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إشعار بالضمانات اإلجرائية
حقوق آباء األطفال ذوي اإلعاقة
يقضييييييي قانو تعليم األطفال ذوي اإلعاقة وما طرأ
عليييين م تعيييدييييل في  2004بيييأ تقوم الميييدارس
ب رسييييييييال إشيييييييعار إلأل آولياء أمور األطفال ذوي
اإلعييياقييية يتضيييييييم توضيييييييي تيييام للضيييييييميييانيييات
اإلجرائيةالمتاحة بموجب القانو المذكور ولوائحن
النافذة .ويهدف هذا السيييند المقدم م الهيئة التعليمية
لوالية تكساس إلأل إستيفاء الشرط المتعلق باإلشعار
ومسيييييييياعدة آولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة علأل فهم حقوقهم بموجب هذا القانو .
 الضمانات اإلجرائية في التعليم الخاص

والمراجعة والرفض والتي سييتحدد ما إذا كا طفل
مؤهيييل للتعليم الخييياص والخيييدميييات المتعلقييية بهيييا.
وسيييييييتقوم تل ي اللجنيية بتطوير ومراجعيية وتعييديييل
برنييييام التعليم الفردي لطفليييي وتحييييدد االلحيييياق
التعليمي لطفلييي  .ويمك االطالع علأل معلوميييات
إضيييييييييافيييية تتعلق بيييدور لجنييية القبول والمراجعييية
والرفض وقييانو تعليم األطفييال ذوي االحتييياجييات
الخاصيييييييية في المدرسيييييييية في الملحق المرفق بهذ
الوثيقة ،دليل إجراءات القبول والمراجعة والرفض
ألولييياء األمور .كمييا يمكني اإلطالع عليهييا علأل
.http://framework.esc18.net/
 أب وأم بالتبني المؤقت

يعني مصيييييييطل اآلباء بموجب قانو تعليم األطفال
ذوي االحتياجات الخاصةاآلباء بالتبني .وإذا سمحت
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شروط الوالية بذل  ،الوصي أو الشخص الذي يقوم
بدور األب الحيوي أوبالتبني ( بما في ذل الجد أو
زوج األم أو غيرهم م األقارب) الذي يعيش معهم
الطفييل ،وهييذا الشيييييييخص أو اآلبيياء البييدالء يكونوا
مسيييييييئولي م الناحية القانونية ع رعاية الطفل.
ويعني م صطل اللغة األم عندما ي ستخدم مع شخص
ال يتمتع بطالقيية لغوييية في اللغيية اإلنجليزييية اللغيية
التي يستخدمها هذا الشخص عادة و عند استخدامها
مع الصييم أو األشييخاص الذي يعانو م صييعوبات
في السيييييييمع .وتعتبر اللغة األم وسييييييييلة تواصييييييييل
يستخدمها عادة هذا الشخص.
ويجب علأل المدرسييية ا ترسيييل لولي األمر إشيييعار
بالضييييمانات اإلجرائية مرة واحدة فقط خالل السيييينة
الدراسييييية ب سييييتثناء أ تقوم المدرسيييية ب عطاء ولي
أمر الطفل نسيييييييخة أخر م اإلشيييييييعار بناء علأل
إحالة أولية أو طلب للتقييم أو فور اسيييييييتالم الهيئة
التعليمةلوالية تكسييياس أول شيييكو للتعليم الخاص
أو فور اسيييييييتالم أول شيييييييكو تتعلق بيياإلجراءات
الواجبة خالل السيييينة الدراسييييية أو عندما يتخذ قرار
إلتخيياذ إجراءات تييأديبييية تشيييييييكييل تغيير في إلحيياق
الطفل أو بناء علأل طلب ولي األمر .سييييييييتخذ ولي
األمر والط فل القرارات بشييييييييأ البر نام التعليمي
للطفل م خالل لجنة القبول

إذا كنت أب أو أم بالتبني المؤقت ألحد األطفال
م ذوي اإلعاقة ،يجوز ل أ تحل محل األب
أو األم إذا وافقييت علأل المشيييييييياركيية في إتخيياذ
قرارات خاصيييييييية بالتعليم وإذا أكملت برنام
التييدريييب المطلوب قبييل اجتميياع لجنيية ARD
المقبييييل لك بحييييي ال يتجيييياوز  90يوم م
الشيييروع في إتخاذ القرارات التعليمية الخاصييية
للطفل .وبمجرد قيام ب ستكمال برنام تدريبي
معتمد ،ال يجب علي إعادة أخذ برنام معتمد
للقيييام بييدور األب لنفس الطفييل أو كييأب بييديييل
لطفل أخر .وإذا قررت المدرسييييييية عدم تعيين
كوالد ألغراض اتخاذ قرارات التعليم الخاص،
فيجب أ تقدم ل إشعارً ا كتابيًا خالل سبعة أيام
تقويمية م تاريخ اتخاذ المدرسيييية لذل القرار.
ويجب أ يب ّي اإلشييعار أسييباب الهيئة التعليمية
المحلييية ويجييب أ يبلّغ ي أ ب ي مكييان ي تقييديم
شييييكو تعليم خاص لد الهيئة التعليمية لوالية
تكساس.
 الوالد البديل
إذا لم تتمك ال مدرسيييييييية م ت حد يد وا لد الط فل أو
العثور علييين بعييد بييذل جهود معقوليية ،أو إذا كييا
الواليد بيالتبني غير راغيب في تيأديية دور الواليد أو
عيياجز ع ذلي أو إذا كييا الطفييل ال يقيم في بيئيية
منزل بالتبني أو إذا كا الطفل تحت وصاية الدولة،
فيجب علأل المدرسييييييية تعيي والد بديل ليتصيييييييرف
بييالنيييابيية ع والييد الطفييل ،مييا لم يك الطفييل تحييت
رعاية الدولة وعينت لن المحكمة وال ًدا ً
بديال .ويجب
علأل المدرسيية ً
أيض يا تعيي والد للطفل المشييرد غير
المرافق علأل النحو الم حدد في قانو ماكيني فينتو
لمساعدة المشردي
https://tea.texas.gov/index2.
aspx?id=25769814474.

مؤهال لتصيييييييب وال ًدا ً
ً
بديال يجب علي
ولكي تكو
ً
أ تكو موظفا في الوالية أو المدرسة أو أي وكالة
لها دور في تعليم الطفل أو رعايتن ،ويجب أال تكو
لدي أي مصيييييييال تتعارض مع مصيييييييال الطفل.
ويجب أ يتمتع الشيييييييخص الذي يوع ّي كوالد بديل
بمعرفة ومهارات مناسيييبة وأ يكو مسيييتع ًدا لتأدية
ذل الدور وأ يقدّر بنفسيييين عند السييييعي لمصييييلحة
الطفل وأ يضم عدم انتها حقوق الطفل القانونية
وأ يزور المدرسييييية والطفل وأ يراجع سيييييجالت
الطفل وأ يتشيياور مع أي شييخص لن دور في تعليم
إشعار بالضمانات اإلجرائية
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الطفييل وا يحضييييييير اجتميياعييات لجنيية  ARDوأ
يسييييتكمل البرنام التدريبي .ويجب علأل الشييييخص
المع ّي كوالد بديل أ يسيييييييتكمل البرنام التدريبي
قبييل اجتميياع لجنيية  ARDالقييادم المحييدد للطفييل وأال
يتأخر ع اسيييييتكمالن ع اليوم التسيييييعي م تعيينن
كوالد بديل .وبمجرد اسيييييييتكمال لبرنام تدريبي
معت مد فال يتوجب عل ي ا تأخذ بر ً
نامجا تدريبيً ا
مر ًة أخر لتتصييييييرف كوالد لنفس الطفل أو لتؤدي
دور والد أو والد بديل لطفل آخر.
 تقييم الطفل
يجييب تحييديييد األطفييال ذوي اإلعيياقيية الييذي يقيمو
بييالوالييية وبحيياجيية إلأل التعليم الخيياص والخييدمييات
المرتبطيية بهييا بمييا في ذل ي األطفييال ذوي اإلعيياقيية
الذي يلتحقو بالمدارس الخاصييييييية وتحديد أماكنهم
وتقييمهم.
 إشعار كتابي مسبق
يحق لولي األمر الحصيييييييول علأل معلومات كتابية
ع اإلجراءات التي تتخييذهييا المييدرسييييييييية بشيييييييييأ
إجراءات المدرسيييييييية التي تتعلق باحتياجات التعليم
الخاص للطفل.
ويجب علأل المدرسيييية أ تعطي ولي األمر إشييييعار
ك تابي مسيييييييبق ق بل أ ت بادر بتغير أو تغير ت حديد
طف ل أو تقيي من أو ال حا قن التعليمي أو التعليم ال عام
الم ناسييييييييب الم جاني الم قدم للط فل .ك ما يحق لولي
األمرالحصييييول علأل إشييييعار كتابي مسييييبق قبل أ
ترفض المدرسيييية الشييييروع في تغير أو تغير تحديد
طف ل أو تقيي من أو ال حا قن التعليمي أو التعليم ال عام
المناسييييييب المقدم للطفل .ويجب علأل المدرسيييييية أ
ترسل إشعار كتابي مسبق بغض النظر ع موافقت
علأل التغيير أو طلب إجراء التغيير.

كما يجب علأل المدرسيييييييية أ تذكر في اإلشيييييييعار
الكتابي المسييييبق وصييييف لاجراءات التي تقترحها
المدرسة أو ترفض إتخاذها وتوضي سبب إقتراحها
لهذا اإلجراء أو رفضيييييييها لن ووصيييييييف لكل إجراء
متعلق بالتقييم أوالتسييجيل أو التقرير الذي اسييتخدمتن
المييدرسيييييييية عنييد إفترا هييذا اإلجراء أو رفضيييييييين
إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018

ويجوز أ يخ تار ولي أمر الط فل ذو اإل عا قة تلقي
إشيييييييعييارات كتييابييية ع طريق البريييد اإلكتروني
(رسيييييييالة إلكترونية) إذا اتاحت المدرسييييييية مثل هذا
االختيار.
 موافقة اآلباء /أولياء األمور
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وتصيييييييري بأ ولي األمر يتمتع بالحماية بموجب
اإلجراءات الوقييائييية بموجييب قييانو تعليم األطفييال
ذوي االحتياجات الخاصيية وتوضييي لكيفية الصييول
لعأل نسيييييييخة م اإلشيييييييعار الخاص بالضيييييييمانات
اإلجرائية ومعلومات االتصييال الخاصيية باألشييخاص
أو المنظمات التي يمك أ تسيييييييياعد في فهم قانو
تعليم األطفال ذوي اإلعاقة ووصيييييييف لالختيارات
األخر التي أخيييذتهيييا لجنييية القبول و المراجعييية
والرفض وسيييييبب رفض تل االختيارات ووصيييييف
لألسييباب األخر التي تتعلق ب قترا المدرسيية مثل
هذا اإلجراء أو رفضها لن.

يجب أ تحصييييييل المدرسيييييية علأل موافقة معلنة م
ولي أمر الطفل أو من قبل أ تقوم ببعض األمور.
وتعني الموافقة المعلنة أ ولي األمر قد حصييييييييل
علأل كل المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي و
يط لب
م ولي األمر الموافقة علين وذل باسيييييييتخدام اللغة
األم أو غير ذل م وسيييييييائل التواصيييييييل وأ ولي
األمر يفهم ويوافق ك تابة علأل النشيييييييياط ويجب أ
تصيييف الموافقة الكتابية هذا النشييياط و تتضيييم أية
تسيييييجيالت سييييييتم إذاعتها ولم  .ما يفهم ولي األمر
أ إعطاء الموافقة أمر اختياري ويمك إلغائها في
أي وقييت .وإذا أراد ولي األمر إلغيياء موافقتيين علأل
وتقوم المدرسة ب رسال إشعار كتابي مسبق إلأل ولي تلقي طفليين التعليم الخيياص والخييدمييات المتعلقيية بيين،
األمر بخمسيية أيام دراسييية علأل األقل قبل أ تقتر فيجب علين أ يقوم بذل كتابة .وإذا قام ولي ولي
اإلجراء أو ترفضن مالم يوافق ولي األمر علأل فترة األمر ب عطاء الموافقة ثم الغاها  ،ل تكو موافقتن
زمنية أقل.
ذات أثر رجعي.
ويجييب كتييابيية هييذا اإلشيييييييعييار بلغيية مفهوميية لعيياميية ويجب علأل المدرسييييية أ تحتفظ بالوثائق الخاصييييية
الجمهور ويجب كذل ترجمتها إلأل اللغة األم لولي بالجهود المعقولة للحصييول علأل موافقة ولي األمر.
األمر أو اسييتخدام وسيييلة تواصييل أخر مالم يمك ويجب أ تتضييييييم تل الوثائق سييييييجل بمحاوالت
القيام بذل بشكل واض .
المدرسييييييية الحصيييييييول علأل موافقة ولي األمر مثل
السييجالت الهاتفية بالتفصيييل ونسييخ م المراسييالت
وإذا لم تك اللغييية األم لولي األمر أو غيرهيييا م وسجالت مفصلة للزيارات التي تمت في المنزل أو
وسيييائل التواصيييل لغة مكتوبة ،يجب علأل المدرسييية مكا العمل.
أ تترجم اإلشيييييعار شيييييفويا ً أو ع طريق وسيييييائل
أخر باسيييتخدام اللغة األم لولي األمر حتأل يتسييينأل
لن فهمها .ويجب علأل المدرسيييية أ تقدم دليل كتابي
يثبت قيامها بذل .
إذا قيييام ولي األمر في أي وقيييت -بعيييد أ بيييدأت
المدرسيية تقديم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة بن
للط فل -ب ل غاء موافق تن علأل تلقي ال خد مات ،فيجب
علأل المدرسييية وقف تقديم التعليم الخاص والخدمات
المتعلقة بن للطفل .وعلأل الرغم م ذل  ،يجب علأل
المدرسة قبل وقف تقديم الخدمات للطفل إعطاء ولي
األمر إشعار كتابي مسبق.
قد ال تسيييييييتخدم المدرسييييييية رفض ولي األمر إعطاء
موافقة علأل أحد الخدمات أو األنشيييييييطة لتحرمن أو
طييفييليييين مي سييييييييييائيير الييخييييدمييييات أو الييمييزايييييا أو
األنشطةاألخر .
 التقييم األولي – قبيييل القييييام بتقييم أولي للطفيييل
لتحديد مد أهليتن كطفل ذو أعاقة بموجب قانو
تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصييييييية ،يجب
إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018

خدمات التعليم الخاص بدو موافقة ولي األمر.
إذا وافق ولي األمر في البيييدايييية علأل تلقي الطفيييل
الخيييدميييات وقيييام بعيييد ذلييي بيييالغيييائهيييا كتيييابييية لوقف
تقديمهاوذل بعد أ قامت المدرسيييية بتقديم الخدمات ،
ال يجوز للمدرسيييييية االسييييييتعانة ب جراءات الوسيييييياطة
للحصول علأل موافقة ولي األمر أو تطبيق اإلجراءات
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أ تعطي المدرسة ولي األمر إشعار كتابي مسبق
بالتقييم المقتر وتحصيييييييل علأل موافقتن المعلنة.
ويجييب علأل المييدرسيييييييية أ تبييذل جهود معقوليية
للحصيييييييول لعأل الموافقة المعلنة م أجل إجراء
التقييم األولي .وال تعني موافقيية ولي األمر علأل
إجراء التقييم األولي أيضيييا ً الموافقة علأل السيييما
للمدرسيية ببدأ تقديم خدمات التعليم الخاص للطفل.
إذا كا الطفل قاصر في الوالية و ال يقيم مع ولي
األمر ،فال يجب علأل المدرسييييية الحصيييييول علأل
موافقتيين إذا لم تتمك م العثور علييين أو إذا تم
إلغاء حقوق ولي األمر /اآلباء أو تم التنازل عنها
لشخص أخر بموجب أمر م المحكمة.
 الخدددمددات األوليددة كمييا يجييب علأل المييدرسيييييييية
الحصول علأل الموافقة المعلنة لتقديم خدمة التعليم
المبييييدئييييية الخيييياص للطفييييل .وإذا لم يرد ولي
األمرعلأل طلب الحصيييييييول علأل الموافقة المعلنة
علأل تلقي الخييدمييات ألول مرة أو رفض إعطيياء
الموافقة أو قام ب عطاء الموافقة ثم الغاها كتابة،
ل تعتبر المدرسيييية مخالفة للتعليم العام المناسييييب
المجيياني وال يجييب عليهييا دعوة لجنيية الموافقيية
والمراجعييية والرفض لانعقييياد أو تقيييدم برنيييام
التعليم الفردي للطفل.
 إعادة التقييم -يجب علأل المدرسيييييية أ تحصييييييل
علأل موافقة ولي األمر م أجل إعادة تقيم طفل
مييالم تتمك مم إثبييات إتخيياذ التييدابير المعقوليية
للحصيييييول علأل موافقة ولي األمر و تقاعس ولي
األمر في الرد عليها.
 اإلجراءات الواجبة– إذا قام ولي األمر بتسيييييجيل
الطفل في مدرسييييييية عامة ورفض إعطاء موافقة
علأل إجراء تقييم أولي للطفييل أو إعيياة تقييميين،
يجوز للمدرسة دو أ تكو ملزمة بذل أ تقيم
الطفل أو تعيد تقيمن باسييتخدام إجراءات الوسيياطة
أو ع طريق جلسيييييية اإلجراءات الواجبة .وعلأل
الرغم م إمكييانييية قي يام مييأمور الجلسيييييييية بييأمر
المدرسة بتقييم الطفل دو موافقة ولي األمر ،قد
ال يأمر مأمور الجلسة المدرسة بتقديم

الواجبيية للحصيييييييول علأل أمر م مييأمور الجلسيييييييية
لمواصلة تقديم الخدمات.
وال يجيييب تقيييديم موافقييية ولي األمر قبيييل أ تقوم
المدرسيييية بمراجعة البيانات الموجودة كجزء م تقييم
الطفل أو إعادة تقييمن أو أ تقوم المدرسييييييية باختبار
الطفل أو تقيمن مثل سيييييائر األطفال مالم يطلب موافقة
ولي األمر لجميع األطفال.
 التقييم التعليمي المستقل
إذا رفض ولي األمر قيام المدرسيييية بتقييم طفلن ،يحق
لييين أ يطليييب تقييم طفلييين دو أ ييييدفع ثم التقييم
بواسيييييييطة شيييييييخص ال يعمل في المدرسييييييية .وتعني
المصيييييروفات العامة أ المدرسييييية إما سيييييتدفع تكلفة
التقييم بالكامل أو تضم أ ولي األمر ل يتحمل ثم
تقييم الطفل .والتقييم التعليمي المستقل عبارة ع تقييم
يقوم بن شييخص مؤهل ال يعمل في المدرسيية .وعندما
يطلب ولي األمر إجراءتقييم تعليمي مسيييييييتقل ،يجب
علأل المييدرسيييييييية أ تقييدم لولي األمر معلومييات ع
معايير هذا التقييم ومكا إجراء .
يجوز للمدرسة أ تطلب م ولي األمر توضي سبب
رفضن إجراء هذا التقييم ،لك ال يمك لها بدو سبب
معقول أ تؤخر القيام بالتقييم أو ترفض القيام بن ع
طريق أ تطلييب م ولي األمر توضيييييييي سيييييييبييب
رفضن.
يحق لولي األمر أ يخضع طفلن لتقييم تعليمي مستقل
بال مقابل عندما تقوم المدرسييييييية ب جراء التقييم بدو
موافقة ولي األمر .وإذا طلب ولي األمر م المدرسيية
أ تدفع تكاليف هذا التقييم ،يجب علأل المدرسييييييية أ
تدفع ثمنن أو تطلب وساطة مأمور الجلسة بدو تأخير
غير مبرر لكي تبي أ التقييم الذي قامت بن صحي .
 معايير التقييم التعليمي المسددددتقل---إذا لم يتحمل
ولي األمر تكاليف التقييم التعليمي المستقل ،يجب
أ تشيييييييبن معايير -التي تم بموجبها إجراء التقييم
بميييا في ذلييي مكيييا التقييم ومؤهالت الممتح -
المعايير التي تسيييييييتخدمها المدرسييييييية عندما تقيم
الطفييل (بمييا يتفق مع حق ولي األمر في إجراء
التقييم التعليمي المسيييييييتقل) .باسيييييييتثناء المعايير
الموضحة أعال  ،ال يجوز

للمدرسيييية أ تفرض شييييروط أو مدد زمنية محددة أيام.
تتعلق ب جراء مثل هذا التقييم بدو مقابل.
في حالة فصييل الطفل م إلحاقن الحالي لمدة عشييرة
 قرار مأمور الجلسة ---إذا طلبت المدرسة عقد ( )10أيام دراسية خالل العام الدراسي ،يحق للطفل
جلسة بوساطة مأمور الجلسة ورأ مأمور
ممارسيية حقوق إضييافية خالل أية أيام تالية للفصييل.
الجلسة أ التقييم قد تم بشكل صحي أو أ
وإذا لم تزيد مدة الفصل التالية ع عشرة ( )10أيام
التقييم التعليمي المستقل لم يستوفي معايير
دراية متتالية ولم يغير الفصيييييييل في وضيييييييع إلحاق
الطفل (أنظر تغيير وضع إلحاق الطفل أدنا ) ،يجب
إشعار بالضمانات اإلجرائية
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علأل موظفي المدرسيية بالتشيياور مع مدرسييي الطفل
المدرسة الخاصة بهذا التقييم ،ال يجب علأل
تحديد حجم الخدمات المطلوبة لمسييياعدة الطفل علأل
المدرسة أ تدفع تكلفة هذا التقييم.
مواصيييييييلة المشييييييياركةفي مناه التعليم العام وتلبية
إجراء التقييم التعليمي المسدددددددتقددل عل نفقددة األهداف الموضيييييييحة في التقييم التعليمي المسيييييييتقل
خاصدددة  ----يحق لولي األمر أ يخضيييع طفلن للطفل.
لتقييم تعليمي مسيييييييت قل علأل نفق تن ال خاصيييييييية.
وبغض النظر ع الجهة التي تدفع تكاليف هذا  تغيير وضع االلحاق—يتغير وضع إلحاق
الطفل إذا تم فصلن لمدة تزيد ع عشرة ()10
التقييم ،يجب أ تأخذ المدرسييييية التقييم التعليمي
أيام أو إذا بلغ إجمالي مدد الفصل القصيرة
المسييتقل في الحسييبا عند إتخاذ أي قرار يتعلق
بتقديم التعليم العام المناسيييييب المجاني للطفل إذا
أكثر م عشرة ( )10أيام .وعندما تقرر
إسيييتوفأل هذا التقييم معايير المدرسييية .كما يمك
المدرسة فصل الطفل ،يجب علأل المدرسة أ
لولي األمر أ يقدم هذا التقييم كدليل في جلسيييية
تأخذ في اإلعتبار ما إذا كا سلو الطفل قد
اإلجراءات الواجبة.
تكرر بشكل أساسي في حواد سابقة ونت
عنها فصل الطفل لمرات عديدة وكذل عوامل
مثل إجمالي مدة فصل الطفل ومد قرب مدة
إجراءالتقييم التعليمي المستقل بأمر من مأمور
الفصل م بعضها .تغير مدد فصل الطفل م
الجلسة  ---إذا أمر مأمور الجلسة إجراء
وضع إلحاقن بالمدرسة علأل أساس كل حالة
التقييم التعليمي المستقل كجزء م جلسة
علأل حدة وإذا تم الطع فين يخضع لمراجعة
اإلجراءات الواجبة ،عندئذ يجب علأل المدرسة
اإلجراءات الواجبة و اإلجراءات القضائية.
أ تدفع تكاليف هذا التقييم.
إجراءات تأديبية
إذا خالف الطفل قواني التعامل الرسمية ،يجب
يجب علأل المدرسيييييية في اليوم الذي إتخذت فين
علأل المدرسة أ تتبع إجراءات تأديبية معينة
قرار بتغيير وضيييييييع إلحاق الطفل بالمدرسييييييية
وذل إذا فصلت المدرسة الطفل م إلتحاقن
بسييبب مخالفتن لقواني التعامل إشييعار ولي أمر
الحالي ويشكل هذا الفصل تغيير في وضع
الطفل بذل القرار وتعطين اإلشيييييييعار الخاص
االلتحاق ( أنظر تغيير وضع االلتحاق أدنا ).
بالضيييييمانات اإلجرائية .وفي غضيييييو عشيييييرة
فصل الطفل لمدة عشرة أيام دراسية أو أقل---
( )10أيام دراسيييييييية م إتخاذ أي قرار بتغيير
إذا خالف الطفل قواني التعامل الر سمية ،يجوز
وضيييييييع إلحاق الطفل بسيييييييبب مخالفتن لقواني
للمدرسييييييية أ تفصيييييييلن م إلحاقن الحالي لمدة
الت عامل ،يجب علأل كل م المدرسيييييييية وولي
عشيييرة ( )10أيام دراسيييية أو أقل خالل السييينة
األمر و لجنيييية القبول والمراجعيييية والرفض
الدراسيييييييية مثلما تفعل عند تأديب األطفال غير
مرجعة هذا القرار.
المعيياقي  .وال يجييب علأل المييدرسيييييييية أ تقييدم
خدمات تعليمية أثناء فترة الفصييل القصيييرة مالم
تقدم المدرسييييييية خدمات لألطفال غير المعاقي .
إذا قررت المدرسييييية أ تفصيييييل الطفل بموجب
قانو الوالية ،ل يتجاوز هذا الفصل مدة ثالثة

وعند مراجعة قرار تغيير وضييييييع إلحاق الطفل  الظروف الخاصدة  ---يجوز للمدرسية أ ت ضع
الط فل في بي ئة تعليم ية بدي لة مؤق تة ل مدة تزيد
ذو اإلعاقة بالمدرسييييييية ،يجب علأل األعضييييييياء
مراجعة كافة المعلومات ذات الصييييلة الموجودة
ع  45يوم دراسيييييي بغض النظر عما إذا كا
في ملف الطفيييل بميييا في ذلييي برنيييام التعليم
سيييييييلو الطفل نات ع إعاقتن وكا يحمألو
الفردي وأية مالحظات م قبل المدرسيييي وأية
بحوز تن سيييييييالحفي أ حد م باني ال مدرسيييييييية أو
معلومات ذات صيييييلة يقدمها ولي األمر .ويحدد
بحوزتن أو يسييتخدم مخدرات غير مشييروعة أو
إشعار بالضمانات اإلجرائية
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األعضييييياء ما إذا كا سيييييلو الطفل يرجع إلأل
تقاعس المدرسيييييييية ع تنفيذ البرنام التعليمي
الفردي للطفل أو ما إذا كا سيييييلو الطفل نات
بشكل مباشر أو جوهري ع إعاقتن.

يبيع أو يسييياهم في بيع مواد غير مشيييروعة في
المدرسة أو في أحد مبانيها أو منشآتها أو تسبب
في إصابة خطيرة ألحد الطالب في المدرسة أو
في أحد مبانيها أو منشآتها.

 عندما يكون سدددلول الطفل او اإلعاقة نات  إاا كان سددددددلول الطفل ال يرجع إل إعاقت ---
عن إعدداقتد  ---إذا كييانسيييييييلو الطفييل ذو
إذا كييا سيييييييلو الطفييل ال يرجع إلأل إعيياقتيين،
اإلعاقة نات ع إعاقتن /يجب علأل لجنة
ع ند ئذ يمك تأدي بن بنقس الطري قة ونفس ال مدة
القبول والمراجعة والرفض القيام بما يلي
المحددة للطلبة غير المعاقي ب سيييتثناء أنن يجب
القيام بتقييم وظيفي للسيييييييلو مالم قد تكو
علأل الطفل ذو اإلعاقة مواصيييييييلة تلقي خدمات
التقييم
اللجنة قد قامت م قبل ب جراء هذا
التعليم العام المجاني المناسب.
قبل إرتكاب الطفل للسييلو الذي أد تغيير
وضيييييييع إلحاقن وتنفذ خطة تدخل لضيييييييبط  بيئة بديلة  ---إذا تم فصيييييييل الطفل ذو اإلعاقة
السيييييييلو  .وفي حالة وضيييييييع خطة تدخل
م إلحاقن التعليمي الحالي إما بسيييييييبب ظروف
لضييييييبط السييييييلو  ،يجب علأل لجنة القبول
خاصييية أو بسيييبب سيييلو ال يرجع إلأل عجز ،
والمراجعيية والرفض مراجعيية هييذ الخطيية
يجيييب علأل لجنييية القبول والمراجعييية والرفض
وتعييديلهييا عنييد اإلقضييييييييياء لضيييييييبط هييذا
الخاصيييييييية بالطفل أ تحدد بيئة تعليمية بديلة
السييييلو .وإذا كا سييييلو الطفل يرجع إلأل
مؤقتيية .وسييييييييسيييييييتمر الطفييل المعيياق في تلقي
تقييياعس الميييدرسييييييييية ع تنفييييذ البرنيييام
الخدمات التعليمية حسييب الضييرورة حتي يتلقي
علأل
التعليمي الفردي للطفييييل ،يجييييب
خدمات التعليم العام المجاني المناسيييييب .ويجب
المدرسيية إتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذا
أ تمك هيذ الخيدميات الطفيل ذو اإلعياقية م
القصييييور .وفي النهاية ،ب سييييتثناء الظروف
مواصييلة المشيياركة في مناه التعليم العام علأل
الخاصيييية الموضييييحة أدنا ،يجب علأل لجنة
الرغم م كونهيييا في بيئييية أخر وم تلبيييية
القبول والمراجعة والرفض أ ترجع الطفل
األهداف المو ضحة في التقييم التعليمي المستقل
الذي تغيير وضع إلحاقن إلأل وضعن السابق
للطفل .ويجب أ يتلقأل الطفل حسب الضرورة
مييالم يتفق ولي األمر مع المييدرسيييييييية علأل
تقييم أو تشيييييييخيص وظيفي للسيييييييلو وخدمات
تغيير وضيييع إلحاق الطفل كجزء م تعديل
التدخل في السيييييييلو والتعديالت المصيييييييممة
خطة تدخل لضبط السلو .
لمعالجة السلو حتأل ال يتكرر مرة أخرة.
أحد موظفي المدرسييية قد أعرب ع مخاوفن بشيييكل
خيييياص إلأل مييييدير التعليم الخيييياص أو غير م
المشييرفي بشييأ نمط م أنماط السييلو الذي قام بن
الطفل ذو اإلعاقة.
وتعتبر المدرسيية أنها لم تك علأل دراية مسييبقة إذا
رفض ولي األمر الموافقيييية علأل إجراء التفييم
بموجيييب قيييانو تعليم األطفيييال ذوي االحتيييياجيييات
الخاصيييييية أو إذا رفض ولي األمر الخدمات المقدمة
بموجيييب قيييانو تعليم األطفيييال ذوي االحتيييياجيييات
الخاصة فيما يتعلق بالطفل ذو اإلعاقة أو إذا تم تقييم
الطفييل وتحييديييد عييدم أهليتيين لتلقي خييدمييات التلعيم
الخاص.

 جلسة عاجلة لإلجراءات الواجبة –إذا لم يوافق
ولي األمر علأل أي قرار يتخييذ بشييييييييأ إجراء
تييأديبي  ،يحق ليين طلييب عقييدجلسييييييييية عيياجليية
لاجراءات الواجبة .باإلضييييييييافة إلأل ذل  ،إذا
كانت المدرسييييية تعتقد أ اإلبقاء علأل طفل في
إلحاقن الحالي سيييينت عنن بشيييكل مؤكد إصيييابة
الطفل ذو اإلعاقة أو إصييييييييابة األخري  ،يجوز
للمدرسييييية طلب عقدجلسييييية عاجلة لاجراءات
الواجبة .ويجب أ تنعقد الجلسييييية في غضيييييو
ع شري ( )20يوم درا سي م تاريخ طلب عقد
تل الجلسييييييية .ويجب علأل مأمور الجلسييييييية أ
يصيييييدر قرار في غضيييييو عشيييييرة ( )10أيام
دراسيييييييييية بعييد الجلييية .ومييالم يتفق ولي األمر
والمييدرسيييييييية علأل خالف ذلي  ،يجييب أ يبقأل إذا أعطأل ولي األمر موافقتييين المبيييدئيييية علأل تلقي
الطفييل ذو اإلعيياقيية في البيئيية التعليمييية البييديليية طفلن الخدمات ثم قام بألغاها كتابة فيما بعد وذل
إشعار بالضمانات اإلجرائية
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المؤقتة حتأل يصيييييدر مأمور الجلسييييية قرار أو
حتأل تنهي مدة إل حا قن بالبي ئة التعليم ية ال بدي لة
المؤقتة بالمدرسة أيهما يحد أوالً.
وعندما تطلب المدرسييييييية عقد جلسييييييية عاجلة
لاجراءات الواجبة ،يجوز لمأمور الجلسيييييية أ
يأمر باستمرار وضع الطفل ذو اإلعاقة في بيئة
تعليمية بديلة مؤقتة مناسبة لمدة ال تزيد ع 45
يوم دراسييي وذل إذا كا اإلبقاء علأل البرنام
التعليمي الفردي للطفل ذو اإلعاقة سيييييؤدي إلأل
إصييييييييابة الطفل أو إصييييييييابة األخري  .ويجوز
لمأمور الجلسييييية وضيييييع الطفل في بيئة تعليمية
بديلة مؤقتة حتأل لو كا سوء سلو الطفل نات
ع إعييياقتييين .وبيييدالً م ذلييي  ،يجوز لميييأمور
الجل سة أ يقرر أعادة الطفل إلأل إلحاقن ال سابق
الذي تم فصلن منن.
حماية األطفال الاين لم يتم إعتبارهم مؤهلين بعد
للتعليم الخاص ---إذا علمت المدرسة أ الطفل كا
ذو إعيياقيية قبييل السيييييييلو الييذي أد إلأل اإلجراء
التأديبي ،عندئذ يتمتع الطفل بكافة الحقوق والحماية
التي يتمتع بها الطفل ذو اإلعاقة بموجبقانو تعليم
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .وتعتبر المدرسة
قد علمت بشييييكل مسييييبق إذا أعرب ولي األمر ع
قلقن كتابة إلأل مدرس أو إداري بالمدرسيييييية بشييييييأ
حاجة الطفل للتعليم الخاص والخدمات المتلعقة بن
أو أ ولي األمر طلييب إجراء تقييم لطفليين بموجييب
هذا القانو أو أ المدرس أو الطفل ذو اإلعاقة أو

بعد أ قامت المدرسييييية بتقديم تل الخدمات ،فيعتبر
ذ ل رفض لل خد مات الم قد مة بمو جب قانو تعليم
األطفال ذوي االحتياجات الخاصييييييية وقد يخضيييييييع
الطفل إلجراءات تأديبية التي تسييييييري علأل األطفال
بدو إعاقة ول يسيييتحق للحماية التي تمن بموجب
القانو المذكور.
وإذا طلب ولي األمر إجراء تقييم أولي لطفلن خالل
الفترة التي يخضيييييييع فيها إلجراءات تأديبية ،يجب
إجراء هذا التقييم بشييييييي كل سيييييييريع .وحتأل إكت مال
التقييم ،يظل الطفل في اإللحاق التعليمي الذي تحدد
سلطة المدرسة والتي يمك أ تتضم وقف الطفل
أو طرد بدو تلقي خدمات تعليمية.
 اإلحالة إل و  ----ال يمنع قانو تعليم األطفال
ذوي اإلعاقة المدرسييييييية م إبال السيييييييلطات
المختصة ع جريمة يرتكبها الطفل ذو اإلعاقة
أو يمنع تنفيذ قانو الوالية و السلطات القضائية
م ممارسيييييية مسييييييؤولياتهم فيما يتعلق بتطبيق
القانو الفيدرالي أو قانو الوالية علأل الجرائم
التي يرتكبهييا الطفييل ذو اإلعيياقيية .وإذا ابلغييت
المدرسة ع جريمة ارتكبها الطفل ذو اإلعاقة،
يجب علأل المدرسة أ تضم إرسال نسخ م
سجالت التعليم الخاص والسجالت التأديبية كي
تراجعها السيييلطات التي تتلقأل تقارير المدرسييية
بشييييييييأ الجرائم .وعلأل الرغم م ذ ل  ،يجوز
فقط إرسيييييييال تل السيييييييجالت فقط بالقدر الذي
يسيييييييم بيين قييانو الحقوق التلعيمييية لألسيييييييرة
والخصوصية.

 حماية المعلومات والتخلص منها  --يجب علأل
 السجالت التعليمية
المدرسيييية أ تحمي سييييرية سييييجالت الطفل ذو
السيييييييجالت التعليمية هي تل السيييييييجالت التي
اإلعيياقيية التي جمعتهييا وكييذلي مراحييل التخزي
تتعلق بشكل مباشر بطفل وتحتفظ بها المدرسة
واإلفصييييا والتلف .وتعني السييييجالت التعليمية
أو الطرف الذي يقوم بدور المدرسييية مع رعاية
نوع السييييجالت الواردة في سييييجالت التعليم في
بعض اإلسيييييييتثنيييياءات المحييييددة في FERPA
قانو اللوائ الفيدرالية رقم  34الباب رقم .99
ولوائحها المعدلة في المادة رقم  34م قانو
يجب علأل المدرسييية أ تخبر ولي األمر /الوالد
اللوائ الفيدرالية.
بيالوقيت اليذي لم تعيد فيين المعلوميات الموجودة
 إشدددددعار للوالدين  ---يجب علأل الهيئة التعليمية
في سيييييييجل طفلن مطلوبة لتقديم خدمات تعليمية
لوالية تكسييياس أ تعطي إشيييعار إلخبار والدي
لن .ويجب علأل المدرسييييييية أ تتخلص م تل
الطفل ذو اإلعاقة بشكل تام وكاف بشأ سرية
المعلومييات بنيياء علأل طلييب ولي األمر ميياعييدا
المعلومات التي يمك تعريفها شيييخصييييا ً بما في
االسم والعنوا ورقم الهاتف والدرجات وسجل
ذل وصييييييف للغة األم للمجموعات السييييييكانية
الحضور والفصول التي تم حضورها ومستو
المتنوعة التي تم بها إرسييييييييال اإلشيييييييعار في
الصييييف والسيييينة الدراسييييية اللتا تما إتمامهما.
الوالييييية ووصيييييييف لألطفييييال التي تتعلق بهم
ويقصيييييد بالتخلص م المعلومات التلف المادي
المعلومات التي يمك تعريفها شييييخصيييييا ً ونوع
إشعار بالضمانات اإلجرائية
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لها أو إزالة المعرفات الشخصية م المعلومات
حتأل ال يتم تعريف المعلومات الشييييخصييييية بعد
ذل .

المعلومات المطلوبة والطرق المسيييييييتخدمة في
جمع المعلوميات بميا في ذلي المصييييييييادر التي
جمعييت منهييا المعلوميات واالسيييييييتفييادة م تلي
المعلومات وملخص للسييييييياسييييييات واإلجراءات
التي يجب علأل الهيئات المشيييييييياركة أ تتبعها  أنواع السدددجالت وأماكنها  ---يحق لولي األمر
أ يطلب ويحصيييييييل علأل قائمة بأنواع وأماك
فيما يتعلق بالتخزي واإلفصا للغير واإلحتفاظ
السيييييييجالت التعليمية التي جمعت ها المدرسيييييييية
بالمعلومات التي يمك تعريفها شيييخصييييا ً وتلفها
وتحتفظ بها وتستخدمها.
ووصيييييييف لجميع حقوق الوالييييدي واألطفييييال
المتعلقيية بتل ي المعلومييات بمييا في ذلي الحقوق
الممنوحيية بموجييب قييانو تعليم األطفييال ذوي  اإلطالع السددجالت التعليمية والجداول النمنية-
اإلعاقة ولوائحن النافذة القانو رقم  34للوائ
 -يحق لولي األمر أ يراجع كافة السيييييييجالتالتعليمية الخاصييييييية بطفلن بما في ذل األجزاء
الفيدرالية الباب رقم .99
التي تتعلق بالتعليم الخاص .ويجوز للمدرسييييييية
تت ضم المعلومات التي يمك تعريفها شخ صيا ً
أ تفترض أ ولي األمر /واليييد الطفيييل يتمتع
بسييييييلطة مراجعة وفحص السييييييجالت التعليمية
ما يلي اسيييييم الطفل واسيييييم ولي األمر بصيييييفتن
الخاصيية بطفلن مالم تخطر المدرسيية ولي األمر
الوالد واسم عضو أخر في األسرة وعنوا ولي
بأنن ال يتمتع بالسيييييييلطة بموجب قانو الوالية
األمر والتعريف الشييخصييي (مثل رقم الضييما
السييييياري في حالة الوصييييياية أو اإلنفصيييييال أو
االجتميياعي) أو أي معلومييات أخر تسيييييييهييل
الطالق .كما يمك لولي األمر أ يصر للغير
التعرف علأل الطفل بتأكيد معقول.
بمراجعة سييجل طفلن .وعندما يطلب ولي األمر
مراجعة السيييييييجالت ،يجب علأل المدرسييييييية أ
قبل القيام بأي نشيييييييياط رئيسيييييييي لتحديد هوية
تقدمهم بدو أي تأخير وفي أي اجت ماع للجنة
الطفل ،يجب نشيير اإلشييعار أو اإلعال عنن في
القبول والمراجعيييية والرفض أو في جلسيييييييييية
الجرائد أو غيرها م وسائل اإلعالم أو كالهما
إجراءات واجبييية أو جلسييييييييية قرار و اليجوز
مع القيام ب شييييعار الوادلي بشييييأ النشيييياط الذي
للمدرسة في إي حال م األحوال أ تتأخر ع
سييييييييتم القيام بن لتحديد األطفال الذي يحتاجو
تقديم سيييييييجالت الطفل ل مدة تزيد ع  45يوم
تعليم خاص وال خد مات المتصييييييي لة بن و كذ ل
شمسي بعد طلب اإلطالع عليها.
تعريف هويتهم وتقيمهم.
 المعلومدددات المتعلقدددة بدددأك ر من طفدددل  ---إذا
تتضيييييم أي سيييييجل تعليمي معلومات ع أكثر
م طفييل ،يحق لولي األمر  /والييد الطفييل أ
يفحص ويراجع المعلومات المتعلقة فقط بالطفل
أو يطلع عليها فقط.
 التوضدديو والنسددل والرسددوم  ---إذا طلب ولي
األمر السيييييييجالت التعليمييية لطفليين،يجييب علأل
المدرسييية أ توضييي وتفسييير السيييجالت بشيييكل
معقول .كما يجب علأل المدرسيييييية أ تقدم لولي
األمر نسييخ م تل السييجالت إذا كانت تل هي
الطريقيييية الوحيييييدة لاطالع علأل السيييييييجالت
ومراجعتهييا .وال يجوز للمييدرسييييييييية أ تطلييب
رسيييييييوم م ولي األمر مقييابييل البحي ع أييية
سيييييييجالت تعليمييية للطفييل أو إرجيياعهييا .وعلأل
إشعار بالضمانات اإلجرائية
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يجب أ تحتفظ المدرسة بسجل لكل شخص (ماعدا
ولي األمر وموظفي المدر سة الم صر لهم) يراجع
السيييجالت التعليمية الخاصييية للطفل مالم يوافق ولي
األمر علأل اإلفصيييييا ع المعلومات الشيييييخصيييييية
لطفلن .ويجب أ يتضم هذا السجل اسم الشخص
وتيييياريخ اإلطالع علأل السيييييييجالت والغرض م
إطالع الشخص المصر لن باستخدامها.
ويجب أ يتحمل موظفي المدرسة مسؤولية ضما
سرية أية معلومات شخصية .ويجب أ يتلقي جميع
األفراد الذي يجمعو المعلومات الشيييخصيييية للطفل
أو يسيتخدموها تدريب أو معلومات تتعلق بسييا سات
وإجراءات الوالييية التي تتعلق بييالسيييييييرييية بموجييب
قانو تعليم األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة وقانو تعليم
األفراد ذوي اإلعاقة .ويجب علأل كل مدرسييييييية أ
تحتفظ لغرض اإلطالع العام بقائمة حالية بأسيييييييماء
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الرغم م ذل ،يجوز للمدرسيية أ تطلب رسييوم
م ولي األمر مقابل نسيييخ تل السيييجالت وذل
إذا لم تك تكلفة الرسييييييوم مرتفعة بحي تمنع
م اإلطالع علأل السجالت.

ووظائف موظفي المدرسييييييية الذي قد يتطلعوا علأل
المعلومات الشخصية للطفل.
 تعددديددل السدددددددجالت  ---إذا رأ ولي األمر أ
السييجالت التعليمية للطفل غير دقيقة أو مضييللة
أو تخييالف حقوق الطفييل ،يجوز لوي األمر أ
يطلب م المدرسيييية تعديل تل البيانات .ويجب
علأل المدرسييييييية خالل فترة معقولة أ تقرر ما
إذا كانت سيييييتعدل البيانات أم ال .وإذا رفضيييييت
المدرسيييية تعديل المعلومات أو البيانات حسييييبما
طلييب منهييا ،فيجييب عليهييا أ تبليغ ولي األمر
برفضيييها وبحق في عقد جلسييية م أجل تعديل
البيانات في السيييييييجالت .وتنعقد جلسييييييية محلية
بموجب قانو تعليم األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة
وال تنعقد جلسيية إجراءات واجبة بموجب قانو
األفراد ذوي اإلعاقة أمام مأمور جلسة محايد.
وإذا قررت المدرسييييييية نتيجة الجلسييييييية أ
المعلومات الواردة بالسجالت غير دقيقة أو
مضييييللة أو مخالفة لخصييييوصييييية الطفل ذو
اإلعاقة أو غيرها م الحقوق ،يجب عليها
تغيير تلي المعلومييات أو البيييانييات وتخطر
ولي األمر كتابة بذل  .وإذا قررت المدرسة
نتيجييية الجلسيييييييييية أ المعلوميييات الواردة
بالسييجالت غير دقيقة أو مضييللة أو مخالفة
لخصوصية الطفل ذو اإلعاقة أو

غيرها م الحقوق ،يجب علأل المدرسية أ
تخطر ولي األمر بحقن في الحصيييييول علأل
بييييا يعلق علأل المعلوميييات أو البييييانيييات
الواردة في سيييييييجييل طفليي طييالمييا تحتفظ
المدرسييية بسيييجل الطفل أو بالجزء موضيييع
الخالف.
وإذا الغأل ولي األمر موافقتن كتابة بشيييييييأ
تلقي طفلن خدمة التعليم الخاص والخدمات
المتعلقة بها بعد أ بدأت المدرسيية في تقديم
تل الخدمات لطفلن ،ال يجب علأل المدرسة
أ تعدل السييجالت التعليمية للطفل م أجل
إزالة أية إحاالت إلأل تلقي سيييييييابق م قبل
الطفيييل لخيييدميييات التعليم الخييياص .وعلأل
الرغم م ذل  ،مازال يحق لولي األمر أ
يطلب م المدرسة أ تعدل سجالت الطفل
إذا رأيت أ المعلومات الواردة بالسيييجالت
غير دقيقة أو مضللة أو مخالفة لخصوصية
الطفل ذو اإلعاقة أو غيرها م الحقوق.

إحالة م المدرسييييييية العامة ،قد تطلب المحكمة أو
مأمور الجلسيييييية م المدرسيييييية العامة تعويض ولي
األمر ع رسيييوم تسيييجيل طفلن إذا وجدت المحكمة
أو مأمور الجلسيية أ المدرسيية العامة لم تقدم التعليم
العام المجاني المناسييب للطفل في الوقت المحدد قبل
ذل التسييييييجيل وأ االلحاق بالمدرسيييييية الخاصيييييية
مناسييييييب .وقد ير مأمور الجلسيييييية أو المحكمة أ
التسييييييجيل أو االلحاق بالمدرسيييييية مناسييييييب حتأل لو
اسييتوفي هذا التسييجيل أو االلحاق بالمدرسيية معايير
الوالية التي تسيييييييري علأل التعليم الذي تقدمن هيئة
تعليم والية تكساس والمدارس.
 قيود عل التعويضددددددددات  ---يجوز تخفيص أو
رفض تكلفة التعويضييييات الموضيييحة في الفقرة
أعال إذا في أحييييد اجتميييياع للجنيييية القبول
والمراجعة والرفض الذي حضييييييير ولي األمر
قبل نقل طفلن م المدرسيية الخاصيية أو أ ولي
األمر لم يخبر لجنة القبول والمراجعة والرفض
أنن يرفض التسجيل أو االلحاق المقتر م قبل

 إطالع الغير عل السددددددجالت التعليمية  ---يسييييييم
قانو تعليم األطفال ذوي اإلعاقة لبعض األفراد بما
في ذل موظفي المدرسييييية باإلطالع علأل سيييييجالت
الطفل ذو اإلعاقة بدو الحصيييييول علأل موافقة ولي
األمر .وخالف ذل  ،يجب الحصيييييييول علأل موافقة
ولي األمر قبل الكشيييف ع المعلومات الشيييخصيييية
للطفل أمام الغير.

يجب الحصيييييييول علأل موافقة ولي األمر أو موافقة
الطفل المؤهل الذي بلغ سيييي الرشييييد بموجب قانو
الوالية قبل اإلفصيييييا ع المعلومات الشيييييخصيييييية
للطفل لموظفي الهيئات المشاركة التي توفر خدمات
االنتقال أو تدفع تكاليفها .إذا كا الطفل ذو اإلعاقة
يلتحق أو ينوي أ يلتحق بها بمدرسة خاصة ال تقع
في نفس المنطقيية التعليمييية التي يسيييييييك بهييا ولي
األمر ،يجب الحصييييييول علأل موافقة ولي األمر قبل
الكشييييف ع أية معلومات شييييخصييييية تتعلق بالطفل
أمام المسيييييييؤلي في المنطقة التعليمية التي تقع فيها
المدرسييية الخاصييية والمسيييؤلي في المنطقة التعليمية
التي يقط بها ولي األمر.

إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018
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 قيددام الوالدددين بددولحدداق وتسدددددددجيددل طفلهم في
مدرسة خاصة
يتمتع ولي األمر بحقوق محددة عندما يقوم طواعيا ً
ب لحاق طفلن بمدرسييييية خاصييييية .وال يقضيييييي قانو
تعليم األطفال ذوي اإلعاقة بأ تدفع المدرسة العامة
تكلفة التعليم بما في ذل التعليم الخاص والخدمات
المتعلقة بن للطفل ذو اإلعاقة في المدرسييية الخاصييية
وذل إذا قدمت المدرسييية الخاصييية تعليم عام مجاني
مناسييب وقرر ولي األمر تسييجيل طفلن في مدرسيية
أو مؤسييييسيييية خاصيييية .وعلأل الرغم م ذل  ،يجب
علأل المدرسة العامة التي تقع فيها المدرسة الخاصة
أ تدرج الطفل ضيييييييم األطفال الذي يجب تلبية
احتييياجتهم الخيياصيييييييية بموجييب أحكييام قييانو تعليم
األطفال ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باألطفال المسييجلي
في مدارس خاصة.
 قيددام الوالدددين بددولحدداق وتسدددددددجيددل طفلهم في
مدر سة خا صة عند الخالف ب شأن التعليم العام
المجاني المناسب
يكو لولي األمر حقوق محددة عندما يسييييييجل طفلن
بمدرسييية خاصييية بسيييبب اختالفن مع مدرسييية عامة
تتعلق بتوفير برنييام منيياسيييييييييب للطفييل .وإذا تلقي
الطفيييل ذوي اإلعييياقييية في السيييييييييابق تعليم خييياص
والخدمات المتصيييييلة بن بموجب سيييييلطة المدرسييييية
العامة وقرر ولي األمر تسجيل طفلن في حضانة أو
مدرسة إعدادية او ثانوية خاصة بدو مواقفة أو

المييدرسييييييييية العيياميية لتقييديم خييدميية اتلعيم العييام
المجاني المناسيييييب للطفل بما في ذل توضيييييي
مخاوف ولي األمر ونيتن في تسييييييجيل طفلن في
مدرسيييييييية خاصيييييييية دو أ يتحمل تكلفة ذل
أو عشيييييييرة ( )10أيام عمل علأل األقل بما في
ذلي األجييازات التي تحييد يوم العمييل أو قبييل
نقل طفلن م المدرسيييية العامة أو عدم قيام ولي
األمر ب عطاء شيييييييعار كتابي للمدرسييييييية العامة
بشييييييييأ تل المعلومات أو قبل نقل الطفل م
المدرسييية العامة قامت المدرسييية العامة ب عطاء
إشييييعار كتابي مسييييبق إلأل ولي األمر بنيتها في
تقييم الطفل بما في ذل بيا مناسيييييييب ومعقول
بشييييأ غرض التقييم لك ولي األمر تخلف ع
إحضييييييييار طفلن للتقييم أو أ المحكمة تر أ
تصرفات ولي األمر غير مقبولة.
وعلأل الرغم م ذلي  ،ال يجييب تخفيض تكلفيية
التعويض أو رفضها بسبب التقاعس ع إرسال
اإلشيييعار إذا منعت المدرسييية العامة ولي األمر
م إرسييال اإلشييعار أو أ ولي األمر لم يسييتلم
اإلشييعار الخاص بمسييؤوليتن ع تقديم اإلشييعار
الموضييي أعال أو أ االلتزام بالشيييروط أعال
سيؤدي إلأل إلحاق ضرر مادي بالطفل .وحسب
ما يتراء للمحكمة أو مأمور الجلسة ،ال يجوز
تخفيض تكلفة التعويض

بسيييييييبب التقاعس ع إرسيييييييال اإلشيييييييعار
المطلوب إذا كييييا ولي األمر أمي أو ال
يسيييييييتطيع الك تا بة بالل غة اإلنجليز ية أو أ
االلتزام بال شروط أعال سيؤدي إلأل ضرر
عاطفي خطير للطفل.
 انتقال حقوق الوالدين
تنتقييل جميع حقوق الوالييدي المتوجبيية بقييانو
تعليم األطفييال ذوي اإلعيياقيية إلأل الطفييل عنييد
بلوغن س ي الرشييد .ويعتبر س ي الرشييد بموجب
قانو والية تكسييييييياس بلو  18عام .بالنسيييييييبة
لمعظم األطفال ،تنتقل كافة حقوق الوالدي التي
تم مناق شتها في هذا ال سند إلأل الطفل عند بلوغن
سييي  18عام .وعندما تنتقل حقوق الوالدي إلأل
الطالب الراشييد يكو لن الحق في إتخاذ قراراتن
التعليمييية ،ومع ذل ي يتوجييب علأل المييدرسيييييييية
إرسيال إشيعارات تتعلق باجتماعات لجنة القبول
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 بدائل الوصددداية يجب علأل المدرسييية الحكومية
االلتزام بو كالة قانون ية أو ات فاق ية ات خاذ قرار
مدعومة سارية ينفذها الطالب الراشد.

 اإلشددددعارات والمعلومات الالنمة  ---يجب أ
تقوم المدرسييية الحكومية عند بلو طفل سييي
 17عامًا أو قبل ذل  ،بتقديم إشييييعار كتابي ل
ولطفليي يصيييييييف نقييل حقوق الوالييدي  ،وأ
يتضييم المعلومات الخاصيية بالوصيياية وبدائل
الوصييييييياية ،بما في ذل اتفاقيات اتخاذ القرار
المدعومة والخدمات التي قد تساعد طفل علأل
ً
وبداية م العام الدراسي
بشكل مستقل.
العيش
ٍ
التعليمية لألتحاد
تكساس| قسم
الهيئة التعليمية لوالية
والوالية ال ت عليم
برنييييا م
ياسةييييب أ
،2019الس يج
-2018
ً
أيضيييييييا أ المدرسييييييية
الفردي لطفل أ يب ّي
الحكومية قد قدمت تل المعلومات.

والمراج عة الرفض وكذل إشيييييييعارات كتابية
مسبقة .وعلأل الرغم م ذل  ،يجوز لولي األمر
حضيييييييور ت ل االجت ما عات مالم يقوم ال طا لب
الراشد أو المدرسة بدعوتن بشكل خاص أو مالم
يمنح طالب الراشييييد هذا الحق بموجب اتفاقية
إتخاذ قرار مدعوم.
 تعيين وصدددددددي من قبل المحكمة عل الطالب
الراشدددد  ---إذا عينت إحد المحاكم ولي األمر
أو شييييخص أخر وصييييي شييييرعي علأل الطالب
الراشييييييييد ،ل تنتقل الحقوق الممنوحة بموجب
قانو تعليم األطفال ذوي اإلعاقة إلأل الطالب
الرا شد .و ستنتقل الحقوق إلأل الو صي ال شرعي
علأل الطالب الراشد.
 سجن الطالب الراشد  ---في حالة حبس الطالب
الراشيييييييد ،تنتقل كافة الحقوق الممنوحة بموجب
قانو تعايم األطفال ذوي اإلعاقة إلأل الطالب
الراشييييييد عند بلوغن سيييييي  .18ول يحق لولي
األمر تلقي إشعارات كتابية مسبقة تتعلق بالتعليم
الخاص.
 الطالب الراشدددددين قبل بلو سددددن  ---18ينت
ع شييروط معينة موضييحة في الفصييل  13م
قانو األسيييرة لوالية تكسييياس أ يصيييب الطفل
راشييد قبل بلو سي  18سيينة .إذا أصييب الطفل
طالب راشييد بموجب هذا الفصييل ،تنتقل الحقوق
الممنوحيية بموجييب قييانو تعليم األطفييال ذوي
اإلعاقة إلأل الطفل في ذل الوقت.

 حل الخالفات
يمك احيانا ً أ تختلف مع اإلجراءات التي تتخذها
المييدرسييييييييية والتي تتعلق بخييدمييات التعليم الخيياص
المقيدمية للطفيل .كميا يفضييييييييل التعياو مع موظفي
المدرسيييية لحل الخالفات التي تحد  .ويجوز ل أ
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 نمواج الطلب المطلوب.
 يجدددب أن يتعلق النناع بددداجتمددداع لجندددة
القبول والمراجعدددة والرفي حيدددت لم يتم
التوصدددل إل اتفاق مشدددترل بشدددأن إحد
العناصدددر المطلوبة لبرنام التعليم الفرد
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تسأل المدرسة ع الخيارات المتعلقة بحل النزاعات
التي ت قدم ها للوالدي  .وت قدم الهي ئة التعليم ية لوالية
تكسيياس أربعة خيارات رسييمية لحل خالفات التعليم
الخييياص تسيييييييهييييل برنيييام التلعيم الفردي للواليييية
خدمات الوسيييياطة وإجراءاتة حل الشييييكو الخاص
بالتعليم الخاص وبرنام جلسة
اإلجراءات الواجبة.
 استعالمات التعليم الخاص
إذا احتجييت معلومييات ع مسييييييييائييل تتعلق بييالتعليم
الخاص ،يمكن االتصييال بمركز اسييتعالمات التلعيم
الخييياص علأل رقم 1-855-SPEDTEX (1-855-
) .773-3839إذا اتصيييييييليييت بنفس الرقم وتركييت
رسييالة ،سيييقوم شييخص ما بالرد علأل مكالمت أثناء
سييييييياعات العمل الرسيييييييمية .ويمك لألصيييييييماء أو
األشيييييييخاص الذي يواجهو صيييييييعوبات في التعلم
االتصيييال بالرقم الصيييوتي أعال باسيييتخدام أداة تلقي
الرسائل علأل .7-1-1
 تسهيل برنام التعليم الفرد
يقضيييييي قانو الوالية الصيييييادرة بتاريخ  2013بأ
تقوم الهيئة التعليمية لوالية تكسيياس ب نشيياء مشييروع
تسيييييهيل برنام التعليم الفرد للوالية لتقديم منسيييييقي
متقلي لبرنيييام التعليم الفردي م أجيييل تنسييييييييق
اجتميييياع لجنيييية القبول والمراجعيييية والرفض مع
أطراف النزاع بشأ القرارات المتعلقة بتقديم التعليم
العام المجاني المناسييب لألطفال ذوي اإلعاقة .وفيما
يلي الشييييييروط التي يجب إسييييييتيفاءها للهيئة التعليمة
لوالية تكساس م أجل توفير منسق مستقل
 يجب علأل ولي األمر والمدرسة إستيفاء











وتوافق اللج نة ال ماكورة عل إ عادة ع قد
االجتماع.
يجددب عل ولي األمر والمدددرسددددددددة تقدديم
نموذج الطلب المطلوب خالل خمسيييييية أيام
شيمسيية م اجتماع لجنة القبول والمراجعة
والرفض الذي انتهي ب عدم التوصييييييييل إلأل
اتفاق ويجب أ يحضر المنسق في الموعد
المحدد إلعادة االجتماع.
يجييب اال يتعلق النواع بتحييديييد ظيياهرة أو
تحديد بيئة تعليمية بديلة ومؤقتة.
يجب عدم اشييييترا ولي األمر والمدرسييية
في وساطة تعليم خاص في نفس الوقت.
يجييييب اال تكو موضيييييييوعييييات الخالف
موضيييييييوع شيييييييكو للتعليم الخيييياص أو
موضييييييوع جلسيييييية إجراءات واجبة للتعليم
الخاص.
يجييب علأل ولي األمر والمييدرسييييييييية عييدم
مشيييياركتهم في تنسيييييق برنام تعليم فردي
بخصيييييييوص نفس الطفل في نفس السييييييينة
الدراسيييييية م تقديم الطلب الحالي م أجل
تنسيق برنام التعليم الفردي.
يمك الحصول علأل نموذج الطلب
المطلوب باللغة اإلنجليزية واألسبانية م
http://tea.texas.gov/Curriculm and
Instructional Programs/Special
Education /Programs and Services
/Individualized Education Program
Facilitation

كما يتوفر هذا النموذج حسيييييييب الطلب م
الهيئيية التعليميية لوالييية تكسيييييييياس .ويمك
االطالع علأل معلومات االتصيييال الخاصييية
بالهيئة التعليمة لوالية تكساس في نهاية هذا
السند.


خدمات الوساطة
 إجراءات حل شكو التعليم الخاص
تعتبر خدمة الوسييياطة م الخيارات المتاحة التي تسيييتخدم
تعتبر إجراءات حل شيييييييكوي التعليم الخاص
في حل الخالفات المتعلقة بتحديد هوية الطفل ذو اإلعاقة
لد الهيئة التعليمية لوالية تكسيياس خيار أخر
و تقييمن و تسجيلن التعليمي والتعليم العام المجاني المناسب
المقدم لن .وإذا اتفقت مع المدرسة علأل المشاركة في جلسة
لحييل النزاعيات المتعلقيية بيالتعليم الخيياص .إذا
وسييييييياطة ،تقوم الهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس ب عداد
رأيت أ هيئة عامة تخالف شيييييييروط التعليم
الترتيبات ودفع تكلفة الوساطة .واليجوز استخدام الوساطة
الخاص ،يمكن ارسييييييال شييييييكو كتابية إلأل
م أجل تأخير جلسة اإلجراءات الواجبة
الهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس علأل العنوا
في حالة طلب عقد جلسيييييية وسيييييياطة أو جلسيييييية إجراءات
المذكور في نهاية هذا السييييند .كما يجب علي
واجبة ،يقوم أحد موظفي الهيئة التعليمية لوالية تكساس
ارسييال شييكو إلأل الطرف الذي تشييتكي منن.
قضيييائية بموجب قانو الوالية للفصيييل في قضيييايا م هذا
ويجوز ألي شيييخص تقديم شيييكو لد الهيئة
القبيل أو في محكمة إقليمية فيدرالية .يمكن اإلطالع علأل
التعليمية لوالية تكسييييياس .وسيييييوف يبدأ الخط
مزيد م المعلومات بشييأ إجراءات الوسيياطة علأل الموقع
الرسمي للهيئة التعليمية لوالية تكساس
الزمني يوم الع مل ال تالي م يوم تلقي الهي ئة
التعليمية لوالية تكساس الشكو .
الشكووالواليةالتي كتبتها المخالفة
ويجب أ
تصفلألتحاد
ياسة التعليمية
الهيئة التعليمية لوالية تكساس| قسم الس
إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018
التي حدثت قبل تاريخ تلقي الشيييكو بأقل م
عام .ويجب أ تتضم الشكو ما يلي بيا
يفيد بمخالفة الهيئة العامة ألحد شيييروط التعليم

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
أو حرمان منها أو حرمان م أية حقوق أخر بموجب
قانو تعليم األطفال ذوي اإلعاقة.وتعرض الهيئة التعليمية
لوالية تكساس خدمات الوساطة تلقائيا ً في كل مرة يتم فيها
طلب عقد جلسيية إجراءات واجبة .لك يجوز ل أ تطلب
خدمات الوسيياطة في أي وقت يحد فين خالف بين وبي
المدرسة بشأ برنام التعليم الخاص للطفل.
ال يجوز أ يكو الوسييييييطاء موظفي لد الهيئة التعليمية
لوالية تك ساس أو لد أية مدر سة في والية تك ساس و م
غير المقبول أ يكو لهم مصيييييلحة شيييييخصيييييية أو مهنية
تتعييارض مع موضيييييييوعيتهم .ويعتبر الوسيييييييطيياء مهنيي
مؤهلي ومدربي علأل حل النزاعات وعلأل دراية بقواني
التعليم الخاص .ويجب أ يتسم دور الوسيط بالموضوعية
وال ينحاز ألي طرف أثناء الوساطة .وتهدف الوساطة إلأل
مسييييياعدت والمدرسييييية علأل التوصيييييل إلأل حل يرضيييييي
الطرفي .
ً
ويوجد حاليا قائمة بالوسطاء علأل الموقع التالي
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
وإذا اتفقت مع المدرسيية علأل الوسيياطة ،يمك لكما االتفاق
علأل وسييييط معي أو تعي وسييييط بشيييكل عشيييوائي .وفي
جميع األحوال ،سييييقوم الوسييييط باالتصيييال ب علأل الفور
م أ جل اإل عداد لجلسيييييييية الوسييييييييا طة في م كا ومو عد
مناسيييييبا  .ويجب أ تتسيييييم المناقشيييييات التي تجري أثناء
جلسيية الوسيياطة بالخصييوصييية وال يمك اسييتخدامها كدليل
في جلسييييييية إجراءات واجبة في المسيييييييتقبل أو في دعو
قضائية.
يمكن اإلطالع علأل مزيد م المعلومات بشأ إجراءات
الشكو علأل الموقع الرسمي للهيئة التعليمية لوالية
تكساس http//tea.texas.gov/index4.aspx?=50
87

وإذا رأت الهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس أ الهيئة
العامة خالفت أحد شيييييييروط التعليم الخاص ،يجب أ
تطلييب م الهيئيية العيياميية إتخيياذ إجراءات منيياسيييييييبيية
لمعالجة تل المخالفات بما في ذل القيام بأنشيييييييطة
مسييييياعدة تقنية ومفاوضيييييات وإجراءات تصيييييحيحية.
ويمك أ تتضيييييييم اإلجراءات التصيييييييحيحيية تقييديم
خدمات م أجل تعويض الخدمات التي لم يتم تقديمها
في السييييييييابق لطفل معي أو لمجموعة أطفال وتقديم
خدمات مناسيييييييبة في المسيييييييتقبل لجميع األطفال ذوي
اإلعييياقييية .وتعتبر قرارات الهيئييية التعليميييية لواليييية
تكسياس بشيأ الشيكو نهائية وال يمك الطع عليها.
وعلأل الرغم م ذل  ،فأ تقديم شكو ال يحرم م
حق طلب عقد جلسيييييية وسيييييياطة أو جلسيييييية إجراءات
واجبة.

إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018

\
علأل أسيييياسيييين إنعقدت الجلسيييية .كما يتم اإلشييييارة إلأل
الجيييدول الزمني للعيييام الواحيييد علأل أنييين تشيييييييريع
للقيود.واليسيييييري هذا الجدول الزمني علي إذا مونعت
م طلب عقد الجلسيييية بسييييبب إدعاء المدرسيييية بنحو
ينافي الواقع بأنها حلت المشكلة أو بسبب أ المدرسة
حجبييت معلومييات مهميية عن ي  .وفي بعض الحيياالت،
يجوز وقف تشيييييييريع القيود الخاص بالجدول الزمني
للعام الواحد إذا كنت عضيو نشيط في القوات المسيلحة
أو القوات المكلفيييية بيييياإلدارة الوطنييييية للمحيطييييات
والغالف الجوي أو القوات الكلفيية بييدائرة الصيييييييحيية
ال عا مة األمريك ية وإذا كا نت أح كام تشيييييييريع القيود
للقانو الفيدرالي الذي يعرف باسيييييييم قانو اإلغاثة
المدنية ألعضاء الخدمة تسري علي .
وإذا طلبت عقد تل الجلسييييييية ،يجب علي إثبات أ
المدرسييييييية خالفت أحد شيييييييروط التعليم الخاص .وفي
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إذا قدمت شيييكو وطلبت عقد جلسييية إجراءات واجبة
بخصوص نفس الموضوع ،يجب علأل الهيئة التعليمية
لوالية تكسييياس أ تتغاضيييأل مؤقتا ً ع أية مسيييائل في
الشيييييكو تم معالجتها في جلسييييية اإلجراءات الواجبة
حتأل تنتهي الجلسة .وسيتم حل أية مسألة في الشكو
ال تشيييييييكل جزء م جلسييييييية اإلجراءات الواجبة وفق
الجداول الزمنية واإلجراءات الموضحة في هذا السند.
وإذا تم الفصل في أية مسألة تم طرحها في شكو ما
أثناء جلسييييييية اإلجراءات الواجبة التي تتضيييييييم نفس
األطراف ،يكو قرار الجلسة ملزما ً في تل المسألة.
يمكن ي اإلطالع علأل مزيييد م المعلوم يات بشيييييييييأ
إجراءات الشييكو ونماذج التحقيق في الشييكو علأل
الموقع الرسمي للهيئة التعليمية لوالية تكساس
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=21
. 47497560#Complaint_Resolution

 برنام جلسة اإلجراءات الواجبة
يعتبر برنام جلسييية اإلجراءات الواجبة الخيار الرابع
لحل نزاعات التعليم الخاص .وفي تل الجل سة ،ي سمع
مأمور الجلسيييية المحايد األدلة م األطراف ويصييييدر
قرار ملزم علأل األطراف م الناحية القانونية.
يحق ل أ تطليب عقيد جلسيييييييية إجراءات واج بة
بخصيييوص أية مسيييألة تتعلق بتحديد هوية الطفل ذو
اإلعاقة أو تقييمن أو تسييييجيلن التعليمي أوتقديم خدمة
التعليم العام المجاني المناسييييييب لن .وإذا تتضييييييمنت
شيييييييكو اإلجراءات الواجبة طلب لقبول مبدئي في
مدرسة عامة ،يجب إشرا طفل في برنام منتظم
للمدرسييييييية العامة وكذل تقديم موافقت حتأل انتهاء
الجلسة.
يجب أ تطلب عقد جلسييييييية إجراءات واجبة خالل
سييييييينة واحدة م تاريخ معرفت باإلجراء المزعوم
الذي

بعض الحاالت المحددة ،يجوز أ تطلب المدرسة عقد
جلسييييييية إجراءات واجبة ضيييييييد ولي األمر .وفي هذ
الحيياليية يجييب عليهييا إثبييات مخييالفيية ولي األمر ألحييد
شروط التعليم الخاص.
وقبل أ ترفع دعو قضائية ضد المدرسة بخصوص
أية مسألة م المسائل المذكورة أعال  ،يجب علي أ
تطلب عقد جلسية إجراءات واجبة .وإذا لم تشيار في
جلسيييييييية إجراءات واج بة ،يمك للمحك مة أ ترفض
إدعاءات .
 طلددب إجراء جلسددددددددة إجراءات واجبددة  ---لكي
تطلب عقد جلسة إجراءات واجبة ،يجب علي أو
محامي أو مسيييتشيييار القانوني أ يرسيييل طلب
كتابي لعقد جلسيييييية إجراءات واجبة أو إلأل الهيئة
التعليمية لوالية تكسيييياس علأل العنوا الموضيييي
أعال في نهاية هذا السند.
ويمك الحصييييييول علأل اسييييييتمارة أو نموذج جلسيييييية
اإلجراءات الواجبيييية م الموقع الرسيييييييمي للهيئيييية
التعليمية لوالية تكساس علأل
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=50
90
ال يجييب علي ي اسيييييييتخييدام النموذج الخيياص بييالهيئيية
التعليمية لوالية تكسيياس ،لك يجب أ يتضييم طلب
البيييانييات التييالييية اسيييييييم وعنوا الطفييل ومعلومييات
االتصييال المتاحة إذا كا الطفل شييريد واسييم مدرسيية
الطفل ووصف للمشكلة التي يعاني منها الطفل بما في
ذل الحقائق المرتبطة بالمشيييييكلة وحل للمشيييييكلة التي
تقترحها بالقدر المعروف والمتا ل في ذل الوقت.
إذا طلبت عقد جلسييية إجراءات واجبة ،يجب علي أ
ترسيييييل نسيييييخة م طلب الكتابي إلأل المدرسييييية .وال
يجوز ل أ تعقد جلسييييييية حتأل ترسيييييييل طلب الذي
يسيييتوفي كافة الشيييروط أعال  .وفي غضيييو عشيييرة
( )10أيام شمسية م تلقي طلب يجب علأل المدرسة
أ ترسييييييل ل رد يسييييييتوفي متطلبات الطلب الكتابي
المسييبق مالم تك قد قامت بذل بالفعل .وفي غضييو
خمسة عشرة ( )15يوم شمسي م تلقي طلب  ،يجب
علأل المدرسييية أ تخطر ومأمور الجلسييية إذا رأت
أ إن ي لم تييذكر كييافيية المعلومييات المطلوبيية .وأمييام
مأمور الجلسيية خمسيية أيام شييمسييية للفصييل في ما إذا
كانت المعلومات الواردة في الطلب كافية أم ال.

ويجوز ل فقط أ تغير الطلب إذا وافقت المدرسيييية
علأل ذل أو إذا سيييم ل مأمور الجلسييية في مدة ال
تتجاوز خمسيييييية ( )5أيام شييييييمسييييييية قبل الجلسيييييية.
واليجوز ل التطرق إلأل مشييياكل في الجلسييية لم يتم
اإلشييييارة إليها في الطلب .وإذا قام المشييييتكي سييييواء
كا ولي األمر أو المدرسة بتعديل طلب اإلجراءات
إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018
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الواجبيية ،يبييدأ الجييدول الزمني لجلسيييييييية الحييل مرة
أخر في تاريخ تقديم الشكو المعدلة.
ويجييب أ يعلم ولي األمر بييأييية خييدمييات قييانونييية
منخفضييية التكلفة وغيرها م الخدمات ذات الصيييلة
المتاحة في المنطقة إذا طلب ولي األمر المعلومات
أو إذا تقدم ولي األمر أو المدرسييييية بطلب إجراءات
واجبة.

 مدة الحل ---باسيييييييتثناء حالة الجلسييييييية العاجلة
(أنظر أدنا بخصيييييييوص المدة المتعلقة بالحلول
العاجلة) ،في غضيييو خمسييية عشييير ( )15يوم
شيييييييمسيييييييي م تلقي طلب جلسييييييية اإلجراءات
الواجبة ،يجب علأل المدرسييييييية أ تعقد اجتماع
يسيييييييمأل اجتماع الحل بي ولي األمر وممثل
ال مدرسيييييييية الذي يتمتع بسيييييييل طة ات خاذ القرار
وأعضييييييييياء لجنيية القبول والمراجعيية والرفض
المعنيي الذي اختارهم ولي األمر والمدرسيييييية.
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وإذا عجزت المدرسيييييييية ع عقد اجتماع الحل في
غ ضو خم سة ع شر ( )15يوم شم سي م ا ستالم
طلب أو تخلفت ع حضيييييييور هذا االجتماع ،يمك
لولي األمر أ يطلب م مأمور الجلسيييييييية أ يأمر
ببدأ المدة المحددة لعقد جلسييييييية اإلجراءات الواجبة
والتي تبلغ  45يوم شمسي.
وإذا اتفق ولي األمر والمدرسيييييييية علأل التنازل ع
اجتميياع الحييل ،تبييدأ حينئييذ المييدة المحييددة لجلسيييييييية
اإلجراءات الواجبة والتي تبلغ  45يوم شيييمسيييي في
اليوم الشيييمسيييي التالي .وبعد بدأ جلسييية الوسييياطة أو
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ويجوز للمدرسيييييية فقط أ تحضيييييير محامي في
االجتماع.
وإذا لم تحل المدرسة المسائل الواردة في طلب
بما يرضي ولي األمر في غضو ثالثي ()30
يوم شييييييمسييييييي م تلقي طلب يجوز مباشييييييرة
الجلسة.
تبدأ الفترة المحددة والتي تبلغ  45يوم شيييمسيييي
إلصييدار قرار نهائي بانتهاء المدة المحددة للحل
والتي تبلغ ثالثي ( )30يوم شيييمسيييي مع بعض
االسييييتثناءات فيما يتعلق بالتعديالت التي طرأت
علأل الميييدة المحيييددة للحيييل والتي تبلغ ثالثي
( )30يوم شمسي كما هو مبي ادنا .
باسييييتثناء الحاالت التي يتفق فيها ولي األمر مع
ال مدرسيييييييية علأل الت نازل ع اجت ماع ال حل أو
جلسة الوساطة ،سيؤدي تقاعس ولي األمر ع
المشيييييياركة في اجتماع الحل إلأل تأخر الجداول
الزمنيييية أو الفترات المحيييددة الجتمييياع الحيييل
وجلسيييييية اإلجراءات الواجبة إلأل أ يوافق ولي
األمر علأل المشاركة في ذل االجتماع.
إذا عجزت ال مدرسيييييييية ب عد بذل جهود معقولة
وتوثيق تل الجهود م الح صول علأل م شاركة
ولي األمر في اجتماع الحل ،يجوز للمدرسة في
نهاية مدة الحل البالغة ثالثي ( )30يوم شيم سي
أ تطلب م مأمور الجلسييييييية أ يرفض طلب
عقد جلسيييييييية اإلجراءات الواجبة التي تقدم بها
ولي األمر .ويجييب أ يتضيييييييم توثيق جهود
المدرسيية ما يلي محاوالت لالتفاق علأل ترتيب
مكا وموعد االجتماع مثل سييييجالت مفصييييلة
بييالمكييالمييات الهيياتفييية أو نتييائجهييا ونسيييييييخ م
المراسالت التي تم ارسالها إلأل ولي األمر وأي
رد تم استالمن وسجالت مفصلة بالزيارات التي
تمييييت في منزل ولي األمر أو مكييييا العمييييل
ونتائجها.

اجتماع الحل قبل نهاية المدة المحددة للحل التي تبلغ
 30يوم شييييمسييييي إذا لم يتفق ولي األمر والمدرسييية
كتابة علأل عدم إمكانية التوصيييييييل إلأل اتفاق ، ،تبدأ
حينئييذ المييدة المحييددة لجلسيييييييية اإلجراءات الواجبيية
والتي تبلغ  45يوم شمسي في اليوم الشمسي التالي.
وإذا تفق ولي األمر والمدرسييييييية علأل عقد جلسييييييية
وساطة في نهاية فترة الحل البالغة  30يوم شمسي،
يمك للطرفات االتفاق كتابة علأل مواصييييلة جلسيييية
الوسيياطة حتأل يتم التوصييل إلأل اتفاق .وعلأل الرغم
م ذل  ،إذا انسييييييحب ولي األمر أو المدرسيييييية م
جلسيييية الوسيييياطة ،،تبدأ حينئذ المدة المحددة لجلسيييية
اإلجراءات الواجبة والتي تبلغ  45يوم شيييمسيييي في
اليوم الشمسي التالي.
ويكم الغرض م اجتماع الحل في من ولي األمر
الفرصييييييية لمناقشييييييية طلبن والحقائق الرئيسيييييييية مع
المدرسة وإعطاء المدرسة الفرصة لحل تل النزاع
موضيييوع الطلب .وفي حالة التوصيييل إلأل اتفاق في
االجتماع ،يجب علأل ولي األمر والمدرسييييية االتفاق
كتابة والتوقيع علين.ويكو هذا االتفاق قابل للنفاذ
في المحكمة التي تتمتع بسيييييييلطة قضيييييييائية بموجب
قانو الوالية للفصيييل في هذا النوع م القضيييايا أو
في محكمة إقليمية فيدرالية مالم يلغي احد الطرفي
هذا االتفاق في غضيييييييو ثالثة أيام عمل م تاريخ
التوقيع علين.
وإذا لم تحل المدرسة المسائل الواردة في طلب ولي
األمر بالشيييييكل الذي يرضيييييين في غضيييييو ثالثي
( )30يوم شمسي م تاريخ تلقي الطلب ،يمك عقد
الجلسة.

 اجت ماع ال حل في الجلسددددددددات ال عاج لة ----في  وضدددددددع الطفل او اإلعاقة أ ناء اإلجراءات ---
يجب أ يظل الطفل ذو اإلعاقة بصيييييييفة عامة
الجلسيييات العاجلة ،يجب علأل المدرسييية أ تعقد
أثناء جلسييييييية اإلجراءات الواجبة واسيييييييتئنافات
اجتماع الحل في غضو سبعة أيام شمسية م
المحكمة في الوضييييع التعليمي الحالي مالم يتفق
تلقي طلب إجراء جلسييييييية عاجلة .ويكو لولي
ولي األمر والمدرسيييية علأل خالف ذل  .يشييييار
األمر الحق في الجلسيييييية إذا لم تحل المدرسيييييية
إلأل البقاء في الوضع الحالي عادة باسم الوضع
المسائل الواردة في الطلب بالشكل الذي يرضي
الحالي  .وإذا تضيييييييمنت اإلجراءات إجراءات
ولي األمر في غضييو خمسيية عشيير ( )15يوم
تيييياديبييييية ،يرجأل الرجوع إلأل الجزء المتعلق
شم سي .يجب عقد الجل سة في غ ضو  20يوم
باإلجراءات التأديبية لمناقشة وضع الطفل أثناء
دراسيييي م تاريخ تقديم تقديم طلب عقد جلسييية
النزاعات المتعلقة باإلجراءات التأديبية.
اإلجراءات الواجبة.
إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018
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إذا تتضيييييمنت الجلسييييية طلب لتسيييييجيل الطفل
بصيييفة مبدئية في مدرسييية عامة ،يجب تسيييجيلن
بتل المدرسة وإذا وفاق ولي األمر في برنام
المدرسييييييية العامة حتأل إتمام جميع اإلجراءات.
وإذا بلغ الطفييل ثالثيية أعوام انتقييل م برنييام
التدخل المبكر في الطفولة ،ال يكو الوضيييييييع
الحالي ضيييييييم خدمات البرنام المذكور .وإذا
تأهل الطفل لخدمات التعليم الخاص ووافق والد
الطفل علأل ذل  ،يجب تقديم الخدمات ليسيييييييت
محل نزاع.

 مأمور الجلسة  ---سوف تتعاقد الهيئة التلعيمية
لوالية تكسيييياس مع مأموري جلسييييات محايدي
وال يجوز أ يكو مأمور الجلسييية موظف لد
الهيئة التعليمية لوالية تكسيييياس أو لد أية جهة
تشيييار في تعليم ورعاية الطفل ذو اإلعاقة وال
يجوز أ يكو لن مصيييلحة شيييخصيييية أو مهنية
تتعييارض مع موضيييييييوعيتيين .ويجييب أ يتمتع
مأمور الجلسة بالمعرفة والمهارة الالزمة ليعمل
كمأمور جلسة.
وتحتفظ الهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس بقائمة
لمأموري الجلسييات تتضييم مؤهالتهم .ويمكن  قبددددل الجلسدددددددددددة  ---يجييييب علأل ولي األمر
والمدرسيييية خالل خمسيييية أيام عمل قبل جلسيييية
أ تطلييب هييذا القييائميية م مكتييب الخييدمييات
اإلجراءات الواجبيية إطالع بعضيييييييهمييا البعض
القانونية بالهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس التي
علأل أية أدلة يتم تقديمها في الجلسييييييية .ويجوز
تتوفر معلومات االتصال في نهاية هذا السند.
ألي طرف الطع علأل تقديم األدلة التي لم يتم
اإلطالع عليهييييا في الوقييييت المحييييدد .ويجوز
لمأمور الجل سة أ يمنع تقديم األدلة بما في ذل
التقييميييات والتوصيييييييييييات التي لم يتم اإلطالع
عليها في الفترات المحددة.

منفصلة ع تل التي تم معالجتها في جلسة سابقة.
 أ ناء الجلسددددة  ---يحق لولي األمر أ يحضيييير أو
يسيييييتشيييييير محامي متخصيييييص في أو متدرب علأل  رفع دعو مدنية  ---يحق لولي األمر أ يطع في
حيثيات قرار مأمور الجلسييييييية في محكمة الوالية أو
التعامل مع قضييييايا األطفال ذوي اإلعاقة .كما يحق
المحكميية الفيييدرالييية في مييدة ال تزيييد ع  90يوم
لولي األمر أ يقدم أدلة ويواجن ويسييتجوب الشييهود
شيييييييمسيييييييي م تاريخ صيييييييدور القرار .وكجزء م
ويلزمهم بحضييور الجلسيية .كما يحق لن أ يحضيير
إجراءات الطع  ،يجب أ تتلقأل المحكمة سيييييييجالت
طف لن وأ يج عل الجلسيييييييية م تا حة ل عا مة الجمهور
جلسييية اإلجراءات الواجبة وتسيييمع أدلة إضيييافية بناء
و كذ ل عقيد الجلسيييييييية في المكيا والمو عد الليذا
علأل طلب أي طرف وتستند عند إصدار قرارها علأل
يناسبانن وطفلن بشكل معقول .كما يحق لن الحصول
رجحا األدلة وتقضي بتدابير إنصافية مناسبة.
سييييجل حرفي كتابي أو إلكتروني وكذل الحصييييول
ال يوجد نص في الباب (ب) م قانو تعليم األطفال
علأل حيثيّات حوكم مكتوبة أو
ذوي اإلعيييياقيييية يييحييييد ميي الييحييقييوق واإلجييراءات
إلكترونية للحقائق بال مقابل.
والتعويضات الممنوحة بموجب الدستور األمريكي أو
غيرهيييا م القواني الفييييدراليييية التي تحمي حقوق
إشعار بالضمانات اإلجرائية
يوليو 2018
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 القرار ---يجب أ يصيدر قرار مأمور الجلسية بناء
علأل أسييباب موضييوعية بناء علأل تحديد ما إذا كا
الطفل ذو اإلعاقة تلقأل خدمات التعليم العام المجاني
المناسيييييييب.وإذا اشيييييييتكأل ولي األمر بشيييييييأ خطأ
إجرائي ،يجوز لمييأمور الجلسيييييييية فقط أ يجييد أ
الطفيييل لم يتلقأل خيييدميييات التعليم العيييام المجييياني
المناسييييب إذا أعاق الخطأ حق الطفل في الحصييييول
علأل خدمات التعليم العام المجاني المناسييب أو حرم
الطفل م المميزات التعليمية أو تدخل بشييييكل كبير
في فرصييييية مشييييياركة ولي األمر في عملية صييييينع
القرار فيميا يتعلق بحصيييييييول الطفيل علأل خيدميات
التعليم العام المجاني المناسب.
ويجب أ تضيييييم الهيئة التعليمية لوالية تكسييييياس
الوصيييييييول إلأل قرار نهائي وإرسييييييييالن بالبريد في
غضو  45يوم شمسي م انتهاء مدة الحل البالغة
 30يوم شيييييييمسيييييييي أومدة الحل المعدلة إ وجدت.
ويجب الوصول إلأل قرار نهائي في الجلسة العاجلة
في غضيييييييو  10أيام نم تاريخ الجلسييييييية .ويجوز
لمأمور الجلسييييية أ يمن تمديد محدد لسيييييبب وجين
بناء علأل طلب أي طرف في الجلسييية غير العاجلة.
ويجوز لمأمور الجلسيية أ يمن تمديد محدد لسييبب
وجين بناء علأل طلب أي طرف في الجلسييييييية غير
العاجلة .واليجوز لمأمور الجلسييييييية أ يمن تمديد
جلسة عاجلة .يكو قرار مأمور الجلسة نهائي مالم
يطع أحييد أطراف الجلسييييييييية في هييذا القرار في
محكمة الوالية أو المحكمة الفيدرالية .وسييييتم نشييير
قرار مأمور الجلسيييييية علأل الموقع الرسييييييمي للهيئة
التعليمية لوالية تكسييياس بعد إزالة جميع المعلومات
الشخصية للطفل.
ويجب علأل المدرسيييية أ تنفذ قرار مأمور الجلسيييية
في غضييو المدة التي حددها مأمور الجلسيية أو إذا
لم يحدد مأمور الجلسييييييية فترة زمنية محددة ،يجب
تنفيذ القرار في غضييو  10أيام م تاريخ صييدور
القرار حتأل لو طعنت المدرسيييييييية علأل هذا القرار
باستثناء إمكانية حجز التعويضات بسبب مصاريف
سيييابقة حتأل الفصيييل في الطع  .وال يوجد نص في
قانو تعليم األط فال ذوي اإلعاقة يمنع ولي األمر
م التقدم بشيييييييكو أخر تتعلق ب جراءات واجبة
في قضية

األطفال ذوي اإلعاقة باستثناء أنن قبل رفع أي دعو
مييدنييية في محكميية بغرض الحصيييييييول علأل تييدابير
إنصيييافية أو تعويضيييات بموجب قانو تعليم األطفال
ذوي اإلعيياقيية ،يجييب علأل الوالييد أو المييدرسيييييييية أ
تسيييييييتخيييدم إجراءات جلسييييييييية اإلجراءات الواجبييية
المنصييييوص عليها بموجب قانو تعليم األطفال ذوي
اإلعاقة .وهذا يعني أنن حتأل لو حصيييييييل ولي األمر
علأل تعويضييات بموجب القواني التي تتداخل مع تل
الممنوحة بموجب قانو تعليم األطفال ذوي اإلعاقة،
يجب علأل ولي األمر أوالً أ يستخدم إجراءات جلسة
اإلجراءات الواجبة قبل رفع أي دعو في المحكمة.
 الحصددول عل أتعاب المحاماة  ---إذا فاز ولي األمر
بجزء أو كل ما يطلبن في جلسيييييية اإلجراءات الواجبة
أو في المحكمة ،يجوز للقاضيييييي أ يعوضييييين أتعاب
المحاماة بشيييييكل معقول وكذل المصييييياريف المتعلقة
بها.
وال يتضيييييم تعويض مصييييياريف المحامي المصييييياريف
المرتبطيية بجلسيييييييية الحييل أو بيياجتميياعييات لجنيية القبول و
المراجعة والرفض مالم يأمر مأمور الجلسيييييية أو المحكمة
بصرف تكاليف اجتماع لجنة القبول و المراجعة والرفض.
كمييا ال يمك من ولي األمر أتعيياب المحيياميياة أو تكيياليف
نظير عمل ونفذ بعد أ قامت المدرسييييية ب عطاء ولي األمر
عرض بتسيييوية مكتوبة إذا قدمت المدرسييية العرض خالل
مدة تزيد ع  10أيام شيييمسيييية قبل بدء جلسييية اإلجراءات
الواجبة أو إذا لم يقبل ولي األمر العرض ورأت المحكمة
أ التعويض الذي حصل علين ولي األمر لم يك منصف.
يجييب علأل المحكميية أ تقلييل مبلغ أتعيياب المحيياميياة التي
منحتن لولي األمر إذا رأت أ ولي األمر أو محامين أطاال
النزاع بشييييكل غير معقول أو أ أتعاب المحامي تجاوزت
ب شكل غير معقول سعر ال ساعة الذي يتقا ضا زمالئن م
الم حامي في المجتمع نظير ت قديم ال خد مات أو أ الو قت
الذي قضييييا المحامي مفرط بسييييبب طبيعة اإلجراء أو أ
محامي ولي األمر تقاعس ع إعطاء المدرسية المعلومات
المناسبة في إشعار الشكو  .وال يجوز تقليل تل األتعاب
إذا وجدت المحكمة أ المدرسية أطالت بشيكل غير معقول
اإلجراءات أو تصرفت بطريقة غير الئقة.

إذا فازت المدرسيييييييية في الجلسيييييييية أو في الدعو
القضييييييييائية ،يجوز للمحكمة أ تأمر ولي األمر أو
محامين بأ يدفع أتعاب محامي المدرسييييييية المعقولة
وذل إذا قدم محامي ولي األمر طلب عقد جلسييييييية
إجراءات واجبة أو كا سيييييبب رفع الدعو تافن أو
غير معقول أو ال يسيييييييتند علأل أسييييييياس منطقي أو
اسيييتمر في التقاضيييي بعد أ اصيييبحت القضيييية بال
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أسييييييياس منطقي وغير معقولة .كما يمك أ يوطلب
م ولي األمر أو محييييامييييين دفع أتعيييياب محييييامي
المدرسة إذا تم تقديم طلب جلسة اإلجراءات الواجبة
أورفع دعو قضييييييييائ ية بدو سييييييي بب وج ين مثل
التحرش بغرض المماطلة أو زيادة تكلفة التقاضييييييي
بدو داعي.

معلومات االتصال
إذا كا لدي أية أسئلة بخصوص المعلومات الواردة في هذا السند أو تحتاج مساعدة م شخص ما لتوضيحن ،يرجأل االتصال بما
يلي
المدرسة
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معلومات االتصال المحلية
مركز الخدمات التلعيمية

مصادر أخر
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االسم

رقم الهاتف

البريد اإلكتروني

االسم

االسم

رقم الهاتف

رقم الهاتف

البريد اإلكتروني

البريد اإلكتروني

إذا حتجت معلومات ع مسييييائل تعلق بالتعليم الخاص ،يمكن االتصييييال بمركز اسييييتعالمات التعليم الخاص علأل رقم 1-855-SPED TEX (1-
) . 855-773-3839وإذا اتصييلت بنفس الرقم وتركت رسييالة  ،سيييقوم شييخص بارد علأل عليها خالل سيياعات العمل الرسييمية .ويمك لألشييخاص
األصماء أو الذي يواجهو صعوبات في السمع االتصال بالرقم الصوتي أعال باستخدام  Relay Texasعلأل رقم .7-7-1
إذا كا لدي أسيئلة ع شيكو تتعلق بالتعليم الخاص لم يتم الفصيل فيها ،يرجأل االتصيال بقسيم السيياسية التعليمية لالتحاد والوالية بالهيئة التعليمية
لوالية تكساس علأل رقم  . 512-463-9414وإذا كا لدي أسئلة ع جلسة وساطة أو جلسة إجراءات واجبة لم يتم الفصل فيها ،يرجأل االتصال
بالوسيط المكلف أومأمور الجلسة علأل التوالي.
عند إرسال طلب كتابي إل خدمات الهيئة التعليمية لوالية تكساس ،يرج المراسلة عل العنوان التالي
الهيئة التعليمية لوالية تكساس
 . 1701جادة الكونجرس
أوست  ،والية تكساس 78701-1494
عناية األقسام التالية
مكتب الخدمات القانونية
منسق وساطة التعليم الخاص
قسم السياسة التعليمية لالتحاد والوالية
وحدة شكاوي التعليم الخاص
مكتب الخدمات القانونية
جلسات اإلجراءات الواجبة للتعليم الخاص
يرج نيارة الموقع الرسمي لقسم السياسة التعليمية لالتحاد والوالية عل
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399
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