
 

 
 

 
 
 
 

حقوق الطفل وولي األمر في تعلیم ذوي 
 االحتیاجات الخاصة

 
 إخطار بالضمانات اإلجرائیة

 
 
 
 
 
 

 )IDEA( شرح للضمانات اإلجرائیة المتاحة بموجب أحكام قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات
 و

فال ذوي قواعد والیة كولورادو إلدارة القانون التعلیمي لألط
 )ECEA(االحتیاجات االستثنائیة 

 
 
 
 
 

، وھو القانون الفیدرالي المتعلق بتعلیم الطالب ذوي اإلعاقات، من المدارس تزوید أولیاء (IDEA)یتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات 
ولوائح وزارة التعلیم  IDEAقانون  أمور األطفال ذوي اإلعاقات بإخطار یحتوي على شرح كامل للضمانات اإلجرائیة المتاحة بموجب

ء األمریكیة. یجب إعطاء نسخة من ھذا اإلخطار إلى أولیاء األمور مرة واحدة فقط في العام الدراسي، باستثناء أنھ یجب إعطاء نسخة ألولیا
م الشكوى األولى المقدمة للوالیة وعند ) وعند استال2) عند اإلحالة األولیة أو طلب ولي األمر إلجراء تقییم؛ (1األمور في الحاالت التالیة: (

) وعند اتخاذ قرار بتوقیع إجراء تأدیبي یشكل تغییًرا في وضع 3استالم الشكوى األولى المتعلقة باإلجراءات الواجبة في العام الدراسي؛ (
 ])a(300.504، القسم )CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة ( 34) وعند طلب ولي األمر. [الباب 4اإللحاق؛ (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة التعلیم بوالیة كولورادو
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 المعلومات العامة
 

 اإلخطار الكتابي المسبق
 300.503من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 مالحظة

 إخطاًرا كتابًیا (تزویدك بمعلومات معینة كتابًیا)؛ كلما: 2أو البرنامج المدار من قَِبل الوالیة 1ب أن تعطیك الوحدة اإلداریةیج

 أو) لطفلك؛ FAPEاقترحا بدء أو تغییر تعریف طفلك أو تقییمھ أو وضع إلحاقھ التعلیمي، أو تقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب ( .1

 یف طفلك أو تقییمھ أو وضع إلحاقھ التعلیمي، أو تقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب لطفلك.رفضا بدء أو تغییر تعر .2
 

 محتوى اإلخطار

 یجب أن یقوم اإلخطار الكتابي بما یلي:
 أو ترفض اتخاذه؛ 3وصف اإلجراء الذي تقترحھ الوحدة اإلداریة .1

 وشرح السبب وراء اقتراح الوحدة اإلداریة لإلجراء أو رفضھا التخاذه؛ .2

 ووصف لكل إجراء تقییمي أو تقییم أو سجل أو تقریر تستخدمھ الوحدة اإلداریة في اتخاذ قرار بشأن اقتراح أو رفض اإلجراء؛ .3

 ؛IDEAوتضمین بیان یفید بأنك تتمتع بأوجھ حمایة بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة في الجزء ب من قانون  .4

ة إذا كان اإلجراء الذي تقترحھ الوحدة اإلداریة أو ترفضھ لیس بإحالة وإخبارك بكیفیة حصولك على وصف للضمانات اإلجرائی .5
 أولیة إلجراء تقییم؛

 ؛IDEAوتضمین موارد لك للتواصل من أجل الحصول على مساعدة في فھم الجزء ب من قانون  .6

سباب وراء رفض ) الخاص بطفلك بعین االعتبار واألIEPووصف ألي اختیارات أخرى أخذھا فریق برنامج التعلیم الفردي ( .7
 تلك االختیارات؛

 وتقدیم وصف لألسباب األخرى وراء اقتراح الوحدة اإلداریة لإلجراء أو رفضھ. .8
 

 اإلخطار بلغة مفھومة

 یجب أن یكون اإلخطار:

 مكتوًبا بلغة مفھومة لعامة الجمھور؛  .1

 غیر المستطاع تنفیذ ذلك. ومقدًما بلغتك األم أو بأي طریقة تواصل أخرى تستخدمھا، ما لم یكن واضًحا أنھ من .2
 
 
 
 
 
 
 

 

 التي تقدم خدمات تعلیمیة لألطفالالوحدة اإلداریة تعني منطقة تعلیمیة أو مجلس خدمات تعاونیة أو المؤسسة المدرسیة المستقلة عن الوالیة  1
 االستثنائیین.

لمدرسي المعتمد الذي تشرف علیھ اإلدارة وُیدار بواسطة مدرسة كولورادو للصم والمكفوفین أو البرنامج المدار من قَِبل الوالیة یعني البرنامج ا 2
بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر قسم إصالحیة الشباب ومعاھد الصحة العقلیة في فورت لوجان  إدارة السجون أو إدارة الخدمات اإلنسانیة،

 وبویبلو.
 ستخدم مصطلح "الوحدة اإلداریة"، فإنھ یعني أیًضا البرامج المدارة من ِقَبل الوالیة.ألغراض ھذه الوثیقة، عندما یُ  3
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 إذا كانت لغتك األم أو طریقة تواصلك األخرى لیست لغة مكتوبة، یجب على الوحدة اإلداریة التأكد مما یلي:

 ترجمة اإلخطار لك شفھًیا بوسائل أخرى بلغتك األم أو بأي طریقة تواصل أخرى؛ .1

 مك لمحتوى اإلخطار؛وفھ .2

 .2و 1وأن ھناك دلیًال كتابًیا على استیفاء النقطتین  .3
 

 اللغة األم
 300.29من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عندما تستخدم مع فرد من ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجلیزیة، فإنھا تعني ما یلي: اللغة األم،

 عادًة، أو إذا كان طفًال، اللغة التي یستخدمھا والدا الطفل عادًة؛اللغة التي یستخدمھا ھذا الشخص  .1

 في جمیع صور التواصل المباشر مع الطفل (بما في ذلك تقییم الطفل)، اللغة التي یستخدمھا الطفل عادًة في المنزل أو في بیئة التعلم. .2

ل بلغة كتابیة، فإن طریقة التواصل ھي الطریقة التي یستخدمھا بالنسبة للشخص المصاب بالصمم أو العمى، أو بالنسبة للشخص الذي ال یتواص
 الشخص عادًة (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة برایل، أو التواصل الشفھي).

 
 البرید اإللكتروني

 300.505من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

ائق عبر البرید اإللكتروني، یمكنك اختیار تلقّي الوثائق التالیة عبر البرید إذا عرضت الوحدة اإلداریة على أولیاء األمور اختیار تلقّي الوث
 اإللكتروني:

 اإلخطار الكتابي المسبق؛ .1

 اإلخطار بالضمانات اإلجرائیة؛و .2

 اإلخطارات ذات الصلة بالشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة.و .3
 
 

 التعریف -موافقة ولي األمر 
 300.9درالیة، القسم من قانون اللوائح الفی 34الباب 

 
 تعني: الموافقة

أنھ قد تم إطالعك بالكامل بلغتك األم أو باستخدام طریقة تواصلك األخرى (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة برایل، أو التواصل الشفھي) على  .1
 جمیع المعلومات الخاصة باإلجراء الذي تعطي موافقتك علیھ؛

، وأن الموافقة تصف ذلك اإلجراء وتدرج السجالت (إن وجدت) التي سیتم الكشف عنھا والجھات أنك تفھم ذلك اإلجراء وتوافق علیھ كتابًیا .2
 التي ستطلع علیھا؛

  یبطل (یلغي) إجراًء حدث بعد أنأنك تفھم أن موافقتك طوعیة، ویمكنك إبطال (سحب) موافقتك في أي وقت، ولكن إبطالك للموافقة ال .3
 أعطیت موافقتك وقبل أن تبطلھا؛

أن یكون طفلك قد بدأ في تلقي خدمات تعلیم بعد  بطلت (ألغیت) موافقتك كتابًیا على تلقي طفلك لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصةإذا أ .4
اإلداریة ملزمة بتعدیل (تغییر) سجالت التعلیم الخاصة بطفلك لحذف أي  ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة، فلن تكون الوحدة

 بأن طفلك قد تلقى خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة.مراجع تفید 
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 موافقة ولي األمر

 300.300من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

 الموافقة على إجراء التقییم األولي

لتلقي خدمات تعلیم ذوي  IDEAًقا للجزء ب من قانون ال یمكن للوحدة اإلداریة إجراء تقییم أولي لطفلك لتحدید ما إذا كان طفلك مؤھًال وف
وضح االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة، دون أن تقدم لك أوًال إخطاًرا كتابًیا مسبًقا باإلجراء المقترح وتحصل على موافقتك كما ھو م

 ".موافقة ولي األمر" و"اإلخطار الكتابي المسبقتحت العنوانین "

اإلداریة جھوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنیرة على إجراء تقییم أولي لتحدید ما إذا كان طفلك ھو طفل ذو إعاقة یجب أن تبذل الوحدة 
 أم ال.

ات الخاصة إن موافقتك على التقییم األولي ال تعني أنك قد أعطیت موافقتك أیًضا على قیام الوحدة اإلداریة ببدء تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاج
 لخدمات ذات الصلة لطفلك.وا

ك أنت أو ال ُیسمح للوحدة اإلداریة باستخدام رفضك إلعطاء الموافقة على إحدى الخدمات أو أحد األنشطة ذات الصلة بالتقییم األولي كأساس لحرمان
 یة بالقیام بھذا.طفلك من أي خدمات أو مخصصات أو أنشطة أخرى، إال إذا كان ھناك متطلب آخر في الجزء ب یلزم الوحدة اإلدار

دیم إذا كان طفلك ملتحًقا بمدرسة حكومیة أو إذا كنت تسعى إللحاق طفلك بمدرسة حكومیة وكنت قد رفضت تقدیم الموافقة أو لم ترد على طلب تق
لك باستخدام إجراءات قانون الموافقة على إجراء تقییم أولي، فإن الوحدة اإلداریة یمكن، ولكنھا غیر ملزمة، أن تسعى إلجراء تقییم أولي لطفلك، وذ

IDEA ءات المتمثلة في عملیات الوساطة أو الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة، واجتماعات التسویة، وجلسة االستماع الحیادیة المتعلقة باإلجرا
لوحدة اإلداریة التزاماتھا بتحدید مكان طفلك الواجبة (إال إذا كان قانون الوالیة یقتضي منھا القیام بذلك أو یحظر علیھا القیام بذلك). لن تنتھك ا

 وتحدید حالتھ وتقییمھ إذا لم تكن تسعى لتقییم حالة طفلك في ھذه الظروف، إال إذا كان قانون الوالیة یلزمھا بالسعي إلجراء التقییم.
 

 القواعد الخاصة للتقییم األولي لألطفال الخاضعین لوصایة الدولة

 —دولة ولم یكن یعیش مع ولي أمره إذا كان الطفل تحت وصایة ال

 ال تحتاج الوحدة اإلداریة إلى موافقة من ولي األمر إلجراء تقییم أولي لتحدید ما إذا كان الطفل ُیعد طفًال ذا إعاقة أم ال إذا:

 تعذر على الوحدة اإلداریة العثور على ولي أمر الطفل، بالرغم من بذلھا جھوًدا معقولة للقیام بھذا؛ .1

 غاء حقوق أولیاء األمور وفًقا لقانون الوالیة؛أو تم إل .2

 قام القاضي بمنح شخص آخر بخالف ولي األمر حق اتخاذ القرارات التعلیمیة والموافقة على إجراء التقییم األولي. أو .3

 فیھا الطفل:، طفًال، وفًقا لما تقرره الوالیة التي یعیش IDEAیعني مصطلح تحت وصایة الدولة، على النحو المستخدم في قانون 

 یتلقى رعایة بدیلة؛ .1

 یعتبر تحت وصایة الدولة بموجب قانون الوالیة؛ أو .2

 تحت وصایة إحدى وكاالت رعایة الطفل. أو .3

 ال ینطبق مصطلح تحت وصایة الدولة على الطفل الذي لدیھ ولي أمر بدیل.
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 موافقة ولي األمر على الخدمات

تنیرة قبل تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة إلى طفلك للمرة یجب أن تحصل الوحدة اإلداریة على موافقتك المس
 األولى.

ات یجب أن تبذل الوحدة اإلداریة جھوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنیرة قبل تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذ
 الصلة إلى طفلك للمرة األولى.

، أو إذا للمرة األولىترد على طلب الحصول على موافقتك على تلقي طفلك لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة  إذا لم 
إجراءات  رفضت منح ھذه الموافقة أو قمت الحًقا بإبطال (إلغاء) موافقتك كتابًیا، فال یمكن للوحدة اإلداریة أن تستخدم الضمانات اإلجرائیة (أي

الحصول  لوساطة أو الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة أو اجتماع التسویة أو جلسة االستماع الحیادیة المتعلقة باإلجراءات الواجبة) في سبیلا
الفردي) على موافقة أو حكم بإمكانیة تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة أو الخدمات ذات الصلة (التي یوصي بھا فریق برنامج التعلیم 

 إلى طفلك دون موافقتك.

إذا رفضت منح موافقتك على تلقي طفلك لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، أو إذا لم ترد على طلب 
جة لذلك، بتزوید طفلك بخدمات تعلیم ذوي الحصول على ھذه الموافقة أو إذا قمت الحًقا بإبطال (إلغاء) موافقتك كتابًیا ولم تقم الوحدة اإلداریة، نتی

 االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة التي كانت تسعى للحصول على موافقتك على تقدیمھا، فإن الوحدة اإلداریة:

تیاجات لم تنتھك المتطلب الذي یقضي بإتاحة تعلیم حكومي مجاني مناسب لطفلك بعدم تقدیمھا تلك الخدمات المتعلقة بتعلیم ذوي االح .1
 الخاصة والخدمات ذات الصلة إلى طفلك؛

وغیر مطالبة بإجراء اجتماع خاص ببرنامج التعلیم الفردي أو تطویر خطة تعلیم فردیة لطفلك خاصة بخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات  .2
 الخاصة أو الخدمات ذات الصلة التي ُطلبت موافقتك على تقدیمھا.

ا في أي وقت بعد تقدیم خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة إلى طفلك للمرة األولى، إذا قمت بإبطال (إلغاء) موافقتك كتابیً 
اإلخطار الكتابي كما ھو موضح تحت عنوان  إخطاًرا كتابًیا مسبًقافلن تستمر الوحدة اإلداریة في تقدیم ھذه الخدمات، ولكن یجب أن تقدم لك 

 ت.، قبل إیقاف تلك الخدماالمسبق
 

 موافقة ولي األمر على إعادة التقییمات

 أنھا:یجب أن تحصل الوحدة اإلداریة على موافقتك المستنیرة قبل القیام بإعادة تقییم طفلك، إال إذا كانت الوحدة اإلداریة قادرة على إثبات 

 اتخذت الخطوات المعقولة للحصول على موافقتك على إعادة تقییم طفلك؛ .1

 تقم أنت بالرد. ولم .2

إجراءات ذا رفضت الموافقة على إعادة تقییم طفلك، فإن الوحدة اإلداریة یمكن، ولكنھا غیر ملزمة، أن تسعى إلجراء إعادة تقییم لطفلك باستخدام إ
إللغاء الوساطة والشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة واجتماع التسویة وجلسة االستماع الحیادیة المتعلقة باإلجراءات الواجبة بغرض السعي 

 IDEAقانون  رفضك لمنح الموافقة على إعادة تقییم طفلك. أما بالنسبة للتقییمات األولیة، فالوحدة اإلداریة ال تنتھك التزاماتھا بموجب الجزء ب من
 إذا لم تسع إلجراء إعادة التقییم على ھذا النحو.

 
 توثیق الجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة ولي األمر

تعلیم ن تحتفظ الوحدة اإلداریة بوثائق خاصة بالجھود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة ولي األمر على التقییمات األولیة وتقدیم خدمات یجب أ
ة بغرض ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة األولى وإعادة التقییم، ولتحدید أماكن أولیاء أمور األطفال الخاضعین لوصایة الدول

 إجراء التقییمات األولیة. یجب أن تتضمن الوثائق سجًال بمحاوالت الوحدة اإلداریة فیما یتعلق بھذه الجوانب، مثل:

 سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة المجراة أو التي تمت محاولة إجرائھا ونتائج ھذه المكالمات؛ .1

 نسخ من المراسالت التي أُرسلت إلیك وأي ردود مستلمة؛و .2
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 سجالت تفصیلیة بالزیارات التي تم إجراؤھا إلى منزلك أو إلى مكان عملك ونتائج تلك الزیارات.و .3
 

 متطلبات الموافقة األخرى

 موافقتك غیر مطلوبة قبل أن تقوم الوحدة اإلداریة:

 بمراجعة البیانات الموجودة كجزء من تقییم طفلك أو إعادة تقییمھ؛ أو .1

م آخر یخضع لھ جمیع األطفال إال إذا كانت الموافقة مطلوبة من جمیع أولیاء أمور جمیع األطفال قبل إخضاع طفلك الختبار أو لتقیی .2
 إجراء ھذا االختبار أو ھذا التقییم.

 لن تستخدم الوحدة اإلداریة رفضك للموافقة على إحدى الخدمات أو األنشطة لحرمانك أنت أو طفلك من أي خدمات أو مخصصات أو أنشطة أخرى.

طفلك أو قمت بإلحاق طفلك بمدرسة خاصة على نفقتك الخاصة أو إذا كنت تقوم بتعلیم طفلك منزلًیا، ولم تقدم موافقتك على إجراء التقییم األولي ل إذا
و الشكوى المتعلقة إعادة تقییمھ، أو إذا لم ترد على طلب الحصول على موافقتك، فلن تستخدم الوحدة اإلداریة إجراءاتھا إللغاء الموافقة (أي الوساطة أ

لتلقي  باإلجراءات الواجبة أو اجتماع التسویة أو جلسة االستماع الحیادیة المتعلقة باإلجراءات الواجبة) وھي غیر ملزمة باعتبار طفلك مؤھًال 
 الخدمات العادلة (أي الخدمات التي تتم إتاحتھا لألطفال ذوي اإلعاقات الذین ألحقھم أولیاء أمورھم بمدارس خاصة).

 
 التقییمات التعلیمیة المستقلة

 300.502من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

 عام
) لطفلك إذا كنت ال توافق على التقییم الذي أجرتھ الوحدة اإلداریة IEEكما ھو موضح أدناه، لدیك الحق في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل (

 لطفلك.

قل، یجب أن تقدم لك الوحدة اإلداریة معلومات حول المكان الذي یمكنك الحصول منھ على تقییم تعلیمي مستقل إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مست
 وحول معاییر الوحدة اإلداریة التي تنطبق على التقییمات التعلیمیة المستقلة.

 
 التعریفات

 قِبل الوحدة اإلداریة المسؤولة عن تعلیم طفلك.یعني تقییًما یجریھ مسؤول تقییم مؤھل غیر موظف من  التقییم التعلیمي المستقل

تعني أن الوحدة اإلداریة إما ستدفع تكلفة التقییم كاملة أو ستتأكد من تقدیم التقییم لك دون تكلفة بطریقة أخرى، بما یتفق مع  نفقة الحكومة
التابعة للوالیة والمحلیة والفیدرالیة والخاصة  ، مما یسمح لكل والیة باستخدام أي مصدر من مصادر الدعمIDEAأحكام الجزء ب من قانون 

 المتاحة في الوالیة الستیفاء متطلبات الجزء ب من القانون.
 

 حق ولي األمر في الحصول على تقییم على نفقة الحكومة

تھ الوحدة اإلداریة لطفلك، وفًقا لدیك الحق في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل لطلفك على نفقة الحكومة إذا كنت ال توافق على التقییم الذي أجر
 للشروط التالیة:

إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل لطفلك على نفقة الحكومة، یجب أن تقوم الوحدة اإلداریة، دون تأخیر غیر ضروري، إما بـ: (أ)  .1
(ب) تقدیم تقییم تعلیمي مستقل أو م؛ تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة لطلب عقد جلسة استماع لكي تبین أن تقییمھا لطفلك مالئ

على نفقة الحكومة، إال إذا أثبتت الوحدة اإلداریة في جلسة استماع أن تقییم طفلك الذي حصلت علیھ لم یكن مستوفًیا لمعاییر الوحدة 
 اإلداریة.

ریة لطفلك مالئم، فال یزال لدیك الحق في إذا طلبت الوحدة اإلداریة عقد جلسة استماع واستقر القرار النھائي على أن تقییم الوحدة اإلدا .2
 الحصول على تقییم تعلیمي مستقل، ولكن لیس على نفقة الحكومة.
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إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل لطفلك، فقد تسألك الوحدة اإلداریة عن سبب اعتراضك على تقییم طفلك الذي أجرتھ الوحدة اإلداریة.  .3
تطالبك بتقدیم تفسیر وال یمكن أن تؤخر، دون أسباب معقولة، إما تقدیم التقییم التعلیمي المستقل لطفلك ولكن، ال یمكن للوحدة اإلداریة أن 

ي على نفقة الحكومة أو تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة لطلب عقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة للدفاع عن التقییم الذ
 أجرتھ الوحدة اإلداریة لطفلك.

نت لك الحصول على تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط لطفلك على نفقة الحكومة في كل مرة تجري فیھا الوحدة اإلداریة تقییًما لطفلك ال توافق أ یحق
 علیھ.

 
 التقییمات التي تتم بمبادرة ولي األمر

 ریة تقییًما لطفلك حصلت علیھ على نفقتك الخاصة:إذا حصلت على تقییم تعلیمي مستقل لطفلك على نفقة الحكومة أو إذا شاركت مع الوحدة اإلدا

عند یجب أن تضع الوحدة اإلداریة في اعتبارھا نتائج تقییم طفلك، إذا كان یستوفي معاییر الوحدة اإلداریة للتقییمات التعلیمیة المستقلة،  .1
 اتخاذ أي قرار یتعلق بتقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب لطفلك؛

 وحدة اإلداریة بتقدیم التقییم كدلیل في جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة تخص طفلك.یمكن أن تقوم أنت أو الو .2
 

 طلبات إجراء التقییمات التي یقضي بھا قضاة القانون اإلداري

ة، یجب أن تكون إذا طلب أحد قضاة القانون اإلدراي إجراء تقییم تعلیمي مستقل لطفلك كجزء من جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجب
 تكلفة التقییم على نفقة الحكومة.

 
 معاییر الوحدة اإلداریة

ومؤھالت مسؤول إذا تم إجراء تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الحكومة، فإن المعاییر التي یتم إجراء التقییم بموجبھا، بما في ذلك مكان إجراء التقییم 
لوحدة اإلداریة عندما تبدأ في إجراء أحد التقییمات (إلى الحد الذي تتسق بھ تلك المعاییر مع حقك التقییم، یجب أن تطابق المعاییر التي تستخدمھا ا

 في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل).

فقة لى نباستثناء المعاییر الموضحة أعاله، ال یمكن للوحدة اإلداریة أن تفرض شروًطا أو أطًرا زمنیة تتعلق بالحصول على تقییم تعلیمي مستقل ع
 الحكومة.

 
 

 سریة المعلومات
 

 التعریفات
 300.611من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 :سریة المعلوماتكما ھو مستخدم تحت عنوان 

فات الشخصیة أو حذفھا من المعلومات حتى ال تعود المعلومات معّرفة للھویة الشخصیة. التدمیر  یعني التدمیر المادي للمعرِّ

(اللوائح  99من قانون اللوائح الفیدرالیة، الجزء  34تعني نوع السجالت الذي یغطیھ تعریف "السجالت التعلیمیة" في الباب التعلیمیة السجالت 
 ).(FERPA) 1974الصادر عام  U.S.C. 1232g 20التنفیذیة لقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة رقم 

سسة حكومیة تجمع معلومات معّرفة للھویة الشخصیة أو تحتفظ بھا أو تستخدمھا، أو یتم الحصول تعني أي وكالة أو مؤ الوكالة المشاركة
 .IDEAمنھا على المعلومات، بموجب الجزء ب من قانون 
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 المعلومات المعرفة للھویة الشخصیة
 300.23من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عني المعلومات التي تحتوي على:تالمعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة 

)a( اسم طفلك أو اسمك بصفتك ولي األمر أو اسم فرد آخر من أفراد األسرة؛ 

)b( عنوان طفلك؛ أو 

)c( ف شخصي، مثل رقم الضمان االجتماعي أو رقم الطالب الخاصین بطفلك؛ أو  معرِّ

)d( ة طفلك بدرجة معقولة من التأكد.قائمة بالصفات الشخصیة أو المعلومات األخرى التي یمكن أن تؤدي إلى تعریف ھوی أو 
 

 إخطار ألولیاء األمور
 300.612من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
) إخطاًرا مناسًبا إلبالغ أولیاء األمور بشكل كامل بشأن سریة المعلومات المعّرفة للھویة CDEیجب أن ُتصدر إدارة التعلیم بوالیة كولورادو (

 یلي:الشخصیة، یتضمن ما 

 وصًفا للحد الذي یتم بھ تقدیم اإلخطار باللغات األم للمجموعات السكانیة المتنوعة الموجودة في الوالیة؛ .1

فة لھویتھم الشخصیة، وأنواع المعلومات المطلوبة، والطرق التي تنوي الوالیة و .2 وصًفا لألطفال الذین یتم االحتفاظ بالمعلومات المعرِّ
 ا في ذلك المصادر التي یتم جمع المعلومات منھا)، واالستخدامات التي ستتم بھذه المعلومات؛استخدامھا لجمع المعلومات (بم

فة للھویة الشخصیة و .3 ملخًصا للسیاسات واإلجراءات التي یجب أن تتبعھا الوكاالت المشاركة فیما یتعلق بتخزین المعلومات المعرِّ
 واإلفصاح عنھا ألطراف ثالثة واالحتفاظ بھا وتدمیرھا؛

وصًفا لجمیع حقوق أولیاء األمور واألطفال فیما یتعلق بھذه المعلومات، بما في ذلك الحقوق المنصوص علیھا بموجب قانون و .4
 .99من قانون اللوائح الفیدرالیة، الجزء  34الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة ولوائحھ التنفیذیة في الباب 

أو تحدید مكانھ أو تقییمھ (ما ُیعرف أیًضا باسم "العثور على الطفل")، یجب نشر اإلخطار أو اإلعالن  قبل القیام بأي نشاط كبیر لتحدید ھویة الطفل
شاط تحدید عنھ في الجرائد أو في وسیلة إعالمیة أخرى، أو في كل منھما، وتداولھ بشكل مالئم إلخطار أولیاء األمور في جمیع أنحاء الوالیة بشأن ن

 إلى خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة وتحدید ھویتھم وتقییمھم. مكان األطفال الذین یحتاجون
 

 حقوق الوصول إلى السجالت التعلیمیة
 300.613من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
اإلداریة بجمعھا أو االحتفاظ بھا أو استخدامھا یجب أن تسمح لك الوكالة المشاركة بفحص ومراجعة أي سجالت تعلیمیة تتعلق بطفلك تقوم الوحدة 

. یجب أن تمتثل الوكالة المشاركة لطلبك بفحص ومراجعة أي سجالت تعلیمیة خاصة بطفلك دون تأخیر غیر IDEAبموجب الجزء ب من قانون 
راءات الواجبة (بما في ذلك اجتماع التسویة ضروري وقبل عقد أي اجتماع متعلق ببرنامج التعلیم الفردي أو أي جلسة استماع حیادیة متعلقة باإلج

 یوًما تقویمًیا بعد تقدیمك الطلب. 45أو جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة)، ویجب أن یتم ذلك خالل ما ال یزید بأي حال من األحوال عن 

 یتضمن حقك في فحص السجالت التعلیمیة ومراجعتھا ما یلي:

 ة المشاركة لطلباتك المعقولة للحصول على تفسیرات وتوضیحات للسجالت؛حقك في أن تستجیب الوكال .1

حقك في أن تطلب من الوكالة المشاركة تقدیم نسخ من السجالت إذا لم تكن قادًرا على فحص السجالت ومراجعتھا بشكل فّعال و .2
 دون استالم تلك النسخ؛
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 حقك في أن یقوم ممثلك بفحص السجالت ومراجعتھا.و .3

لة المشاركة أن تفترض أن لدیك سلطة فحص ومراجعة السجالت المتعلقة بطفلك إال إذا تم إبالغھا أنك ال تملك السلطة بموجب قانون یمكن للوكا
 الوالیة المطبق الحاكم لمسائل مثل الوصایة أو االنفصال والطالق.

 
 سجل عملیات الوصول

 300.614من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

أن تحتفظ كل وكالة مشاركة بسجل لألطراف التي تحصل على إمكانیة الوصول إلى السجالت التعلیمیة التي یتم جمعھا أو االحتفاظ بھا أو  یجب
(باستثناء الوصول من قِبل أولیاء األمور وموظفي الوكالة المشاركة المصرح لھم)، وأن یتضمن  IDEAاستخدامھا بموجب الجزء ب من قانون 

 م الطرف وتاریخ منحھ إمكانیة الوصول والغرض من التصریح لھذا الطرف باستخدام السجالت.السجل اس
 

 السجالت التي تخص أكثر من طفل واحد
 300.615من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
ء األطفال فحص ومراجعة المعلومات المتعلقة إذا كان أي سجل تعلیمي یحتوي على معلومات تتعلق بأكثر من طفل واحد، یحق ألولیاء أمور ھؤال

 بطفلھم فقط أو أن یتم إبالغھم بتلك المعلومات المحددة.
 

 قائمة بأنواع وأماكن المعلومات
 300.616من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 ة التي تجمعھا الوكالة أو تحتفظ بھا أو تستخدمھا.عند الطلب، یجب أن تقدم لك كل وكالة مشاركة قائمة بأنواع وأماكن السجالت التعلیمی

 
 الرسوم
 300.617من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
، إذا لم تكن الرسوم تمنعك IDEAیمكن لكل وكالة مشاركة أن تفرض رسوًما مقابل نسخ السجالت التي توفرھا لك بموجب الجزء ب من قانون 

 فحص تلك السجالت ومراجعتھا.فعلًیا من ممارسة حقك في 

 .IDEAال یمكن للوكالة المشاركة أن تفرض رسوًما مقابل البحث عن معلومات أو استرجاعھا بموجب الجزء ب من قانون 
 

 تعدیل السجالت بناًء على طلب ولي األمر
 300.618من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
ودة في السجالت التعلیمیة المتعلقة بطفلك التي یتم جمعھا أو االحتفاظ بھا أو استخدامھا بموجب الجزء ب من إذا كنت تعتقد أن المعلومات الموج

غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك خصوصیة طفلك أو أًیا من حقوقھ األخرى، یمكنك أن تطلب من الوكالة المشاركة التي تحتفظ  IDEAقانون 
 بالمعلومات أن تغیر المعلومات.

 أن تقرر الوكالة المشاركة إذا ما كانت ستغیر المعلومات وفًقا لطلبك خالل فترة معقولة من وقت استالم طلبك أم ال.یجب 

إذا رفضت الوكالة المشاركة تغییر المعلومات وفًقا لطلبك، یجب أن تبلغك بالرفض وتخبرك بحقك في عقد جلسة استماع لھذا الغرض كما ھو 
 جلسة استماع.فرصة عقد موضح تحت عنوان 
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 فرصة عقد جلسة استماع
 300.619من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
قة یجب أن توفر لك الوكالة المشاركة، عند الطلب، فرصة لعقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الموجودة في السجالت التعلیمیة المتعل

 ضللة أو تمثل انتھاًكا بشكل آخر لخصوصیة طفلك أو حقوقھ األخرى.بطفلك للتأكد من أنھا لیست غیر دقیقة أو م
 

 إجراءات جلسة االستماع
 300.621من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
الستماع یجب إجراء جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الموجودة في السجالت التعلیمیة وفًقا لإلجراءات الخاصة بھذا النوع من جلسات ا

 بموجب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة.
 

 نتیجة جلسة االستماع
 300.620من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
قھ قوإذا قررت الوكالة المشاركة، نتیجًة لجلسة االستماع، أن المعلومات غیر دقیقة أو مضللة أو تمثل انتھاًكا بشكل آخر لخصوصیة طفلك أو ح

 األخرى، یجب أن تقوم الوكالة بتغییر المعلومات وفًقا لذلك وإبالغك كتابًیا.

و حقوقھ إذا قررت الوكالة المشاركة، نتیجًة لجلسة االستماع، أن المعلومات دقیقة أو غیر مضللة أو ال تمثل انتھاًكا بشكل آخر لخصوصیة طفلك أ
في سجالت طفلك التي تحتفظ بھا، للتعلیق على المعلومات أو لتقدیم أي أسباب لعدم موافقتك األخرى، یجب أن تبلغك الوكالة بحقك في وضع عبارة 

 على قرار الوكالة المشاركة.

 ھذا التوضیح الموضوع في سجالت طفلك:

 علیھ؛یجب أن تحتفظ بھ الوكالة المشاركة كجزء من سجالت طفلك طوال مدة احتفاظ الوكالة المشاركة بالسجل أو الجزء المتنازع  .1

إذا قامت الوكالة المشاركة باإلفصاح عن سجالت طفلك أو الجزء المعتَرض علیھ ألي طرف، یجب اإلفصاح عن التوضیح أیًضا و .2
 لھذا الطرف.

 
 الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة

 300.622من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

ومات موجودة في السجالت التعلیمیة، وعملیة اإلفصاح مصرًحا بھا دون الحصول على موافقة ولي األمر بموجب قانون ما لم تكن المعل
الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة، یجب الحصول على موافقتك قبل أن یتم اإلفصاح عن المعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة إلى أطراف 

كاالت المشاركة. باستثناء ما ھو خاضع للظروف المحددة أدناه، فال یلزم الحصول على موافقتك قبل الكشف عن آخرین بخالف المسؤولین في الو
 .IDEAالمعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة للمسؤولین في الوكاالت المشاركة ألغراض استیفاء أحد المتطلبات الخاصة بالجزء ب من قانون 

ة الطفل المؤَھل الذي وصل إلى سن الرشد بموجب قانون الوالیة، قبل أن یتم الكشف عن المعلومات المعّرفة یجب الحصول على موافقتك، أو موافق
 للھویة الشخصیة إلى المسؤولین في الوكاالت المشاركة التي تقدم خدمات التنقل أو تدفع مقابلھا.

ریة التي تقیم فیھا، یجب الحصول على موافقتك قبل أن یتم الكشف إذا كان طفلك في، أو سیذھب إلى، مدرسة خاصة ال تقع في نفس الوحدة اإلدا
وحدة عن أي معلومات معّرفة للھویة الشخصیة خاصة بطفلك بین المسؤولین في الوحدة اإلداریة التي تقع فیھا المدرسة الخاصة والمسؤولین في ال

 اإلداریة التي تقیم فیھا.
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 الضمانات
 300.623رالیة، القسم من قانون اللوائح الفید 34الباب 

 
 یجب أن تقوم كل وكالة مشاركة بحمایة سریة المعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة في مراحل الجمع والتخزین واإلفصاح والتدمیر.

 یجب أن یقوم مسؤول واحد في كل وكالة مشاركة بتحّمل مسؤولیة ضمان سریة أي معلومات معّرفة للھویة الشخصیة.

ین یجمعون أو یستخدمون المعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة یجب أن یتلقوا تدریًبا أو تعلیًما فیما یخص سیاسات وإجراءات جمیع األشخاص الذ
 وقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة. IDEAوالیتك المتعلقة بالسریة وفًقا للجزء ب من قانون 

ومناصب ھؤالء الموظفین في الوكالة ممن قد یملكون إمكانیة الوصول إلى المعلومات  یجب أن تحتفظ كل وكالة مشاركة بقائمة حالیة بأسماء
 المعّرفة للھویة الشخصیة، وذلك ألغراض التفتیش الحكومي.

 
 تدمیر المعلومات

 300.624من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

ى المعلومات المعّرفة للھویة الشخصیة التي تم جمعھا أو االحتفاظ بھا أو استخدامھا لتقدیم یجب أن تبلغك الوحدة اإلداریة عندما ال تعود ھناك حاجة إل
 الخدمات التعلیمیة إلى طفلك.

تھ یجب تدمیر المعلومات بناًء على طلبك. بالرغم من ذلك، یمكن أن یتم االحتفاظ بسجل دائم یحتوي على اسم طفلك وعنوانھ ورقم ھاتفھ ودرجا
 صفوف التي حضرھا ومستوى الصف الدراسي الذي أكملھ والعام الذي أكملھ، دون تحدید مھلة زمنیة.وسجل حضوره وال

 
 
 
 
 

 إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة
 

 الفرق بین إجراءات شكوى جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة وإجراءات الشكوى المقدمة للوالیة
 

تنص على إجراءات منفصلة للشكاوى المقدمة للوالیة والشكاوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة. كما  IDEAون إن اللوائح الخاصة بالجزء ب من قان
تدعي وجود انتھاك ألي من متطلبات الجزء ب من قِبل إحدى مقدمة للوالیة ھو موضح أدناه، یمكن ألي فرد أو منظمة تقدیم شكوى كتابیة موقعة 

بشأن أي أمر  باإلجراءات الواجبةكولورادو. یمكن لولي األمر أو الوحدة اإلداریة فقط تقدیم شكوى متعلقة  بوالیة یمالوحدات اإلداریة أو إدارة التعل
طفل. ذي صلة باقتراح أو رفض بدء أو تغییر تعریف طفل ذي إعاقة، أو تقییمھ، أو وضع إلحاقھ التعلیمي، أو تقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب لل

خالل إطار زمني مدتھ للوالیة قوم مسؤول الشكاوى المقدمة للوالیة في إدارة التعلیم بوالیة كولورادو بتسویة الشكوى المقدمة بشكل عام، یجب أن ی
) یجب أن یقوم بتسویة الشكوى ALJیوًما تقویمًیا، ما لم یتم تمدید اإلطار الزمني بالشكل المالئم. وفي المقابل، فإن قاضي القانون اإلداري ( 60
یوًما تقویمًیا  45(إذا لم تتم تسویتھا من خالل اجتماع التسویة أو من خالل عملیة الوساطة) ویصدر قراًرا كتابًیا خالل علقة باإلجراءات الواجبة المت

ي القانون . بناًء على طلب أحد الطرفین، یمكن أن یمنح قاضعملیة التسویةبعد نھایة فترة التسویة، كما ھو موضح في ھذه الوثیقة تحت عنوان 
. إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة، والشكوى المتعلقة باإلجراءات المتعلقة باإلجراءات الواجبةاإلداري تمدیًدا محدًدا لإلطار الزمني للشكوى 

 الواجبة، واجتماعات التسویة، وجلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة موضحة أدناه بصورة أوفى.
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 كوى المقدمة للوالیةاتباع إجراءات الش
 300.151من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عام

 یجب أن یكون لدى إدارة التعلیم بوالیة كولورادو إجراءات كتابیة لما یلي:

 تسویة أي شكوى، بما في ذلك الشكوى المقدمة بواسطة منظمة أو فرد من والیة أخرى؛ .1

 یة كولورادو؛وتقدیم شكوى لدى إدارة التعلیم بوال .2

ونشر إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة على نطاق واسع بین أولیاء األمور واألفراد اآلخرین المعنیین باألمر، بما في ذلك مراكز  .3
 المعلومات والتدریب الخاصة بأولیاء األمور، ووكاالت الحمایة والدعم، ومراكز العیش المستقل، والكیانات األخرى المالئمة.

 
 الضرر في حالة الحرمان من الخدمات المناسبة سبل جبر

قوم إدارة عند تسویة شكوى مقدمة للوالیة كانت إدارة التعلیم بوالیة كولورادو قد توصلت فیھا إلى أنھ لم یتم تقدیم الخدمات المناسبة، یجب أن ت
 التعلیم بوالیة كولورادو بما یلي:

 ذلك اإلجراء التصحیحي المناسب لتلبیة احتیاجات الطفل؛ التعامل مع عدم تقدیم الخدمات المناسبة، بما في .1

 تقدیم الخدمات في المستقبل على نحو مناسب لجمیع األطفال ذوي اإلعاقات.و .2
 

 الحد األدنى إلجراءات الشكوى المقدمة للوالیة
 300.152من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 تالمھلة الزمنیة؛ الحد األدنى لإلجراءا

یوًما بعد تقدیم الشكوى للقیام  60یجب أن ُتضّمن إدارة التعلیم بوالیة كولورادو في إجراءاتھا الخاصة بالشكوى المقدمة للوالیة مھلة زمنیة قدرھا 
 بما یلي:

 إجراء تحقیق میداني مستقل في الموقع، إذا قررت إدارة التعلیم بوالیة كولورادو ضرورة إجراء تحقیق؛ .1

 لشكوى الفرصة لتقدیم معلومات إضافیة، إما شفھًیا أو كتابًیا، حول االدعاءات المذكورة في الشكوى؛إعطاء مقدم او .2

منح الوحدة اإلداریة الفرصة للرد على الشكوى، بما في ذلك، على أقل تقدیر: (أ) بناًء على اختیار الوكالة، تقدیم اقتراح لتسویة و .3
 ّدم الشكوى والوكالة لالتفاق طوًعا على المشاركة في عملیة وساطة؛(ب) إعطاء فرصة لولي األمر الذي قوالشكوى؛ 

مراجعة جمیع المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كانت الوحدة اإلداریة تنتھك أحد متطلبات الجزء ب من و .4
 ؛IDEAقانون 

(ب) أسباب وي على: (أ) تقریر الوقائع واالستنتاجات؛ إصدار قرار كتابي لمقدم الشكوى یتناول كل ادعاء مذكور في الشكوى ویحتوو .5
 القرار النھائي إلدارة التعلیم بوالیة كولورادو.

 
 تمدید المھلة الزمنیة؛ القرار النھائي؛ التنفیذ

 إن إجراءات إدارة التعلیم بوالیة كولورادو الموضحة أعاله یجب أیًضا:

تقویمًیا فقط: (أ) إذا كانت ھناك ظروف استثنائیة فیما یتعلق بشكوى محددة مقدمة للوالیة؛  یوًما 60أن تسمح بتمدید المھلة الزمنیة البالغة  .1
 (ب) إذا وافقت طوًعا أنت والوحدة اإلداریة أو الوكالة الحكومیةأو 
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 األخرى المعنیة على تمدید المھلة لتسویة المسألة من خالل عملیة الوساطة أو الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات.
 أن تتضمن إجراءات لتنفیذ القرار النھائي إلدارة التعلیم بوالیة كولورادو بشكل فّعال، إذا لزم األمر، بما في ذلك: .2

 (ج) اإلجراءات التصحیحیة لتحقیق االمتثال.و(ب) المفاوضات؛ وأنشطة المساعدة الفنیة؛  )أ(
 

 بةالشكاوى المقدمة للوالیة وجلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواج

ه تحت إذا تم تلقي شكوى كتابیة مقدمة للوالیة وكانت الشكوى أیًضا موضوًعا لجلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة على النحو الموضح أدنا
من ھذه  ، أو إذا كانت الشكوى المقدمة للوالیة تحتوي على مشكالت متعددة وكانت واحدة أو أكثرتقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبةعنوان 

ة یتم المشكالت جزًءا من جلسة االستماع تلك، یجب على الوالیة أن تضع جانًبا الشكوى المقدمة للوالیة، أو أي جزء من الشكوى المقدمة للوالی
ة للوالیة والتي ال تناولھ في جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجب حتى تنتھي جلسة االستماع. یجب تسویة أي مسألة واردة في الشكوى المقدم

 تعد جزًءا من جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة، وذلك خالل المھلة الزمنیة وباستخدام اإلجراءات الموضحة أعاله.

ین (أنت إذا ُطرحت مسألة في شكوى مقدمة للوالیة كان قد تم البت فیھا من قبل في جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة تتضمن نفس الطرف
بوالیة والوحدة اإلداریة)، فإن قرار جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة سیكون ملزًما في تلك المسألة ویجب أن تقوم إدارة التعلیم 

 كولورادو بإبالغ مقدم الشكوى أن القرار ملزم.

الدعاء بأن الوحدة اإلداریة لم تنفذ قرار جلسة االستماع المتعلقة یجب أن تقوم إدارة التعلیم بوالیة كولورادو بتسویة الشكاوى التي یتم فیھا ا
 باإلجراءات الواجبة.

 
 تقدیم شكوى

 300.153من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

 یمكن ألي منظمة أو فرد تقدیم شكوى كتابیة موقعة مقدمة للوالیة وفًقا لإلجراءات الموضحة أعاله.

 وى المقدمة للوالیة:یجب أن تتضمن الشك

 أو لوائحھ؛ IDEAبیاًنا بأن إحدى الوحدات اإلداریة قد انتھكت أحد متطلبات الجزء ب من قانون  .1

 والوقائع التي یستند إلیھا البیان؛ .2

 وتوقیع الطرف المقدم للشكوى ومعلومات االتصال الخاصة بھ؛ .3

 وإذا كان ادعاء االنتھاكات یخص طفل محدد: .4

 ل وعنوان إقامتھ؛اسم الطف)        (أ

 اسم المدرسة التي یذھب إلیھا الطفل؛و     (ب) 

في حالة األطفال أو الشباب المشردین، معلومات االتصال المتاحة الخاصة بالطفل، واسم المدرسة التي یذھب إلیھا و      (ج) 
 الطفل؛

 ئع ذات الصلة بالمشكلة؛وصًفا لطبیعة المشكلة التي یعاني منھا الطفل، بما في ذلك الوقاو        (د)

 تسویة مقترحة للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح للطرف المقدم للشكوى في وقت تقدیم الشكوى.و      (ھـ) 

اتباع إجراءات یجب أن تقدم الشكوى ادعاًء بانتھاك قد حدث منذ ما ال یزید عن عام واحد من تاریخ تلقي الشكوى كما ھو موضح تحت عنوان 
 .مقدمة للوالیةالشكوى ال

مھ یجب أن یرسل الطرف الذي یقدم الشكوى المقدمة للوالیة نسخة من الشكوى إلى الوحدة اإلداریة التي تقدم الخدمات للطفل في نفس وقت تقدی
 للشكوى لدى إدارة التعلیم بوالیة كولورادو.
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بوالیة كولورادو الخاصة بالشكاوى المقدمة للوالیة من خالل یمكنك الحصول على معلومات إضافیة بخصوص إجراءات واستمارات إدارة التعلیم 
) التابعة إلدارة التعلیم Exceptional Student Leadership Unitاالتصال بوحدة القیادة الخاصة بالطالب ذوي االحتیاجات االستثنائیة (

 سویة النزاعات في إدارة التعلیم بوالیة كولورادو:، أو الذھاب إلى صفحة الویب الخاصة بت)303( 866-6694بوالیة كولورادو على الرقم 
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm. 

 
 

 إجراءات الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة
 

 تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة
 300.507اللوائح الفیدرالیة، القسم  من قانون 34الباب 

 
 عام

فلك، أو یمكن أن تقّدم أنت أو الوحدة اإلداریة شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة بشأن أي مسألة ذات صلة باقتراح أو رفض بدء أو تغییر تعریف ط
 تقییمھ، أو وضع اإللحاق الدراسي الخاص بھ، أو تقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب لطفلك.

أو  ب أن تقدم الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة ادعاًء بحدوث انتھاك خالل مدة ال تزید عن عامین من وقت علمك أنت أو الوحدة اإلداریةیج
 الوقت الذي كان من المفترض أن تعلما فیھ بشأن اإلجراء المزعوم الذي یشّكل أساس الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة.

 الزمني الوارد أعاله علیك إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة خالل اإلطار الزمني ألن: لن ینطبق اإلطار

 أوالوحدة اإلداریة أعطت معلومات مغلوطة تحدیًدا بشأن حلّھا للمسائل الُمحددة في الشكوى؛  .1

 .IDEAب من قانون  الوحدة اإلداریة أخفت معلومات عنك كانت ملزمة بتقدیمھا لك بموجب الجزء .2

 معلومات ألولیاء األمور

 یجب على الوحدة اإلداریة إعالمك بأي خدمات قانونیة أو خدمات أخرى ذات صلة مجانیة أو منخفضة التكلفة متوفرة في المنطقة في حال طلبت
 اجبة.الحصول على المعلومات، أو إذا قمت أنت أو الوحدة اإلداریة بتقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الو

 
 الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة

 300.508من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

 عام

اجبة إلى لكي تطلب عقد جلسة استماع، یجب أن تقّدم أنت أو الوحدة اإلداریة (أو محامیك أو محامي الوحدة اإلداریة) شكوى متعلقة باإلجراءات الو
 وي ھذه الشكوى على جمیع المحتویات الواردة أدناه ویجب الحفاظ على سریتھا.الطرف اآلخر. یجب أن تحت

 یجب علیكما أیًضا أنت أو الوحدة اإلداریة، أیكما قّدم الشكوى، أن تقدما نسخة من الشكوى إلى إدارة التعلیم بوالیة كولورادو.
 

 محتوى الشكوى

 یجب أن تحتوي الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة على:

 اسم الطفل؛ .1

 عنوان إقامة الطفل؛و .2

 اسم مدرسة الطفل؛و .3

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm


 إخطار بالضمانات اإلجرائیة 
 ECEAوقانون  IDEAبموجب أحكام قانون 

 إدارة التعلیم بوالیة كولورادو
 07/01/11معدل في 

14 

 

 إذا كان الطفل طفًال مشرًدا أو شاًبا مشرًدا، یجب أن تحتوى الشكوى على معلومات االتصال الخاصة بالطفل واسم مدرسة الطفل؛و .4

 في ذلك الوقائع ذات الصلة بالمشكلة؛ وصًفا لطبیعة المشكلة التي یعاني منھا الطفل فیما یتعلق باإلجراء الُمقترح أو المرفوض، بماو .5

 تسویة ُمقترحة للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح لك أو للوحدة اإلداریة وقت تقدیم الشكوى.و .6
 

 یلزم إرسال إخطار قبل عقد جلسة استماع للشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة

دة اإلداریة حتى تقوم أنت أو الوحدة اإلداریة (أو محامیك أو محامي الوحدة اإلداریة) لن یتم عقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة لك أو للوح
 بتقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة تحتوي على المعلومات الواردة أعاله.

 
 كفایة الشكوى

متعلقة باإلجراءات الواجبة كافیة (استوفت یجب أن ُتعتبر الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة كافیة حتى تمضي قدًما. سُتعتبر الشكوى ال
انون متطلبات المحتوى المذكورة أعاله) ما لم یخطر الطرف المستلم للشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة (أنت أو الوحدة اإلداریة) قاضي الق

ده أن الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة ال تستوفي یوًما تقویمًیا من استالم الشكوى، باعتقا 15اإلداري الُمعّین والطرف اآلخر كتابًیا، خالل 
 المتطلبات الواردة أعاله.

غیر كافیة، في غضون خمسة أیام تقویمیة من استالم اإلخطار الذي ُیفید باعتقادك أنت أو الوحدة اإلداریة أن الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة 
الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة تستوفي المتطلبات المذكورة أعاله أم ال ثم یخطرك أنت  یجب أن یقرر قاضي القانون اإلداري ما إذا كانت

 والوحدة اإلداریة بذلك كتابًیا على الفور.
 

 تعدیل الشكوى

 یمكنك أنت أو الوحدة اإلداریة تعدیل (إحداث تغییرات على) الشكوى فقط إذا:

طي الفرصة لتسویة الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة من خالل اجتماع تسویة، وافق الطرف اآلخر على التغییرات كتابًیا وأُع .1
 أوُموضح أدناه؛ 

خالل فترة ال تتجاوز خمسة أیام قبل بدء جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة، یمنح قاضي القانون اإلداري اإلذن بتعدیل  .2
 الشكوى.

وحدة اإلداریة) بإجراء تعدیالت على الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة، فإن األطر الزمنیة الجتماع إذا قام الطرف المقدم للشكوى (أنت أو ال
یوًما تقویمًیا من استالم الشكوى) ستبدآن من جدید في  30یوًما تقویمًیا من استالم الشكوى) والفترة الزمنیة للتسویة (خالل  15التسویة (خالل 

 الشكوى الُمعدلة.التاریخ الذي تم فیھ تقدیم 
 

 رد الوحدة اإلداریة على الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة

، بخصوص الموضوع الوارد في اإلخطار الكتابي الُمسبقإذا لم ترسل الوحدة اإلداریة إخطاًرا كتابًیا ُمسبًقا إلیك، على النحو الُموضح تحت عنوان 
أیام تقویمیة من استالم الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة، أن ترسل  10وحدة اإلداریة، خالل شكوتك المتعلقة باإلجراءات الواجبة، یجب على ال

 إلیك رًدا یتضمن:

 توضیًحا لسبب اقتراح أو رفض الوحدة اإلداریة اتخاذ اإلجراء المشار إلیھ في الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة؛ .1

 برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك وأسباب رفض تلك الخیارات؛ ووصًفا للخیارات األخرى التي فكر فیھا فریق .2
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 ووصًفا لكل إجراء تقییمي أو تقییم أو سجل أو تقریر استخدمتھ الوحدة اإلداریة كأساس لإلجراء الُمقترح أو المرفوض؛ .3

 وصًفا للعوامل األخرى ذات الصلة باإلجراء الُمقترح أو المرفوض من قَِبل الوحدة اإلداریة. .4

 أعاله ال یمنع الوحدة اإلداریة من ادعاء أن شكوتك المتعلقة باإلجراءات الواجبة لم تكن كافیة. 4إلى  1تقدیم المعلومات الواردة في البنود من 
 

 رد الطرف اآلخر على الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة

، یجب على الطرف المستلم یة على الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبةرد الوحدة اإلدارباستثناء ما ورد أعاله مباشرًة تحت العنوان الفرعي، 
أیام تقویمیة من استالم الشكوى، إرسال رد إلى الطرف اآلخر یتناول بشكل محدد كل مسألة من  10للشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة، خالل 

 المسائل الواردة في الشكوى.
 

 ت الذي لم یتم فیھ البت في الشكوى وجلسة االستماع المتعلقتین باإلجراءات الواجبةلحاق الخاص بالطفل خالل الوقوضع اإل
 300.518من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
واجبة ، بمجرد إرسال شكوى متعلقة باإلجراءات العنوان اإلجراءات المتبعة عند تأدیب األطفال ذوي اإلعاقاتباستثناء المنصوص علیھ أدناه تحت 

إلى الطرف اآلخر، وخالل الفترة الزمنیة لعملیة التسویة، وأثناء انتظار صدور القرار الخاص بأي جلسة استماع أو دعوى قضائیة متعلقة 
 باإلجراءات الواجبة، ما لم توافق أنت والوحدة اإلداریة على خالف ذلك، یجب أن یظل طفلك في وضع اإللحاق التعلیمي الحالي الخاص بھ.

، ا تضمنت الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة طلًبا لاللتحاق األولي بمدرسة حكومیة، یجب أن یتم إلحاق طفلك، بعد الحصول على موافقتكإذ
 بالبرنامج الدراسي المعتاد للمدرسة الحكومیة إلى أن تكتمل جمیع ھذه اإلجراءات.

لطفل ینتقل من تلقیھ  IDEAحصول على الخدمات األولیة بموجب الجزء ب من قانون إذا تضمنت الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة طلًبا لل
ولم یعد مؤھًال للحصول على خدمات الجزء ج ألن الطفل قد أتم عامھ  IDEAإلى الجزء ب من قانون  IDEAللخدمات بموجب الجزء ج من قانون 

 IDEAالتي كان یتلقاھا الطفل. إذا تبّین أن الطفل مؤھًال بموجب الجزء ب من قانون  الثالث، فإن الوحدة اإلداریة غیر ُملزمة بتوفیر خدمات الجزء ج
، فإنھ وكنت توافق على أن یتلقى طفلك لخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، وخالل انتظار نتائج اإلجراءات

یم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة تلك التي ال یوجد خالف علیھا (وھي تلك یجب حینھا على الوحدة اإلداریة توفیر خدمات تعل
 الخدمات التي وافقت علیھا أنت والوحدة اإلداریة).

مالئمة ى إذا اتفق معك قاضي القانون اإلداري في جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة یتم عقدھا بواسطة إدارة التعلیم بوالیة كولورادو، عل
ظار إجراء تغییر في وضع اإللحاق التعلیمي، یجب أن ُیعتبر ھذا الوضع ھو وضع اإللحاق التعلیمي الحالي لطفلك حیث سیظل طفلك فیھ أثناء انت

 صدور القرار الخاص بأي جلسة استماع حیادیة أو دعوى قضائیة متعلقة باإلجراءات الواجبة.
 
 

 االستمارات النموذجیة
 300.509نون اللوائح الفیدرالیة، القسم من قا 34الباب 

 
یة. یجب أن تضع إدارة التعلیم بوالیة كولورادو استمارات نموذجیة لمساعدتك في تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة وشكوى ُمقدمة للوال

ارات النموذجیة. في الحقیقة، یمكنك استخدام ھذه وبرغم ذلك، لن تلزمك إدارة التعلیم بوالیة كولورادو أو الوحدة اإلداریة باستخدام ھذه االستم
ى ُمقدمة االستمارة أو استمارة نموذجیة مناسبة أخرى، طالما أنھا تحتوي على المعلومات الالزمة لتقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة أو شكو

 للوالیة.
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علقة یمكن الحصول على االستمارات النموذجیة التي تقدمھا إدارة التعلیم بوالیة كولورادو الخاصة بالشكاوى الُمقدمة للوالیة والشكاوى المت
یة كولورادو الباإلجراءات الواجبة والوساطة من خالل االتصال بوحدة القیادة الخاصة بالطالب ذوي االحتیاجات االستثنائیة التابعة إلدارة التعلیم بو

 ) أو الذھاب إلى صفحة الویب الخاصة بتسویة النزاعات في إدارة التعلیم بوالیة كولورادو:303( 866-6694على الرقم 
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm. 

 
 

 الوساطة
 300.506اللوائح الفیدرالیة، القسم من قانون  34الباب 

 
 عام

، بما في ذلك المسائل التي تنشأ IDEAُتتاح الوساطة للسماح لك وللوحدة اإلداریة بتسویة الخالفات المتعلقة بأي مسألة بموجب الجزء ب من قانون 
، سواء قدمت شكوى متعلقة IDEAب الجزء ب من قانون قبل تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة. ولذلك، ُتتاح الوساطة لتسویة النزاعات بموج

 باإلجراءات الواجبة أم ال.
 

 المتطلبات

 یجب أن تضمن اإلجراءات أن عملیة الوساطة:

 طوعیة من جھتك ومن جھة الوحدة اإلداریة؛ .1

حقوق أخرى لدیك بموجب لن یتم استخدامھا لرفض أو تأخیر حقك في عقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة، أو لرفض أي و .2
 ؛IDEAالجزء ب من القانون 

 یتم عقدھا من قَِبل وسیط مؤھل وحیادي مدَّرب على تقنیات الوساطة الفعالة.و .3

 یمكن أن تضع الوحدة اإلداریة إجراءات توفّر ألولیاء األمور والمدارس التي تختار أال تستخدم عملیة الوساطة، فرصة، في الوقت والمكان
 ، لمقابلة طرف محاید:المناسبین لك

یكون متعاقًدا مع كیان بدیل مناسب لتسویة النزاعات أو مركز للمعلومات والتدریب خاص بأولیاء األمور أو مركز موارد مجتمعي ألولیاء  .1
 األمور في الوالیة؛

 یمكنھ شرح فوائد استخدام عملیة الوساطة لك والحث على استخدامھا.و .2

لورادو بقائمة بالوسطاء الُمؤھلین الذین یعرفون القوانین واللوائح المتعلقة بتقدیم خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة تحتفظ إدارة التعلیم بوالیة كو
 والخدمات ذات الصلة. یتم اختیار الوسطاء بطریقة عشوائیة أو دوریة أو بطریقة حیادیة أخرى.

ن یتم تحدید موعد كل اجتماع في عملیة الوساطة في وقت مناسب وأن یتم إن إدارة التعلیم بوالیة كولورادو مسؤولة عن تكلفة الوسیط. یجب أ
 عقده في مكان مالئم لك وللوحدة اإلداریة.

 إذا كنت تعمل أنت والوحدة اإلداریة على حل نزاع من خالل عملیة وساطة، یجب على كال الطرفین إجراء اتفاقیة كتابیة ملزمة قانونًیا:
 
 

 ینك وبین الوحدة اإلداریة؛تنص على جمیع االتفاقیات ب .1

تذكر أن جمیع المناقشات التي حدثت خالل عملیة الوساطة ستظل قید السریة وال یمكن استخدامھا كدلیل في أي جلسة استماع و .2
 متعلقة باإلجراءات الواجبة أو دعوى مدنیة في وقت الحق؛

 الوحدة اإلداریة.تكون موقعة من قبلك ومن قبل ممثل للوحدة اإلداریة لدیھ سلطة إلزام و .3

قضایا إن اتفاقیة الوساطة الكتابیة والموقعة واجبة النفاذ في أي محكمة والیة ذات سلطة مختصة (محكمة لدیھا سلطة النظر في ھذا النوع من ال
 بموجب قانون الوالیة) أو في المحاكم اإلقلیمیة بالوالیات المتحدة.

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm
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الوساطة قید السریة. ال یمكن استخدام ھذه المناقشات كدلیل في أي جلسة استماع متعلقة یجب أن تكون المناقشات التي حدثت خالل عملیة 
ن باإلجراءات الواجبة أو دعوى مدنیة في المستقبل في أي محكمة فیدرالیة أو محكمة والیة في والیة تتلقى مساعدات بموجب الجزء ب من قانو

IDEA. 
 

 حیادیة الوسیط

 الوسیط:

 ًفا لدى إدارة التعلیم بوالیة كولورادو أو الوحدة اإلداریة المشاركة في تعلیم أو رعایة طفلك؛ال یمكن أن یكون موظ .1

 یجب أال یكون لدیھ مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الوسیط.و .2

 ل إدارة التعلیم بوالیة كولورادو.ال یعد الوسیط المعین موظًفا لدى إدارة التعلیم بوالیة كولورادو فقط ألنھ یتم الدفع مقابل خدماتھ من قِب
 
 

 عملیة التسویة
 300.510من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 اجتماع التسویة

، یوًما تقویمًیا من تلقي إخطار الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة الخاصة بك، وقبل بدء جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة 15خالل 
على الوحدة اإلداریة عقد اجتماع معك ومع العضو المعني أو األعضاء المعنیین في فریق برنامج التعلیم الفردي الذین لدیھم معرفة خاصة یجب 

 بالوقائع المحددة في الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة الخاصة بك. االجتماع:

 ر نیابة عن الوحدة اإلداریة؛یجب أن یضم ممثًال للوحدة اإلداریة لدیھ سلطة اتخاذ القرا .1

 لن یضم محامًیا عن الوحدة اإلداریة إال في حالة اصطحابك لمحاٍم معك.و .2

 تقوم أنت والوحدة اإلداریة بتحدید األعضاء المعنیین من فریق برنامج التعلیم الفردي لحضور االجتماع.

راءات الواجبة الخاصة بك والوقائع التي تشكل أساًسا للشكوى، حتى تكون الغرض من ھذا االجتماع ھو أن تتمكن من مناقشة الشكوى المتعلقة باإلج
 للوحدة اإلداریة الفرصة لتسویة النزاع.

 
 ال یلزم عقد اجتماع التسویة إذا:

 وافقت أنت والوحدة اإلداریة كتابًیا على التنازل عن عقد االجتماع؛ .1

 .الوساطةساطة، كما ھو موضح تحت عنوان أو وافقت أنت والوحدة اإلداریة على االستعانة بعملیة الو .2
 

 فترة التسویة

یوًما تقویمًیا من تلقي الشكوى المتعلقة  30إذا لم تقم الوحدة اإلداریة بتسویة الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة بالشكل الذي یرضیك خالل 
 ن یتم عقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة.باإلجراءات الواجبة (خالل الفترة الزمنیة المحددة لعملیة التسویة)، یمكن أ

یوًما، مع وجود  30یوًما تقویمًیا إلصدار القرار النھائي من الیوم التالي النتھاء فترة التسویة التي تبلغ  45یبدأ اإلطار الزمني الذي یبلغ 
 ا ھو موضح أدناه.یوًما، كم 30استثناءات معینة للتعدیالت المجراة على فترة التسویة التي تبلغ 

 باستثناء عند موافقتك أنت والوحدة اإلداریة على التنازل عن عملیة التسویة أو على االستعانة بوسیط، سوف تؤخر عدم مشاركتك في اجتماع
 تسویة.التسویة األطر الزمنیة لعملیة التسویة وجلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة حتى توافق على المشاركة في اجتماع 
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عند  بعد بذل جھود معقولة وتوثیق ھذه الجھود، إذا لم تتمكن الوحدة اإلداریة من تحقیق مشاركتك في اجتماع التسویة، یمكن للوحدة اإلداریة،
 ك.یوًما، أن تطلب من قاضي القانون اإلداري رفض الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة الخاصة ب 30نھایة فترة التسویة التي تبلغ 

 یجب أن یتضمن توثیق ھذه الجھود سجًال بمحاوالت الوحدة اإلداریة لترتیب مكان وتوقیت متفق علیھما بین الطرفین، مثل:

 سجالت تفصیلیة بالمكالمات الھاتفیة المجراة أو التي تمت محاولة إجرائھا ونتائج ھذه المكالمات؛ .1

 نسخ من المراسالت التي أُرسلت إلیك وأي ردود مستلمة؛و .2

 سجالت تفصیلیة بالزیارات التي تم إجراؤھا إلى منزلك أو إلى مكان عملك ونتائج تلك الزیارات.و .3

لم تشارك الوحدة  أویوًما تقویمًیا من تلقي إخطار الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة  15إذا لم تقم الوحدة اإلداریة بعقد اجتماع التسویة خالل 
مكنك أن تطلب من قاضي القانون اإلداري أن یأمر ببدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة اإلداریة في اجتماع التسویة، ی

 یوًما. 45الذي یبلغ 
 

 یوًما 30التعدیالت المجراة على فترة التسویة التي تبلغ 

دأ اإلطار الزمني لجلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة الذي إذا وافقت أنت والوحدة اإلداریة كتابًیا على التنازل عن اجتماع التسویة، فسیب
 یوًما في الیوم التالي. 45یبلغ 

یوًما، إذا وافقت أنت والوحدة اإلداریة كتابًیا على عدم إمكانیة الوصول  30بعد بدء الوساطة أو اجتماع التسویة وقبل نھایة فترة التسویة التي تبلغ 
 یوًما في الیوم التالي. 45اإلطار الزمني لجلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة الذي یبلغ إلى اتفاقیة، فسیبدأ 

یوًما، یمكن لكال الطرفین الموافقة كتابًیا على  30إذا وافقت أنت والوحدة اإلداریة على االستعانة بعملیة الوساطة، عند نھایة فترة التسویة التي تبلغ 
حتى یتم الوصول إلى اتفاقیة. ومع ذلك، إذا انسحبت أنت أو الوحدة اإلداریة من عملیة الوساطة، فسیبدأ اإلطار الزمني  مواصلة عملیة الوساطة

 یوًما في الیوم التالي. 45لجلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة الذي یبلغ 
 

 اتفاقیات حل النزاع الكتابیة

 ماع التسویة، یجب علیك أنت والوحدة اإلداریة إجراء اتفاقیة كتابیة ملزمة قانونًیا تكون:إذا تم الوصول إلى تسویة للنزاع في اجت

 موقعة من قِبلك ومن قِبل ممثل للوحدة اإلداریة لدیھ سلطة إلزام الوحدة اإلداریة؛ .1

القضایا) أو في المحاكم واجبة النفاذ في أي محكمة والیة ذات سلطة مختصة (محكمة والیة لدیھا سلطة النظر في ھذا النوع من و .2
 اإلقلیمیة بالوالیات المتحدة.

 
 فترة مراجعة االتفاقیة

الل ثالثة أیام إذا أجریت أنت والوحدة اإلداریة اتفاقیة كنتیجة الجتماع التسویة، یمكن ألي من الطرفین (أنت أو الوحدة اإلداریة) إلغاء االتفاقیة خ
 داریة بالتوقیع على االتفاقیة.عمل من الوقت الذي قمت فیھ أنت والوحدة اإل
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 جلسات االستماع الخاصة بالشكاوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة
 

 جلسة االستماع الحیادیة المتعلقة باإلجراءات الواجبة
 300.511من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عام

صل أنت أو الوحدة اإلداریة المشتركة في النزاع على فرصة لعقد جلسة استماع عندما یتم تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة، یجب أن تح
 .عملیة التسویةو الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبةحیادیة متعلقة باإلجراءات الواجبة، كما ھو موضح في القسمین 

 الوكالة المسؤولة عن عقد جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة.
 

 لسة االستماع المذكورة في ھذا القسم من قِبل إدارة التعلیم بوالیة كولورادو باالستعانة بقاضي قانوي إداري معین على أساس دوري.یجب عقد ج
 

 قاضي القانون اإلداري

 على أقل تقدیر، قاضي القانون اإلداري:

 مشاركة في تعلیم أو رعایة الطفل؛یجب أال یكون موظًفا لدى إدارة التعلیم بوالیة كولورادو أو الوحدة اإلداریة ال .1

 یجب أال یكون لدیھ مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة قاضي القانون اإلداري في جلسة االستماع؛و .2

والتفسیرات القانونیة  IDEAواللوائح الفیدرالیة ولوائح الوالیة المرتبطة بقانون  IDEAیجب أن یكون على علم وفھم بأحكام قانون و .3
 من قبل المحاكم الفیدرالیة ومحاكم الوالیات؛ IDEA لقانون

یجب أن یتمتع بالمعرفة والقدرة الالزمتین إلجراء جلسات االستماع، والتخاذ قرارات وكتابتھا، بما یتسق مع الممارسة القانونیة و .4
 القیاسیة المالئمة.

الذین یعملون كقضاة في القانون اإلداري تتضمن بیاًنا بمؤھالت كل  یجب على إدارة التعلیم بوالیة كولورادو االحتفاظ بقائمة بھؤالء األشخاص
 قاٍض في القانون اإلداري.

 
 

 موضوع جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة

ماع المتعلقة ال یمكن للطرف (أنت أو الوحدة اإلداریة) الذي یطلب عقد جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة طرح مسائل في جلسة االست
 باإلجراءات الواجبة لم یتم تناولھا في الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة، إال عند موافقة الطرف اآلخر.

 
 اإلطار الزمني لطلب جلسة استماع

یخ علمك أو من التاریخ یجب علیك أنت أو الوحدة اإلداریة طلب جلسة استماع حیادیة في الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة خالل عامین من تار
 الذي كان من المفترض فیھ أن تعلم أنت أو الوحدة اإلداریة بشأن المسألة المتناولة في الشكوى.

 
 استثناءات اإلطار الزمني

 لن ینطبق اإلطار الزمني الوارد أعاله علیك إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة ألن:

 أومعلومات مغلوطة تحدیًدا بشأن حلّھا للمشكلة أو المسألة التي تطرحھا في شكواك؛ الوحدة اإلداریة أعطت  .1
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 .IDEAالوحدة اإلداریة أخفت معلومات عنك كانت ملزمة بتقدیمھا لك بموجب الجزء ب من قانون  .2
 
 

 الحقوق المتعلقة بجلسة االستماع
 300.512من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عام

ي ذلك ق لك تمثیل نفسك في جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة. یحق ألي طرف في جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة (بما فیح
 :المراجعة الحیادیة؛ الطعن على القراراتجلسة االستماع المرتبطة باإلجراءات التأدیبیة) أو الطعن، كما ھو موضح تحت العنوان الفرعي 

أن یصطحب أو یستشیر محامًیا و/أو أشخاًصا لدیھم معرفة خاصة أو تدریب خاص بشأن مشكالت األطفال ذوي اإلعاقات،  .1
أحد الطرفین في جلسة االستماع  تمثیلباستثناء أنھ في كولورادو، یمكن فقط لمحاٍم مرخص من قِبل المحكمة العلیا بكولورادو 

 المتعلقة باإلجراءات الواجبة؛

 أدلة ویواجھ الشھود ویستجوبھم ویطلب حضورھم؛ أن یقدمو .2

 أن یمنع تقدیم أي دلیل في جلسة االستماع لم یتم اإلفصاح عنھ إلى الطرف اآلخر قبل جلسة االستماع بخمسة أیام عمل على األقل؛و .3

 أن یحصل على تسجیل كتابي أو إلكتروني (حسب رغبتك) حرفي لجلسة االستماع؛و .4

 ة أو إلكترونیة (حسب رغبتك) لتقریر الوقائع والقرارات.أن یحصل على نسخة كتابیو .5
 

 اإلفصاح اإلضافي عن المعلومات

بعضكما قبل جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة بفترة قدرھا خمسة أیام عمل على األقل، یجب علیك أنت والوحدة اإلداریة اإلفصاح إلى 
تى ھذا التاریخ والتوصیات المستندة إلى ھذه التقییمات التي تنوي أنت والوحدة اإلداریة استخدامھا في البعض عن جمیع التقییمات التي تم إكمالھا ح

 جلسة االستماع.

ون یمكن لقاضي القانون اإلداري منع أي طرف ال یمتثل لھذا المتطلب من تقدیم التقییم ذي الصلة أو التوصیة ذات الصلة في جلسة االستماع د
 ر.موافقة الطرف اآلخ

 
 حقوق ولي األمر في جلسات االستماع

 یجب أن تمنح الحق في:

 إحضار طفلك الذي ھو موضوع جلسة االستماع؛ .1

 إتاحة حضور جلسة االستماع للجمھور؛و .2

 أن ُیقدم لك تسجیل لجلسة االستماع وتقریر الوقائع والقرارات دون أي تكلفة.و .3
 
 

 قرارات جلسة االستماع
 300.513لفیدرالیة، القسم من قانون اللوائح ا 34الباب 

 
 قرار قاضي القانون اإلداري

 یجب أن یستند قرار قاضي القانون اإلداري بشأن ما إذا كان طفلك قد تلقى تعلیًما حكومًیا مجانًیا مناسًبا على أسس موضوعیة.

ا حكومًیا مجانًیا مناسًبا فقط إذا كانت أوجھ القصور في حاالت االدعاء بحدوث انتھاك إجرائي، قد یجد قاضي القانون اإلداري أن طفلك لم یتلق تعلیمً 
 اإلجرائیة:

 تعارضت مع حق طفلك في الحصول على تعلیم حكومي مجاني مناسب؛ .1



 إخطار بالضمانات اإلجرائیة 
 ECEAوقانون  IDEAبموجب أحكام قانون 

 إدارة التعلیم بوالیة كولورادو
 07/01/11معدل في 
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تعارضت بشكل كبیر مع فرصتك في المشاركة في عملیة اتخاذ القرار بخصوص تقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب إلى  أو .2
 طفلك؛

 الفوائد التعلیمیة. تسببت في الحرمان من إحدىأو .3
 

 ال یمكن تفسیر أي من األحكام الموضحة أعاله لمنع قاضي القانون اإلداري من أمر الوحدة اإلداریة باالمتثال للمتطلبات الواردة في قسم
إلى  300.500قسام من من قانون اللوائح الفیدرالیة، األ 34(الباب  IDEAالضمانات اإلجرائیة باللوائح الفیدرالیة وفًقا للجزء ب من قانون 

300.536.( 
 

 طلب منفصل لعقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة

من قانون اللوائح الفیدرالیة، األقسام من  34(الباب  IDEAال یوجد في قسم الضمانات اإلجرائیة باللوائح الفیدرالیة وفًقا للجزء ب من قانون 
ك من تقدیم شكوى منفصلة متعلقة باإلجراءات الواجبة بشأن مسألة منفصلة عن شكوى متعلقة ) ما یمكن تفسیره لمنع300.536إلى  300.500

 باإلجراءات الواجبة تم تقدیمھا بالفعل.
 

 تقدیم النتائج والقرار إلى اللجنة االستشاریة لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة بالوالیة ولعامة الجمھور

 بعد حذف أي معلومات معرفة للھویة الشخصیة:یجب على إدارة التعلیم بوالیة كولورادو 

 تقدیم النتائج والقرار إلى اللجنة االستشاریة لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة بالوالیة ولعامة الجمھور؛ .1

 إتاحة ھذه النتائج وھذا القرار إلى العامة.و .2
 
 

 نھائیة القرار
 300.514من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 ة قرار جلسة االستماعنھائی

ا، إال أنھ یمكن یعد القرار المتخذ في جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة (بما في ذلك جلسة االستماع المرتبطة باإلجراءات التأدیبیة) نھائیً 
: ھو موضح أدناه تحت عنوان ألي طرف (أنت أو الوحدة اإلداریة) مشارك في جلسة االستماع الطعن على القرار برفع دعوى مدنیة، كما

 .، بما في ذلك الفترة الزمنیة التي یتم فیھا رفع تلك الدعاوىالدعاوى المدنیة
 
 

 األطر الزمنیة ومالءمة جلسات االستماع
 300.515من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
أو، كما  تقویمًیایوًما  30قویمًیا بعد انتھاء فترة اجتماعات التسویة التي تبلغ یوًما ت 45یجب على الوحدة اإلداریة التأكد من عدم مرور ما یزید عن 

یوًما تقویمًیا بعد  45، عدم مرور ما یزید عن تقویمًیا یوًما 30التعدیالت المجراة على فترة التسویة التي تبلغ ھو موضح تحت العنوان الفرعي 
 انتھاء الفترة الزمنیة المعدلة لیتم:

 قرار نھائي في جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة؛ الوصول إلى .1

 وإرسال نسخة من القرار عن طریق البرید إلیك وإلى الوحدة اإلداریة. .2
 

 یجب عقد جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة التي تتضمن مرافعات شفویة في توقیت ومكان مالئمین بشكل معقول لك ولطفلك.



 إخطار بالضمانات اإلجرائیة 
 ECEAوقانون  IDEAبموجب أحكام قانون 

 إدارة التعلیم بوالیة كولورادو
 07/01/11معدل في 
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 دنیة، بما في ذلك الفترة الزمنیة التي یتم فیھا رفع تلك الدعاوىالدعاوى الم
 300.516من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عام

بة (بما في یحق ألي طرف (أنت أو الوحدة اإلداریة) ال یوافق على نتائج وقرار قاضي القانون اإلداري في جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات الواج
ة لك جلسة االستماع العاجلة المرتبطة باإلجراءات التأدیبیة) رفع دعوى مدنیة بخصوص المسألة التي كانت موضوًعأ لجلسة االستماع المتعلقذ

ي باإلجراءات الواجبة. یمكن رفع الدعوى في محكمة والیة ذات سلطة مختصة (محكمة والیة لدیھا سلطة النظر في ھذا النوع من القضایا) أو ف
 كمة إقلیمیة بالوالیات المتحدة بغض النظر عن المبلغ المتنازع علیھ.مح

 
 المھلة الزمنیة

اھا سوف یمنح الطرف الذي قدم الشكوى األصلیة المتعلقة باإلجراءات الواجبة (أنت أو الوحدة اإلداریة) أو الطرف المستجیب للشكوى فترة أقص
 إلداري لرفع دعوى مدنیة.یوًما تقویمًیا من تاریخ قرار قاضي القانون ا 90

 
 اإلجراءات اإلضافیة

 في أي دعوى مدنیة، المحكمة:

 تتلقى سجالت اإلجراءات اإلداریة؛ .1

 تنظر في األدلة اإلضافیة عند طلبك أو عند طلب الوحدة اإلداریة؛و .2

 تبني قرارھا على رجحان الدلیل، وتمنح االنتصاف الذي تحدد المحكمة أنھ مالئم.و .3
 

 اإلقلیمیةاختصاص المحاكم 

بغض النظر عن المبلغ المتنازع  IDEAالمحاكم اإلقلیمیة بالوالیات المتحدة لدیھا سلطة البت في الدعاوى المرفوعة بموجب الجزء ب من قانون 
 علیھ.

 
 االستنفاذ -قاعدة التفسیر 

 متاحة بموجبما یحدد أو یقید الحقوق واإلجراءات وسبل جبر الضرر ال IDEAال یوجد في الجزء ب من قانون 
U.S.  أو القوانین 504(القسم  1973أو الباب الخامس من قانون إعادة التأھیل لعام  1990الدستور أو قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات لعام (

المتاح أیًضا الفیدرالیة األخرى التي تحمي حقوق األطفال ذوي اإلعاقات، باستثناء أنھ قبل رفع دعوى مدنیة بموجب ھذه القوانین لطلب االنتصاف 
، یجب استنفاذ إجراءات الشكاوى وجلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة المذكورة أعاله إلى نفس IDEAبموجب الجزء ب من قانون 

تكون . ھذا یعني أنھ على الرغم من أن ھناك سبًال لجبر الضرر قد IDEAالحد الالزم إذا قام الطرف برفع دعوى بموجب الجزء ب من قانون 
، بشكل عام، قبل رفع دعوى مدنیة في محكمة لطلب االنتصاف IDEAمتاحة لك بموجب قوانین أخرى تتداخل مع تلك المتاحة بموجب قانون 

(أي إجراءات الشكوى المتعلقة  IDEAبموجب ھذه القوانین األخرى، یجب علیك أوًال استخدام السبل اإلداریة لجبر الضرر المتاحة بموجب قانون 
 جراءات الواجبة واجتماع التسویة وجلسة االستماع الحیادیة المتعلقة باإلجراءات الواجبة).باإل

 
 أتعاب المحاماة

 300.517من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

 عام

، وفًقا لتقدیرھا، بتعویضك ، إذا ربحت (فزت)، یمكن أن تقضي المحكمةIDEAفي أي دعوى أو إجراء قضائي ُیرفع بموجب الجزء ب من قانون 
 عن أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من التكالیف.
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، یمكن للمحكمة (أي محكمة الوالیة أو المحكمة اإلقلیمیة)، وفًقا لتقدیرھا، IDEAفي أي دعوى أو إجراء قضائي ُیرفع بموجب الجزء ب من قانون 
دة اإلداریة التي ربحت القضیة عن أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من التكالیف، یسدده أن تقضي بدفع تعویض للوكالة التعلیمیة بالوالیة أو الوح

) محامیك، إذا كان المحامي: (أ) قد قدم شكوى أو رفع دعوى قضائیة وجدت المحكمة أنھا غیر موضوعیة أو غیر معقولة أو ال أساس لھا؛ أو (ب
 أوغیر موضوعي أو غیر معقول أو ال أساس لھ؛  استمر في التقاضي بعد أن أصبح من الواضح أن التقاضي

، یمكن للمحكمة (أي محكمة الوالیة أو المحكمة اإلقلیمیة)، وفًقا لتقدیرھا، أن IDEAفي أي دعوى أو إجراء قضائي ُیرفع بموجب الجزء ب من قانون 
عن أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من التكالیف، تسدده أنت أو تقضي بدفع تعویض للوكالة التعلیمیة بالوالیة أو الوحدة اإلداریة التي ربحت القضیة 

بیل محامیك، إذا كان طلبك لعقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة أو رفع دعوى مدنیة الحقة قد تم تقدیمھ ألي غرض غیر مالئم، على س
 ضي بشكل غیر ضروري.المثال للمضایقة، أو للتسبب في تأخیر غیر ضروري، أو لزیادة تكالیف التقا

 
 التعویض عن األتعاب

 تقوم المحكمة بالتعویض عن أتعاب المحاماة المعقولة على النحو التالي:

یجب أن تستند األتعاب إلى معدالت األجور السائدة في المجتمع الذي یحدث فیھ اإلجراء أو جلسة االستماع، بالنسبة لنوع وجودة الخدمات  .1
 المبالغ أو مضاعفتھا عند حساب األتعاب التي یتم التعویض عنھا.المقدمة. ال ُیسمح بزیادة 

قد ال یتم التعویض عن أتعاب المحاماة وقد ال یتم التعویض عن التكالیف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء قضائي ُیرفع بموجب  .2
 لنزاع إذا:فیما یتعلق بالخدمات المؤداة بعد أن ُیقدم لك عرض كتابي لحل ا IDEAالجزء ب من قانون 

a.  من قواعد اإلجراءات المدنیة الفیدرالیة، أو في أي وقت یزید عن  68قُدم العرض خالل الوقت المحدد بموجب القاعدة
 أیام تقویمیة قبل بدء اإلجراء القضائي في حالة جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة؛ 10

b. أیام تقویمیة؛ 10لم ُیقبل العرض خالل و 

c. حكمة أو قاضي القانون اإلداري أن االنتصاف الذي حصلت علیھ في النھایة غیر مجد بالنسبة لك أكثر من وجدت المو
 عرض حل النزاع.

بالرغم من ھذه القیود، فإنھ من الممكن تعویضك عن أتعاب المحاماة والتكالیف ذات الصلة إذا ربحت وكان رفضك لعرض حل النزاع 
 مبرًرا بشكل جوھري.

تعویض عن األتعاب ذات الصلة بأي اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي إال إذا ُعقد االجتماع نتیجًة إلجراء إداري أو دعوى قد ال یتم ال .3
 .الوساطةقضائیة. وقد ال یتم أیًضا التعویض عن األتعاب الخاصة بعملیة الوساطة كما ھو موضح تحت عنوان 

ال ُیعد اجتماًعا منعقًدا نتیجًة لجلسة استماع إداریة أو دعوى قضائیة، وال لیة التسویة، عمإن اجتماع التسویة، كما ھو موضح تحت عنوان 
 ُیعد أیًضا جلسة استماع إداریة أو دعوى قضائیة بالنسبة ألغراض ھذه األحكام الخاصة بأتعاب المحاماة.

 ، إذا وجدت المحكمة:IDEAب من قانون تخفض المحكمة، حسب المقتضیات، من مبلغ التعویض عن أتعاب المحاماة بموجب الجزء 

 أوأنك قمت أو قام محامیك، أثناء فترة الدعوى أو اإلجراء القضائي، بتأخیر التسویة النھائیة للنزاع دون أسباب معقولة؛  .1

مجتمع بالنسبة أن مبلغ أتعاب المحاماة المصرح بالتعویض عنھ بشكل آخر یتعدى، دون أسباب معقولة، معدل األجر بالساعة السائد في ال .2
 أوللخدمات المماثلة التي یقدمھا محامون ذوو مھارات وسمعة وخبرة مماثلة بدرجة معقولة؛ 

 أوأن الوقت المستغرق والخدمات القانونیة المقَدمة كانت زائدة عن الحد بالنظر إلى طبیعة الدعوى أو اإلجراء القضائي؛  .3
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 ECEAوقانون  IDEAبموجب أحكام قانون 
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المعلومات المناسبة في إخطار الطلب المتعلق باإلجراءات الواجبة كما ھو موضح أن المحامي الذي یمثلك لم یقدم للوحدة اإلداریة  .4
 .الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبةتحت عنوان 

أو اإلجراء بالرغم من ذلك، فقد ال تخفض المحكمة من األتعاب إذا وجدت المحكمة أن الوالیة أو الوحدة اإلداریة قد أخرت التسویة النھائیة للدعوى 
 .IDEAلقضائي دون أسباب معقولة، أو كان ھناك انتھاك بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة في الجزء ب من قانون ا

 
 

 اإلجراءات المتبعة عند تأدیب األطفال ذوي اإلعاقات
 

 سلطة موظفي المدرسة
 300.530من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 تحدید كل حالة على حدة

ضع موظفو المدرسة في االعتبار أي ظروف فریدة على أساس كل حالة على حدة، عند تحدید ما إذا كان إجراء تغییر في وضع اإللحاق، یمكن أن ی
 والذي یتم وفًقا للمتطلبات التالیة ذات الصلة بالتأدیب، مالئًما بالنسبة لطفل ذي إعاقة ینتھك قواعد المدرسة الخاصة بسلوك الطالب.

 
 عام

أیام دراسیة على  10اتخاذ موظفي المدرسة لمثل ھذا اإلجراء أیًضا مع األطفال غیر المصابین بإعاقات، یمكن للموظفین، لمدة ال تتعدى في حدود 
ن ا یجب أالتوالي، استبعاد طفل ذي إعاقة قام بانتھاك إحدى قواعد سلوك الطالب من وضع إلحاقھ الحالي إلى وضع تعلیمي بدیل مالئم مؤقًتا (وھو م

یحدده فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل) أو إلى وضع آخر، أو تعلیق حضوره إلى المدرسة. یمكن لموظفي المدرسة أیًضا فرض 
 على التوالي في نفس تلك السنة الدراسیة بسبب وقائع سوء سلوك منفصلة، طالما أن تلكأیام دراسیة  10استبعادات إضافیة للطفل لمدة ال تزید على 

 أدناه لمعرفة التعریف). التأدیبیة تغییر وضع اإللحاق بسبب االستبعاداتاالستبعادات ال تشكل تغییًرا لوضع اإللحاق (انظر 

في نفس السنة الدراسیة، یجب أن تقوم الوحدة اإلداریة، أیام دراسیة  10بمجرد استبعاد طفل ذي إعاقة من وضع إلحاقھ الحالي لمدة إجمالیة قدرھا 
 .الخدماتي أیام استبعاد الحقة في تلك السنة الدراسیة، بتقدیم الخدمات إلى الحد الالزم الوارد أدناه تحت العنوان الفرعي خالل أ

 
 سلطة إضافیة

یتجاوز ، أدناه) وكان من الممكن أن تحدید مظاھر اإلعاقةإذا لم یكن السلوك الذي انتھك قواعد سلوك الطالب مظھًرا من مظاھر إعاقة الطفل (انظر 
على التوالي، یمكن لموظفي المدرسة أن یطبقوا اإلجراءات التأدیبیة على ھذا الطفل ذي اإلعاقة بنفس أیام دراسیة  10تغییر وضع اإللحاق التأدیبي 

ت لھذا الطفل على الطریقة ولنفس المدة اللتین التي كانت ستطبقھما على األطفال غیر المصابین بإعاقات، غیر أنھ یجب على المدرسة توفیر خدما
. یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل الوضع التعلیمي البدیل المؤقت للحصول على ھذه الخدماتالنحو الُموضح أدناه تحت عنوان 

 الخدمات.
 

 الخدمات

 ع تعلیمي مؤقت بدیل.الخدمات التي یجب تقدیمھا لطفل ذي إعاقة تم استبعاده من وضع اإللحاق الخاص بھ یمكن تقدیمھا في وض

في ھذه  أو أقل أیام دراسیة 10الوحدة اإلداریة ُملزمة فقط بتوفیر الخدمات لطفل ذي إعاقة تم استبعاده من وضع اإللحاق الحالي الخاص بھ لمدة 
 ادًة ال یتلقى الطالبالسنة الدراسیة، إذا كانت تقدم خدمات لطفل غیر مصاب بإعاقة تم استبعاده بنفس الطریقة. في والیة كولورادو، ع
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علیق غیر المصابین بإعاقات الذین یتم استبعادھم لفترات تعلیق قصیرة األمد، الخدمات أثناء فترة تعلیق الدراسة. ورغم ذلك، یجب على سلطة ت
في البرنامج التعلیمي عقب  الدراسة أن توفّر فرصة لكل طالب لتعویض األعمال المدرسیة خالل وقت تعلیق الدراسة كوسیلة إلعادة إدماج الطالب

 .)C.R.S، قوانین كولورادو المراَجعة ((III)(d))3(105-33-22فترة تعلیق الدراسة. القسم 

 أیام دراسیة 10یجب على الطفل ذي اإلعاقة الذي یتم استبعاده من وضع اإللحاق الحالي الخاص بھ لمدة تزید عن 
 أن:

الطفل من المشاركة في المنھج التعلیمي العام، على الرغم من وجوده في وضع تعلیمي  یواصل تلقیھ للخدمات التعلیمیة، بھدف تمكین .1
 آخر، ومواصلة تقدمھ نحو تحقیق األھداف الُموضحة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل؛

مع االنتھاك السلوكي وذلك كي ال یتلقى، حسبما یلزم، تقییًما سلوكًیا وظیفًیا وخدمات تدخل سلوكي وتعدیالت سلوكیة ُمخصصة للتعامل و .2
 ُیرتكب مرة أخرى.

كان االستبعاد إذا في نفس ھذه السنة الدراسیة، وأیام دراسیة  10بعد أن یتم استبعاد الطفل ذي اإلعاقة من وضع اإللحاق الحالي الخاص بھ لمدة 
یقوم موظفو  فبناًء علیھ لوضع اإللحاق (انظر التعریف أدناه)،  لم یكن االستبعاد تغییًرا وإذاعلى التوالي أو أقل أیام دراسیة  10الحالي لمدة 

لتعلیمي المدرسة، بالتشاور مع واحد من معلمي الطفل على األقل، بتحدید مدى الحاجة إلى الخدمات لتمكین الطفل من مواصلة المشاركة في المنھج ا
 تحقیق األھداف الُموضحة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل.العام، على الرغم من وجوده في وضع تعلیمي آخر، ومواصلة تقدمھ نحو 

لتمكینھ من إذا كان االستبعاد تغییًرا لوضع اإللحاق (انظر التعریف أدناه)، فسیحدد فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل الخدمات المناسبة 
ده في وضع تعلیمي آخر، ومواصلة تقدمھ نحو تحقیق األھداف الُموضحة في مواصلة المشاركة في المنھج التعلیمي العام، على الرغم من وجو

 برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل.
 

 تحدید مظاھر اإلعاقة

من أي قرار ُیصدر لتغییر وضع اإللحاق الخاص بطفل ذي إعاقة بسبب انتھاك لقواعد سلوك الطالب (باستثناء االستبعاد أیام دراسیة  10خالل 
على التوالي أو أقل ولم یكن تغییًرا لوضع اإللحاق)، یجب على كٍل من الوحدة اإلداریة وأنت وأعضاء فریق برنامج التعلیم أیام دراسیة  10لمدة 

مات معلوالفردي المعنیین (على النحو الُمحدد من قَِبلك أنت والوحدة اإلداریة) مراجعة كافة المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب، بما في ذلك 
 برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل، وأي مالحظات للمعلمین وأي معلومات ذات صلة قدمتھا أنت لتحدید:

 أوما إذا كان السلوك محل النظر ناتج عن إعاقة الطفل أو كان لھ صلة جوھریة ومباشرة بھا؛  .1

 ج التعلیم الفردي الخاص بالطفل.إذا كان السلوك محل النظر نتیجة مباشرة لعدم تنفیذ الوحدة اإلداریة لبرنام .2

لتین، یجب إذا قررت الوحدة اإلداریة وأنت واألعضاء المعنیین في فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل، أنھ قد تم استیفاء إحدى ھاتین الحا
 أن یتم تحدید السلوك باعتباره مظھًرا من مظاھر إعاقة الطفل.

ألعضاء المعنیین في فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل أن السلوك محل النظر كان نتیجة مباشرة لعدم إذا قررت الوحدة اإلداریة وأنت وا
 تنفیذ الوحدة اإلداریة لبرنامج التعلیم الفردي، یجب على الوحدة اإلداریة أن تتخذ إجراًء فورًیا لتدارك أوجھ القصور ھذه.

 
 اقة الطفلتحدید أن السلوك كان مظھًرا من مظاھر إع

ة إذا قررت الوحدة اإلداریة وأنت واألعضاء المعنیین في فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل أن السلوك كان مظھًرا من مظاھر إعاق
 الطفل، یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل إما:

تقییًما سلوكًیا وظیفًیا قبل ارتكاب السلوك الذي نتج عنھ حدوث تغییر إجراء تقییم سلوكي وظیفي، ما لم تكن الوحدة اإلداریة قد أجرت  .1
 أوفي وضع اإللحاق، وتنفیذ خطة تدخل سلوكي للطفل؛ 
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 إذا كان قد تم بالفعل وضع خطة تدخل سلوكي، فقم بمراجعة خطة التدخل السلوكي وتعدیلھا، حسب الحاجة، للتعامل مع السلوك. .2

، یجب أن تعید الوحدة اإلداریة طفلك إلى وضع اإللحاق الذي استبعدتھ منھ، ما لم الظروف الخاصةلعنوان الفرعي باستثناء الُموضح أدناه تحت ا
 توافق أنت والمنطقة التعلیمیة على تغییر وضع اإللحاق كجزء من تعدیل خطة التدخل السلوكي.

 
 الظروف الخاصة

یمكن أن یقوم موظفو المدرسة باستبعاد الطالب إلى وضع تعلیمي بدیل مؤقت (یحدده  سواء كان أو لم یكن السلوك مظھًرا من مظاھر إعاقة طفلك،
 یوًما دراسًیا، إذا كان طفلك: 45فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل)، لمدة تصل إلى 

في إحدى المناسبات یحمل سالًحا (انظر التعریف أدناه) إلى المدرسة أو لدیھ سالح داخل المدرسة أو ممتلكات المدرسة أو  .1
 المدرسیة الواقعة تحت اختصاص إدارة التعلیم بوالیة كولورادو أو الوحدة اإلداریة؛

لدیھ أو یستخدم عقاقیر غیر قانونیة بشكل متعمد (انظر التعریف أدناه) أو یبیع إحدى المواد المحظورة أو یرّوج لبیعھا، (انظر  أو .2
أو ممتلكات المدرسة أو إحدى المناسبات المدرسیة الواقعة تحت اختصاص إدارة التعلیم التعریف أدناه)، أثناء وجوده في المدرسة 

 بوالیة كولورادو أو الوحدة اإلداریة؛

قد ألحق إصابة جسدیة خطیرة (انظر التعریف أدناه) بشخص آخر، أثناء وجوده في المدرسة أو ممتلكات المدرسة أو إحدى المناسبات  أو .3
 اختصاص إدارة التعلیم بوالیة كولورادو أو الوحدة اإلداریة.المدرسیة الواقعة تحت 

 
 التعریفات

) من قانون المواد المحظورة c(202في القسم  5أو  4أو  3أو  2أو  1تعني عقاًرا أو مادة أخرى ُمحددة بموجب الجداول  المادة المحظورة
 ).(c)812من قانون الوالیات المتحدة،  21(الباب 

یعني مادة محظورة؛ لكنھ ال یشمل المواد المحظورة التي تتم حیازتھا أو یتم استخدامھا بشكل قانوني تحت إشراف أخصائي  نيالعقار غیر القانو
رعایة صحیة معتمد أو حیازتھا أو استخدامھا بشكل قانوني بمقتضى أي سلطة أخرى بموجب ھذا القانون أو بموجب أي حكم آخر من أحكام 

 القانون الفیدرالي.

) من القسم h) من القسم الفرعي (3تحمل المعنى الُمحدد لمصطلح "اإلصابة الجسدیة الخطیرة" تحت الفقرة ( ابة الجسدیة الخطیرة اإلص
 ، من قانون الوالیات المتحدة.18من الباب  1365

، من 18من الباب  930القسم  ) منg) من القسم الفرعي األول (2یحمل المعنى الُمحدد لمصطلح "السالح الخطیر" تحت الفقرة (السالح 
 قانون الوالیات المتحدة.

 
 اإلخطار

أن تخطرك في التاریخ الذي تتخذ فیھ الوحدة اإلداریة قراًرا باالستبعاد یشكل تغییًرا في وضع إلحاق طفلك بسبب انتھاك قواعد سلوك الطالب، یجب 
 یة.الوحدة اإلداریة بھذا القرار وتقدم لك إخطاًرا بالضمانات اإلجرائ

 
 تغییر وضع اإللحاق بسبب االستبعادات التأدیبیة

 300.536من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

 إذا:تغییًرا في وضع اإللحاق ُیعتبر استبعاد الطفل ذي اإلعاقة من وضع اإللحاق التعلیمي الحالي الخاص بھ 

 أو؛ أیام دراسیة على التوالي 10كان االستبعاد لمدة تزید عن  .1

 خضع الطفل لسلسلة من االستبعادات تشّكل نمًطا: .2

a.  أیام دراسیة في السنة الدراسیة الواحدة؛ 10بسبب تخطي إجمالي سلسلة االستبعادات 
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b. بسبب تشابھ سلوك طفلك بشكل كبیر مع سلوكھ في حوادث سابقة نتج عنھا سلسلة من االستبعادات؛و 

c. تبعاد وإجمالي الفترة الزمنیة التي تم استبعاد طفلك خاللھا وقُرب فترات بسبب ھذه العوامل اإلضافیة كطول مدة كل اسو
 االستبعاد من بعضھا البعض.

ا تم االعتراض یتم تحدید ما إذا كان نمط االستبعادات یشكل تغییًرا في وضع اإللحاق أم ال على أساس كل حالة على حدة من قَِبل الوحدة اإلداریة، وإذ
 ا للمراجعة من خالل اإلجراءات الواجبة واإلجراءات القضائیة.على ذلك، یكون ذلك خاضعً 

 
 تحدید الوضع التعلیمي

 300.531من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

واالستبعادات  تغییرات في وضع اإللحاقیجب أن یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي الوضع التعلیمي البدیل المؤقت بالنسبة لالستبعادات التي تعتبر 
 ، أعاله.الظروف الخاصةو سلطة إضافیةالواردة تحت العنوانین 

 
 

 الطعن (إجراءات جلسة االستماع العاجلة المتعلقة باإلجراءات الواجبة)
 300.532من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عام

أعاله)، لطلب عقد جلسة استماع الواجبة  ءات الشكوى المتعلقة باإلجراءاتإجرایمكنك تقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة (انظر العنوان 
 متعلقة باإلجراءات الواجبة في حالة عدم موافقتك على:

 أوأي قرار یتعلق بوضع اإللحاق ُیتخذ بموجب األحكام التأدیبیة ھذه؛  .1

 تحدید مظاھر اإلعاقة الُموضحة أعاله. .2

كوى متعلقة باإلجراءات الواجبة (انظر أعاله) لطلب عقد جلسة استماع متعلقة باإلجراءات الواجبة إذا كانت یمكن أیًضا أن تقدم الوحدة اإلداریة ش
 تعتقد أن االستمرار في وضع اإللحاق الحالي لطفلك من المرجح بشكل كبیر أن ینتج عنھ إصابة طفلك أو إصابة اآلخرین.

 
 سلطة قاضي القانون اإلداري

جلسة االستماع المتعلقة  قاضي القانون اإلداريون اإلداري الذین یستوفي المتطلبات الُموضحة تحت العنوان الفرعي یجب أن یعقد قاضي القان
 باإلجراءات الواجبة ویتخذ قراًرا. یمكن لقاضي القانون اإلداري أن:

أن االستبعاد كان انتھاًكا للمتطلبات  یعید طفلك ذا اإلعاقة إلى وضع اإللحاق الذي تم استبعاده منھ إذا قرر قاضي القانون اإلداري .1
 أو، أو قرر أن سلوك طفلك كان مظھًرا من مظاھر إعاقتھ؛ سلطة موظفي المدرسةالُموضحة تحت عنوان 

یوًما دراسًیا إذا قرر  45یأمر بتغییر وضع اإللحاق الخاص بطفلك ذي اإلعاقة إلى وضع تعلیمي بدیل مؤقت مناسب لمدة ال تزید عن  .2
ون اإلداري أن االستمرار في وضع اإللحاق الحالي لطفلك من المرجح بشكل كبیر أن ینتج عنھ إصابة طفلك أو إصابة قاضي القان

 اآلخرین.

ل كبیر یمكن أن یتم تكرار إجراءات جلسة االستماع ھذه إذا كانت الوحدة اإلداریة تعتقد أن إعادة طفلك إلى وضع اإللحاق األصلي من المرجح بشك
 إصابة طفلك أو إصابة اآلخرین. أن ینتج عنھ

 عندما تقدم أنت أو إحدى الوحدات اإلداریة شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة لطلب عقد جلسة االستماع ھذه، یجب عقد جلسة استماع تستوفي
الشكاوى المتعلقة باإلجراءات إجراءات الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة وجلسات االستماع الخاصة بالمتطلبات الُموضحة تحت العنوانین 

 باستثناء ما یتفق مع اإلجراءات العاجلة التالیة:، الواجبة
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یوًما دراسًیا من تاریخ تقدیم  20یجب أن ترتب إدارة التعلیم بوالیة كولورادو لعقد جلسة استماع عاجلة، والتي یجب عقدھا خالل  .1
أیام  10ة االستماع، ویجب أن یصدر قاضي القانون اإلداري قراًرا خالل الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة التي تطلب عقد جلس

 دراسیة بعد جلسة االستماع.

ما لم تتفق أنت والوحدة اإلداریة كتابًیا على التنازل عن عقد االجتماع أو ما لم تتفقا على استخدام الوساطة، یجب عقد اجتماع تسویة  .2
الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة. یمكن االنتقال إلى جلسة االستماع ما لم تتم تسویة أیام تقویمیة من استالم إخطار سبعة خالل 

 یوًما تقویمًیا من تلقي الشكوى المتعلقة باإلجراءات الواجبة. 15المسألة بشكل یرضي كال الطرفین خالل 

ءات الواجبة تختلف عن القواعد التي وضعتھا قد تضع إحدى الوالیات قواعد إجرائیة لجلسات االستماع العاجلة المتعلقة باإلجرا .3
لجلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة األخرى، ولكن باستثناء األطر الزمنیة، یجب أن تكون تلك القواعد متسقة مع القواعد 

 الواردة في ھذه الوثیقة فیما یتعلق بجلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة.

راف أن یطعن على قرار قاضي القانون اإلداري في جلسة استماع عاجلة متعلقة باإلجراءات الواجبة بنفس الطریقة التي یمكنھ یمكن ألحد األط
 "، أعاله).الطعونالطعن بھا على القرارات المتخذة في جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة األخرى (انظر "

 
 وضع اإللحاق أثناء الطعون

 300.533من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 
 

ن یبقى عندما تقوم أنت أو الوحدة اإلداریة، كما ھو موضح أعاله، بتقدیم شكوى متعلقة باإلجراءات الواجبة ذات صلة بالمسائل التأدیبیة، یجب أ
مؤقت إلى أن یصدر قرار قاضي القانون اإلداري، أو حتى طفلك (ما لم توافق أنت والوحدة اإلداریة على خالف ذلك) في الوضع التعلیمي البدیل ال

 ، أیھما یحدث أوًال.سلطة موظفي المدرسةانتھاء المدة الزمنیة لالستبعاد كما ھو منصوص علیھ وموضح تحت عنوان 
 

 أوجھ الحمایة لألطفال غیر المؤھلین بعد للحصول على خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة
 300.534من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 عام

ك إذا لم یكن قد تم تحدید أھلیة طفلك لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة وقام طفلك بانتھاك إحدى قواعد سلو
السلوك الذي ترتب علیھ اإلجراء التأدیبي، بأن طفلك ھو طفل ذو الطالب، ولكن كان لدى الوحدة اإلداریة علم (كما ھو محدد أدناه)، قبل وقوع 

 إعاقة، یمكن لطفلك حینئذ المطالبة بأي من أوجھ الحمایة الموضحة في ھذا اإلخطار.
 

 األساس المعرفي للمسائل التأدیبیة

 یجب اعتبار الوحدة اإلداریة أنھا على علم بأن طفلك ھو طفل ذو إعاقة إذا،
 الذي ترتب علیھ اإلجراء التأدیبي، حدث ما یلي:وقوع السلوك قبل 

أعربت عن مخاوفك كتابًیا للموظفین اإلشرافیین أو اإلداریین في الوكالة التعلیمیة المناسبة، أو لمعلم طفلك بشأن احتیاج طفلك لتلقي  .1
 خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة؛

األھلیة لتلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة بموجب الجزء ب من  طلبت إجراء تقییم یتعلق بتحدید أو .2
 أو؛ IDEAقانون 

أعرب معلم طفلك، أو موظف آخر في الوحدة اإلداریة عن مخاوف محددة بشأن نمط السلوك الذي یصدر عن طفلك، مباشرة لمدیر  .3
 أو لموظف إشرافي آخر في الوحدة اإلداریة. تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة في الوحدة اإلداریة
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 استثناء
 لن یتم اعتبار الوحدة اإلداریة أنھا على علم بذلك إذا:

 لم تسمح أنت بإجراء تقییم لطفلك أو إذا رفضت تلقي خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة؛ .1
 أو

 .IDEAتم تقییم طفلك وتحدید أنھ لیس طفًال ذا إعاقة بموجب الجزء ب من قانون  .2
 

 الشروط التي تنطبق في حالة عدم وجود أساس من المعرفة

ین الفرعیین إذا لم یكن لدى الوحدة اإلداریة علم بأن طفلك ھو طفل ذو إعاقة، قبل اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة ضده، كما ھو موضح أعاله تحت العنوان
راءات التأدیبیة التي تطبق على األطفال غیر المصابین بإعاقات الذین تصدر ، فقد یخضع طفلك لإلجاستثناءو األساس المعرفي للمسائل التأدیبیة

 عنھم سلوكیات مشابھة.

ییم بصورة ولكن، إذا تم تقدیم طلب إلجراء تقییم لطفلك أثناء الفترة الزمنیة التي یخضع فیھا طفلك لإلجراءات التأدیبیة، یجب أن یتم إجراء التق
 عاجلة.

م، سیبقى طفلك في وضع اإللحاق التعلیمي الذي تحدده سلطات المدرسة، والذي یمكن أن یتضمن تعلیق الحضور إلى إلى أن یتم إكمال التقیی
 المدرسة أو فصلھ منھا دون تلقي الخدمات التعلیمیة.

اسطة الوحدة اإلداریة والمعلومات إذا تم تحدید أن طفلك ھو طفل ذو إعاقة، مع األخذ في االعتبار المعلومات المستقاة من التقییم الذي تم إجراؤه بو
، بما IDEAالتي قدمتھا أنت، یجب أن توفر الوحدة اإلداریة خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة وفًقا للجزء ب من قانون 

 في ذلك المتطلبات التأدیبیة الموضحة أعاله.
 

 واإلجراءات المتخذة بواسطتھااإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائیة 
 300.535من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
 ال: IDEAإن الجزء ب من قانون 

 أویحظر على أي وكالة اإلبالغ عن جریمة ارتكبھا أحد األطفال ذوي اإلعاقة إلى السلطات المعنیة؛  .1

ن ممارسة مسؤولیاتھا فیما یتعلق بتطبیق القانون الفیدرالي وقانون الوالیة على یمنع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائیة في الوالیة م .2
 الجرائم التي یرتكبھا أحد األطفال ذوي اإلعاقة.

 
 إرسال السجالت

 إذا قامت إحدى الوحدات اإلداریة باإلبالغ عن جریمة ارتكبھا أحد األطفال ذوي اإلعاقة، فإن الوحدة اإلداریة:

رسال نسخ من سجالت تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والسجالت التأدیبیة الخاصة بالطفل إلى السلطات التي تقدم یجب أن تتأكد من إ .1
 لھا الوكالة البالغ المتعلق بالجریمة، لكي یتم أخذھا في االعتبار؛

فقط بالحد المسموح بھ  یمكنھا أن ترسل نسًخا من سجالت تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والسجالت التأدیبیة الخاصة بالطفلو .2
 بموجب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة.
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 متطلبات اإللحاق أحادي الجانب بواسطة أولیاء أمور األطفال بالمدارس الخاصة على نفقة الحكومة
 

 عام
 300.148من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسم  34الباب 

 
الوحدة اإلداریة تكلفة التعلیم، بما في ذلك تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة،  أن تدفع IDEAال یتطلب الجزء ب من قانون 

نت أن تلحق لطفلك ذي اإلعاقة في مدرسة خاصة أو منشأة خاصة إذا كانت الوحدة اإلداریة قد أتاحت تعلیًما حكومًیا مجانًیا مناسًبا لطفلك واخترت أ
ة. ولكن، یجب أن تقوم الوحدة اإلداریة التي تقع في نطاقھا المدرسة الخاصة، بوضع طفلك ضمن المجموعة طفلك بمدرسة خاصة أو منشأة خاص

من قانون اللوائح  34التي تتم تلبیة احتیاجاتھا بموجب أحكام الجزء ب المتعلقة باألطفال الذین ألحقھم أولیاء أمورھم بمدرسة خاصة بموجب الباب 
 .300.144إلى القسم  300.131الفیدرالیة، من القسم 

 
 الحصول على تعویض مقابل اإللحاق بمدرسة خاصة

إذا حصل طفلك من قبل على خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة تحت سلطة الوحدة اإلداریة، واخترت أن تلحق طفلك 
ثانویة خاصة دون موافقة الوحدة اإلداریة أو اإلحالة بواسطتھا، یمكن أن بمنشأة خاصة للتعلیم ما قبل المدرسي أو مدرسة ابتدائیة خاصة أو مدرسة 

داري أن تقوم المحكمة أو قاضي القانون اإلداري بمطالبة الوحدة اإلداریة بتعویضك عن تكلفة ذلك اإللحاق إذا وجدت المحكمة أو قاضي القانون اإل
وقت مناسب قبل ذلك اإللحاق وأن اإللحاق بالمدرسة الخاصة مالئم. یمكن أن یجد  الوكالة لم تقم بإتاحة تعلیم حكومي مجاني مناسب لطفلك في

قدمھ إدارة التعلیم قاضي القانون اإلداري أو المحكمة أن إلحاقك مالئم، حتى إذا لم یكن اإللحاق مطابًقا لمعاییر الوالیة التي تنطبق على التعلیم الذي ت
 بوالیة كولورادو أو الوحدات اإلداریة.

 
 حدود التعویض

 قد یتم خفض قیمة التعویض المذكورة أعاله أو رفض منحھا:

إذا: (أ) لم تخبر فریق برنامج التعلیم الفردي أنك ترفض وضع اإللحاق الذي تعرضھ الوحدة اإلداریة لتقدیم تعلیم حكومي مجاني مناسب  .1
ك من المدرسة الحكومیة، بما في ذلك توضیح مخاوفك لطفلك، خالل آخر اجتماع حضرتھ لبرنامج التعلیم الفردي قبل إخراجك لطفل

ل ونیتك في إلحاق طفلك بمدرسة خاصة على نفقة الحكومة؛ أو (ب) لم تقدم إخطاًرا كتابًیا إلى الوحدة اإلداریة متضمًنا تلك المعلومات قب
 تقع في أحد أیام العمل)؛ أیام عمل على األقل (بما في ذلك أي عطالت 10قیامك بإخراج طفلك من المدرسة الحكومیة بـ

(بما إذا قدمت الوحدة اإلداریة إخطاًرا كتابًیا مسبًقا إلیك، قبل قیامك بإخراج طفلك من المدرسة الحكومیة، متضمًنا نیتھا في تقییم طفلك أو .2
 أوفي ذلك توضیح الغرض من التقییم في إطار مالئم ومعقول)، ولكنك لم تجعل الطفل متاًحا للتقییم؛ 

لى قرار من المحكمة ینص على أن إجراءاتك لم تكن معقولة. ولكن، قیمة بناًء ع .3

 التعویض:

اًرا .  یجب أال یتم خفضھا أو رفض منحھا بسبب عدم تقدیم اإلخطار إذا: (أ) منعتك الوحدة اإلداریة من تقدیم اإلخطار؛ أو (ب) لم تستلم إخط1
 واالمتثال للمتطلبات أعاله من المرجح أن ینتج عنھ أذى جسدي لطفلك؛  بمسؤولیتك عن تقدیم اإلخطار الموضح أعاله؛ أو (ج) كان

یمكن، وفًقا لتقدیر المحكمة أو قاضي القانون اإلداري، أال یتم خفضھا أو رفض منحھا بسبب عدم تقدیمك اإلخطار المطلوب إذا: (أ) كنت .  2
 � ثال للمتطلبات أعاله من المرجح أن ینتج عنھ أذى عاطفي شدید لطفلك.أمًیا أو ال تستطیع الكتابة باللغة اإلنجلیزیة؛ أو (ب) كان االمت
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 موارد ولي األمر 
 

IDEA 2004 
 IDEA) ھو قانون یضمن تقدیم الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقات في جمیع أنحاء الدولة. یحكم قانون IDEAإن قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (

ملیون فرد  6.5لوالیات والوكاالت الحكومیة خدمات التدخل المبكر وتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة ألكثر من كیفیة تقدیم ا
 مؤھل لتلقي ھذه الخدمات من الرضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال والشباب ذوي اإلعاقات.

ا من الوالدة حتى عامین) وأسرھم خدمات التدخل المبكر بموجب الجزء ج من قانون یتلقى الرضع واألطفال حدیثو المشي من ذوي اإلعاقات (بدءً 
IDEA خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة بموجب الجزء ب من قانون 21حتى  3. ویتلقى األطفال والشباب (في عمر (
IDEA. 
gov/http://idea.ed. 

 

 إدارة التعلیم بوالیة كولورادو
ذوي  ُیعد الموقع اإللكتروني لوحدة القیادة الخاصة بالطالب ذوي االحتیاجات االستثنائیة مورًدا للمعلمین والمسؤولین وأولیاء أمور الطالب

و لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین لدیھم أیًضا احتیاجات االحتیاجات التعلیمیة االستثنائیة نظًرا إلصابتھم بإعاقة أو تمتعھم بموھبة أو قدرات فریدة، أ
 خاصة.

Colorado Department of Education, Exceptional Student Leadership Unit, Office of Dispute Resolution, 
1560 Broadway, Suite 1175, Denver, CO 80202 
www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp 
303-866-6694 

 
ت ُصممت صفحة الویب الخاصة بقانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة لمنحك إمكانیة الوصول إلى معلومات متعلقة بقانون تعلیم ذوي االحتیاجا

الكتیبات والقرارات المتعلقة بقانون تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة  الخاصة بوالیة كولورادو. ستتمكن من خالل ھذا الموقع من تحدید أماكن
رة القانون وتنزیلھا لالستعانة بھا في جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات الواجبة والشكاوى الفیدرالیة. یمكنك أیًضا تنزیل نسخة من قواعد إدا

 ا لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة.قواعد والیتن—التعلیمي لألطفال ذوي االحتیاجات االستثنائیة
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm 

 

 )Early Childhood Connectionsروابط الطفولة المبكرة (
األطفال حدیثي المشي بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات. روابط روابط الطفولة المبكرة ھي مبادرة أطلقتھا والیة كولورادو للرضع و

 دو.الطفولة المبكرة ھي مبادرة تكاملیة بین الوكاالت. الوكالة الرئیسیة المسؤولة عن التنفیذ ھي إدارة الخدمات اإلنسانیة بوالیة كولورا
 ww.earlychildhoodconnections.orgw

1-877-777-4041 
 

 ألولیاء األمور PEAKمركز 
) المحدد فیدرالًیا في والیة كولورادو. یساعد مركز PTIألولیاء األمور ھو مركز التدریب والمعلومات الخاص بأولیاء األمور ( PEAKمركز 

PEAK تفي الساخن وورش العمل واللقاءات والموقع اإللكتروني والمنشورات. بوصفھ األسر واألشخاص اآلخرین من خالل خدمات مثل الخط الھا
دعًما موجًھا من أولیاء األمور إلى أولیاء األمور، ولكنھ ال یعقد  PEAKأحد مراكز التدریب والمعلومات الخاصة بأولیاء األمور، یقدم مركز 
أیًضا مع حكومة الوالیة ومع المجتمعات التعلیمیة والطبیة ومجتمعات إعادة اجتماعات لمجموعات الدعم. نعمل مع األسر بشكل فردي ونتعاون 

 التأھیل إلحداث تغییرات في النظام لتحسین النتائج التي تعود على األطفال.
 www.peakparent.org

1-800-284-0251 
 

 اإلعاقات وكبار السن المركز القانوني الخاص باألشخاص ذوي
المركز القانوني ھو مؤسسة مستقلة غیر ھادفة للربح تخدم المصلحة العامة متخصصة في الحقوق المدنیة ومسائل التمییز. نحن نحمي حقوق 

بشریة وكبار السن في اإلنسان والحقوق المدنیة والقانونیة لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلیة والجسدیة واألشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة ال
 جمیع أنحاء والیة كولورادو.

www.thelegalcenter.org 
1-800-288-1376 

 

http://idea.ed.gov/
http://www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm
http://www.earlychildhoodconnections.org/
http://www.peakparent.org/
http://www.thelegalcenter.org/
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