى أس����اس����ھ إنعقدت الجلس����ة. 
الج����دول الزمني للع����ام الواح����د على أن����ھ تش�������ریع 

والیس�������ري ھذا الجدول الزمني علیك إذا ُمنعت للقیود.
من طلب عقد الجلسة بسبب إدعاء المدرسة بنحو ینافي 
الواقع بأنھا حلت المشكلة أو بسبب أن المدرسة حجبت 

وفي بعض الحاالت، یجوز وقف  معلومات مھمة عنك.
لقیود الخاص بالجدول الزمني للعام الواحد إذا تش���ریع ا

كنت عضو نشط في القوات المسلحة أو القوات المكلفة 
أو القوات  الجوي اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالفب

الكلفة بدائرة الصحة العامة األمریكیة وإذا كانت أحكام  
تشریع القیود للقانون الفیدرالي الذي یعرف باسم قانون 

 المدنیة ألعضاء الخدمة تسري علیك.اإلغاثة 

وإذا طلبت عقد تلك الجلس��������ة، یجب علیك إثبات أن 
المدرس�������ة خالفت أحد ش�������روط التعلیم الخاص. وفي 
بعض الحاالت المحددة، یجوز أن تطلب المدرس��ة عقد 
جلسة إجراءات واجبة ضد ولي األمر. وفي ھذه الحالة 
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47497560#Complaint_Resolution . 

 :برنامج جلسة اإلجراءات الواجبة 

یعتبر برنامج جلسة اإلجراءات الواجبة الخیار الرابع 
نزاعات التعلیم الخاص. وفي تلك الجلسة، یسمع لحل 

مأمور الجلس���ة المحاید األدلة من األطراف ویص���در 
 قرار ملزم على األطراف من الناحیة القانونیة.

یحق لك أن تطلب  عقد جلس��������ة إجراءات واجبة 
بخص��وص أیة مس��ألة تتعلق بتحدید ھویة الطفل ذو 

یم خدمة اإلعاقة أو تقییمھ أو تس��جیلھ التعلیمي أوتقد
التعلیم العام المجاني المناس�����ب لھ. وإذا تتض�����منت 
ش������كوى اإلجراءات الواجبة طلب لقبول مبدئي في 
مدرس�������ة عامة، یجب إش�������راك طفلك في برنامج 
منتظم للمدرس������ة العامة وكذلك تقدیم موافقتك حتى 

 انتھاء الجلسة. 

یجب أن تطلب عقد جلس�������ة إجراءات واجبة خالل 
س������نة واحدة من تاریخ معرفتك باإلجراء المزعوم 

 الذي 

 
ویجوز لك فقط أن تغیر الطلب إذا وافقت المدرس��ة 
على ذلك أو إذا س��مح لك مأمور الجلس��ة في مدة ال 

) أیام ش�����مس�����یة قبل الجلس�����ة. 5تتجاوز خمس�����ة (
لم یتم  والیجوز لك التطرق إلى مش��اكل في الجلس��ة

اإلش���ارة إلیھا في الطلب. وإذا قام المش���تكي س���واء 
ك���ان ولي األمر أو الم���درس����������ة بتع���دی���ل طل���ب 
اإلجراءات الواجبة، یبدأ الجدول الزمني لجلس��������ة 

 الحل مرة أخرى في تاریخ تقدیم الشكوى المعدلة.
ویج��ب أن یعلم ولي األمر ب��أی��ة خ��دم��ات ق��انونی��ة 

ت الص��لة منخفض��ة التكلفة وغیرھا من الخدمات ذا
المتاحة في المنطقة إذا طلب ولي األمر المعلومات 
أو إذا تقدم ولي األمر أو المدرس���ة بطلب إجراءات 

 واجبة.
 باس������تثناء حالة الجلس������ة العاجلة --- الحل مدة

(أنظر أدناه بخص�����وص المدة المتعلقة بالحلول 
) یوم 15العاجلة)، في غض��ون خمس��ة عش��ر (

ت ش������مس������ي من تلقي طلب جلس������ة اإلجراءا
الواجبة، یجب على المدرس������ة أن تعقد اجتماع 
یس������مى "اجتماع الحل" بین ولي األمر وممثل 
المدرس��������ة الذي یتمتع بس�������لطة اتخاذ القرار 
وأعض��������اء لجن��ة القبول والمراجع��ة والرفض 
المعنیین الذین اختارھم ولي األمر والمدرس���ة. 

فة ولي األمر ألحد ش�������روط  خال بات م ھا إث جب علی ی
 التعلیم الخاص.

وقبل أن ترفع دعوى قضائیة ضد المدرسة بخصوص 
أیة مس��ألة من المس��ائل المذكورة أعاله، یجب علیك أن 
تطلب عقد جلس���ة إجراءات واجبة. وإذا لم تش���ارك في 
جلس��������ة إجراءات واجب��ة، یمكن للمحكم��ة أن ترفض 

 إدعاءاتك.

 لكي تطلب  --- طلب إجراء جلسة إجراءات واجبة
عق��د جلس���������ة إجراءات واجب��ة، یج��ب علی��ك أو 

أن یرس����ل طلب  مس����تش����ارك القانوني ك أومحامی
كتابي لعقد جلس�������ة إجراءات واجبة أو إلى الھیئة 
التعلیمیة لوالیة تكس������اس على العنوان الموض������ح 

 أعاله في نھایة ھذا السند.

ویمكن الحص�������ول على اس�������تمارة أو نموذج جلس�������ة 
ة من الموقع الرس��مي للھیئة التعلیمیة اإلجراءات الواجب

 لوالیة تكساس على:

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=509
0 

ال یج��ب علی��ك اس�������تخ��دام النموذج الخ��اص ب��الھیئ��ة 
التعلیمیة لوالیة تكس���اس، لكن یجب أن یتض���من طلبك 
البیانات التالیة:اسم وعنوان الطفل ومعلومات االتصال 

ش������رید واس������م مدرس������ة الطفل المتاحة إذا كان الطفل 
ووص����ف للمش����كلة التي یعاني منھا الطفل بما في ذلك 
الحقائق المرتبطة بالمشكلة وحل للمشكلة التي تقترحھا 

 بالقدر المعروف والمتاح لك في ذلك الوقت.

إذا طلبت عقد جلس�����ة إجراءات واجبة، یجب علیك أن 
ترسل نسخة من طلبك الكتابي إلى المدرسة. وال یجوز 

ن تعقد جلسة حتى ترسل طلبك الذي یستوفي كافة لك أ
) أیام شمسیة 10الشروط أعاله. وفي غضون عشرة (

من تلقي طلبك یجب على المدرس����ة أن ترس����ل لك رد 
یس����توفي متطلبات الطلب الكتابي المس����بق مالم تكن قد 

) 15قامت بذلك بالفعل. وفي غض���ون خمس���ة عش���رة (
س����ة أن یوم ش����مس����ي من تلقي طلبك، یجب على المدر

تخطرك  ومأمور الجلسة إذا رأت أن إنك لم تذكر كافة 
المعلومات المطلوبة. وأمام مأمور الجلس���ة خمس���ة أیام 
ش��مس��یة للفص��ل في ما إذا كانت المعلومات الواردة في 

 الطلب كافیة أم ال.
حل في  ماع ال مدرس��������ة عن عقد اجت وإذا عجزت ال

) یوم ش��مس��ي من اس��تالم 15غض��ون خمس��ة عش��ر (
تخلفت عن حض�������ور ھذا االجتماع، یمكن  طلبك أو

سة أن یأمر ببدأ  لولي األمر أن یطلب من مأمور الجل
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ویجوز للمدرس�����ة فقط أن تحض�����ر محامي في 
 .االجتماع

لمدرس�������ة المس�������ائل الواردة في وإذا لم تحل ا
طلبك بما یرض�������ي ولي األمر في غض�������ون 

) یوم شمسي من تلقي طلبك یجوز 30ثالثین (
 مباشرة الجلسة.

یوم ش��مس��ي  45تبدأ الفترة المحددة والتي تبلغ 
مدة المحددة  ھاء ال بانت ھائي  إلص��������دار قرار ن

) یوم ش���مس���ي مع 30للحل والتي تبلغ ثالثین (
یتعلق بالتعدیالت التي بعض االس���تثناءات فیما 

طرأت على الم���دة المح���ددة للح���ل والتي تبلغ 
 ) یوم شمسي كما ھو مبین ادناه.30ثالثین (

باس��تثناء الحاالت التي یتفق فیھا ولي األمر مع 
نازل عن اجتماع الحل أو  المدرس��������ة على الت
جلسة الوساطة، سیؤدي تقاعس ولي األمر عن 

الجداول المش����اركة في اجتماع الحل إلى تأخر 
الزمنی���ة أو الفترات المح���ددة الجتم���اع الح���ل 
وجلس���ة اإلجراءات الواجبة إلى أن یوافق ولي 

 األمر على المشاركة في ذلك االجتماع.
إذا عجزت المدرس��������ة بعد بذل جھود معقولة 
وتوثیق تلك الجھود من الحصول على مشاركة 
ولي األمر في اجتماع الحل، یجوز للمدرس�������ة 

) یوم 30ل الب��الغ��ة ثالثین (في نھ��ای��ة م��دة الح��
شمسي أن تطلب من مأمور الجلسة أن یرفض 
طلب عقد جلس����ة اإلجراءات الواجبة التي تقدم 
بھا ولي األمر. ویجب أن یتضمن توثیق جھود 
المدرسة ما یلي: محاوالت لالتفاق على ترتیب 
مكان وموعد االجتماع  مثل س���جالت مفص���لة 

س�������خ من ب��المك��الم��ات الھ��اتفی��ة أو نت��ائجھ��ا ون
المراس������الت التي تم ارس������الھا إلى ولي األمر 
وأي رد تم اس�������تالم��ھ وس�������جالت مفص�������ل�ة 
ب��الزی��ارات التي تم��ت في منزل ولي األمر أو 

 مكان العمل ونتائجھا.
 في ---- اجتماع الحل في الجلس��������ات العاجلة

سات العاجلة، یجب على المدرسة أن تعقد  الجل
من  اجتماع الحل في غضون سبعة أیام شمسیة

. ویكون لولي تلقي طلب إجراء جلس������ة عاجلة
األمر الحق في الجلس�����ة إذا لم تحل المدرس�����ة 
المس��������ائل الواردة في الطلب بالش�������كل الذي 
یرض���ي ولي األمر في غض���ون خمس���ة عش���ر 

یجب عقد الجلس������ة في  ) یوم ش������مس������ي.15(
یوم دراس��ي من تاریخ تقدیم تقدیم  20غض��ون 

 طلب عقد جلسة اإلجراءات الواجبة.
 

المدة المحددة لعقد جلس�������ة اإلجراءات الواجبة والتي 
 یوم شمسي. 45تبلغ 

نازل عن  مدرس��������ة على الت وإذا اتفق ولي األمر وال
اجتم��اع الح��ل، تب��دأ حینئ��ذ الم��دة المح��ددة لجلس���������ة 

یوم ش����مس����ي في  45لتي تبلغ اإلجراءات الواجبة وا
الیوم الش���مس���ي التالي. وبعد بدأ جلس���ة الوس���اطة أو 
اجتماع الحل قبل نھایة المدة المحددة للحل التي تبلغ 

یوم ش����مس����ي إذا لم یتفق ولي األمر والمدرس����ة  30
كتابة على عدم إمكانیة التوص�������ل إلى اتفاق، ، تبدأ 

التي حینئذ المدة المحددة لجلس��ة اإلجراءات الواجبة و
یوم ش��مس��ي في الیوم الش��مس��ي التالي. وإذا  45تبلغ 

تفق ولي األمر والمدرسة على عقد جلسة وساطة في 
بالغة  یوم ش�������مس�������ي، یمكن  30نھایة فترة الحل ال

للطرفات االتفاق كتابة على مواصلة جلسة الوساطة 
حتى یتم التوص�����ل إلى اتفاق. وعلى الرغم من ذلك، 

رس�������ة من جلس�������ة إذا انس�������حب ولي األمر أو المد
الوس���������اط��ة،، تب��دأ حینئ��ذ الم��دة المح��ددة لجلس���������ة 

یوم ش����مس����ي في  45اإلجراءات الواجبة والتي تبلغ 
 الیوم الشمسي التالي.

ویكمن الغرض من اجتماع الحل في منح ولي األمر 
الفرص�������ة لمناقش�������ة طلبھ والحقائق الرئیس�������یة مع 
المدرس��ة وإعطاء المدرس��ة الفرص��ة لحل تلك النزاع 

طلب. وفي حالة التوص����ل إلى اتفاق في موض����وع ال
االجتماع، یجب على ولي األمر والمدرس�������ة االتفاق 
كتابة والتوقیع علیھ.ویكون ھذا االتفاق قابل للنفاذ في 
المحكمة التي تتمتع بس�����لطة قض�����ائیة بموجب قانون 
الوالیة للفص�������ل في ھذا النوع من القض�������ایا أو في 

یة مالم یلغي احد الطرفین ھذا  محكمة إقلیمیة فیدرال
االتفاق في غضون ثالثة أیام عمل من تاریخ التوقیع 

 علیھ.
وإذا لم تحل المدرس��ة المس��ائل الواردة في طلب ولي 

) 30األمر بالشكل الذي یرضیھ في غضون ثالثین (
تاریخ تلقي الطل�ب، یمكن عق�د  یوم ش�������مس�������ي من 

 الجلسة.
 وض�������ع الطفل ذو اإلعاقة أثناء اإلجراءات ---

یجب أن یظل الطفل ذو اإلعاقة بص�������فة عامة 
أثناء جلس�������ة اإلجراءات الواجبة واس�������تئنافات 
المحكمة في الوض������ع التعلیمي الحالي مالم یتفق 
ولي األمر والمدرسة على خالف ذلك. یشار إلى 
البقاء في الوض����ع الحالي عادة باس����م "الوض����ع 
الح��الي". وإذا تض�������من��ت اإلجراءات إجراءات 

جى الرجوع إلى الجزء المتعلق ت����ادیبی����ة، یر
باإلجراءات التأدیبیة لمناقش��ة وض��ع الطفل أثناء 

 النزاعات المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة.
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 س�������وف تتع��اق��د الھیئ��ة  --- ر الجلس��������ةم��أمو
التلعیمیة لوالیة تكس��اس مع  مأموري جلس��ات 
محایدین  وال یجوز أن یكون مأمور الجلس�������ة 
موظف لدى الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس����اس أو 
لدى أیة جھة تش�����ارك في تعلیم ورعایة الطفل 
حة  لھ مص�������ل قة وال یجوز أن یكون  ذو اإلعا

ض���وعیتھ. ش���خص���یة أو مھنیة تتعارض مع مو
ویج��ب أن یتمتع م��أمور الجلس���������ة ب��المعرف��ة 

 والمھارة الالزمة لیعمل كمأمور جلسة. 
وتحتفظ الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس������اس بقائمة 
لمأموري الجلسات تتضمن مؤھالتھم. ویمكنك 
أن تطل��ب ھ��ذا الق��ائم��ة من مكت��ب الخ��دم��ات 
القانونیة بالھیئة التعلیمیة لوالیة تكس����اس  التي 

 ومات االتصال في نھایة ھذا السند.تتوفر معل
 

 یحق لولي األمر أن یحض���ر أو  --- أثناء الجلس���ة
یس����تش����یر محامي متخص����ص في أو متدرب على 
التعامل مع قض�ایا األطفال ذوي اإلعاقة. كما یحق 
لولي األمر أن یقدم أدلة ویواجھ ویستجوب الشھود 
سة. كما یحق لھ أن یحضر  ویلزمھم بحضور الجل
طفلھ وأن یجعل الجلس��������ة متاحة لعامة الجمھور 

لذان  وكذلك عقد الجلس��������ة في المكان والموعد ال
لھ  ما یحق  كل معقول. ك لھ بش������� نھ وطف با ناس������� ی
الحص��ول س��جل حرفي كتابي أو إلكتروني وكذلك 

 مكتوبة أو  حیثیّات ُحكم الحصول على
 إلكترونیة للحقائق بال مقابل.

 یجب أن یصدر قرار مأمور الجلسة بناء --- القرار
على أسباب موضوعیة بناء على تحدید ما إذا كان 
الطف���ل ذو اإلع���اق���ة تلقى خ���دم���ات التعلیم الع���ام 
المجاني المناس����ب.وإذا اش����تكى ولي األمر بش����أن 
خطأ إجرائي، یجوز لمأمور الجلس������ة فقط أن یجد 
أن الطف��ل لم یتلقى خ��دم��ات التعلیم الع��ام المج��اني 

لمناس��ب إذا أعاق الخطأ حق الطفل في الحص��ول ا
عام المجاني المناس��������ب أو  على خدمات التعلیم ال
حرم الطفل من الممیزات التعلیمیة أو تدخل بش��كل 
كبیر في فرص������ة مش������اركة ولي األمر في عملیة 
ص�������نع القرار فیما یتعلق بحص�������ول الطفل على 

 خدمات التعلیم العام المجاني المناسب.
الھیئة التعلیمیة لوالیة تكس����اس ویجب أن تض����من 

الوص�������ول إلى قرار نھائي وإرس�������الھ بالبرید في 
یوم ش������مس������ي من انتھاء مدة الحل  45غض������ون 

یوم ش�������مس�������ي أومدة الحل المعدلة إن  30البالغة 
وج��دت. ویج��ب الوص�������ول إلى قرار نھ��ائي في 

أیام نم تاریخ  10الجلس�������ة العاجلة في غض�������ون 
یمنح تمدید الجلس������ة. ویجوز لمأمور الجلس������ة أن 

محدد لس�������بب وجیھ بناء على طلب أي طرف في 
الجلس����ة غیر العاجلة. ویجوز لمأمور الجلس����ة أن 

إذا تتضمنت الجلسة طلب  لتسجیل الطفل بصفة 
مبدئیة في مدرس�������ة عامة، یجب تس�������جیلھ بتلك 
الم��درس��������ة وإذا وف��اق ولي األمر  في برن��امج 

جمیع اإلجراءات. المدرس��������ة العامة حتى إتمام 
وإذا بلغ الطف��ل ثالث��ة أعوام انتق��ل من برن��امج 
الت��دخ��ل المبكر في الطفول��ة، ال یكون الوض�������ع 
الحالي ض�������من خدمات البرنامج المذكور. وإذا 
تأھل الطفل لخدمات التعلیم الخاص ووافق والد 
الطفل على ذلك، یجب تقدیم الخدمات لیس��������ت 

 محل نزاع.
 
 ي األمر والمدرسة یجب على ول --- قبل الجلسة

خالل خمس������ة أیام عمل قبل جلس������ة اإلجراءات 
الواجبة إطالع بعضھما البعض على أیة أدلة یتم 
تقدیمھا في الجلس�������ة. ویجوز ألي طرف الطعن 
ھا في  لة التي لم یتم اإلطالع علی قدیم األد على ت
الوقت المحدد. ویجوز لمأمور الجلس������ة أن یمنع 

مات والتوص�������یات تقدیم األدلة بما في ذلك التقیی
 التي لم یتم اإلطالع علیھا في الفترات المحددة.

 منفصلة عن تلك التي تم معالجتھا في جلسة سابقة.
 یة مدن یحق لولي األمر أن یطعن في  --- رفع دعوى 

یات قرار مأمور الجلس��������ة في محكمة الوالیة أو  حیث
یوم  90المحكم���ة الفی���درالی���ة في م��دة ال تزی��د عن  

شمسي من تاریخ صدور القرار. وكجزء من إجراءات 
الطعن، یج��ب أن تتلقى المحكم��ة س�������جالت جلس��������ة 
اإلجراءات الواجبة وتسمع أدلة إضافیة بناء على طلب 

طرف وتس�����تند عند إص�����دار قرارھا على رجحان أي 
 األدلة وتقضي بتدابیر إنصافیة مناسبة.

ال یوجد نص في الباب (ب) من قانون تعلیم األطفال 
ذوي اإلع����اق����ة ی���ح����د م���ن ال���ح���ق���وق واإلج���راءات 
والتعویض��ات الممنوحة بموجب الدس��تور األمریكي أو 
غیرھ����ا من القوانین الفی����درالی����ة التي تحمي حقوق 

ذوي اإلعاقة باس���تثناء أنھ قبل رفع أي دعوى  األطفال
م���دنی���ة في محكم���ة بغرض الحص�������ول على ت���دابیر 
إنص�����افیة أو تعویض�����ات بموجب قانون تعلیم األطفال 
ذوي اإلعاقة، یجب على الوالد أو المدرسة أن تستخدم 
إجراءات جلس��ة اإلجراءات الواجبة المنص��وص علیھا 

. وھذا یعني بموجب قانون تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة
أنھ حتى لو حصل ولي األمر على تعویضات بموجب 
القوانین التي تتداخل مع تلك الممنوحة بموجب قانون 
تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة، یجب على ولي األمر أوالً 
أن یس�����تخدم إجراءات جلس�����ة اإلجراءات الواجبة قبل 

 رفع أي دعوى في المحكمة.
 ا فاز ولي األمر إذ --- الحص�����ول على أتعاب المحاماة

بجزء أو كل ما یطلبھ في جلسة اإلجراءات الواجبة أو 
في المحكم��ة، یجوز للق��اض�������ي أن یعوض��������ھ أتع��اب 
 المحاماة بشكل معقول وكذلك المصاریف المتعلقة بھا.
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یمنح تمدید محدد لس�����بب وجیھ بناء على طلب أي 
طرف في الجلس�����ة غیر العاجلة. والیجوز لمأمور 
الجلس����ة أن یمنح تمدید جلس����ة عاجلة. یكون قرار 

ف م��أمور الجلس��������ة نھ��ائي م��الم یطعن أح��د أطرا
الجلس���������ة في ھ��ذا القرار في محكم��ة الوالی��ة أو 
المحكمة الفیدرالیة. وس�������یتم نش�������ر قرار مأمور 
الجلسة على الموقع الرسمي للھیئة التعلیمیة لوالیة 
تكس�����اس بعد إزالة جمیع المعلومات الش�����خص�����یة 

 للطفل.
ویجب على المدرس��ة أن تنفذ قرار مأمور الجلس��ة 

لسة أو إذا في غضون المدة التي حددھا مأمور الج
لم یحدد مأمور الجلس�������ة فترة زمنیة محددة، یجب 

أیام من تاریخ صدور  10تنفیذ القرار في غضون 
القرار حتى لو طعنت المدرس�������ة على ھذا القرار 
بب  باس�������تثناء إمكانیة حجز التعویض��������ات بس�������
مصاریف سابقة حتى الفصل في الطعن. وال یوجد 

منع نص في ق��انون تعلیم األطف��ال ذوي اإلع��اق��ة ی
ولي األمر من التق����دم بش�������كوى أخرى تتعلق 

 بإجراءات واجبة في قضیة 
إذا فازت المدرس�������ة في الجلس�������ة أو في الدعوى 
القض�������ائیة، یجوز للمحكمة أن تأمر ولي األمر أو 
محامیھ بأن یدفع أتعاب محامي المدرس�����ة المعقولة 
وذلك إذا قدم محامي ولي األمر طلب عقد جلس�������ة 

س���بب رفع الدعوى تافھ أو  إجراءات واجبة أو كان
غیر معقول أو ال یس�������تند على أس�������اس منطقي أو 
اس���تمر في التقاض���ي بعد أن اص���بحت القض���یة بال 
أس�������اس منطقي وغیر معقولة. كما یمكن أن یُطلب 
من ولي األمر أو مح���امی���ھ دفع أتع���اب مح���امي 
قدیم طلب جلس��������ة اإلجراءات  المدرس��������ة إذا تم ت

س�����بب وجیھ  الواجبة أورفع دعوى قض�����ائیة بدون
مث���ل التحرش بغرض المم���اطل���ة أو زی���ادة تكلف��ة 

 التقاضي بدون داعي.

وال یتض������من تعویض مص������اریف المحامین المص������اریف 
المرتبط��ة بجلس��������ة الح��ل أو ب��اجتم��اع��ات لجن��ة القبول و 

مالم یأمر مأمور الجلس�������ة أو المحكمة  المراجعة والرفض
 بصرف تكالیف اجتماع لجنة القبول و المراجعة والرفض.

كم��ا ال یمكن منح ولي األمر أتع��اب المح��ام��اة أو تك��الیف 
نظیر عمل نُفذ بعد أن قامت المدرس�������ة بإعطاء ولي األمر 
عرض بتس����ویة مكتوبة إذا:قدمت المدرس����ة العرض خالل 

یة قبل بدء جلس����ة اإلجراءات أیام ش����مس���� 10مدة تزید عن 
مة  بل ولي األمر العرض ورأت المحك الواجبة أو إذا لم یق

 أن التعویض الذي حصل علیھ ولي األمر لم یكن منصف.
یج��ب على المحكم��ة أن تقل��ل مبلغ أتع��اب المح��ام��اة التي 
منحتھ لولي األمر إذا رأت أن: ولي األمر أو محامیھ أطاال 

ن أتعاب المحامي تجاوزت النزاع بش�������كل غیر معقول أو أ
بش��كل غیر معقول س��عر الس��اعة الذي یتقاض��اه زمالئھ من 
المح��امین في المجتمع نظیر تق��دیم الخ��دم��ات أو أن الوق��ت 
الذي قض������اه المحامي مفرط بس������بب طبیعة اإلجراء أو أن 
محامي ولي األمر تقاعس عن إعطاء المدرس����ة المعلومات 

قلیل تلك األتعاب المناس��بة في إش��عار الش��كوى. وال یجوز ت
إذا وجدت المحكمة أن المدرس���ة أطالت بش���كل غیر معقول 

 اإلجراءات أو تصرفت بطریقة غیر الئقة.
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 :معلومات االتصال

إذا كان لدیك أیة أسئلة بخصوص المعلومات الواردة في ھذا السند أو تحتاج مساعدة من شخص ما لتوضیحھ، یرجى االتصال بما 
 یلي:

 معلومات االتصال المحلیة
 مصادر أخرى مركز الخدمات التلعیمیة  المدرسة 
 
 
 

  

 االسم: االسم: االسم:
 
 
 

  

 رقم الھاتف: رقم الھاتف: رقم الھاتف:
 
 
 

  

 البرید اإلكتروني: البرید اإلكتروني: البرید اإلكتروني:
 
 
 

  

 
-SPED TEX  (1-855-1یمكنك االتص����ال بمركز اس����تعالمات التعلیم الخاص على رقم :مس����ائل تعلق بالتعلیم الخاص، إذا حتجت معلومات عن 

. وإذا اتص��لت بنفس الرقم وتركت رس��الة ، س��یقوم ش��خص بارد على علیھا خالل س��اعات العمل الرس��میة. ویمكن لألش��خاص (855-773-3839
 .1-7-7على رقم   Relay Texasباستخدام  األصماء أو الذین یواجھون صعوبات في السمع االتصال بالرقم الصوتي أعاله

ئة التعلیمیة إذا كان لدیك أس�ئلة عن ش�كوى تتعلق بالتعلیم الخاص لم یتم الفص�ل فیھا، یرجى االتص�ال بقس�م الس�یاس�ة التعلیمیة لالتحاد والوالیة بالھی
جراءات واجبة لم یتم الفصل فیھا، یرجى االتصال . وإذا كان لدیك أسئلة عن جلسة وساطة أو جلسة إ9414-463-512 لوالیة تكساس على رقم :

 بالوسیط المكلف أومأمور الجلسة على التوالي.

 إرسال طلب كتابي إلى خدمات الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس، یرجى المراسلة على العنوان التالي: عند
 

 الھیئة التعلیمیة لوالیة تكساس
 ن. جادة الكونجرس 1701

 1494-78701أوستن ، والیة تكساس 
 

 عنایة األقسام التالیة:
 مكتب الخدمات القانونیة

 منسق وساطة التعلیم الخاص
 قسم السیاسة التعلیمیة لالتحاد والوالیة 

 وحدة شكاوي التعلیم الخاص
 مكتب الخدمات القانونیة

 جلسات اإلجراءات الواجبة للتعلیم الخاص
 

 التعلیمیة لالتحاد والوالیة  علىیرجى زیارة الموقع الرسمي لقسم السیاسة 
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399 

 


