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 یلزم قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (IDEA)، القانون الفیدرالي المتعلق بتعلیم الطالب ذوي اإلعاقة، المدارس بأن تزودكما أنتما،
 والدي الطفل الذي یعاني من إعاقة، بإخطار یشتمل على شرح كامل للضمانات اإلجرائیة المتاحة بمقتضى قانون تعلیم األفراد ذوي
 ولوائح وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة. ویجب أن تتسلما نسخة واحدة من هذا اإلخطار مرة واحدة خالل العام الدراسي باستثناء

 الحاالت التي یجب فیها أن تحصال على نسخة أخرى: (1) عند اإلحالة األولیة أو بمجرد طلبكما بالخضوع للتقییم؛ و، (2)عند استالم
 شكواكما األولى المقدمة للوالیة بموجب المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة من البند 300.151 إلى البند 300.153 وبمجرد استالم

 أول شكوى لكما من مخالفة اإلجراءات القانونیة بموجب البند رقم 300.507 في العام الدراسي؛ و، (3) عند إصدار قرار باتخاذ
إجراء تهذیبي ینص على تغییر البرنامج التعلیمي ؛ و، (4) بناًء على طلبكما. (المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.504

 § (أ))
 

 یجب أن یشتمل اإلخطار بالضمانات اإلجرائیة الماثل على شرح واف لجمیع الضمانات اإلجرائیة المتاحة بموجب البند §300.148
 (اإللحاق االنفرادي ألي طفل بمدرسة خاصة على نفقة المنطقة التعلیمیة)، والبنود من §§ 300.151 إلى 300.153 (إجراءات تقدیم

 شكوى للوالیة)، والبند §300.300 (موافقة الوالدین أو ولي األمر)، والبندین §§300.502 و300.503 (برنامج التعلیم الفردي
 واإلخطار الكتابي المسبق)، والبنود من §§300.505 إلى 300.518 (الضمانات اإلجرائیة األخرى مثل الوساطة، والشكاوى من

مخالفة اإلجراءات القانونیة، وعملیة التسویة، وجلسة االستماع الحیادیة التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة)، والبنود من §§
 300.530 إلى 300.536 (الضمانات اإلجرائیة الواردة في الجزء الفرعي (هـ) من لوائح الجزء (ب))، والبنود من §§300.610

 إلى 300.625 (أحكام سریة المعلومات في الجزء الفرعي (و)).
 

 لمزید من المساعدة في فهم حقوقك، یرجى التواصل مع:
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(DRSC) منظمة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بكارولینا الجنوبیة 
www.disabilityrightssc.org  
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 معلومات عامة
 

 اإلخطار الكتابي المسبق
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.503§

 اإلخطار

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن تقدم لك إخطاًرا مكتوًبا (یقدم لك معلومات معینة كتابة)، خالل مدة

 معقولة من الوقت قبل أن:

 تقترح بدء أو تغییر تصنیف، طفلك، أو تقییمه، أو برنامجه التعلیمي، أو توفیر التعلیم العام المناسب المجاني1.

 لطفلك؛  أو

 ترفض بدء أو تغییر تصنیف طفلك، أو تقییمه، أو برنامجه التعلیمي، أو توفیر التعلیم العام المناسب2.

 المجاني لطفلك.

 

 محتوى اإلخطار

 یجب على اإلخطار الكتابي أن:

 یصف اإلجراء الذي تقترحه المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو ترفض اتخاذه؛ و،1.

 یشرح لماذا تقترح المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون اتخاذ اإلجراء أو ترفض اتخاذه؛ و،2.

 یصف كل إجراء تقییمي، أو تقویم، أو سجل، أو تقریر استخدمته منطقة مقاطعة تشارلستون في اتخاذ3.

 القرار باقتراح اإلجراء أو رفضه؛ و،

  یتضمن بیاًنا یدل على تمتعك بالحمایة بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة في الجزء (ب) من قانون تعلیم4.

 األفراد ذوي اإلعاقة؛ و،

المنطقة5. تقترحه الذي اإلجراء یكن لم إذا اإلجرائیة للضمانات وصف على الحصول بها یمكنك التي بالكیفیة                  یخبرك

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو ترفضه إحالة أولیة للتقییم؛ و،

  یتضمن الموارد المتاحة لك للتواصل معها طلًبا للمساعدة على فهم الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة؛ و،6.

  یصف أي خیارات أخرى فكر فیها فریق برنامج التعلیم الفردي (IEP) المخصص لطفلك وأسباب رفض تلك7.

 الخیارات؛  و،

  یقدم وصًفا لألسباب األخرى وراء اقتراح المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو رفضها لهذا8.

 اإلجراء.

 

 اإلخطار بلغة مفهومة

 یجب أن یكون اإلخطار:

 مكتوًبا بلغة مفهومة لعامة الناس؛  و1.

 مقدما بلغتك األصلیة أو أي طریقة تواصل أخرى تستخدمها، ما لم یكن من الممكن القیام بذلك على نحو واضح.2.



 

 

 إذا لم تكن لغتك األصلیة أو طریقة التواصل األخرى لیست لغة مكتوبة، فینبغي أن تكفل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون

 أن:

  یكون اإلخطار مترجًما لك شفوًیا أو بوسائل أخرى إلى لغتك األصلیة أو وسیلة تواصل أخرى؛1.

 تفهم محتوى اإلخطار؛  و2.

 هناك دلیل كتابي بأن متطلبات الفقرتین 1 و2 استوفیت.3.

 

 اللغة األصلیة
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند §300.29

 ُیقَصد بمصطلح اللغة األصلیة ،  عند استخدامه فیما یتعلق بأي شخص یتقن اللغة اإلنجلیزیة إتقانا محدوًدا، ما یلي:

 اللغة التي یستخدمها عادًة هذا الشخص أو في حالة كان هذا الشخص طفال، فهي اللغة التي یستخدمها والدا الطفل1.

 عادًة؛

 اللغة التي یستخدمها عادًة الطفل في المنزل أو بیئة التعلم، في حالة التواصل المباشر مع الطفل بجمیع أشكاله2.

 (بما في ذلك تقییم الطفل).

 بالنسبة للشخص المصاب بالصمم أو العمى، أو بالنسبة لشخص لیس له لغة مكتوبة، فتكون طریقة التواصل هي الطریقة التي

 یستخدمها هذا الشخص عادًة (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة برایل للقراءة، أو التواصل الشفهي).

 

 البرید اإللكتروني
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.505§

 إذا كانت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تتیح ألولیاء األمور خیار تلقي الوثائق عن طریق البرید اإللكتروني، فیحق لك

 اختیار تلقي ما یلي عبر البرید اإللكتروني:

 إخطار كتابي مسبق؛1.

 اإلخطار بالضمانات اإلجرائیة؛  و2.

 اإلخطارات المتعلقة بالشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة.3.

 

 موافقة أولیاء األمور - التعریف
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.9§

 الموافقة

 ُیقَصد  بالموافقة  ما یلي:

 أنك أبلغت بشكل كامل بلغتك األصلیة أو بطریقة تواصل أخرى تستخدمها (مثل لغة اإلشارة، أو طریقة1.

 برایل للقراءة، أو التواصل الشفهي) بكل المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي تبدي موافقتك علیه.

 أنك تفهم هذا اإلجراء وتوافق علیه كتابة، وأن الموافقة تصف هذا اإلجراء وتضع قوائم بالسجالت، إن وجدت، التي2.

 سُتصدر ولمن؛ و

 أنك تفهم بأن الموافقة طوعیة من جانبك وأن لك الحق في سحب موافقتك في أي وقت.3.

 
 



 

  



 

 موافقة أولیاء األمور
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.300§

 الموافقة على التقییم المبدئي

 ال یمكن للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن تجري تقییًما مبدئًیا لطفلك لتحدید ما إذا كان مستحقا بموجب الجزء (ب) من

 قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لتلقي التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة به دون تزویدك أوًال بإخطار كتابي باإلجراء المقترح

 أوًال ودون الحصول على موافقتك على النحو الوارد وصفه في العنوانین " اإلخطار الكتابي المسبق" و"موافقة أولیاء األمور".

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن تبذل جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنیرة على التقییم المبدئي

 لتقریر ما إذا كان طفلك یعاني من إعاقة أو ال.

 ال تعني موافقتك على إجراء التقییم المبدئي أنك أیًضا قد منحت موافقتك للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بالبدء تقدیم التعلیم

 الخاص وغیره من الخدمات ذات الصلة لطفلك.

 ال یجوز للمنطقة التعلیمیة بمقاطعة تشارلستون استخدام رفضك الموافقة على خدمة أو نشاط واحد مرتبط بالتقییم المبدئي

 كأساس لحرمانك أنت أو طفلك من أي خدمة، أو مزایا، أو نشاط آخر، ما لم یتطلب أي شرط من شروط الجزء (ب) من المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون القیام بذلك.

 إذا كان طفلك ملتحقا بمدرسة عامة أو كنت تسعى إللحاقه بمدرسة عامة ورفضت منح موافقتك أو لم ترد على طلب بمنح

 الموافقة على إجراء تقییم مبدئي، یجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون - ولكنها لیست مطالبة بذلك - أن تسعى إلجراء

 تقییم مبدئي لطفلك باستخدام الوساطة المنصوص علیها في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، أو تقدیم شكوى من انتهاك

 اإلجراءات القانونیة، وعقد اجتماع التسویة، واتخاذ إجراءات جلسة االستماع الحیادیة التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة. لن

 تنتهك المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون التزاماتها بتحدید وضع طفلك، أو تصنیفه، أو تقییمه إذا لم تسع إلجراء تقییم لطفلك

 في هذه الظروف.

 

 قواعد خاصة للتقییم المبدئي للُقَصر الموضوعین تحت وصایة الوالیة

 إذا كان الطفل قاصًرا موضوًعا تحت وصایة الوالیة وال یعیش مع ولي أمره: -

 

 ال تحتاج المنطقة التعلیمیة إلى الحصول على موافقة من ولي األمر إلجراء تقییم مبدئي لتحدید ما إذا كان الطفل ذا إعاقة أو ال

 إذا:

 لم تتمكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون من العثور على ولي أمر الطفل على الرغم من الجهود1.

 المعقولة التي ُبِذلت للقیام بهذا؛

 انقضت حقوق ولي األمر بموجب قانون الوالیة؛  أو2.

 إذا منح قاض أي شخص، بخالف ولي األمر، الحق في اتخاذ قرارات تعلیمیة وَمَنح هذا الشخص الموافقة3.

 على إجراء التقییم المبدئي.

 ُیقصد  بمصطلح القاصر الموضوع تحت وصایة الوالیة  على النحو المستخدم به في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات أي طفل

 تقرر الوالیة التي یعیش بها الطفل أنه:

 طفل متبنى؛1.

 معتبر قاصًرا موضوًعا تحت وصایة الوالیة بمقتضى قانون الوالیة؛  أو2.

  تحت وصایة وكالة عامة لرعایة الطفال.3.

 هناك استثناء واحد ینبغي أن تكون على درایة به. ال یشتمل مصطلح  القاصر الموضوع تحت  وصایة الوالیة على أي طفل

 متبنى له والد/ والدة بالتبني یستوفي تعریف  ولي األمر  على النحو المستخدم به في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.



 

 
 



 

 موافقة أولیاء األمور على الخدمات

 یجب أن تحصل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على موافقتك المستنیرة قبل تقدیم التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة به

 لطفلك للمرة األولى.

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بذل جهود معقولة للحصول على موافقتك المستنیرة قبل تقدیم التعلیم الخاص

 والخدمات ذات الصلة لطفلك ألول مرة.

 إذا لم ترد على طلب بمنح موافقتك على تلقي طفلك التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة به للمرة األولى، أو إذا رفضت منح هذه

 الموافقة أو أبطلت (ألغیت) موافقتك بعد ذلك كتابًة، فال یجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون استخدام الضمانات اإلجرائیة

 (مثل الوساطة، أو الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة، أو اجتماع التسویة، أو جلسة االستماع المحایدة التي تكفل مراعاة

 اإلجراءات القانونیة) من أجل الحصول على الموافقة أو استصدار حكم بأنه یجوز أن یتلقى طفلك التعلیم الخاص والخدمات ذات

 الصلة (التي یوصي بها فریق برنامج التعلیم الفردي المخصص لطفلك) دون الحصول على موافقتك.

 إذا رفضت منح موافقتك على تلقي طفلك للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة به للمرة األولى، أو إذا لم ترد على طلب بمنح هذه

 الموافقة أو أبطلت (ألغیت) موافقتك بعد ذلك كتابًة، ولم تقدم المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون لطفلك التعلیم الخاص والخدمات

 المرتبطة به التي سعت للحصول على موافقتك علیها، فإن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون:

 لم تنتهك متطلبات توفیر التعلیم العام المناسب المجاني (FAPE) لطفلك بسبب عدم تقدیمها تلك الخدمات لطفلك؛  و1.

 لیس مطلوًبا منها عقد اجتماع برنامج التعلیم الفردي أو وضع برنامج للتعلیم الفردي لطفلك لتلقي التعلیم الخاص2.

 والخدمات المرتبطة به والتي تكون موافقتك مطلوبة عنها.

 

 إذا أبطلت (ألغیت) موافقتك الكتابیة في أي وقت بعد تلقي طفلك التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، فال یجوز للمنطقة التعلیمیة أن

 توقف تقدیم هذه الخدمات، ولكن یجب علیها تزویدك بإخطار كتابي مسبق، على النحو الوارد وصفه تحت عنوان اإلخطار الكتابي

 المسبق  قبل إیقاف تلك الخدمات

 

 موافقة ولي األمر على إعادة التقییم

 یتوجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون الحصول على موافقتك المستنیرة قبل اضطالعها بعملیة إعادة التقییم لطفلك، ما

 لم تتمكن تلك المنطقة التعلیمیة من توضیح ما یلي:

 اتخاذها لخطوات معقولة للحصول على موافقتك إلعادة تقییم طفلك؛  و1.

 عدم تلقي رٍد منك.2.

 إذا رفضت الموافقة على خضوع طفلك إلعادة التقییم، یجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، دون أن تكون ملزمة بذلك،

 السعي إلخضاع طفلك إلعادة التقییم باستخدام الوساطة، وتقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة، وعقد اجتماع للتسویة،

 واتخاذ إجراءات جلسة استماع حیادیة تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة وذلك في إطار سعیها لتخطي رفضك منح الموافقة على

 إخضاع طفلك إلعادة التقییم. وكما هو الحال في التقییمات المبدئیة، فإن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون ال تنتهك التزاماتها

 بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة إذا َرَفضت السعي إلعادة التقییم بهذا األسلوب.

 

 توثیق الجهود المعقولة المبذولة للحصول على موافقة أولیاء األمور

 یجب أن تحتفظ مدرستك بوثائق للجهود المعقولة للحصول على موافقتك على إجراء التقییمات األولیة، وتقدیم التعلیم الخاص

 والخدمات المرتبطة به للمرة األولى، واإلخضاع إلعادة التقییم، وتحدید أماكن أولیاء أمور األطفال القصر الموضوعین تحت

 وصایة الوالیة إلجراء التقییمات األولیة. یجب تشتمل الوثائق أیًضا على سجل بمحاوالت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون

 في هذه المجاالت، مثل:

  



 

 سجالت مفصلة باالتصاالت التلیفونیة التي أجرتها أو حاولت إجراءها ونتائج هذه االتصاالت؛1.

 نسخ من المراسالت المرسلة إلیك وأي ردود متلقاه؛  و2.

 سجالت مفصلة بالزیارات التي أجریت لمنزلك أو مكان عملك ونتائج هذه الزیارات.3.

 

 

 المتطلبات األخرى للموافقة

 

 لن تكون موافقتك مطلوبة قبل أن تتمكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون من أن:

 تراجع البیانات الموجودة كجزء من تقییم طفلك أو إعادة تقییمه،  أو1.

 تجري اختباًرا لطفلك أو تخضعه ألي تقییم آخر یخضع له كل األطفال ما لم تكن هناك موافقة مطلوبة من كل أولیاء أمور2.

 كل األطفال قبل إجراء ذلك االختبار أو التقییم.

 إذا كنت قد ألحقت طفلك بمدرسة خاصة على نفقتك الخاصة أو إذا كنت تعلمه بالمنزل، ولم تمنح موافقتك على إجراء التقییم

 المبدئي أو إعادة التقییم لطفلك، أو إذا لم ترد على طلب منح موافقتك، فال یجوز أن تستخدم المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون

 إجراءاتها لتسویة النزاع (مثل: الوساطة، أو الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة، أو اجتماع التسویة، أو جلسة االستماع

 المحایدة التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة) ولیس مطلوبا منها اعتبار طفلك مؤهال لتلقي خدمات عادلة (خدمات تتاح لبعض

 األطفال الذین یعانون من إعاقات والذین ألحقهم أولیاء أمورهم في مدرسة خاصة).

 

 سحب الموافقة
 

 إذا كنت ترغب في إلغاء موافقتك بعد أن بدأ طفلك في تلقي خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، فیجب علیك

 إبطال هذه الموفقة كتابًة. ال یؤدي سحب موافقتك إلى إلغاء (التراجع عن) إجراء أُتخذ بعد منح موافقتك ولكن قبل أن

 تسحبها. باإلضافة إلى ذلك، فالمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون غیر مطالبة بتعدیل (تغییر) السجالت التعلیمیة

 لطفلك إلزالة أي إشارة إلى أن طفلك قد تلقى تعلیًما خاًصا والخدمات ذات الصلة به بعد سحب موافقتك. ویجب أن

 تزودك المنطقة التعلیمیة بإخطار كتابي مسبق على النحو المحدد في العنوان "اإلخطار الكتابي المسبق"، قبل إیقاف

 تقدیم هذه الخدمات.

 

 

 التقییمات التعلیمیة المستقلة
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.502§

 عام

من علیه حصل الذي طفلك تقییم یلَق لم إذا لطفلك (IEE) مستقل تعلیمي تقییم على الحصول لك یحق أدناه، المحدد النحو                       على

 المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون قبوًال منك.

 إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل، یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن تزودك بمعلومات حول المكان الذي

 یمكنك فیه الحصول على تقییم تعلیمي مستقل وحول معاییر المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون التي تنطبق على التقییمات

 التعلیمیة المستقلة.

 

 التعریفات

  



 

 ُیقصد  بالتقییم التعلیمي المستقل  التقییم الذي یجریه ممتحن مؤهل ال یعمل لدى المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون المسئولة

 عن تعلیم طفلك.

 ُیقَصد  بعلى نفقة المنطقة التعلیمیة  إما أن تسدد المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون التكلفة الكاملة للتقییم أو تكفل أن ُیوَفر التقییم

 دون تحمیلك أي تكلفة، بما یتماشى مع أحكام الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، التي تسمح لكل والیة باستخدام أي

 موارد دعم من الوالیة، وموارد دعم محلیة، وفیدرالیة، وخاصة متوفرة في الوالیة الستیفاء متطلبات الجزء (ب) من ذلك القانون.

 

 الحق في إجراء التقییم على نفقة المنطقة التعلیمیة

 یحق لك إجراء تقییم تعلیمي مستقل على نفقة المنطقة التعلیمیة إذا لم توافق على تقییم حصل علیه طفلك من المنطقة التعلیمیة

 لمقاطعة تشارلستون رهًنا بالشروط التالیة:

 إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل لطفلك على نفقة المنطقة التعلیمیة، یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة1.

 تشارلستون بدون أي تأخیر غیر ضروري،  إما أن:  (أ) تقدم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة لطلب عقد جلسة

 استماع لتوضیح أن تقییم طفلك صحیح؛  أو،  (ب) أن تقدم تقییم تعلیمي مستقل على نفقة المنطقة التعلیمیة، ما لم تبین

 المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون في جلسة استماع أن تقییم طفلك الذي حصلت علیه ال یفي بمعاییر المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون.

 إذا طلبت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عقد جلسة استماع وكان القرار النهائي هو أن تقییم المنطقة2.

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون لطفلك كان صحیًحا، فال یزال لك الحق في إجراء تقییم تعلیمي مستقل لكن دون أن

 یكون ذلك على نفقة المنطقة التعلیمیة.

 إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي مستقل لطفلك، فقد تسأل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عن سبب اعتراضك3.

 على تقییم طفلك الذي حصل علیه من المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون. ومع ذلك، ال یجوز للمنطقة التعلیمیة

 لمقاطعة تشارلستون أن تطلب تفسیًرا وال یجوز لها أن تتأخر بدون سبب في توفیر التقییم التعلیمي المستقل لطفلك

 على نفقة المنطقة التعلیمیة أو التقدم بشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة لطلب عقد جلسة استماع تكفل مراعاة

 اإلجراءات القانونیة للدفاع عن تقییم المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون لطفلك.

 یحق لك إجراء تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط لطفلك على نفقة المنطقة التعلیمیة في كل مرة تجري فیها المنطقة4.

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تقییًما ال توافق علیه لطفلك.

 

 التقییمات التي یجریها أولیاء األمور على نفقتهم الخاصة

 إذا حصلت على تقییم تعلیمي مستقل لطفلك على نفقة المنطقة التعلیمیة أو إذا شاركت مع المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون

 في تقییم لطفلك حصلت علیه على نفقتك الخاصة:

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن تضع في حسبانها نتائج تقییم طفلك إذا كانت تستوفي1.

 معاییر المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون الخاصة بالتقییمات التعلیمیة المستقلة، وذلك عند اتخاذ أي قرار

 یتعلق بتوفیر التعلیم العام المناسب المجاني لطفلك (FAPE)؛  و

 یجوز لك أو للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تقدیم التقییم كدلیل في جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات2.

 القانونیة تتعلق بطفلك.

 

  



 

 طلبات إجراء التقییمات من قاضي جلسة االستماع

 إذا طلب قاضي جلسة االستماع إجراء تقییم تعلیمي مستقل لطفلك كجزء من جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة

 فیجب أن تكون تكلفة هذا التقییم على نفقة المنطقة التعلیمیة.

 

 معاییر المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون

 إذا أجري تقییم تعلیمي مستقل على نفقة المنطقة التعلیمیة، فیجب أن تكون المعاییر التي یستصدر بمقتضاها التقییم، ومن بینها

 مكان إجرائه ومؤهالت الممتحن، هي نفس المعاییر التي تستخدمها المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عند اضطالعها بإجراء

 إ تقییم (بالقدر الذي تتماشى فیه هذه المعاییر مع حقك في إجراء تقییم تعلیمي مستقل).

 باستثناء المعاییر الموضحة أعاله، ال یجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون فرض شروط أو جداول زمنیة للحصول على

 تقییم تعلیمي مستقل على نفقة المنطقة التعلیمیة.

 

 سریة المعلومات
 

 التعریفات
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.611§

 على النحو المستخدم به تحت العنوان " سریة المعلومات ":

 ُیقَصد  باإلتالف  اإلتالف المادي للمعرفات الشخصیة أو إزالتها من المعلومات بحیث ال تكون قابلة للتعرف علیها▪

 على نحو شخصي.

 ُیقَصد  بالسجالت التعلیمیة  نوعیة السجالت التي یغطیها التعریف "السجالت التعلیمیة" في المادة 34 من قانون▪

 اللوائح الفیدرالیة، الجزء 99(الالئحة التنفیذیة لقانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة (FERPA) لعام 1974

.(1232g) والباب 20 من قانون الوالیات المتحدة 

تحتفظ▪ أو الشخصیة، تكشف التي المعلومات تجمع مؤسسة أو وكالة، أو تعلیمیة، منطقة أي المشاركة بالوكالة                  ُیقَصد

 بها، أو تستخدمها، أو التي ُتستصدر منها المعلومات بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.

 

 

 المعلومات التي تكشف الشخصیة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.32§

 ُیقصد  بالمعلومات التي تكشف الشخصیة  المعلومات التي تشتمل على:

 اسم طفلك، أو اسمك باعتبارك ولي األمر، أو اسم أي فرد آخر من أفراد العائلة؛ أو،(1)

 عنوان طفلك؛ أو،(2)

 أي معرف شخصي مثل رقم الضمان االجتماعي لطفلك أو رقمه الطالبي؛  أو(3)

 

 قائمة بالسمات الشخصیة أو غیرها من المعلومات التي من شأنها أن تمكن من تحدید هویة طفلك بدرجة معقولة من(4)

 الیقین.



 

  



 

 اإلخطار الذي ُیرسل لألولیاء األمور
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.612§

 

 یجب على وكالة التعلیم التابعة للوالیة أن ترسل إخطاًرا مالئًما إلبالغ أولیاء األمور على نحو كامل بسریة المعلومات التي

 تكشف الشخصیة، بما یشتمل على:

 وصف لمدى تقدیم اإلخطار باللغات األصلیة لمختلف مجموعات السكان في الوالیة؛1.

 وصف لألطفال المحتفظ لهم بمعلومات تكشف الشخصیة وأنواع المعلومات المطلوبة والطرق التي تنوي الوالیة2.

 استخدامها لجمع المعلومات (بما یشتمل على المصادر التي تُجمع منها المعلومات)، واستخدامات هذه

 المعلومات؛

 وملخص عن السیاسات واإلجراءات التي یجب على الوكاالت المشاركة اتباعها بخصوص تخزین المعلومات3.

 التي تكشف عن الشخصیة، واإلفصاح عنها للغیر، واالحتفاظ بها، وإتالفها؛  و

في4. علیها المنصوص الحقوق على یشتمل بما المعلومات، بهذه المتعلقة واألطفال األمور أولیاء حقوق لكل                 وصف

الفیدرالیة، اللوائح قانون 34 المادة من التنفیذیة والئحته (FERPA) والخصوصیة لألسرة التعلیمیة الحقوق               قانون

 الجزء 99.

 قبل االضطالع بأي نشاط هام للتعرف على األطفال الذین یحتاجون إلى التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة به (بما ُیعرف أیًضا

 باسم "إیجاد الطفل")، أو تحدید مكانهم، أو تقییمهم، یجب أن ُینشر اإلخطار أو ُیعلن عنه في الصحف، أو وسائل اإلعالم األخرى،

 أو كلیهما، مع تعمیم مناسب إلخطار أولیاء األمور في مختلف أنحاء الوالیة بهذه األنشطة.

 
 
  



 

 اإلخطار السنوي باستخدام المنافع العامة (برنامج الرعایة الطبیة "Medicaid") أو التأمین الخاص لدفع قیمة
 الخدمات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة

 

 
 هذا اإلخطار إلبالغك بنیة المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون واإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة (SCDE) بإرسال فاتورة

 لبرنامج الرعایة الطبیة، والتأمین ضد المسئولیة إزاء الغیر، أو أي منهما، وتلقي المدفوعات من برنامج الرعایة الطبیة، وأي شركة

 تأمین تابعة للغیر، أو أي منهما عن الخدمات على النحو الذي یسمح به قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة وعلى النحو المنصوص علیه

 في برنامج التعلیم الفردي لطفلك (IEP). یجوز للمنطقة التعلیمیة واإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة تقیید فواتیر على برنامج

 الرعایة الطبیة أو شركة تأمین تابعة للغیر مقابل خدمات التشخیص والتقییم النفسي، وخدمات الصحة السلوكیة، وخدمات التمریض

 وغیرها من الفحوصات وخدمات العالج الصحیة ذات الصلة القابلة للفوترة على حساب برنامج الرعایة الطبیة أو شركة تأمین تابعة

 للغیر سواًء مع اشتراط تقدیم برنامج التعلیم الفردي لطفلك أو عدم اشتراط ذلك. یجب أن تقدم المنطقة التعلیمیة هذا اإلخطار لك قبل

 طلب موافقتك على تقیید فواتیر على برنامج الرعایة الطبیة وشركة التأمین التابعة للغیر، أو أیهما مرة واحدة سنوًیا مقابل الخدمات التي

 ستقدمها المنطقة التعلیمیة في المستقبل.

 

  باإلضافة إلى ذلك، ستكون هذه الوثیقة بمثابة إخطار بأن المنطقة التعلیمیة واإلدارة التعلیمیة في كارولینا الجنوبیة ستبلغان عن

 المعلومات الطبیة والنفسیة وغیرها من المعلومات السریة التي تكشف الشخصیة وتتبادالنها، حسب الضرورة، مع إدارة الصحة

 والخدمات اإلنسانیة في والیة كارولینا الجنوبیة وأي شركة تأمین تابعة للغیر ومالئمة فیما یتعلق بالخدمات المقدمة لطفلك.

 

 لن تؤثر تعویضات برنامج الرعایة الطبیة والتأمین ضد المسئولیة حیال الغیر عن الخدمات القابلة للفوترة التي تقدمها المنطقة

 التعلیمیة على أي من خدمات برنامج الرعایة الطبیة أو مزایا التأمین األخرى التي یحق لطفلك الحصول علیها. ال یمكن للمنطقة

 التعلیمیة تقیید فواتیر على برنامج الرعایة الطبیة أو برنامج التأمین الخاص بطفلك إذا كان سیقلل من التغطیة المتاحة مدى الحیاة أو

 أي میزة تأمینیة أخرى، أو یؤدي إلى أن تدفع األسرة مقابل الخدمات التي كان من شأنها خالف ذلك أن ُتغطى، أو سیزید أقساط

 التأمین علیك، أو سیخاطر بفقدان األحقیة في البرامج المتنازل عنها. ال تتحمل المسؤولیة عن دفع أي خصومات متأخرة السداد، أو

 مدفوعات تشاركیة، أو تأمین تشاركي یتعلق بالفواتیر التي تقیدها المنطقة التعلیمیة على برنامج الرعایة الطبیة أو برنامج التأمین

 الخاص بطفلك مقابل الخدمات التي تقدمها المنطقة التعلیمیة. سیتلقى طفلك الخدمات المدرجة في برنامج التعلیم الفردي بغض النظر

 عما إذا كان طفلك مدرًجا في برامج التأمین العامة أو الخاصة وبغض النظر عما إذا كنت تمنح الموافقة على الحصول على هذه

 المزایا. وال یعفي رفضك منح الموافقة على اإلبالغ عن المعلومات التي تكشف الشخصیة لبرنامج الرعایة الطبیة أو أي شركة تأمین

 تابعة للغیر المنطقة التعلیمیة من مسئولیتها حیال كفالة توفیر كافة الخدمات المطلوبة بدون تحمیلك أي تكلفة.

 

موافقة الغیر حیال المسئولیة ضد التأمین أو الطبیة الرعایة برنامج على فواتیر بتقیید مستقبلیة أو حالیة، أو سابقة، موافقة كل                      تعتبر

إجراًء یلغي ال أنه (أي رجعي بأثر اإلبطال هذا یكون فال الموافقة، إبطال اخترت إذا وقت. أي في موافقتك تلغي أن ویمكنك                        طوعیة

 حدث بعد منح الموافقة وقبل إبطال الموافقة).

 ستستمر المنطقة التعلیمیة واإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة في العمل وفًقا للمبادئ التوجیهیة لقانون الحقوق التعلیمیة لألسرة

 والخصوصیة (FERPA) لضمان السریة فیما یتعلق بمعاملة طفلك وتوفیر الخدمات.

 

 

 لألسئلة واالستفسارات، برجاء التواصل مع:

  إلیزابیث جلوفر "Elizabeth Glover"، مدیر برنامج الرعایة الطبیة

"Wappoo Road, Charleston, SC 29407 721" 29407 ،721 طریق وابو، شارلستون، كارولینا الجنوبیة  

402-7860(843)  

 



 

 

 حقوق الوصول
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.613§

 یجب أن تسمح الوكالة المشاركة لك بفحص أي سجالت تعلیمیة ترتبط بطفلك تجمعها أو تحتفظ بها أو تستخدمها المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، واستعراضها. یجب أن تمتثل الوكالة

 المشاركة لطلبك بفحص أي سجالت تعلیمیة عن طفلك ومراجعتها دون أي تأخیر غیر مبرر وقبل أي اجتماع یتعلق ببرنامج

 التعلیم الفردي (IEP) أو أي جلسة استماع محایدة تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة (بما في ذلك أي اجتماع تسویة أو جلسة

 استماع بشأن االنضباط) وبحیث ال تستغرق الوكالة بأي حال من األحوال أكثر من 45 یوًما تقویمًیا بعد تقدیمك للطلب.

 یتضمن حقك في فحص والسجالت التعلیمیة ومراجعتها ما یلي:

 حقك في الحصول على رد من الوكالة المشاركة على طلباتك المعقولة للحصول على إیضاحات وتفسیرات1.

 للسجالت؛

 حقك في طلب تقدیم الوكالة المشاركة لنسخ من السجالت إذا لم تتمكن من فحصها ومراجعتها بشكل فعال إال إذا2.

 استلمت تلك النسخ؛  و،

 حقك في أن تأمر من یمثلك بفحص السجالت واستعراضها.3.

 یجوز للوكالة المشاركة افتراض أن لدیك صالحیة فحص السجالت المرتبطة بطفلك ومراجعتها ما لم ُتخَطر بعدم حیازتك

 للصالحیة وفًقا لقانون الوالیة الذي ینظم هذه األمور مثل الوصایة، واالنفصال، والطالق.

 

 

 سجل الوصول
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند §300.614

أو بها، احتفظ أو ُجمعت، التي التعلیمیة للسجالت الوصول حق لها التي لألطراف بسجل تحتفظ أن مشاركة وكالة كل                     على

المشاركة الوكالة وموظفي األمور أولیاء حق (باستثناء اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانون من (ب) الجزء بموجب                  اسُتخدمت

اإلذن ُمنح أجله من الذي والغرض الوصول، حق منحه وتاریخ الطرف هذا اسم السجل ذلك یتضمن أن على بذلك)،                     المخولین

 لهذا الطرف باستخدام السجالت.

 

 

 السجالت المعنیة بأكثر من طفل
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.615§

 إذا تضمن أي سجل تعلیمي معلومات عن أكثر من طفل واحد، ال یحق ألولیاء أمور هؤالء األطفال إال أن یفحصوا المعلومات

 الخاصة بطفلهم وأن یستعرضوها أو أن ُیخَطروا بتلك المعلومات المعینة

 

 قائمة بأنواع المعلومات وأماكنها
 

    المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.616§

 یجب على كل وكالة مشاركة أن تزودك عند الطلب بقائمة بأنواع السجالت التعلیمیة التي جمعتها، أو حفظتها، أو استخدمتها

 الوكالة، وأماكنها.

 

  



 

 
 الرسوم

 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.617§

 یجوز لكل وكالة مشاركة فرض رسوم مقابل ُنسخ السجالت التي تقدم لك بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي

 اإلعاقة، شریطة أال تمنعك هذه الرسوم من ممارسة حقك في فحص تلك السجالت ومراجعتها بفاعلیة.

 ال یجوز للوكالة المشاركة فرض رسوم مقابل البحث عن المعلومات أو استرجاعها بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد

 ذوي اإلعاقة.

 

 

 تعدیل السجالت بناًء على طلب أولیاء األمور
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.618§

 إذا كنت تعتقد أن المعلومات الواردة في السجالت التعلیمیة المرتبطة بطفلك والتي ُجمعت، أو احُتفظ بها، أو اسُتخدمت

 بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة غیر دقیقة، أو مضللة، أو تنتهك الخصوصیة، أو غیرها من

 حقوق طفلك، فیجوز لك طلب تغییر هذه المعلومات من الوكالة المشاركة التي تحتفظ بها.

 یجب أن تقرر الوكالة المشاركة ما إذا كانت ستغیر المعلومات بما یتوافق مع طلبك في غضون فترة زمنیة معقولة من استالم

 طلبك.

في بالحق وإخطارك بالرفض إعالمك علیها فیجب طلبك، مع یتوافق بما المعلومات تغییر المشاركة الوكالة رفضت                  إذا

 جلسة استماع على النحو الموضح تحت العنوان " فرصة الحصول على جلسة استماع ".

 

 

 فرصة الحصول على جلسة استماع
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.619§

 یجب على الوكالة المشاركة، حسب الطلب، أن تمنحك فرصة في جلسة استماع للطعن في المعلومات الواردة في السجالت

 التعلیمیة المتعلقة بطفلك للتأكد من أنها لیست غیر دقیقة، أو مضللة، أو تنتهك بطریقة أخرى الخصوصیة، أو غیرها من حقوق

 طفلك.

 

 

 إجراءات جلسة االستماع
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.621§

 یجب أن ُتعقد جلسة استماع للطعن في المعلومات الواردة في السجالت التعلیمیة وفًقا لإلجراءات المتبعة في جلسات االستماع

.(FERPA) لهذا الشأن بموجب قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة 

 

 نتیجة جلسة االستماع
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.62§

 إذا قررت الوكالة المشاركة، نتیجًة لجلسة االستماع، أن المعلومات غیر دقیقة، أو مضللة، أو تنتهك بطریقة أخرى الخصوصیة،

 أو غیرها من حقوق طفلك، فیجب علیها تغییر المعلومات وفًقا لذلك وإبالغك بذلك كتابًة.

  



 

 إذا قررت الوكالة المشاركة، نتیجًة لجلسة االستماع، أن المعلومات دقیقة، أو غیر مضللة، أو تنتهك بطریقة أخرى الخصوصیة

 أو غیرها من حقوق طفلك، فیجب علیها إعالمك بحقك في أن تودع في السجالت المعنیة بطفلك التي تحتفظ بها بیاًنا یعلق على

 المعلومات أو یورد أي أسباب تدفعك أال توافق على القرار الوكالة المشاركة.

 بالنسبة ألي تفسیر یوضع في سجالت طفلك، فیجب:

 أن تحتفظ به الوكالة المشاركة كجزء من سجالت طفلك طالما أن الوكالة المشاركة تحتفظ بالسجل أو الجزء1.

 المتنازع علیه؛  و

 إذا أفصحت الوكالة المشاركة عن سجالت طفلك أو الجزء المطعون علیه إلى أي طرف، فیجب اإلفصاح2.

 أیضا عن التفسیر لذلك الطرف.

 

 

 الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات التي تكشف الشخصیة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.622§

 ما لم تكن المعلومات واردة في السجالت التعلیمیة، وما لم یكن مسموًحا باإلفصاح دون الحصول على موافقة أولیاء األمور

 بمقتضى قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة، یجب الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح عن المعلومات التي تكشف

 الشخصیة ألطراف بخالف الموظفین العاملین في الوكاالت المشاركة. باستثناء الظروف المحددة أدناه، فإن موافقتك غیر

 مطلوبة قبل اإلفصاح عن المعلومات التي تكشف عن الشخصیة لموظفي الوكاالت المشاركة لغرض استیفاء متطلبات الجزء

 (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.

 یجب الحصول على موافقتك أو موافقة الطفل المستحق الذي وصل إلى سن الرشد وفًقا لقانون الوالیة قبل اإلفصاح عن

 المعلومات التي تكشف عن الشخصیة لموظفي الوكاالت المشاركة التي توفر أو الخدمات االنتقالیة أو تسدد مقابلها.

 إذا كان طفلك ملتحًقا بمدرسة خاصة ال تقع في نفس المنطقة التعلیمیة التي تسكن بها أو سیلتحق بها، فیجب الحصول على

 موافقتك قبل اإلفصاح عن أي معلومات تكشف عن شخصیة طفلك لموظفي المنطقة التعلیمیة التي توجد بها المدرسة الخاصة

 وموظفي المنطقة التعلیمیة التي تسكن فیها.

 

 

 الضمانات
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.623§

 یجب أن تحمي كل وكالة مشاركة سریة المعلومات التي تكشف عن الشخصیة أثناء مراحل جمع هذه المعلومات، وتخزینها،

 واإلفصاح عنها، وإتالفها.

 یجب أن یتحمل موظف واحد من كل وكالة مشاركة مسؤولیة ضمان سریة أي معلومات تكشف عن الشخصیة.

تخص تعلیمیات أو تدریًبا یستخدمونها أو الشخصیة عن تكشف التي المعلومات یجمعون الذین األشخاص كافة یتلقى أن                   یجب

التعلیمیة الحقوق وقانون اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانون من (ب) الجزء بموجب بالسریة المتعلقة وإجراءاتها الوالیة                  سیاسات

 لألسرة والخصوصیة.

الوصول لهم یحق قد الذین الموظفین، هؤالء بأسماء حالیة بقائمة االحتفاظ مشاركة وكالة كل على یجب العام، التفتیش                    ألغراض

 إلى المعلومات التي تكشف عن الشخصیة، ومناصبهم في الوكالة.



 

 

  



 

 إتالف المعلومات
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.624§

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون إبالغك حینما ال تعد هناك حاجة للمعلومات التي تكشف عن الشخصیة

 المستوفاة، أو المحتفظ بها، أو المستخدمة بمقتضى الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات لتقدیم الخدمات التعلیمیة

 لطفلك.

 یجب إتالف المعلومات بناًء على طلبك. ومع ذلك، یجوز االحتفاظ بسجل دائم باسم طفلك، وعنوانه، ورقم تلیفونه، ودرجاته،

 وسجل حضوره، والفصول الدراسیة التي حضرها، ومستویات الصفوف التي أكملها، والعام الذي أكملها فیها بدون فترة تقادم.

 

 إجراءات الشكاوى المقدمة للوالیة
 

 أوجه االختالف بین إجراءات الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة، وجلسات االستماع، والشكاوى التي ُتقدم

 للوالیة
 

 تنص لوائح الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة على إجراءات منفصلة لكل من الشكاوى التي ُتقدم للوالیة، والشكاوى

 من مخالفة اإلجراءات القانونیة، وجلسات االستماع. على النحو الموضح أدناه، یجوز ألي شخص أو مؤسسة تقدیم شكوى للوالیة

 بدعوى انتهاك المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، أو وكالة التعلیم التابعة للوالیة أو أي وكالة عامة أخرى، ألي من متطلبات

 الجزء (ب). ال یجوز إال لك أو للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة بخصوص أي

 مسألة ترتبط باقتراح البدء في تمییز أي طفل یعاني من إعاقة أو تغییر تمییزه، أو تقییمه، أو برنامجه التعلیمي، أو تقدیم تعلیم عام

 مالئم مجاني (FAPE) للطفل أو رفض البدء في ذلك. على الرغم من أنه یجب على موظفي وكالة التعلیم التابعة للوالیة بوجه عام حل

 أي شكوى مقدمة للوالیة في غضون مهلة زمنیة قدرها 60 یوًما تقویمیا، إال إذا ُمدت هذه المهلة بشكل مناسب، فیجب على قاضي

 جلسة االستماع أن یستمع للشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة (إذا لم یكن قد ُبَت فیها خالل اجتماع التسویة أو الوساطة) وأن

 یصدر قرارا مكتوبا في غضون 45 یوًما تقویمیا بعد نهایة فترة التسویة، على النحو المنصوص علیه في هذه الوثیقة تحت العنوان

 "عملیة التسویة"، وما لم یمنح قاضي جلسة االستماع تمدیًدا محدًدا للمهلة الزمنیة بناًء على طلبك أو طلب المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون. یرد أدناه وصف مفصل للشكاوى التي ُتقدم للوالیة، والشكاوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة، وإجراءات التسویة،

 جلسة االستماع. وضعت اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة استمارات نموذجیة لمساعدتك في تقدیم شكوى من مخالفة

 اإلجراءات القانونیة ومساعدتك أو مساعدة األطراف األخرى في تقدیم شكوى للوالیة.  ویمكن الوصول إلى تلك االستمارات على

 موقع اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة على اإلنترنت:  استمارات تسویة النزاعات
 

 

  اتخاذ إجراءات تقدیم شكوى للوالیة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.151§

 عام

 اعتمدت اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة إجراءات لما یلي:

 البت في أي شكوى مقدمة للوالیة، ومن بینها الشكوى التي تقدمها مؤسسة أو شخص من والیة1.

 أخرى؛

 تقدیم شكوى لدى اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة؛2.

  

http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/


 

 نشر إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة على نطاق واسع على أولیاء األمور وغیرهم من األفراد3.

 المهتمین، بما یشمل مراكز تدریب أولیاء األمور والمعلومات، ووكاالت الحمایة والدفاع ومراكز

 العیش المستقل، وغیرها من الكیانات ذات المالئمة.

 

 سبل االنتصاف للحرمان من الخدمات المالئمة

 عند البت في أي شكوى تجد اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة فیها أحد أوجه اإلخفاق في تقدیم الخدمات المالئمة، یجب

 على اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة أن تتخذ اإلجراءات المالئمة لـ:

 معالجة أوجه اإلخفاق في تقدیم الخدمات المناسبة، ومن بینها اإلجراء التصحیحي المالئم لتلبیة احتیاجات الطفل1.

 (كالخدمات التعویضیة أو التعویضات المالیة)؛  و

 توفیر الخدمات المالئمة في المستقبل لكافة األطفال الذین یعانون من إعاقات.2.

 

 

 الحد األدنى من إجراءات الشكاوى المقدمة للوالیة
 

 المهلة الزمنیة؛ الحد األدنى لإلجراءات

 تنطوي إجراءات تقدیم شكوى للوالیة على مهلة زمنیة تبلغ 60 یوًما بعد تقدیم أي شكوى بغرض:

 إجراء معاینة إذا رأت اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة أن المعاینة ضروریة؛1.

 إتاحة الفرصة أمام مقدم الشكوى لتقدیم معلومات إضافیة، إما شفهًیا أو كتابًیا، بشأن االدعاءات الواردة في2.

 الشكوى.

 إتاحة الفرصة للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو غیرها من الوكاالت العامة بالرد على الشكوى بما في3.

 ذلك كحد أدنى: (أ) حسب اختیار الوكالة، تقدیم اقتراح لحل الشكوى؛  و (ب) منح فرصة لولي األمر الذي قدم

  الشكوى والوكالة لالتفاق طواعیة على االنخراط في الوساطة؛

 مراجعة كل المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل فیما یخص ما إذا كانت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة4.

 تشارلستون أو غیرها من الوكاالت العامة تنتهك أٍي من متطلبات الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي

 اإلعاقة؛  و

قائمة5. نتائج (أ) على: ویحتوي الشكوى في الواردة االدعاءات كافة یتناول الشكوى مقدم إلى مكتوب قرار                  إصدار

 على الوقائع واالستنتاجات؛  و،  (ب) أسباب القرار النهائي الذي اتخذته اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة.

 

 تمدید الوقت؛ القرار النهائي؛ التنفیذ

 باإلضافة إلى ذلك، فإن إجراءات اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة:

 ال تسمح بمد مهلة الـ 60 یوًما إال: (أ) إذا حدثت ظروف استثنائیة تتعلق بشكوى معینة مقدمة للوالیة؛  أو،  (ب) إذا1.

 وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو أي وكالة عامة مشاركة طواعیة على مد وقت البت في األمر

 بالوساطة أو وسائل بدیلة لحل النزاعات إذا كانت متاحة في الوالیة.

 تشتمل على إجراءات للتنفیذ الفعال لقرار اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة إذا كان هناك ضرورة لذلك بما2.

 یشتمل على: (أ) أنشطة المساعدة الفنیة؛  و،  (ب) المفاوضات؛  و،  (ج) اإلجراءات التصحیحیة لتحقیق االمتثال.

 
  



 

 الشكاوى المقدمة للوالیة وجلسات االستماع الحیادیة المراعیة لإلجراءات القانونیة

 إذا ُقدمت شكوى مكتوبة للوالیة كانت في الوقت نفسه محل النظر في جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة على النحو

 الموضح تحت العنوان " التقدم بشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة" ، أو إذا احتوت الشكوى المقدمة للوالیة على عدة مشكالت

 تكون واحدة أو أكثر منها جزًءا من جلسة االستماع هذه، فیجب على الوالیة أن تنحي جانًبا أي جزء من الشكوى تتناوله جلسة

 االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة حتى تنتهي جلسة االستماع. یجب أن ُیبت في أي مسألة واردة في الشكوى

 المقدمة للوالیة وال تشكل جزًءا من جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة باستخدام الحدود الزمنیة واإلجراءات

 الواردة أعاله.

 إذا أثیرت أي مسألة في أي شكوى مقدمة للوالیة كانت قد ُبت فیها من قبل في جلسة استماع تراعي اإلجراءات القانونیة

 وشاركت فیها األطراف ذاتها (أعلى سبیل المثال: أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) فإن قرار جلسة االستماع التي

 تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة یكون ملزًما في هذه المسألة ویتوجب على اإلدارة التعلیمیة بوالیة كاروالینا الجنوبیة إعالم

 مقدم الشكوى بأن القرار ملزم.

 یجب أن تبت اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة في أي شكوى تدعي عدم تنفیذ المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو

 غیرها من الوكاالت العامة لقرار جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة.

 

 تقدیم شكوى للوالیة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.153§

 یجوز ألي مؤسسة أو شخص تقدیم شكوى مكتوبة وموقعة للوالیة وفًقا لإلجراءات الموضحة أعاله.

 یجب أن تتضمن الشكوى المقدمة للوالیة ما یلي:

 بیاًنا بأن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو وكالة عامة أخرى قد انتهكت أحد متطلبات الجزء (ب) من قانون1.

 تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة أو الئحته التنفیذیة المنصوص علیها في الجزء 300 من المادة 34 من قانون اللوائح

 الفیدرالیة؛

 الوقائع التي یستند إلیها البیان؛2.

 توقیع الطرف المتقدم بالشكوى ومعلومات االتصال الخاصة به؛ و3.

 في حال االدعاء بارتكاب انتهاكات تتعلق بطفل معین:4.

 اسم الطفل وعنوان سكنه؛1.

 اسم المدرسة التي یحضر بها الطفل؛2.

 في حال كان الطفل أو الشاب دون مأوى، یجب تقدیم بیانات الطفل المتاحة للتواصل، واسم المدرسة التي3.

 یحضر بها؛

 وصف لطبیعة مشكلة الطفل بما یشتمل على الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛  و4.

 حل مقترح للمشكلة بالقدر المعروف والمتاح بالنسبة إلى الطرف الذي قدم الشكوى في وقت تقدیمها.5.



 

 
 
 
 

تحت الموضح النحو على الشكوى تلقي لتاریخ سابق واحد عام عن یزید ال ما منذ انتهاك حدوث الشكوى تزعم أن                      یجب

 العنوان  "اتخاذ إجراءات الشكوى المقدمة للوالیة" .

 یجب على الطرف المتقدم بشكوى للوالیة أن یرسل نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو أي وكالة

 عامة أخرى تقدم خدمات للطفل في نفس الوقت الذي یقدم فیه الطرف الشكوى إلى اإلدارة التعلیمیة لوالیة كاروالینا الجنوبیة.

 

 

 إجراءات تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة
 

 التقدم بشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.507§

 عام

 یجوز لك أو للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة في أي أمر یتعلق باقتراح البدء

 في تمییز طفلك أو تغییر تمییزه، أو تقییمه، أو برنامجه التعلیمي، أو تقدیم تعلیم عام مالئم مجاني لطفلك، أو رفض البدء في

 ذلك.

تعرف أن قبل عامین عن تزید ال مدة منذ انتهاك حدوث دعوى القانونیة اإلجراءات مخالفة من الشكوى تتضمن أن                     یجب

لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو أنت فیه تعرف أن ینبغي كان الذي الوقت قبل أو شارلستون لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو                     أنت

 شارلستون باإلجراء المزعوم الذي شكل أساس الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة.

 ال تسري المهلة الزمنیة المذكورة أعاله إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة خالل هذه المهلة الزمنیة

 بسبب:

 أن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون افترت كذًبا على وجه الخصوص أنها حلت المشكالت1.

 المحددة في الشكوى؛  أو

 أن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون حجبت عنك معلومات كان مطلوًبا منها تقدیمها لك بموجب2.

 الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.

 

 معلومات ألولیاء األمور

 یجب أن تبلغك المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بأي خدمات قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة وغیرها من الخدمات ذات الصلة

 المتوفرة في المنطقة إذا طلبَت المعلومات  أو  إذا تقدمت أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بشكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة.



 

 

 الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.508§

 عام

 لطلب جلسة استماع، یجب علیك أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون (أو محامیك أو محامي المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون) تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة إلى الطرف اآلخر. یجب أن تحتوي الشكوى على كل المحتوى

 المذكور أدناه ویجب أن تظل سریة.

 باإلضافة إلى ذلك، یجب على أي شخص یتقدم بشكوى أن یزود اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة بنسخة من

 الشكوى.

 

 

 محتوى الشكوى

 یجب أن تحتوي الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة على ما یلي:

  اسم الطفل؛1.

 عنوان مقر إقامة الطفل؛2.

 اسم مدرسة الطفل؛3.

 في حال كان الطفل أو الشاب دون مأوى، بیانات التواصل الخاصة بالطفل واسم مدرسة الطفل؛ و،4.

 وصف لطبیعة مشكلة الطفل المتعلقة باإلجراء المقترح أو المرفوض، بما یشتمل على الوقائع المرتبطة5.

 بالمشكلة؛  و

 حل مقترح للمشكلة بالقدر المعروف والمتاح بالنسبة إلى الطرف الذي قدم الشكوى (أنت أو المنطقة6.

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) في وقت تقدیمها.

 

 اإلخطار المطلوب قبل جلسة االستماع للشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة

أو أنت تقدم حتى القانونیة اإلجراءات مراعاة تكفل استماع جلسة تشارلستون لمقاطعة التعلیمیة للمنطقة أو لك تنعقد أن یجوز                     ال

اإلجراءات مخالفة من شكوى تشارلستون) لمقاطعة التعلیمیة المنطقة محامي أو محامیك (أو تشارلستون لمقاطعة التعلیمیة                 المنطقة

 القانونیة تتضمن المعلومات المذكورة أعاله.

 

 كفایة الشكوى

 من أجل المضي قدًما في الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة، یجب أن تكون كافیة. سُتعتبر الشكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة كافیة (أي استوفت متطلبات المحتوى المذكورة) ما لم یخطر الطرف المستلم للشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة (أنت

 أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) قاضي جلسة االستماع والطرف اآلخر كتابًة، في خالل 15 یوًما تقویمًیا من استالم

 الشكوى، بأن الطرف المستلم للشكوى یعتقد أن الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة ال تستوفي المتطلبات المذكورة أعاله.

 على قاضي جلسة االستماع أن یقرر ما إذا كانت الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة تستوفي المتطلبات المذكورة أعاله أو ال،

 ویخطرك أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون كتابًة وعلى الفور، وذلك في غضون خمسة أیام تقویمیة من تاریخ استالم

 اإلخطار بأن الطرف المتلقي (أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) یرى أن الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة غیر

 كافیة.



 

 

 تعدیل الشكوى

 ال یجوز لك أو للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون إجراء تغییرات في الشكوى إال إذا:

  وافق الطرف اآلخر على التغییرات كتابًة وسنحت الفرصة لحل الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة بعقد1.

 اجتماع التسویة الموضح أدناه تحت العنوان  "عملیة التسویة" ؛  أو

  منح قاضي جلسة االستماع المراعیة لإلجراءات القانونیة إذًنا بإجراء تغییرات في مدة ال تتجاوز خمسة2.

 أیام قبل بدایة جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة.

 إذا أجرى الطرف المشتكي (أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) تغییرات على الشكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة، فتبدأ المهلة الزمنیة الجتماع التسویة (في غضون 15 یوًما تقویمًیا من تاریخ استالم الشكوى) والمدة الزمنیة للتسویة

 (في غضون 30 یوًما تقویمًیا من تاریخ استالم الشكوى) من جدید في تاریخ تقدیم الشكوى المعدلة.

 

 

 رد وكالة التعلیم المحلیة (LEA) أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة

 إذا لم تكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون قد أرسلت إخطاًرا كتابًیا مسبًقا إلیك كما هو محدد تحت العنوان  "اإلخطار

 الكتابي المسبق" ، بخصوص الموضوع الذي تتضمنه شكواك من مخالفة اإلجراءات القانونیة، فیجب على المنطقة التعلیمیة

 لمقاطعة تشارلستون أن ترسل إلیك في غضون 10 أیام تقویمیة من تلقي الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة رًدا یتضمن

 ما یلي:

 تفسیًرا لسبب اقتراح المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو رفضها اتخاذ اإلجراء المطروح في الشكوى من1.

  مخالفة اإلجراءات القانونیة؛

 وصفا للخیارات األخرى التي فكر فیها الفریق المسؤول عن برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك وأسباب2.

 رفض تلك الخیارات؛

تشارلستون3. لمقاطعة التعلیمیة المنطقة استخدمته تقریر أو سجل، أو اختبار، أو تقییمي، إجراء لكل                وصفا

 كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض؛  و،

 وصفا للعوامل األخرى ذات الصلة باإلجراء الذي اقترحته منطقة مدارس مقاطعة شارلستون أو رفضته.4.

 ال یمنع تقدیم المعلومات المشار إلیها في البنود من 1 إلى 4 أعاله المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون من التأكید على أن

 شكواك من مخالفة اإلجراءات القانونیة كانت غیر كافیة.

 

 رد الطرف اآلخر على أي شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة

 باستثناء ما هو مذكور تحت العنوان الفرعي الوارد أعاله مباشرًة،  رد وكالة التعلیم المحلیة (LEA) أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون على الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة ، یجب على الطرف الذي یتلقى الشكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة، في غضون 10 أیام تقویمیة من تلقي الشكوى، إرسال رد للطرف اآلخر یعالج من خالله على وجه التحدید القضایا

 المثارة في الشكوى.



 

 

 االستمارات النموذجیة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.509§

 وضعت اإلدارة التعلیمیة بكارولینا الجنوبیة استمارات نموذجیة لمساعدتك في تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة

 ومساعدتك أو مساعدة األطراف األخرى في تقدیم شكوى للوالیة. ومع ذلك، قد ال تطلب الوالیة أو المنطقة التعلیمیة بمقاطعة

 تشارلستون استخدام هذه االستمارات النموذجیة. یمكنك استخدام االستمارة النموذجیة أو أي نموذج مناسب آخر، طالما أنه

 یحتوي على المعلومات المطلوبة لتقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة أو شكوى للوالیة. ویمكن االطالع على النماذج

 من خالل الرابط:  استمارات تسویة النزاعات

 

 

  الوساطة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.506§

 عام

 على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون صیاغة اإلجراءات التي تتیح الوساطة للسماح لك وللمنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون بتسویة الخالفات التي تنطوي على أي مسألة من المسائل المنصوص علیها بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم

 األفراد ذوي اإلعاقة، بما في ذلك األمور الناشئة قبل تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة. وبالتالي، فالوساطة متاحة

 لحل النزاعات بمقتضى الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد اذوي اإلعاقة سواء تقدمت بشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة

 لتطلب عقد جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة على النحو الوارد وصفه تحت العنوان التقدم بشكوى من مخالفة

 اإلجراءات القانونیة أم ال.

 

 المتطلبات

 یجب أن تكفل اإلجراءات أن عملیة الوساطة:

 طوعیة من جانبك ومن جانب المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون؛1.

 ال ُتستخدم إلنكار حقك في جلسة استماع تراعي اإلجراءات القانونیة أو تأخیره، أو لرفض أي حقوق أخرى2.

 منصوص علیها في الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة؛  و

 یضطلع بها وسیط مؤهل وحیادي مدرب على تقنیات الوساطة الفعالة.3.

 یجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن تضع إجراءات توفر ألولیاء األمور والمدارس التي تختار عدم استخدام آلیة

 الوساطة، فرصة للقاء في وقت ومكان مناسبین لك، مع طرف غیر ذي مصلحة:

 یكون متعاقًدا مع هیئة مختصة بالوسائل البدیلة لحل النزاعات، أو مركز تدریب ومعلومات أولیاء األمور، أو1.

 مركز موارد أولیاء األمور المجتمعي في الوالیة؛  و

 یمكنه شرح مزایا آلیة الوساطة لك ویشجعك على اللجوء إلیها.2.

 یجب على الوالیة أن تحتفظ بقائمة بالوسطاء المؤهلین وأن تكون على درایة بالقوانین واللوائح المتعلقة بتقدیم خدمات التعلیم

 الخاص وما یتصل به من خدمات. یجب على وكالة التعلیم التابعة للوالیة أن تختار الوسطاء على أساس عشوائي، أو دوري، أو

 غیر متحیز.

http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/


 

 

 تتحمل الوالیة تكالیف إجراءات الوساطة، بما في ذلك تكالیف االجتماعات.

 یجب أن ُیحدد موعد كل اجتماع في عملیة الوساطة في الموعد المناسب وأن ُیعقد في مكان مناسب لك وللمنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون.

 إذا سویت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون نزاعا من خالل إجراءات الوساطة، فیجب على كال الطرفین الدخول في

 اتفاقیة ملزمة قانوًنا وتنص على التسویة وكذلك:

 تنص على أن جمیع المناقشات التي حدثت أثناء عملیة الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامها كدلیل في أي1.

 جلسة استماع الحقة تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة أو أي دعوى مدنیة (قضیة محكمة)؛  و

 وتوقعها أنت وممثل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون الحائز لصالحیة إلزام المنطقة التعلیمیة2.

 لمقاطعة تشارلستون.

 تكون أي اتفاقیة وساطة مكتوبة وموقعة نافذة في أي محكمة تابعة للوالیة وذات اختصاص قضائي (محكمة لدیها السلطة بموجب

 قانون الوالیة للنظر في إلى هذا النوع من القضایا) أو في محكمة جزئیة في الوالیات المتحدة.

 یجب أن تكون المناقشات التي حدثت أثناء عملیة الوساطة سریة. وال یمكن استخدامها كدلیل في أي جلسة استماع مستقبلیة

 تراعي اإلجراءات القانونیة أو إجراءات مدنیة ألي محكمة فیدرالیة أو محكمة والیة تابعة ألي والیة تتلقى المساعدة بموجب

 الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.

 

 حیادیة الوسیط

 

 الوسیط:

تشارلستون1. لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو الجنوبیة كارولینا بوالیة التعلیمیة اإلدارة في موظًفا یكون أن یجوز                 ال

 التي تشارك في تعلیم أو رعایة طفلك؛  و

  یجب أال تكون له مصلحة شخصیة أو مهنیة تتعارض حیادیة الوسیط.2.

 ال یكون أي شخص مؤهًال لیكون وسیًطا موظًفا في المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو وكالة تابعة للوالیة فقط لمجرد أنه

 یتلقى أجًرا من الوكالة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون للعمل كوسیط.

 

 

 عملیة التسویة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.510§

 اجتماع التسویة

 في غضون 15 یوًما تقویمًیا من تلقي إخطار بشكواك من مخالفة اإلجراءات القانونیة، وقبل بدء جلسة االستماع المراعیة

 لإلجراءات القانونیة، یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عقد اجتماع معك ومع العضو أو أعضاء فریق برنامج

 التعلیم الفردي (IEP) الذین لدیهم معرفة بالحقائق المحددة في شكواك من مخالفة اإلجراءات القانونیة.  االجتماع:

 یجب أن یشمل ممثل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون الذي لدیه سلطة اتخاذ القرار نیابة عن المنطقة1.

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون.



 

  



 

 وكذلك

 ال یجوز أن یشتمل على محام عن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون ما لم یرافقك محام أیًضا.2.

 تتولى أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تحدید أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي ذوي الصلة لحضور االجتماع.

 یتمثل الغرض من االجتماع في مناقشة شكواك من مخالفة اإلجراءات القانونیة، والحقائق التي تشكل أساس الشكوى، حتى

 تتسنى للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون فرصة تسویة النزاع.

 

 ال یكون اجتماع التسویة ضرورًیا إذا:

  وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون كتابًیا على التنازل عن االجتماع؛1.

 أو

 إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على استخدام آلیة الوساطة، على النحو المبین2.

 بموجب البند الوارد بعنوان  "الوساطة".

 

 مدة التسویة

 إذا لم تسو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة على نحو یرضیك في غضون 30

 یوًما تقویمًیا من استالم الشكوى (أثناء المدة الزمنیة لعملیة التسویة)، یجوز أن ُتعقد جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات

 القانونیة.

 تبدأ فترة الـ 45 یوًما الضروریة لتصدر جلسة االستماع المراعیة لإلجراءات القانونیة قراًرا نهائًیا على النحو الوارد وصفه

 في تحت العنوان  قرارات جلسة االستماع ، عند انتهاء فترة التسویة التي تبلغ 30 یوًما، مع استثناءات معینة إلجراء تعدیالت

 على فترة الـ 30 یوًما المخصصة للتسویة على النحو الوارد أدناه.

 باستثناء الحاالت التي توافق فیها أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على التنازل عن إجراءات التسویة أو استخدام

 الوساطة، سیؤخر عدم مشاركتك في اجتماع التسویة الجداول الزمنیة لعملیة التسویة وجلسة االستماع المراعیة لإلجراءات

 القانونیة حتى ُیعقد االجتماع.

 إذا لم تتمكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بعد بذل الجهود المعقولة وتوثیق هذه الجهود من الحصول على مشاركتك في

 اجتماع التسویة، فیجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، في نهایة فترة التسویة التي تبلغ 30 یوًما، أن تطلب من قاضي

 جلسة االستماع رفض شكواك من مخالفة اإلجراءات القانونیة. یجب أن یتضمن توثیق هذه الجهود سجًال لمحاوالت المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون لترتیب الوقت والمكان المتفق علیهما على نحو متبادل، مثل:

  سجالت مفصلة باالتصاالت التلیفونیة التي أجرتها أو حاولت إجراءها ونتائج هذه االتصاالت؛1.

 نسخ من المراسالت المرسلة إلیك وأي ردود متلقاه؛ و2.

 سجالت مفصلة بالزیارات التي أجریت لمنزلك أو مكان عملك ونتائج هذه الزیارات.3.

 إذا لم تعقد المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون اجتماع التسویة في غضون 15 یوًما تقویمًیا من تلقي إخطار بشكواك من

 مخالفة اإلجراءات القانونیة  أو  تخلفت عن المشاركة في اجتماع التسویة، یجوز لك أن تطلب من قاضي جلسة االستماع بدء

 الجدول الزمني لجلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة الذي یبلغ 45 یوًما تقویمًیا.

 

 



 

  



 

 التعدیالت التي ُتجرى على مدة التسویة التي تبلغ 30 یوًما تقویمًیا

 إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون خطًیا على التنازل عن اجتماع التسویة، فسیبدأ الجدول الزمني الذي

 یبلغ 45 یوًما تقویمًیا لجلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة في الیوم التالي.

 بعد بدء الوساطة أو اجتماع التسویة وقبل نهایة فترة التسویة التي تبلغ 30 یوًما تقویمًیا، إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة

 لمقاطعة تشارلستون خطًیا على عدم إمكانیة التوصل التفاق، فسیبدأ الجدول الزمني الذي یبلغ 45 یوًما تقویمًیا لجلسة

 االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة في الیوم التالي.

 إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على استخدام إجراءات الوساطة ولكن لم تتوصال التفاق بعد، یجوز بحلول

 نهایة فترة التسویة البالغة 30 یوًما تقویمیا مواصلة عملیة الوساطة حتى التوصل إلى اتفاق إذا اتفق الطرفان على المواصلة كتابة.

 ومع ذلك، إذا انسحبت أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون من إجراءات الوساطة خالل فترة المواصلة هذه، فسیبدأ

 الجدول الزمني الذي یبلغ 45 یوًما تقویمًیا لجلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة في الیوم التالي.

 

 اتفاقیة تسویة مكتوبة

 إذا تُوِصل لتسویة للنزاع في اجتماع التسویة، فیجب علیك أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون إبرام اتفاقیة ملزمة

 قانوًنا:

 توقعها أنت وممثل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون الحائز لصالحیة إلزام المنطقة التعلیمیة لمقاطعة1.

 تشارلستون؛  و

 تكون نافذة في أي محكمة تابعة للوالیة ذات اختصاص قضائي (أي محكمة تابعة للوالیة لدیها سلطة النظر في2.

 هذا النوع من القضایا) أو في أي محكمة جزئیة في الوالیات المتحدة أو من قبل وكالة التعلیم التابعة للوالیة، إذا

 كانت والیتك لدیها آلیة أو إجراءات أخرى تسمح للطرفین بالتماس إنفاذ اتفاقیات التسویة.

 

 فترة مراجعة االتفاقیة

 إذا أبرمت أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون اتفاقیة كنتیجة الجتماع تسویة، فیجوز ألي من الطرفین (أنت أو المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) إلغاء االتفاقیة في غضون ثالثة (3) أیام عمل من تاریخ توقیعك أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون على االتفاقیة.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 جلسات االستماع المعنیة بالشكاوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة
 

 جلسة االستماع الحیادیة المراعیة لإلجراءات القانونیة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.511§

 عام

في الضالعة تشارلستون لمقاطعة التعلیمیة للمنطقة أو أنت لك تتاح أن فیجب القانونیة، اإلجراءات مخالفة من بشكوى التقدم                    عند

مخالفة من الشكوى قسمي في الوارد النحو على القانونیة اإلجراءات مراعاة تكفل محایدة استماع جلسة عقد فرصة                   النزاع

 اإلجراءات القانونیة  و عملیة التسویة .

 

 قاضي جلسة االستماع المحایدة

 كحد أدنى، فإن قاضي جلسة االستماع:

 یجب أال یكون موظًفا في وكالة التعلیم التابعة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون التي تشارك في1.

 تعلیم طفلك أو تقدیم الرعایة له. ومع ذلك، فإن أي شخص ال یعد موظًفا في الوكالة لمجرد أن الوكالة تدفع له

 مقابل العمل كقاضي جلسة استماع؛

  یجب أال تكون لدیه مصلحة شخصیة أو مهنیة تتعارض مع موضوعیة قاضي جلسة االستماع؛2.

 یجب أن یكون على درایة بأحكام قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، واللوائح الفیدرالیة، وكذا لوائح الوالیة المتعلقة3.

 بقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، والتفسیرات القانونیة لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة في المحاكم الفیدرالیة

 ومحاكم الوالیة؛  و

 یجب أن یكون على درایة بتسییر جلسات االستماع، واتخاذ القرارات وكتابتها، وأن یكون قادًرا على4.

 ذلك بما یتفق مع الممارسة القانونیة القیاسیة المناسبة.

 یجب أن تحتفظ كل منطقة تعلیمیة بمقاطعة تشارلستون بقائمة باألشخاص الذین یعملون كقضاة جلسات استماع تتضمن بیاًنا

 بمؤهالت كل قاضي من قضاة جلسة االستماع.

 

 موضوع جلسة االستماع المراعیة لإلجراءات القانونیة

مراعاة تكفل التي االستماع جلسة عقد یطلب الذي تشارلستون) لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو (أنت للطرف یجوز                  ال

یوافق لم ما االستماع، جلسة في القانونیة اإلجراءات مخالفة من الشكوى تتناولها لم مسائل أي إثارة القانونیة                   اإلجراءات

 الطرف اآلخر على ذلك.

 

 الجدول الزمني لطلب جلسة استماع

 یجب علیك أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون طلب جلسة استماع محایدة بشأن شكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة خالل عامین تاریخ معرفتك أو معرفة المنطقة التعلیمیة لمقاطعة شارلستون بالمشكلة التي تتناولها الشكوى أو من

 التاریخ الذي كان ینبغي أن تعرف فیه أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بهذه المشكلة.



 

 

 استثناءات الجدول الزمني

 ال ینطبق الجدول الزمني الوارد أعاله علیك إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة لألسباب التالیة:

التي1. المسألة أو المشكلة سّوت أنها محدد بشكل كذًبا تشارلستون لمقاطعة التعلیمیة المنطقة               اّدعت

 تثیرها في شكواك؛  أو

 

 حجبت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عنك المعلومات التي كان مطلوًبا منها تقدیمها لك بموجب2.

 الجزء ب من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.

 

 

 الحقوق الخاصة بجلسات االستماع
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.512§

 عام

 یحق لك تمثیل نفسك في جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة (بما في ذلك أي جلسة استماع تتعلق

 باإلجراءات التأدیبیة) أو تقدیم استئناف بجلسة استماع لتلقي أدلة إضافیة على النحو الوارد تحت العنوان الفرعي، االستئناف

 على القرارات؛ المراجعة المحایدة. باإلضافة إلى ذلك، یحق ألي طرف في جلسة استماع أن:

 یرافقه وأن یقدم له النصح محام وأشخاص لدیهم درایة خاصة أو حائزون على تدریب متعلق1.

 بمشكالت األطفال الذین یعانون من إعاقات، أو أي منهما؛ و،

  یمثله في جلسة االستماع محام أو أي شخص آخر؛2.

 یقدم دلیًال وطعًنا، واستجواًبا، وأن یطلب حضور الشهود؛3.

 یمنع تقدیم أي دلیل أثناء جلسة االستماع لم ُیفصح عنه للطرف اآلخر قبل خمسة أیام عمل على األقل قبل4.

 جلسة االستماع؛

 یحصل على سجل مكتوب أو إلكتروني، حسب اختیارك، لجلسة االستماع؛5.

 وكذلك

 یحصل على تقریر كتابي أو وفًقا لخیارك الكتروني بالوقائع والقرارات.6.

 

 اإلفصاح اإلضافي عن المعلومات

 قبل خمسة أیام عمل على األقل من عقد جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة، یجب علیك أنت والمنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون اإلفصاح لبعضكما البعض عن جمیع التقییمات المكتملة بحلول ذلك التاریخ والتوصیات المستندة

 إلى تلك التقییمات التي تنوي أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون استخدامها في جلسة االستماع.

 یجوز لقاضي جلسة االستماع أو مسؤول المراجعة منع أي طرف ال یمتثل لهذا الشرط من تقدیم التقییم أو التوصیة ذات الصلة

 في جلسة االستماع دون موافقة الطرف اآلخر.



 

 

 حقوق أولیاء األمور في جلسات االستماع

 یجب منحك الحق فیما یلي:

  حضور طفلك لجلسة االستماع؛1.

 فتح جلسة االجتماع للجمهور؛  و2.

 الحصول على سجل جلسة االستماع وتقریر الوقائع والقرارات دون أي تكلفة.3.

 

 

 قرارات جلسة االستماع
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.513§

 قرار قاضي جلسة االستماع

والحجج األدلة على مجانًیا مناسًبا عاًما تعلیًما تلقى قد طفلك كان إذا ما بشأن االستماع جلسة قاضي قرار یستند أن                      یجب

 التي تتعلق مباشرة بالتعلیم العام المناسب المجاني.

 في القضایا التي تدعي حدوث مخالفة إجرائیة (مثل "عدم اكتمال فریق برنامج التعلیم الفردي)، قد یجد قاضي جلسة االستماع أن

 طفلك لم یتلَق التعلیم العام المناسب المجاني إال إذا كانت المخالفات اإلجرائیة:

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

المناسب2. العام التعلیم بتوفیر یتعلق فیما القرار اتخاذ عملیة في المشاركة في فرصتك مع كبیر بشكل                  تعارضت

 المجاني لطفلك؛  أو

 تسببت في حرمان طفلك من استحقاق تعلیمي.3.

التعلیمیة للمنطقة أمًرا یصدر أن من استماع جلسة قاضي یمنع أنه على أعاله الواردة األحكام من حكم أي تفسیر یمكن                      ال

من (ب) الجزء بموجب الفیدرالیة اللوائح من اإلجرائیة الضمانات قسم في الواردة للمتطلبات باالمتثال تشارلستون                 لمقاطعة

 قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البنود من 300.500 حتى 300.536).

 لیس من بین األحكام الواردة تحت العناوین:  التقدم بشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة؛ والشكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة؛ واالستمارات النموذجیة؛ وعملیة التسویة؛ وجلسة االستماع المحایدة المراعیة لإلجراءات القانونیة؛ والحقوق الخاصة

 بجلسات االستماع؛ وقرارات جلسة االستماع  (المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البنود من 300.507§§ إلى 300.513)،

 ما یمكن أن یؤثر على حقك في تقدیم استئناف على قرار جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة إلى اإلدارة

 التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة.

 

 طلب منفصل لعقد جلسة استماع مراعیة لإلجراءات القانونیة

 ال یتضمن قسم الضمانات اإلجرائیة من اللوائح الفیدرالیة الواردة في الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (المادة 34

 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البنود من 300.500§§ إلى 300.536) ما یمكن تفسیره على أنه یمنعك من تقدیم شكوى منفصلة

 من مخالفة اإلجراءات القانونیة بشأن أي مسألة منفصلة عن أي شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة مقدمة بالفعل.

 

 النتائج والقرارات المقدمة إلى الهیئة االستشاریة والجمهور

 یجب على اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون (أیهما كان مسؤوًال عن جلسة

 االستماع الخاصة بك)، بعد حذف أي معلومات تكشف عن الشخصیة، ما یلي:

 تقدیم النتائج والقرارات في جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة أو االستئناف لدى1.

 اللجنة االستشاریة للتعلیم الخاص بالوالیة؛  و



 

  



 

 إتاحة تلك النتائج والقرارات للجمهور.2.

 
 

 

 االستئنافات
 

 

 نهائیة القرار؛ واالستئناف؛ والمراجعة المحایدة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.514§

 نهائیة قرار جلسة االستماع

المتعلقة االستماع جلسة ذلك في (بما القانونیة اإلجراءات مراعاة تكفل التي االستماع جلسة عن صادر قرار أي                   یكون

لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو (أنت االستماع جلسة في مشارك طرف ألي یجوز أنه عدا نهائًیا، التأدیبیة)                  باإلجراءات

 تشارلستون) االستئناف على القرار لدى اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة.

 

 االستئناف على القرارات؛ والمراجعة المحایدة

في المتخذ والقرار النتائج بسبب أذى) به (لحق أو تشارلستون) لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو (أنت األطراف أحد تضّرر                    إذا

 جلسة االستماع، فیجوز تقدیم استئناف إلى اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة.

 إذا كان هناك استئناف، فیجب على اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة إجراء مراجعة محایدة للنتائج والقرار المستأنف علیه.

 یجب على المسؤول الذي یجري المراجعة ما یلي:

 فحص سجل جلسة االستماع بالكامل؛1.

 التأكد من أن اإلجراءات المتبعة في جلسة االستماع كانت متوافقة مع اشتراطات اإلجراءات القانونیة؛2.

 السعي للحصول على أدلة إضافیة إذا لزم األمر. وإذا ُعقدت جلسة استماع لتلقي أدلة إضافیة، فتنطبق الحقوق3.

 الخاصة بجلسة االستماع الواردة تحت عنوان  "الحقوق الخاصة بجلسات االستماع "؛ و

 منح الطرفین فرصة لتقدیم الحجج الشفویة أو المكتوبة، أو كلیهما، وفًقا لتقدیر المسؤول عن4.

  المراجعة؛

 اتخاذ قرار مستقل عند االنتهاء من المراجعة؛  و5.

 إعطاؤك أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون نسخة مكتوبة أو الكترونیة، وفًقا لخیارك، من تقریر6.

 الوقائع والقرارات.

 

 النتائج والقرارات المقدمة إلى الهیئة االستشاریة والجمهور

 یجب على اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة، بعد حذف أي معلومات تكشف الشخصیة، ما یلي:



 

 

 تقدیم نتائج وقرارات االستئناف إلى اللجنة االستشاریة للتعلیم الخاص بالوالیة؛  و1.

 إتاحة تلك النتائج والقرارات للجمهور.2.

 

 

 نهائیة قرار المراجعة

 القرار الذي یتخذه المسؤول عن المراجعة نهائي ما لم ترفع أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون دعوى مدنیة، على

 النحو الموضح تحت العنوان  "الدعاوى المدنیة، بما في ذلك الفترة الزمنیة التي یتعین خاللها رفع هذه الدعاوى" .

 

 

 الجداول الزمنیة ومالءمة جلسات االستماع والمراجعات
 

 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.515§

 یجب أن تضمن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون ما یلي في موعد أقصاه 45 یوًما تقویمًیا بعد انتهاء فترة 30 یوًما تقویمًیا

 الجتماعات التسویة  أو ، على النحو الوارد تحت العنوان الفرعي  "التعدیالت التي تُجرى على مدة التسویة التي تبلغ 30 یومًا

 تقویمیًا" ،  في موعد أقصاه 45 یوًما تقویمًیا بعد انتهاء الفترة الزمنیة المعدلة:

 التوصل لقرار نهائي في جلسة االستماع؛  و1.

 إرسال نسخة من القرار إلیك وإلى المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون.2.

 یجب أن تضمن اإلدارة التعلیمیة بوالیة كارولینا الجنوبیة ما یلي في موعد أقصاه 30 یوًما تقویمًیا بعد استالم طلب المراجعة:

 التوصل لقرار نهائي في المراجعة؛  و1.

 إرسال نسخة من القرار إلیك وإلى المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون.2.

 یجوز لقاضي جلسة االستماع أو المسؤول عن المراجعة منح تمدیدات زمنیة محددة تتجاوز الفترات الواردة أعاله (45

 یوًما تقویمًیا لقرار جلسة االستماع و30 یوًما تقویمًیا لقرار المراجعة) إذا قدمت أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون طلًبا للحصول على تمدید محدد للجدول الزمني.

 یجب عقد كل جلسة استماع ومراجعة تتضمن تقدیم حجج شفهیة في الوقت والمكان المناسبین لك ولطفلك.

 

 الدعاوى المدنیة، بما في ذلك الفترة الزمنیة التي یتعین خاللها رفع هذه الدعاوى
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.516§

 عام

 یحق ألي طرف (أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) ال یوافق على النتائج والقرار الصادر عن المراجعة التي ُتجرى على

 مستوى الوالیة رفع دعوى مدنیة فیما یتعلق بالمسألة موضوع جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة (بما في ذلك

 جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة). یجوز رفع الدعوى في أي محكمة تابعة للوالیة ذات اختصاص قضائي (محكمة تابعة

 للوالیة لدیها سلطة النظر في هذا النوع من القضایا) أو في أي محكمة جزئیة في الوالیات المتحدة بغض النظر عن المبلغ محل

 الخالف.

 



 

 فترة التقادم

فیه یتخذ الذي التاریخ من دعوى یرفع الذي تشارلستون) لمقاطعة التعلیمیة المنطقة أو (أنت للطرف تقویمًیا یوًما 90 فترة                     تتاح

 مسؤول المراجعة بالوالیة القرار برفع دعوى مدنیة.

 

 اإلجراءات اإلضافیة

 في أي دعوى مدنیة، فالمحكمة:

  تتلقى سجالت اإلجراءات اإلداریة؛1.

 تستمع إلى أدلة إضافیة بناًء على طلبك أو بناًء على طلب المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون؛  و

 تستند في قرارها على رجحان األدلة وتمنح االنتصاف الذي تراه المحكمة مالئًما.2.

 

 في ظل الظروف المناسبة، قد یشمل االنتصاف القضائي على تعویض عن الرسوم الدراسیة في المدارس الخاصة وخدمات التعلیم

 التعویضي.

 

 اختصاص المحاكم الجزئیة

 تتمتع المحاكم الجزئیة في الوالیات المتحدة بصالحیة الحكم في الدعاوى المرفوعة بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي

 اإلعاقة بغض النظر عن المبلغ المتنازع علیه.

 

 قاعدة التفسیر

 ال یوجد في الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ما یقید أو یحد من الحقوق، واإلجراءات، وسبل االنتصاف المتاحة

 بموجب دستور الوالیات المتحدة، أو قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات لعام 1990، أو الباب الخامس من قانون إعادة التأهیل لعام

 1973 (القسم 504)، أو القوانین الفیدرالیة األخرى التي تحمي حقوق األطفال ذوي اإلعاقات، باستثناء أنه قبل رفع دعوى مدنیة

 بموجب هذه القوانین سعًیا للحصول على انتصاف یتیحه أیًضا الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، یجب استنفاد

 اإلجراءات الخاصة بمراعاة األصول القانونیة الموصوفة أعاله بنفس القدر المطلوب إذا رفع الطرف الدعوى بموجب الجزء (ب)

 من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة. ویعني هذا أنه قد یكون لدیك سبل انتصاف متاحة بموجب قوانین أخرى تتداخل مع تلك

 المتاحة بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، ولكن بشكل عام، للحصول على انتصاف بموجب تلك القوانین األخرى، یجب

 علیك أوًال استخدام سبل االنتصاف اإلداریة المتاحة بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (أي الشكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة؛ بما یشتمل على عملیة التسویة، بما في ذلك اجتماع التسویة؛ وإجراءات جلسات االستماع المحایدة التي تكفل مراعاة

 اإلجراءات القانونیة) قبل الذهاب مباشرًة إلى المحكمة.



 

 

 البرنامج التعلیمي للطفل أثناء فترة تعلیق إجراءات الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة وجلسة االستماع
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.518§

 باستثناء ما هو منصوص علیه أدناه تحت العنوان اإلجراءات عند تهذیب األطفال ذوي اإلعاقات ،  فعند إرسال شكوى من مخالفة

 اإلجراءات القانونیة إلى الطرف اآلخر، وخالل الفترة الزمنیة لعملیة التسویة، وأثناء انتظار قرار أي جلسة استماع تكفل مراعاة

 اإلجراءات القانونیة أو إجراءات قضائیة، یجب أن یظل طفلك في برنامجه التعلیمي الحالي، ما لم توافق أنت والوالیة أو المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على خالف ذلك.

 

طفلك ُیلحق أن بموافقتك، یجب، عامة، بمدرسة المبدئي لإللحاق طلًبا تتضمن القانونیة اإلجراءات مخالفة من الشكوى كانت                   إذا

 ببرنامج المدرسة العامة العادي حتى االنتهاء من جمیع هذه اإلجراءات.

 

 إذا كانت الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة تتضمن طلًبا للحصول على خدمات أولیة بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم

 األفراد ذوي اإلعاقة لطفل ینتقل من تلقي الخدمة بموجب الجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة إلى الجزء (ب) من

 القانون نفسه ولم یعد مستحًقا للحصول على خدمات الجزء (ج) ألن الطفل قد بلغ سنه 3 سنوات، فإن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون غیر ملزمة بتقدیم خدمات الجزء (ج) التي كان الطفل یتلقاها. إذا تبین كون الطفل مؤهًال بموجب الجزء (ب) من قانون

 تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ووافقت على حصول طفلك على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة ألول مرة، فعندئٍذ، وخالل انتظار

 نتیجة اإلجراءات، یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة شارلستون توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة غیر المتنازع علیها

 (تلك التي تتفق علیها أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون).

 إذا اتفق معك مسؤول المراجعة بالوالیة في إجراء استئناف إداري على أن تغییر البرنامج التعلیمي یعد مالئًما، یجب أن ُیعامل هذا

 البرنامج التعلیمي باعتباره البرنامج التعلیمي الحالي لطفلك والذي سیظل طفلك فیه أثناء انتظار قرار أي جلسة استماع محایدة تكفل

 مراعاة اإلجراءات القانونیة أو إجراءات محكمة.

 

 

 أتعاب المحاماة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.517§

 عام

 في أي دعوى أو إجراء قانوني ُیتخذ بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، یجوز للمحكمة، وفًقا لتقدیرها،

 أن تحكم لك بأتعاب محاماة معقولة كجزء من التكالیف، حال فوزك.

 في أي دعوى أو إجراء یتَخذ بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، یجوز للمحكمة، وفًقا لتقدیرها، أن تحكم،

 كجزء من التكالیف، بأتعاب محاماة معقولة لوكالة تعلیم فائزة تابعة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، على أن

 یدفعها محامیك، إذا قام المحامي بما یلي: (أ) قدم شكوى أو دعوى قضائیة ترى المحكمة أنها تافهة، أو غیر معقولة، أو بال

 أساس؛  أو  (ب) استمر في التقاضي بعد أن أصبح من الواضح أن الدعوى تافهة، أو غیر معقولة، أو بال أساس؛  أو



 

 

 في أي دعوى أو إجراء یَتَخذ بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، یجوز للمحكمة، وفًقا لتقدیرها وكجزء

 من التكالیف، أن تحكم بأتعاب محاماة معقولة لوكالة تعلیم فائزة تابعة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، على أن

 تدفعها أنت أو محامیك، إذا ُقِدم طلبك لعقد جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة أو دعوى قضائیة الحًقا ألي غرض

 غیر الئق، مثل المضایقة، أو التسبب في تأخیر غیر ضروري أو زیادة تكلفة الدعوى أو اإلجراء (جلسة االستماع) دون داٍع.

 

 

 الحكم بسداد أتعاب المحاماة

 تقضي المحكمة بأتعاب محاماة معقولة على النحو التالي:

لنوع1. وفًقا اإلجراء أو الدعوى فیه رفعت الذي المجتمع في السائدة األسعار إلى الرسوم تستند أن                  یجب

 الخدمات المقدمة وجودتها. ال یجوز استخدام أي مكافأة أو زیادة عند حساب األتعاب التي صدر بها حكم.

 ال یجوز الحكم بأتعاب المحاماة وال یجوز التعویض عن التكالیف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء بموجب2.

 الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة عن الخدمات المؤداة بعد تقدیم عرض تسویة كتابي لك، في

 حال:

 ُقدم العرض في غضون الوقت المنصوص علیه في القاعدة 68 من القواعد الفیدرالیة لإلجراءات المدنیة أو،1.

 في حالة عقد جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة أو إجراء المراجعة على مستوى الوالیة، في أي

  وقت قبل بدء اإلجراء بأكثر من 10 أیام تقویمیة؛

 لم ُیقبل العرض في غضون 10 أیام تقویمیة؛  و2.

 وجدت المحكمة أو مسؤول جلسة االستماع اإلداري أن االنتصاف الذي حصلت علیه أخیًرا لیس أكثر مالءمة3.

 لك من عرض التسویة.

 

 على الرغم من هذه القیود، یجوز أن ُیصدر لك حكم بأتعاب المحاماة والتكالیف ذات الصلة إذا ربحت، وكان لك مبرر جوهري في

 رفض عرض التسویة.

 ال یجوز الحكم باألتعاب المتعلقة بأي اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي (IEP) ما لم ُیعقد االجتماع كنتیجة3.

 لدعوى إداریة أو إجراء قضائي.

 

 ال ُیعتبر اجتماع التسویة، كما هو موضح تحت العنوان عملیة التسویة، بمثابة اجتماع ُیعَقد كنتیجة لجلسة استماع إداریة أو إجراء

 قضائي، كما ال یعتبر جلسة استماع إداریة أو إجراء قضائي ألغراض نصوص أتعاب المحاماة هذه.

 

 تخفض المحكمة، حسب االقتضاء، مبلغ أتعاب المحاماة المحكوم بها بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، إذا

 وجدت المحكمة أن:

 أنت، أو محامیك، أثناء سیر اإلجراء أو الدعوى، أخرتما التسویة النهائیة للنزاع دون مبرر؛1.

 مبلغ أتعاب المحاماة المصرح بالحكم به یتجاوز بطریقة أخرى ودون مبرر أجر الساعة السائد في المجتمع2.

 مقابل خدمات مماثلة یقدمها محامون یتمتعون بمهارات، وسمعة، وخبرة مشابهة إلى حد معقول؛  أو

 الوقت المنقضي والخدمات القانونیة المقدمة كانا مغاًال فیهما بالنظر إلى طبیعة اإلجراء أو الدعوى؛  أو3.

 المحامي الذي یمثلك لم یزود المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بالمعلومات المناسبة في إخطار الطلب4.

 المتعلق بمراعاة األصول اإلجرائیة كما هو موضح تحت العنوان  الشكوى من  مخالفة اإلجراءات القانونیة.

 



 

 

 ومع ذلك، ال یجوز للمحكمة تخفیض الرسوم إذا وجدت المحكمة أن الوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون قد

 أخرت القرار النهائي لإلجراء أو الدعوى دون مبرر أو كان هناك انتهاك بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة للجزء

 (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.

 

 

 

 إجراءات عند تهذیب األطفال ذوي اإلعاقات

 

 صالحیة موظفي المدرسة
 

 المادة 34 قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.530§

 تحدید كل حالة على حدة

 قد یضع موظفو المدرسة اعتبارهم أي ظروف فریدة على أساس كل حالة على حدة عند تحدید ما إذا كان تغییر

 البرنامج التعلیمي، المجهز وفًقا للمتطلبات التالیة المتعلقة بالتهذیب، مناسًبا لطفل من ذوي اإلعاقات ینتهك مدونة

 سلوك الطالب الخاصة بالمدرسة.

 

 عام

 یجوز لموظفي المدرسة، إلى الحد الذي یتخذون فیه مثل هذا اإلجراء حیال األطفال غیر المعاقین، ولمدة ال تزید عن

 10 أیام دراسیة  متتالیة، استبعاد أي طفل من ذوي اإلعاقات ینتهك مدونة سلوك الطالب من برنامجه التعلیمي الحالي

 إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مناسبة، أو مكان آخر، أو تعلیق دراسته.

 كما یجوز أیًضا لموظفي المدرسة أن یفرضوا عملیات استبعاد إضافیة للطفل لمدة ال تزید عن 10 أیام دراسیة  متتالیة

 في نفس العام الدراسي لحوادث منفصلة لسوء السلوك، طالما أن عملیات االستبعاد هذه ال تشكل تغییًرا في البرنامج

 التعلیمي (انظر العنوان تغییر البرنامج التعلیمي بسبب االستبعاد التهذیبي للتعریف).

 عند استبعاد الطفل ذي اإلعاقة من برنامجه التعلیمي الحالي لمدة مجموعها 10 أیام دراسیة  في نفس العام الدراسي،

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تقدیم الخدمات إلى الحد المطلوب أدناه تحت العنوان الفرعي  الخدمات ،

 وذلك خالل أي أیام الحقة من االستبعاد في ذلك العام الدراسي.

 

 الصالحیات اإلضافیة

 إذا لم یكن السلوك الذي ینتهك مدونة سلوك الطالب مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل (انظر العنوان الفرعي  تحدید  مظاهر

 اإلعاقة) وكان التغییر التهذیبي في البرنامج التعلیمي یتجاوز 10 أیام دراسیة متتالیة، یجوز لموظفي المدرسة تطبیق

 اإلجراءات التهذیبیة على ذلك الطفل ذي اإلعاقة بنفس الطریقة ولنفس المدة مثله مثل األطفال غیر المعاقین، باستثناء أنه

 یتعین على المدرسة تقدیم الخدمات لذلك الطفل كما هو موضح أدناه بموجب قسم الخدمات. یحدد فریق برنامج التعلیم

 الفردي الخاص بالطفل البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة لمثل هذه الخدمات.

 الخدمات



 

  



 

 ال تقدم المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون خدمات لطفل ذي إعاقة أو لطفل لیس لدیه إعاقة اسُتبعد من برنامجه التعلیمي

 الحالي لمدة 10 أیام دراسیة  أو أقل  في ذلك العام الدراسي.

 

 ال ُیعتبر یوم الحرمان المؤقت من الدراسة مع الطالب (ISS) هو نفسه یوم االستبعاد الذي تتناوله المادة 34 من قانون اللوائح

 الفیدرالیة، البند 300.530 طالما أن الطفل قد ُمنح الفرصة لمواصلة التقدم بشكل مناسب في المنهج العام، واستمر في تلقي

 الخدمات المحددة في برنامج التعلیم الفردي للطفل، واستمر في المشاركة مع األطفال غیر المعاقین إلى الحد الذي سیكون لدیهم

 في برنامجهم التعلیمي الحالي.

 یجب على الطفل ذي اإلعاقة الذي اسُتبعد من برنامجه التعلیمي الحالي ألكثر من  10 أیام دراسیة  ولم یكن السلوك یظهر معاناة

 الطفل من إعاقة (انظر العنوان الفرعي، تحدید مظاهر اإلعاقة) أو الذي اسُتبعد في ظروف خاصة (انظر العنوان الفرعي،

 الظروف الخاصة) أن:

 یستمر في تلقي الخدمات التعلیمیة (یتاح له تعلیم عام مجاني مناسب)، وذلك لتمكین الطفل من االستمرار في1.

 المشاركة في مناهج التعلیم العام، على الرغم من وجوده في بیئة أخرى (قد تكون بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة)، والتقدم

 نحو تحقیق األهداف المحددة في برنامج التعلیم الفردي للطفل؛  و

 یتلقى تقییم سلوكي وظیفي وخدمات وتعدیالت التدخل السلوكي حسب االقتضاء، والتي وِضعت للتصدي2.

 لالنتهاكات السلوكیة حتى ال تحدث مرة أخرى.

 بعد استبعاد أیطفل یعاني من إعاقة من برنامجه التعلیمي الحالي لمدة 10 أیام دراسیة في نفس العام الدراسي،  وإذا  كانت عملیة

 االستبعاد الحالیة لمدة 10 أیام دراسیة متتالیة أو أقل،  و إذا لم یكن االستبعاد تغییًرا للبرنامج التعلیمي (انظر التعریف أدناه)،  عندئذ

 یحدد موظفو المدرسة، بالتشاور مع واحد على األقل من معلمي الطفل، مدى الحاجة إلى الخدمات لتمكین الطفل من االستمرار

 في المشاركة في مناهج التعلیم العام، على الرغم من وجوده في بیئة أخرى، والتقدم نحو تحقیق األهداف المحددة في برنامج

 التعلیم الفردي للطفل.

 إذا كانت عملیة االستبعاد عبارة عن تغییر في البرنامج التعلیمي (انظر العنوان، تغییر البرنامج التعلیمي بسبب االستبعاد

 التهذیبي)، یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل الخدمات المناسبة لتمكین الطفل من االستمرار في المشاركة في منهج

 التعلیم العام، على الرغم من وجوده في بیئة أخرى (قد تكون بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة)، والتقدم نحو تحقیق األهداف المحددة في

 برنامج التعلیم الفردي للطفل.

 

 تحدید مظاهر اإلعاقة

 یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، وأنت، واألعضاء اآلخرین ذوي الصلة في فریق برنامج التعلیم الفردي (على

 النحو الذي تحدده أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون) مراجعة جمیع المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب، بما في ذلك

 برنامج التعلیم الفردي للطفل، وأي مالحظات للمعلم، وأي معلومات ذات صلة قدمتها، وذلك في غضون 10 أیام دراسیة من أي

 قرار بتغییر البرنامج التعلیمي ألي طفل یعاني من إعاقة بسبب انتهاك مدونة سلوك الطالب (باستثناء االستبعاد لمدة 10 أیام

 دراسیة متتالیة أو أقل ولیس تغییر البرنامج التعلیمي)، لتحدید ما یلي:

 إذا كان السلوك المعني ناتًجا عن إعاقة الطفل أو كان له عالقة مباشرة وجوهریة بها؛  أو1.

 إذا كان السلوك المعني هو النتیجة المباشرة لفشل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون في تنفیذ2.

 برنامج التعلیم الفردي للطفل.

أن للطفل الفردي التعلیم برنامج فریق في الصلة ذوي اآلخرین واألعضاء وأنت، تشارلستون، لمقاطعة التعلیمیة المنطقة قررت                   إذا

 أي من الشرطین استوفي، یجب التقریر بأن السلوك مظهر من مظاهر إعاقة الطفل.



 

  



 

 إذا قررت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، وأنت، واألعضاء اآلخرین ذوي الصلة في فریق برنامج التعلیم الفردي للطفل أن

 السلوك المعني كان نتیجة مباشرة لفشل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون في تنفیذ برنامج التعلیم الفردي، یجب على المنطقة

 التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون اتخاذ إجراء فوري لعالج أوجه القصور هذه.

 

 التقریر بأن السلوك كان مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل

أن الفردي التعلیم برنامج فریق في الصلة ذوي اآلخرین واألعضاء وأنت، تشارلستون، لمقاطعة التعلیمیة المنطقة قررت                  إذا

 السلوك كان مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل، یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي إما:

 أن یجري تقییم سلوكي وظیفي، ما لم تكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون قد أجرت تقییًما سلوكًیا وظیفًیا قبل1.

 حدوث السلوك الذي أدى إلى تغییر البرنامج التعلیمي، وتنفیذ خطة تدخل سلوكي للطفل؛  أو،

 إذا كانت قد وِضعت خطة تدخل سلوكي بالفعل، راجع خطة التدخل السلوكي، وعدلها، حسب الضرورة، لمعالجة2.

 السلوك.

 باستثناء ما هو موضح أدناه تحت العنوان الفرعي  الظروف الخاصة ، یجب أن تعید المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون طفلك إلى

 البرنامج التعلیمي الذي اسُتبعد منه، ما لم توافق أنت والمنطقة على تغییر البرنامج التعلیمي كجزء من تعدیل خطة التدخل السلوكي.

 

 الظروف الخاصة

 سواء كان السلوك أحد مظاهر إعاقة طفلك أم ال، یجوز لموظفي المدرسة استبعاد الطالب ونقله إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة

 (یحددها فریق برنامج التعلیم الفردي للطفل) لمدة ال تزید عن 45 یوًما دراسًیا، إذا كان طفلك:

 یحمل سالًحا (انظر التعریف أدناه) إلى المدرسة، أو لدیه سالح في المدرسة، أو في مباني المدرسة، أو في إحدى1.

  الفعالیات التي تقیمها المدرسة ضمن اختصاص الوكالة التعلیمیة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون؛

 یحوز عقاقیر غیر مشروعة عن علم أو یستخدمها (انظر التعریف أدناه)، أو یبیع مادة خاضعة للرقابة أو یطلب2.

 بیعها، (انظر التعریف أدناه)، أثناء تواجده في المدرسة، أو في مباني المدرسة، أو في إحدى الفعالیات التي

 تقیمها المدرسة ضمن اختصاص الوكالة التعلیمیة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون؛  أو

 تسبب في إصابة جسدیة خطیرة (انظر التعریف أدناه) لشخص آخر أثناء تواجده في المدرسة، أو في مباني المدرسة،3.

 أو في إحدى الفعالیات التي تقیمها المدرسة ضمن اختصاص الوكالة التعلیمیة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون.



 

 

 

 التعریفات

 ُیقَصد  بالمادة الخاضعة للرقابة  أي عقار أو مادة أخرى محددة في الجدول األول، أو الثاني، أو الثالث، أو الرابع، أو الخامس في القسم

 202(c) من قانون المواد الخاضعة للرقابة (المادة 21 من قانون الوالیات المتحدة األمریكیة، 812 (ج)).

 ُیقَصد  بالعقار غیر القانوني  أي مادة خاضعة للرقابة؛ ولكنه ال یشمل أي مادة خاضعة للرقابة ُتقتنى أو ُتستخدم بشكل قانوني تحت

 إشراف أخصائي رعایة صحیة مرخص أو ُتقتتني أو ُتستخدم بشكل قانوني بموجب أي صالحیة أخرى في إطار هذا القانون أو

 بموجب أي حكم آخر من أحكام القانون الفیدرالي. ملحوظة:  ال  یشتمل هذا التعریف على الكحول والتبغ.

 ُیقصد  باإلصابة الجسدیة الخطیرة  المعنى المسند إلى المصطلح "اإلصابة الجسدیة الخطیرة" بموجب الفقرة (3) من القسم

 الفرعي (ح) من القسم 1365 من الباب 18 من قانون الوالیات المتحدة. اإلصابة الجسدیة الخطیرة هي اإلصابة الجسدیة التي

 تنطوي على واحد أو أكثر مما یلي: خطر كبیر للتعرض للوفاة؛ أو ألم جسدي شدید؛ أو تشوه طویل األمد وواضح؛ أو فقدان

 طویل األمد لوظیفة عضو، أو جهاز في الجسم، أو قدرة عقلیة، أو ضعفها.

 ُیقَصد  بالسالح  المعنى المسند إلى المصطلح "السالح الخطیر" بموجب الفقرة (2) من القسم الفرعي األول (ز) من القسم 930 من

 الباب 18 من قانون الوالیات المتحدة. ویعني السالح أي سالح، أو جهاز، أو أداة، أو خامة، أو مادة نشطة أو غیر نشطة، ُتستخدم

 في التسبب في الوفاة أو اإلصابة الجسدیة الخطیرة أو قادرة على ذلك، باستثناء أن هذا المصطلح ال یشتمل على أي سكین جیب

 بنصل یقل طوله عن بوصتین ونصف.

 

 اإلخطار

 في التاریخ الذي تتخذ فیه المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون قراًرا باستبعاد یمثل تغییًرا في البرنامج التعلیمي لطفلك بسبب

 انتهاك لمدونة قواعد سلوك الطالب، یجب علیها إخطارك بهذا القرار، وتزویدك بإخطار بالضمانات اإلجرائیة.

 

 

 تغییر البرامج التعلیمیة بسبب االستبعاد التهذیبي
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.536§

 یمثل استبعاد طفلك الذي یعاني من إعاقة من برنامجه التعلیمي الحالي تغییًرا في البرنامج التعلیمي في الحاالت التالیة:

 إذا كان االستبعاد لمدة تزید عن 10 أیام دراسیة متتالیة؛  أو1.

 إذا تعرض طفلك لمجموعة من إجراءات االستبعاد التي تشكل نمًطا لألسباب التالیة:2.

  بلوغ إجمالي مجموعة إجراءات االستبعاد أكثر من 10 أیام دراسیة في العام الدراسي؛1.

 تشابه سلوك طفلك إلى حد كبیر مع سلوكه في الحوادث السابقة التي أدت إلى مجموعة إجراءات2.

 االستبعاد؛ و

قرب3. ومدى طفلك، الستبعاد اإلجمالیة الزمنیة والفترة استبعاد، إجراء كل مدة قبیل من اإلضافیة                العوامل

 إجراءات االستبعاد من بعضها البعض.



 

 

 تقرر المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون ما إذا كان نمط استبعاد ما یشكل تغییًرا للبرنامج التعلیمي على أساس كل حالة على

 حدة، وفي حالة الطعن على القرار، یخضع للمراجعة من خالل اإلجراءات القانونیة والدعاوى القضائیة.

 

 تحدید البیئة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.531§

 یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي (IEP) البیئة التعلیمیة المؤقتة البدیلة فیما یتعلق بإجراءات االستبعاد التي تمثل  تغییرات

 البرنامج التعلیمي،  وإجراءات االستبعاد الواردة تحت العنوانین الفرعیین "الصالحیة اإلضافیة" و"الظروف الخاصة".

 

 االستئناف
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.531§

 عام

 یجوز لك تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة (انظر العنوان "إجراءات تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات

 القانونیة") لطلب عقد جلسة استماع تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة إذا كنت ال توافق على:

 أي قرار بشأن البرنامج التعلیمي ُیتَخذ بموجب أحكام التهذیب هذه؛  أو1.

 إجراء تحدید مظاهر اإلعاقة الموضح أعاله.2.

 

 یجوز للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تقدیم شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة (انظر أعاله) لطلب عقد جلسة استماع

 تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة إذا اعتقدت أنه من المرجح على نحو كبیر أن یتسبب استمرار البرنامج التعلیمي الحالي لطفلك

 في تعرض طلفك أو اآلخرین لإلصابة.

 

 صالحیات قاضي جلسة االستماع

 یجب على قاضي جلسة االستماع الذي یفي بالمتطلبات الموضحة في العنوان الفرعي " قاضي جلسة االستماع المحایدة" عقد

 جلسة االستماع التي تكفل مراعاة اإلجراءات القانونیة واتخاذ قرار. یجوز لقاضي جلسة االستماع:

 إعادة طفلك الذي یعاني من إعاقة إلى البرنامج التعلیمي الذي اسُتبعد منه ا إذا قرر قاضي جلسة االستماع أن1.

 االستبعاد كان یمثل انتهاًكا للمتطلبات الموضحة تحت العنوان  "صالحیة موظفي المدرسة" ، أو أن سلوك طفلك

 كان مظهًرا من مظاهر إعاقة طفلك؛  أو

 إصدار أمر بتغییر البرنامج التعلیمي لطفلك الذي یعاني من إعاقة إلى بیئة تعلیمیة مؤقتة بدیلة مناسبة لمدة ال تزید عن2.

 45 یوًما دراسًیا إذا قرر قاضي جلسة االستماع أن استمرار البرنامج الحالي لطفلك من المرجح بشكل كبیر أن یؤدي

 إلى تعرض طفلك أو اآلخرین لإلصابة.

 قد تتكرر إجراءات جلسات االستماع هذه، إذا اعتقدت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أن إعادة طفلك إلى برنامجه التعلیمي

 األصلي من المرجح بشكل كبیر أن یؤدي إلى تعرض طفلك أو اآلخرین إلصابة.

 عندما تقدم أنت أو إحدى مدارس المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون شكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة لطلب عقد جلسة

 استماع من هذا القبیل، یجب عقد جلسة استماع تفي بالمتطلبات الموضحة تحت العنوانین، "إجراءات تقدیم شكوى من مخالفة

 اإلجراءات القانونیة" ، "جلسات االستماع المعنیة بالشكاوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة"



 

 

 الشكاوى واستئنافات القرارات؛ المراجعة المحایدة، باستثناء ما یلي:

 یجب أن ترتب المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عقد جلسة استماع عاجلة تكفل مراعاة اإلجراءات1.

 القانونیة، والتي یجب أن ُتعقد في غضون 20 یوًما دراسًیا من تاریخ طلب عقد جلسة االستماع ویجب أن ینتج

 عنها قرار في غضون 10 أیام دراسیة من بعد عقد جلسة االستماع.

 ما لم توافق أنت والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون كتابًیا على التنازل عن االجتماع، أو توافقان على2.

 استخدام الوساطة، یجب عقد اجتماع تسویة في غضون  سبعة  أیام تقویمیة من تلقي اإلخطار بالشكوى من مخالفة

 اإلجراءات القانونیة. یجوز متابعة عقد جلسة االستماع ما لم ُتحل المسألة بما یرضي الطرفین في غضون 15

 یوًما تقویمًیا من استالم الشكوى من مخالفة اإلجراءات القانونیة.

بنفس عاجلة القانونیة اإلجراءات مراعاة تكفل استماع جلسة في القرار استئناف تشارلستون لمقاطعة التعلیمیة للمنطقة أو لك                   یجوز

العنوان (انظر األخرى القانونیة اإلجراءات مراعاة تكفل التي االستماع جلسات في القرارات یخص فیما المتبعة                 الطریقة

 "االستئناف" ).

 

 

 االستئنافات
 

عن القرار استئناف یمكنك اإلعاقة، مظاهر تحدید إجراء نتائج أو التهذیبي البرنامج بشأن قرار أي على توافق ال كنت                     إذا

التعلیمیة المنطقة كانت إذا ذلك، إلى باإلضافة القانونیة. اإلجراءات مراعاة تكفل عاجلة استماع جلسة عقد طلب                  طریق

إلصابة، اآلخرین أو هو تعرضه إلى یؤدي أن كبیر بشكل المرجح من لطفلك الحالي التعلیمي البرنامج استمرار أن                    تعتقد

جلسة عقد األمر أولیاء طلب إن القانونیة. اإلجراءات مراعاة تكفل عاجلة استماع جلسة عقد المدرسة تطلب أن                   یجوز

أو المؤقت التقییدي األمر مثل القضائي االنتصاف التماس من المقاطعة یمنع ال القانونیة اإلجراءات مراعاة تكفل                  استماع

 إنذار قضائي، عند الضرورة.

 
 

 البرنامج التعلیمي أثناء االستئنافات
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.533§

 عندما تقدم أنت أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، كما هو موضح أعاله، شكوى من انتهاك اإلجراءات القانونیة

 فیما یخص المسائل التهذیبیة، یجب على طفلك (ما لم تتفق أنت ووكالة التعلیم التابعة للوالیة أو المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون على خالف ذلك) البقاء في البیئة التعلیمیة المؤقتة البدیلة إلى حین صدور قرار قاضي جلسة االستماع، أو حتى

 انتهاء الفترة الزمنیة لالستبعاد حسب المنصوص علیه والموضح تحت العنوان  "صالحیة موظفي المدرسة" ، أیهما یحدث

 أوًال.

 

 

 تدابیر الحمایة لألطفال غیر المؤهلین بعد للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.534§

 عام



 

 إذا لم ُیثبت أن طفلك مؤهل للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة وكان ینتهك مدونة قواعد سلوك الطالب،

 ولكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون كانت على درایة (كما هو محدد أدناه) قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى

 اإلجراء التهذیبي بأن طفلك كان طفًال ذا إعاقة، فعندئٍذ یجوز لطفلك التمسك بأي من تدابیر الحمایة الموضحة في هذا

 اإلخطار.

 

 أساس الدرایة فیما یخص المسائل التهذیبیة

 سیعتبر أن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على درایة بأن طفلك یعاني من إعاقة إذا حدث ما یلي، قبل حدوث السلوك

 الذي أدى إلى اإلجراء التهذیبي:

بشأن1. طفلك معلم إلى أو المناسبة، التعلیمیة بالوكالة اإلداریین أو المشرفین الموظفین إلى كتابًیا قلقك عن                  عبرت

 حاجة طفلك إلى التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة؛

 طلبت إجراء تقییم متعلق باألهلیة للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب الجزء (ب) من2.

 قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة؛  أو

 عبر معلم طفلك أو غیره من موظفي المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بشكل مباشر عن مخاوف محددة3.

 بشأن نمط سلوكي أظهره طفلك لمدیر التعلیم الخاص لمقاطعة تشارلستون أو لغیره من الموظفین المشرفین

 التابعین للمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون.

 االستثناء

 لن یعتبر أن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على درایة بهذا إذا:

 لم تسمح بإجراء تقییم لطفلك أو رفضت خدمات التعلیم الخاص؛  أو1.

 خضع طفلك للتقییم وثُبت أنه لیس من األطفال الذین یعانون من إعاقة بموجب الجزء (ب) من قانون تعلیم2.

 األفراد ذوي اإلعاقة.

 

 الشروط التي تنطبق إذا لم یكن هناك أساس للدرایة

 إذا لم تكن المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون على درایة بأن طفلك من ذوي اإلعاقة قبل اتخاذ اإلجراءات التهذیبیة

 ضده، كما هو موضح أعاله تحت العنوانین الفرعیین  "أساس الدرایة فیما یخص المسائل التهذیبیة"  و "االستثناء" ، فقد

 یخضع طفلك لإلجراءات التهذیبیة التي تطبق على األطفال الذین ال یعانون من إعاقات الممارسین لسلوكیات مماثلة.

 ومع ذلك، في حالة تقدیم طلب إلجراء تقییم لطفلك خالل الفترة الزمنیة التي یخضع فیها طفلك إلجراءات تهذیبیة، یجب

 إجراء التقییم بصورة سریعة.

 یظل طفلك في البرنامج التعلیمي الذي حددته السلطات المدرسیة، الذي یمكن أن یشمل الحرمان من الدراسة أو الطرد دون

 الحصول على خدمات تعلیمیة، وذلك إلى حین االنتهاء من التقییم.

 إذا ثُبت أن طفلك من ذوي اإلعاقة، مع مراعاة المعلومات المستمدة من التقییم الذي أجرته المنطقة التعلیمیة لمقاطعة

 تشارلستون والمعلومات التي قدمتها أنت، یجب على المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون توفیر التعلیم الخاص والخدمات

 ذات الصلة بما یتفق مع الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، بما في ذلك المتطلبات التهذیبیة الموضحة أعاله.



 

 

 اإلحالة إلى هیئات إنفاذ القانون والهیئات القضائیة واإلجراءات المتخذة من ِقبل كل منها
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.535§
 

 إن الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ال:

 یمنع أي وكالة من اإلبالغ عن جریمة ارتكبها طفل ذو إعاقة إلى الهیئات المختصة؛  أو1.

  



 

 یمنع هیئات إنفاذ القانون والهیئات القضائیة في الوالیة من ممارسة مسؤولیاتها فیما یتعلق بتطبیق القانون الفیدرالي2.

 والقانون الخاص بالوالیة على الجرائم التي یرتكبها طفل ذو إعاقة.

 إرسال السجالت

 إذا أبلغت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون عن جریمة ارتكبها طفل ذو إعاقة، فإن المنطقة التعلیمیة بمقاطعة تشارلستون:

تبلغها1. التي السلطات فیها لتنظر الخاص بالتعلیم والمتعلقة التهذیبیة الطفل سجالت من نسخ إرسال على تحرص أن                   یجب

 الوكالة بالجریمة؛  و

 ال یجوز لها إرسال نسخ من سجالت الطفل التهذیبیة والمتعلقة بالتعلیم الخاص إال إلى الحد الذي یسمح به قانون الحقوق2.

.(FERPA) التعلیمیة لألسرة والخصوصیة 

 

 

 

 المتطلبات المتعلقة باإللحاق االنفرادي من ِقبل أولیاء أمور األطفال في المدارس

 الخاصة على نفقة المنطقة التعلیمیة
 

 عام
 

 المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البند 300.148§

 

 ال یشترط الجزء (ب) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة أن تدفع المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون تكلفة التعلیم، بما في ذلك

 التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، لطفلك الذي یعاني من إعاقة في مدرسة أو منشأة خاصة في حالة توفیر المنطقة التعلیمیة

 لمقاطعة تشارلستون تعلیم عام مجاني مناسب لطفلك واختیارك وضع الطفل في مدرسة أو منشأة خاصة. ومع ذلك، یجب أن تقوم

 المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون التي تقع فیها المدرسة الخاصة بضم طفلك ضمن الفئة التي تلبى احتیاجاتها بمقتضى أحكام

 الجزء (ب) فیما یتعلق باألطفال الذین ألحقهم أولیاء أمورهم بمدرسة خاصة بموجب المادة 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، البنود من

 300.131§§ إلى 300.144.

 

 تعویضات اإللحاق بالمدارس الخاصة

 إذا كان طفلك قد تلقى في السابق تعلیًما خاًصا وخدمات ذات صلة تحت سلطة المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، واخترت تسجیل

 طفلك في حضانة، أو مدرسة ابتدائیة، أو ثانویة خاصة دون موافقة المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون أو إحالة منها، یجوز أن

 تطلب أي محكمة أو قاضي جلسة االستماع من الوكالة أن تعوضك عن تكلفة هذا التسجیل إذا وجدت المحكمة أو قاضي جلسة

 االستماع أن الوكالة لم توفر تعلیًما عاًما مجانًیا مناسًبا لطفلك في وقت مناسب قبل هذا التسجیل وأن البرنامج التعلیمي الخاص مناسب.

 قد یجد قاضي جلسة استماع أو محكمة أن برنامجك التعلیمي مناسب، حتى إذا كان البرنامج التعلیمي ال یفي بمعاییر الوالیة التي

 تنطبق على التعلیم الذي توفره الوكالة التعلیمیة التابعة للوالیة والمنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون.



 

 

 القیود المفروضة على التعویضات

 قد تخفض تكلفة التعویض الموضحة في الفقرة أعاله أو ُترفض:

 إذا: (أ) لم تخبر فریق برنامج التعلیم الفردي في آخر اجتماع لبرنامج التعلیم الفردي (IEP) حضرته قبل استبعاد طفلك1.

 من المدرسة العامة بأنك ترفض البرنامج التعلیمي الذي اقترحته المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بتوفیر تعلیم عام

 مجاني مناسب لطفلك، بما یشمل توضیح مخاوفك ونیتك بشأن تسجیل طفلك في مدرسة خاصة على نفقة المنطقة

 التعلیمیة؛ أو، (ب) لم تقدم إخطاًرا كتابًیا إلى المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون بهذه المعلومات قبل استبعاد طفلك

 من المدرسة العامة بما ال یقل عن 10 أیام عمل (بما في ذلك أي عطالت تقع في یوم عمل)؛

 إذا قدمت المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون، قبل استبعاد طفلك من المدرسة العامة، إخطاًرا كتابًیا مسبًقا لك بنیتها2.

 في إجراء تقییم لطفلك (بما یشمل بیاًنا للغرض من التقییم الذي كان مناسًبا ومعقوًال)، ولكنك لم تعمل على إتاحة الطفل

 إلجراء التقییم؛  أو

 بناًء على استنتاج تتوصل إلیه المحكمة بأن أفعالك كانت غیر معقولة.3.

 

 ومع ذلك، فإن تكلفة التعویض:

 یجب عدم تخفیضها أو رفضها بسبب عدم تقدیم اإلخطار إذا:1.

 منعتك المدرسة من تقدیم اإلخطار؛ أو،1.

 لم تتلق إخطاًرا بمسؤولیتك عن تقدیم اإلخطار الموضح أعاله؛ أو،2.

 كان من المحتمل أن یؤدي االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله إلى إحداث ضرر جسدي بطفلك؛3.

 وكذلك

 2. یجوز، وفًقا لتقدیر المحكمة أو قاضي جلسة االستماع، عدم تخفیضها أو رفضها بسبب عدم تقدیمك اإلخطار المطلوب إذا:

 لم تكن متعلًما أو كنت ال تستطیع الكتابة باللغة اإلنجلیزیة؛ أو،1.

 كان من المحتمل أن یؤدي االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله إلى وقوع ضرر نفسي خطیر بطفلك.2.



 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 بصفتك ولي أمر طالب من ذوي اإلعاقة، فإنك تتمتع أنت وطفلك بالعدید من الحقوق. وهذه الحقوق مصحوبة مسؤولیات معینة. تتحمل

 المنطقة التعلیمیة لمقاطعة تشارلستون المسؤولیة عن حمایة حقوقك.  ویجب أن تحاول، بدورك، إبقاء المنطقة التعلیمیة على اطالع

 باألمور التي تؤثر على تعلیم طفلك.  كذلك ُیرجى منك مساعدة المدرسة بحضور اجتماعات برنامج التعلیم الفردي وإبقاء قنوات

 االتصال مفتوحة في جمیع األوقات. ومن المهم أن تخبر معلم طفلك، أو مدیر المدرسة، أو منسق التعلیم الخاص أو غیرهم من

 مسؤولي المدرسة عندما تراودك مخاوف بشأن تعلیم طفلك. یمكنك التواصل مع مكتب خدمات التعلیم الخاص لإلدارة التعلیمیة بوالیة

./https://ed.sc.gov كارولینا الجنوبیة على الرقم 8224 -734-803 أو الرابط 
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