مدارس مقاطعة جيفرسون العامة
تعليم الطفل االستثنائي
اشعار الضمانات االجرائية (حقوق االهل)
قانون التعليم الخاص باالفراد ذوي االعاقة
مـــعـلـــــومات عـامــــــــــة

مقدمة
قانون التعليم الخاص باالفراد ذوي االعاقة (آي دي إي أي) هو القانون االتحادي المتعلق
بتعليم الطالب ذوي االعاقة .آي دي إي أي يلزم مديريات التربية بتوفير اشعار يتضمن شرح
كامل بالضمانات االجرائية المتاحة ضمن آي دي إي أي وقوانين وزارة التربية االمريكية.

إشعار خطي مسبق
إشعار
مديرية تربية جي سي بي أس ملزمة بأعطاء االهل إشعار خطي عندما:
 -1تقترح إجراء او تغيير تعريف ،تقييم ،او تحديد المستوى التعليمي للطفل ،او عند
تقديم تعليم عام مناسب (أف أي بي إي) للطفل او
 -2رفض طلب إجراء تغيير التعريف ،التقديم ،او تحديد المستوى التعليمي للطفل او
تقديم (اف أي بي اي ) للطفل

االطفال ذوي االعاقة وأولياء امورهم اتيحت لهم الضمانات االجرائية المتضمنة في قانون
التعليم لالفراد ذوي االعاقة (آي دي إي أي) ،المعّدل في  .2004الحقوق المدرجة في تلك
الضمانات االجرائية يمكن ممارستها من قبل اولياء امور االطفال ذوي االعاقة الى ان يبلغ
الطفل لسن الرشد .في والية كنتاكي سن الرشد هو  .18عندما يبلغ الطفل سن الرشد ،سوف
تنقل الحقوق الى الطفل اال اذا كان هناك أمر محكمة بعدم آهلية الطفل وبأنه قد تم تخصيص
وصي قانوني للطفل.

مديرية تربية مدارس مقاطعة جيفرسون العامة (جي سي بي أس) ملزمة بأعطاء اهل
الطفل ذوي االعاقة نسخة من الضمانات االجرائية على االقل مرة واحدة خالل السنة
الدراسية .باالضافة الى ذلك ،البد ان توفر نسخة لالهل :
 عند االحالة او طلب االهل للتقييم
 عند استالم اول شكوى خطيّة وعند طلب اول جلسة استماع خالل السنة الدراسية
 عندما يتخذ قرار بأجراءات تأديبية تتضمن تغيير المستوى ،و
 عند طلب االهل

محتويات االشعار
االشعار الخطي يجب أن:
 -1يوضح االجراء الذي تقترحة او ترفضة مديرية التربية للـ جي سي بي أس
 -2توضيح سبب اقتراح او رفض االجراء من قبل مديرية التربية للـ جي سي بي اس
 -3توضيح كل عملية تقييم ،تقدير ،سجل ،او تقرير مستخدم من قبل مديرية التربية للـ جي
اس بي اس في تقرير اقتراح او رفض االجراء
 -4تضمين بيان بقضي بأن االهل يتمتعون بحماية وفقا للضمانات االجرائية المقدمة
في الفقرة بأء من أي دي إي أي
 -5ابالغ االهل بكيفية الحصول على وصف للضمانات االجرائية اذا تم اعتماد
او رفض مقترح بأجراء تحويل او تقييم من قبل مديرية التربية لـ جي سي بي اس
 -6تضمين موارد لالهل لالتصال لطلب المساعدة في فهم الفقرة باء من اي دي اي
اي،
 -7توضيح اي خيارات اخرى تم اخذها بعين االعتبار من قبل لجنة القبول والتسريح (اي
ار سي) واالسباب التي أدت الى رفض تلك الخيارات و
 -8توفير توضيح ل السباب االخرى التي اعتمدتها مديرية التربية لـ جي اس بي اس في
اقتراح او رفض االجراء.

المحتويات
 معلومات عامة (صفحة )1
 خصوصية المعلومات (صفحة )4
 اجراءات الشكوى للوالية (صفحة )6
 االجراءات القانونية للشكوى (صفحة )8
 جلسات االستماع للشكوى  /وطلبات االستماع (صفحة )11
 االجراءات المتبعة حين تأديب االطفال ذوي االعاقة (صفحة )15
 متطلبات تحديد المستوى احادية الجانب من قبل اهالي االطفال في المدارس
الخاصة على النفقة العامة (صفحة )18
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اشعار بلغة مفهومة
االشعار يجب ان يكون:
 -1مكتوب بلغة مفهومة للعامة و
 -2متوفر باللغة االم لالهل او وسائل االتصال االخرى التي يستعملها االهل
اال اذا كان هذ االمر غير ممكن بشكل واضح.
اذا كانت اللغة االم لالهل او وسائل االتصال االخرى هي لغة غير مكتوبة فأن
مديرية تربية جي اس بي اس يجب ان تضمن التالي:
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 -1يترجم االشعار شفويا ً باللغة االم او بطريقة اتصال اخرى لالهل
 -2أن يفهم االهل محتوى االشعار و
 -3هناك دليل خطي على اجراء 1و2
اللغة االم
اللغة االم ،عندما تستخدم مع شخص يتكلم االنكليزية بشكل محدود فهذا يعني التالي:
اللغة التي تستعمل بالعادة من قبل الشخص ،او في حالة الطفل فتكون اللغة التي
تستعمل بالعادة من قبل اهل الطفل في جميع حاالت االتصال المباشر بالطفل
(من ضمنها عملية تقدير الطفل) ،اللغة المستعملة من قبل الطفل بالعادة في المنزل او
في البيئة التعليمية بالنسبة للشخص الذي يعاني من الصمم او العمى ،او الشخص الذي
ليس لدية لغة مكتوبة ،فتكون وسيلة االتصال هي الطريقة التي يستعملها الشخص
بالعادة ( كـ لغة االشارة ،لغة برايل او التواصل الشفوي)
البريد االلكتروني
اذا قدمت مديرية تربية جي سي بي اس الخيار لالهل باستالم وثائق من خالل البريد
االلكتروني ،فأن بأمكان االهل اختيار استالم الوثائق التالية عبر البريد االلكتروني:
 .1اشعار خطي مسبق
 .2اشعار الضمانات االجرائية ،و
 .3االشعارات المتعلقة باجراءات االستماع للشكوى ( مثل جلسات االستماع)
موافقة االهل – تعريف
الموافقة
الموافقة تعني بأن االهل :
 .1قد تم اطالعهم بشكل كامل بلغتة /لغتها االم او بطريقة تواصل اخرى( مثل لغة
االشارة ،لغة برايل ،او شفويا) على جميع المعلومات حول االجراء الذي وافقوا عليه
 .2يفهم ويوافق كتابة على ذلك االجراء ،وان توضح الموافقة ذلك االجراء وتعدد
السجالت (في حالة وجودها) التي سيتم اصدارها والجهة المصدرة اليها ،و
 .3يفهم بأن الموافقة هي طوعية وبأنه يمكن الغائها في اي وقت
الغاء الموافقة من قبل االهل التعني الغاء (ابطال) اجراء قد تم بعد اعطاء الموافقة وقبل
عملية الغائها.
موافقة االهل
موافقة لعملية تقييم مبدئي
مديرية تربية جي سي بي اس التستطيع اجراء تقييم مبدئي للطفل لتجديد ما اذا كان مؤهال
وفق الفقرة باء من اي دي اي اي لكي يستلم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة به من دون
اعطاء االهل
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اشعار خطي مسبق لالقتراح ومن دون الحصول على موافقة االهل كما هو موضح
في هذا العنوان (موافقة االهل)
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تبذل جهد معقول للحصول على موافقة االهل
لعملية التقييم المبدئية لتحديد ما اذا كان الطفل ذو اغاقة .موافقة االهل على التقييم
المبدئي اليعني بأن االهل قد اعطوا موافقة لمديرية تربية جي سي بي اس للبدء في
تقديم التعليم الخاص والخدمات المرافقة للطفل
اذا كان الطفل مسجل في مدرسة عامة او أن االهل يحاولون تسجيل الطفل في مدرسة
عامة وقام االهل برفض تقديم موافقة او فشلوا في الرد على طلب الحصول على الموافقة
لعمل تقييم مبدئي ،مديرية تربية جي سي بي اس قد ،ولكنها غير ملزمة ،تقوم بعمل تقييم
مبدئي للطفل بأستخدام الضمانات االجرائية لـقانون اي دي اي أي ،مثل هذه التسوية
وبأجراء استماع عادل واجتماع اتخاذ القرار .مديرية جي سي بي اس سوف لن تخالف
التزاماتها لتحديد وتشخيص وتقييم الطفل اذا لم تؤثر هذه التبعات على عملية تقييم الطفل
قواعد خاصة لعملية التقييم المبدئي لالطفال التي عينت المحكمة ولي امرهم القانوني
اذا كان الطفل ممن عينت لهم المحكمة ولي امر قانوني وكان اليعيش مع اهلة او اهلها -
مديرية جي سي بي اس التحتاج الى موافقة من قبل االهل للقيام بالتقييم المبدئي لتحديد ما
اذا كان الطفل ذو اعاقة في حالة :
 .1بغض النظر عن الجهد المعقول للقيام بذلك فأن مديرية جي سي بي اس التستطيع ايجاد
اهل الطفل
 .2حقوق االهل تم الغائها بالتوافق مع قانون الوالية او
 .3قد قام قاضي بأيكال حق اتخاذ القرارات التعليمية والموافقة على التقييم المبدي لشخص
آخر غير االهل
اليمكن لوزارة الصحة وشؤون االسرة في والية كنتاكي ان تقوم بدور االهل ضمن الفقرة
باء من قانون اي دي اي اي تحت اي ظرف
الشخص الموضوع تحت الوصاية يعني ،وفقا لقانون والية كنتاكي:
اي طفل احيل الى وزارة الصحة وشؤون االسرة او قسم عدالة االحداث وفقا للقانون
سواء كانت االحالة طوعية او ال وكانت حقوق االهل بالوالدة او بالتبني ملغاة.
الشخص الموضوع تحت الوصاية اليشمل الطفل بالتبني الذي يملك والدين بالتبني.
موافقة االهل للخدمات
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تحصل على موافقة االهل قبل الشروع في تقديم
التعليم الخاص والحدمات المرافقة للطفل للمرة االولى.
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 . 3سجل تفصيلي بالزيارات اللتي تمت لمنزل االهل او مكان عملهم ونتائج تلك الزيارات
متطلبات الموافقة االخرى.

مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تبذل جهد معقول للحصول على موافقة االهل قبل
تقديم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة للطفل للمرة االولى.
اذا قام االهل بالرفض او بعدم االستجابة لطلب الموافقة على تقديم التعليم الخاص و الخدمات
المتطلبات االخرى للموافقة
المتعلقة للمرة االولى ،فأن مديرية تربية جي سي بي أس لن تستطيع استخدام الضمانات
موافقة االهل ليست مطلوبة قبل ان تقوم مديرية جي سي بي اس:
االجرائية وفق قانون اي دي اي اي ،مثل عملية استماع عادل واجتماع للوصول الى حل
 .1مراجعة المعلومات الموجودة كجزء من عملية تقييم او اعادة تقييم الطفل ،او
للحصول على امر بأن التعليم الخاص والخدمات المتعلقة يجب ان تقدم للطفل بدون موافقة
 .2اعطاء الطفل اختبار او عملية تقييم اعطيت لجميع االطفال اال اذا كانت الموافقة
االهل.
مطلوبة
من جميع اهالي االطفال قبل اعطاء االختبار او التقييم
اذا رفض االهل اعطاء موافقة للطفل بأن يستلم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة للمرة االولى
مديرية تربية جي سي بي اس اليمكنها استعمال رفض االهل لخدمة او نشاط معين
 ،او اذا لم يستجب االهل لطلب بالحصول على الموافقة وعليه فأن مديرية جي سي بي اس
لرفض اعطاء االهل او الطفل اي خدمات اخرى ،مساعدة ،او نشاط
لم تقم بتوفير تعليم خاص وخدمات متعلقة للطفل ،فأن مديرية تربية جي سي بي أس:
اذا قام االهل بتسجيل طفلهم في مدرسة خاصة على نفقتهم او اذا كانوا قد وفروا تعليم
 .1ليست في مخالفة لمتطلبات توفير تعليم عام مناسب (اف اي بي اي) للطفل لعدم
منزلي للطفل ولم يعطوا موافقة لعملية تقييم الطفل المبدئي او اعادة التقييم ،او اذا لم
توفيرها تلك الخدمات للطفل ،و
يستجب االهل لطلب الموافقة  ،فأن مدريةي جي سي بي اس بأمكانها طلب جلسة استماع
 .2ليست مطالبة بعقد اجتماع اي ار سي وا تطوير اي اي بي للطفل للتعليم الخاص
عادلة للحصول على موافقة .مديرية تربية جي سي بي اس ليست ملزمة للنظر في آهلية
والخدمات المتعلقة التي طلب لها موافقة االهل
الطفل في الحصول على خدمات عادلة من خالل خطة خدمات (الخدمات متاحة لالطفال
ذوي االعاقة المسجلين في مدارس خاصة من قبل اهاليهم) اذا رفض االهل اعطاء
موافقة االهل على اعادة التقييم
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تحصل على موافقة االهل قبل اعادة تقييم الطفل ،اال اذا الموافقة.
كانت مديرية جي سي بي اس قادرة على توضيح:
عملية تقييم تربوي مستقل
 .1بأنهها قامت باتخاذ خطوات مناسبة للحصول على موافقة االهل العادة تقييم
عام
الطفل ،و
كما هو موضح ادناه ،فأن من حق االهل الحصول على تعليم تربوي مستقل (آي اي اي)
 .2لم تتم االستجابة من قبل اهل الطفل
لطفلهم اذا لم يتفق رأي االهل مع عملية التقييم للطفل التي اجرتها مديرية تربية جي سي
اذا قام االهل برفض الموافقة على اعادة تقييم الطفل ،فأن مديرية تربية جي سي بي اس قد
بي اس .اذا قام االهل بطلب عملية تقييم تربوي مستقل ،فأن مديرية تربية جي سي بي اس
تقوم ،ولكنها ليست مطالبة بـ السعي العادة تقييم الطفل عن طريق تجاوز عدم موافقة االهل
يجب ان توفر لالهل معلومات حول مكان اجراء عملية تقييم تربوي مستقل باالضافة الى
بأستخدام جلسات استماع عادلة  /واجتماع اليجاد حل .وكما في حالة التقييم المبدئي ،فأن
شروط مديرية جي سي بي اس للتقديم على تقييم تربوي مستقل
مديرية جي سي بي اس التخالف االلتزامات وفقا لقانون اي دي اي أي اذا قامت برفض
السعي العادة التقييم في هذا االمر.
تعاريف
تقييم تربوي مستقل يعني عملية تقييم تجرى من قبل شخص مؤهل الجراء الفحص اليعمل
عملية توثيق الجهود المبذولة للحصول على موافقة االهل
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تقوم بتوثيق الجهود المبذولة في الحصول على موافقة في مديرية تربية جي سي بي اس المسؤولة عن تعليم الطفل.
النفقات العامة تعني بأن مديرية تربية جي سي بي اس اما ان تدفع التكاليف الكاملة لعملية
االهل لعملية التقييم المبدئي ،لتقديم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة للمرة االولى ،والعادة
التقييم او بأن تقوم بضمان أن تقدم عملية التقييم بشكل مجاني لالهل بمو يتوافق مع الفقرة
التقييم ومساعي البحث عن اهل االطفال التي عينت المحكمة ولي امرهم القانوني للتقييم
باء من قانون اي دي اي أي ،الذي يسمح لكل والية بأستعمال اي موارد على صعيد الوالية
المبدئي .عملية التوثيق يجب ان تشمل سجل يتضمن جهود مديرية جي سي بي اس المبذولة
محليا ،او اتحاديا او الموارد الخاصة للدعم بما يتماشى مع متطلبات قانون اي دي اي اي.
في تلك النواحي ،مثل:
 .1سجالت تفصيلية للمكالمات الهاتفية التي اجريت او المجربة ونتائج تلك
االتصاالت،
 .2نسخ من المراسالت التي ارسلت لالهالي والجواب المستلم ،و
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حقوق االهل للتقييم على النفقة العامة
لالهل حق اجراء تقييم تربوي مستقل لطفلهم على النفقة العامة اذا قاموا برفض التقييم الذي
اجرتة مديرية تربية جي سي بي اس وفقا لما يلي:
 .1اذا طلب االهل اجراء تقييم تربوي مستقل لطفلهم على النفقة العامة ،فأن مديرية
تربية جي سي بي اس يجب ومن دون تأخير أن:
أما:
أ .تقدم على جلسة استماع لتبين بأن عملية التقييم كانت مناسبة  ،أو
ب .توفر عملية تقييم تربوي مستقل على النفقة العامة ،اال اذا كانت مديرية تربية
جي سي بي اس قادرة على ايضاح خالل جلسة استماع بأن عملية التقييم للطفل التي حصل
عليها االهل التتوافق مع شروط المديرية.
 .2اذا قامت مديرية تربية جي سي بي اس بطلب جلسة استماع وكان القرار النهائي
بأن عملية التقييم التي قامت بها مديرية تربية جي سي بي اس للطفل كانت مناسبة ،فأن االهل
مازال بأمكانهم عمل تقييم تربوي مستقل ولكن ليس على النقة العامة
 .3اذا طلب االهل تقييم تربوي مستقل لطفلهم ،فأن مديرية تربية جي سي بي اس
قد تسأل عن سبب رفض االهل لعملية التقييم التي اجريت من قبل مديرية تربية جي سي بي
اس .مع ذلك ،فأن مديرية تربية جي سي بي اس لن تطلب تفسيرا وال يجب عليها تأخير
تقديم عملية التقييم التربوي المستقل للطفل على النفقة العامة او رفع شكوى لطلب جلسة
استماع للدفاع عن عملية التقييم التي اجريت من قبل مديرية تربية جي سي بي اس.
من حق االهل اجراء عملية تقييم تربوي مستقلة لمرة واحدة فقط لطفلهم على النفقة العامة
كلما قامت مديرية تربية جي سي بي اس بأجراء عملية تقييم للطفل لم يوافق عليها االهل

شروط مديرية التربية
اذا كانت عملية التقييم قد اجريت على النفقة العامة فأن الشروط التي على اساسها تمت
العملية تشمل مكان اجراء التقييم ومؤهالت الشخص الذي يجري التقييم يجب ان تكون
مشابهة للشروط التي تستخدمها مديرية تربية جي سي بي اس عند قيامها بعملية التقييم
(الى حد ان تكون تلك الشروط متماشية مع حقوق االهل لعملية تقييم تربوي مستقلة)
بأستثناء الشروط اعاله ،فأن مديرية تربية جي سي بي اس اليمكنها فرض شروط
او مواعيد زمنية متعلقة بالحصول على عملية تقييم تربوي على النفقة العامة.

خصوصيــــة المعلــومــــــات
تعاريف
كما استعمل تحت العنوان اعاله ،خصوصية المعلومات:
* اتالف يعني االتالف المادي او ازالة العرفات الشخصية من المعلومات لكي ال تكون
قابلة للتعرف.
* السجل التربوي يعني نوع من السجالت يعرف تحت "السجل التربوي" في 34
سي اف ار جزء ( 99الالئحة لتنفيذ قانون حقوق التربية والخصوصة لالسرة لعام
( 1974اف اي ار بي اي) 20 ،يو .اس .سي 1232 .ج).
* اللجنة المشاركة تعني اي مديرية تربية ،لجنة او معهد يقوم بجمع وخزن او استعمال
معلومات شخصية او الحصول على المعلومات ضمن قانون اي دي اي اي.

معلومات التعريف الشخصية
عملية التقييم التي تجرى بطلب من االهل
اذا قام االهل بطلب اجراء عملية تقييم تربوي مستقل لطفلهم على النفقة العامة او قاموا
بمشاركة تقييم تربوي للطفل قد اجري على النفقة الخاصة مع مديرية تربية جي سي بي اس
فأن:
 .1مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تأخذ بعين االعتبار نتائج عملية التقييم
للطفل اذا كانت تتوافق مع شروط مديرية تربية جي سي بي اس للتقييم التربوي المستقل
في اي قرار يتخذ بالنسبة لقانون التعليم العام المناسب المجاني (اف اي بي اي) للطفل ،و
 .2االهل او مديرية تربية جي سي بي اس يمكن ان يقدموا عملية التقييم كدليل
خالل جلسة االستماع الخاصة بالطفل
طلب التقييم من قبل مأمورين االستماع
اذا طلب مأمور االستماع عملية تقييم تربوي مستقل للطفل كجزء من عملية االستماع فأن
تكاليف عملية التقييم يجب ان تكون على النفقة العامة.
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معلومات التعريف الشخصية التي:
أ .اسم الطفل ،اسم االهل ،او اسم شخص اخر من افراد العائلة
ب .عنوان الطفل
ج .معلومات تعريف شخصي مثل رقم الضمان االجتماعي للطفل ،او رقم الطالب او
د .قائمة بالصفات الشخصية او معلومات اخرى من شأنها تسهيل التعرف على الطفل

مالحظة لالهل
وزارة التربية في والية كنتاكي (كي دي اي) يجب ان تعطي اشعار كافي البالغ االهل
عن خصوصية معلومات التعريف الشخصية بما يشمل:
 .1ان يكون االشعار باللغات االم للمجاميع السكانية المختلفة في الوالية
 .2وصف لالطفال المخزونة معلوماتهم التعريفية الشخصية ونوعية المعلومات المسعي
لها ،والطرق التي تنوي كي دي اي
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اتباعها في عملية جمع المعلومات (بما فيها المصادر التي استقيت منها المعلومات) والغاية
من استعمال تلك المعلومات.
 .3ملخص بالسياسات والطرق التي يجب ان تتبعها مديرية تربية جي سي بي اس
بالنسبة لعملية خزن المعلومات ،او عرضها على طرف ثالث ،او االحتفاظ بها ،و عملية
اتالف معلومات التعريف الشخصية ،و
 .4وصف بجميع حقوق االهل والطفل بالنسبة لهذه المعلومات ،بما فيها الحقوق
ضمن قانون حقوق التعليم والخصوصية لالسرة (اف اي ار بي اي) وتعليماته النافذة ضمن
 34سي اف ار الجزء .99
قبل اي عملية تحديد هوية ،مكان ،او نشاط تقييم (ايضا تعرف بعملية "ايجاد الطفل") ،يجب
ان نشر االشعار في الجرائد او سائل االعالم االخرى ،او االثنين معا بما يضمن انتشار مناسب
الخطار االهالي في والية كنتاكي بالنشاط المبذول لتحديد مكان ،تحديد هوية ،و تقييم االطفال
الذين هم في حاجة للتعليم الخاص والخدمات المرفقة.

حقوق الوصول

سجالت الوصول
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تحتفظ بسجالت للجهات التي حصلت على حق
الوصول للسجالت االكاديمية التي تم تجميعها ،وحفظها ،او استعملت ضمن الفقرة
باء من قانون اي دي اي أي (بأستثناء حق الوصول من قبل االهل وموظفي مديرية
تربية جي سي بي اس المخولين).
يجب ان يشمل السجل اسم الجهة ،تاريخ الحصول على حق الوصول ،والغرض الذي
منحت تلك الجهة على اساسها حق استعمال السجالت.

السجالت المتعلقة بأكثر من طفل واحد
اذا احتوى اي سجل اكاديمي على معلومات عن اكثر من طفل ،فأن اهالي هؤالء االطفال
لهم ا لحق بفحص او مراجعة المعلومات المتعلقة بطفلهم فقط او بأعطائهم تلك المعلومات
المعينة.

قائمة بأنواع وأماكن المعلومات

يجب ان تسمح مديرية تربية جي سي بي اس لالهل بفحص و مراجعة اي سجالت اكاديمية
متعلقة بالطفل تم تجميعها وخزنها او تم استعمالها من قبل مديرية تربية جي سي بي اس
ضمن قانون اي دي اي اي .مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تكون متعاونة مع طلب
االهل بفحص ومراجعة اي سجالت اكاديمية للطفل من دون اي تاخير وقبل :
 اي اجتماع متعلق ببرنامج تعليم فردي (اي اي بي) ،او
 اي عملية استماع عادلة (بما فيها اجتماع ايجاد حل او عملية استماع
متعلقة بالتأديب) ،و
 وليس اكثر من  45يوم بعد طلب االهل
حق االهل بفحص ومراجعة السجالت االكاديمية تشمل:
 .1حق استالم رد من مديرية تربية جي سي بي اس لطلبات توضيح وتفسير
السجالت
 .2حق الطلب بأن توفر مديرية تربية جي سي بي اس نسخ من السجالت اذا لم يكن
بوسع االهل فحص ومراجعة السجالت من دون تلك النسخ ،و
 .3حق الحصول على ممثل لفحص ومراجعة السجالت
مديرية تربية جي سي بي اس تفترض بأن لالهل حق فحص ومراجعة السجالت المتعلقة
بالطفل اال اذا اخطرت بأن االهل اليملكون الحق وفقا لقانون لوالية كنتاكي يحدد امور ك
امور الوصاية او االنفصال و الطالق.

اذا تم الطلب ،مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان توفر لالهل قائمة بأنوع وأماكن
السجالت االكاديمية التي تم جمعها ،وحفظها او استعمالها من قبل مديرية جي سي بي
اس.

الرسوم
مديرية تربية جي سي بي اس قد تقوم بأستيفاء رسوم لنسخ السجالت التي عملت لالهل
ضمن قانون اي دي اي اي ،اذا كان الرسم اليمنع االهل من التمتع بحقهم في بفحص
ومراجعة تلك السجالت.
مديرية تربية جي سي بي اس اليمكانها استحصال رسوم للبحث عن او السترجاع
معلومات ضمن قانون اي دي اي أي.

تعديل السجالت بطلب من االهل
اذا كان االهل يعتقدون بأن المعلومات الواردة في السجالت االكاديمية لطفلهم والتي تم
جمعها وحفظها او استعمالها ضمن قانون اي دي اي أي هي غير دقيقة ،مضللة ،او انها
تخالف الخصوصية او الحقوق االخرى للطفل ،فأن من حق االهل الطلب من مديرية
تربية جي سي بي اس التي تحتفظ بالمعلومات بأن تقوم بتغيير تلك المعلومات.
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تقرر فيما اذا كانت بصدد تغيير المعلومات بما
يتوافق مع طلب االهل بمدة زمنية مناسبة من استالم الطلب.
اذا رفضت مديرية تربية جي سي بي اس تغيير المعلومات بما يتوافق مع طلب االهل
فيجب ان تبلغ االهل بالرفض والتوضيح لالهل بحقهم بجلسة استماع بهذا الصدد كما هو
موضح ادناه تحت عنوان ،فرصة لجلسة استماع

فرصة لجلسة استماع
يجب على مديرية تربية جي سي بي اس عند الطلب ،تقديم فرصة لالهل بجلسة استماع
لالعتراض على معلومات في السجل االكاديمي المتعلق بطفلهم للتأكد من انها ليست غير
دقيقة او مضللة او مخالفة لخصوصية الطفل او حقوقة االخرى.
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اجراءات جلسة االستماع
يجب ان يتم عقد جلسة استماع لالعتراض على معلومات في السجالت االكاديمية بما يتوافق
باالجراءات المتبعة بهذا النوع من الجلسات وفقا لقانون حقوق التعليم والخصوصية لالسرة
(اف اي ار بي اي).

في مديريات التربية للمنطقة التي تتواجد فيها المدرسة الخاصة والمنطقة التي يسكن فيها
االهل.

الضمانات
نتائج جلسة االستماع
اذا قررت مديرية تربية جي سي بي اس كنتيجة لجلسة االستماع بأن المعلومات غير دقيقة
او مضللة او كانت مخالفة لحق الخصوصية او الحقوق االخرى للطفل ،فأنها يجب ان تقوم
بتغيير المعلومات وفقا لذلك واطالع االهل خطيا َ بذلك.
اذا قررت مديرية تربية جي سي بي اس كنتيجة لجلسة االستماع بأن المعلومات لم تكن غير
دقيقة او مضللة او مخالفة لحق الخصوصية او الحقوق االخرى للطفل ،فأنها يجب ان تبلغ
االهل بحقهم في وضع افادة في سجل الطفل للتعليق على المعلومات الواردة فيه او اعطاء
اي اسباب لالعتراض على قرار مديرية تربية جي سي بي اس .مثل هذه االفادة الموضوعة
في سجل الطفل يجب ان:
 .1يجب حفظها من قبل مديرية تربية جي سي بي اس كجزء من السجل الخاص
بالطفل طالما كان السجل او الجزء المختلف حوله محفوظ عند مديرية تربية جي سي بي اس
 .2اذا قامت مديرية تربية جي سي بي اس بكشف سجالت الطفل او الجزئية المختلف
حولها الي جهة ،فأنها يجب ان تكشف عن افادة االهل كذلك لتلك الجهة.

الموافقة على كشف معلومات تعريف شخصية
اال اذا كانت المعلومات المكشوف عنها والمتضمنة في سجل الطفل مخولة بدون موافقة االهل
وفق قانون حق التعليم والخصوصية لالسرة (اف اي ار بي اي) ،فأنه يجب الحصول على
موافقة خطية مسبقة قبل الكشف عن معلومات تعريف شخصية الى جهات اخرى غير موظفي
مديرية تربية جي سي بي اس.
موافقة االهل ليست مطلوبة قبل ان تعطى معلومات التعريف الشخصية لموظفي مديرية
تربية جي سي بي اس لغرض االيفاء بمتطلبات الفقرة باء من قانون اي دي اي أي ،بأستثناء
الظروف الموضحة ادناه:
 موافقة االهل او موافقة الطفل الذي وصل سن ال( )18سنة يحب ان يتم التحصل
عليها قبل اعطاء معلومات تعريف شخصية لموظفي مديرية تربية جي سي بي اس الذين
يقومون بتوفير او الدفع لخدمات نقل ثانوية
 اذا كان الطفل في او سيكون في مدرسة خاصة غير واقعة في المنطقة الجغرافية
لمديرية التربية التي يسكن في منطقتها االهل فأنه يجب الحصول على موافقة االهل قبل
اعطاء اي معلومات تعريف شخصية حول الطفل بين الجهات الرسمية

يجب ان تقوم مديرية تربية جي سي بي اس بحماية الخصوصية لمعلومات التعريف
الشخصية عند التجميع والتخزين والكشف واتالف المعلومات المخزنة.
مديرية تربية جي سي بي اس مسؤولة عن ضمان خصوصية اي معلومات تعريف شخصية
موظفي المديرية الذين يقومون بجمع او استعمال معلومات تعريف شخصية يجب ان
يخضعوا للتدريب او تعليمات حول سياسة الوالية واالجراءات المتعلقة بالخصوصية ضمن
قانون اي دي اي أي وقانون حق التعليم والخصوصية لالسرة (اف اي ار بي أي).
يجب ان تقوم مديرية تربية جي سي بي اس بحفظ قائمة حالية باالسماء والعناوين الوظيفية
للموظفين ضمن المديرية الذين لديهم حق الوصول لمعلومات التعريف الشخصية لغرض
التفتيش العام.

اتالف المعلومات
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تقوم بأبالغ االهل عندما تكون معلومات التعريف
الشخصية التي جمعت وخزنت او استعملت غير مطلوبة لتوفير خدمات تعليمية للطفل.
يجب ان يتم اتالف المعلومات عند طلب االهل .مع ذلك ،فأن سجل دائمي يشمل اسم
الطفل وعنوانة ورقم الهاتف ودرجاتة وسجل الحضور و المواد التي حضرها
والصفوف التي اكملها والسنة التي اكملها يمكن يمكن خزنة دون حد زمني.
اجراءات الشكوى للوالية
الفرق بين عملية االستماع للشكوى (جلسة االستماع) واجراءات الشكوى الخطية
الرسمية للوالية
من بأمكانه التقديم:
* كما هو موضح ادناه ،اي شخص او منظمة بأمكانها التقم بطلب شكوى رسمية خطية
داعية بأي انتهاك للفقرة باء من قبل مديرية التربية ،كي دي اي ،او اي منظمة عامة.
* من حق االهل او مديرية تربية جي سي بي اس فقط التقدم بطلب جلسة استماع للشكوى
حول اي مسألة متعلقة بطرح او رفض الجراء او تغيير التعريف او التقييم او تحديد
المستوى االكاديمي للطفل ذو االعاقة او تقديم تعليم عام مناسب مجاني (اف اي بي اي)
للطفل
الجداول الزمنية
طاقم وزارة التربية في كنتاكي بشكل عام يجب ان يقوم بحل شكوى خطية رسمية خالل
مدة زمنية قدرها  60يوما اال اذا تم تمديد الفترة الزممنية بشكل مناسب.
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 .4مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة واجراء قرار مستقل حول ما اذا كانت
مأمور جلسة االستماع يجب ان يستمع الى الشكوى (اذا لم يتم حلها عبر اجتماع اليجاد حل
او عبر وساطة) وان يصدر قرار مكتوب خالل  45يوما بعد انتهاء فترة الحل كما هو موضح مديرية تربية جي سي بي اس او منظمات عامة اخرى قد خالفت متطلبات الفقرة
باء ضمن قانون اي دي اي أي و،
ادناه ضمن عنوان عملية القرار اال اذا قام مأمور جلسة االستماع بأعطاء تمديد معين وفقا
 .5اصدار قرار مكتوب للشاكي حول كل المزاعم في الشكوى وتشمل:
لطلب االهل او مديرية تربية جي سي بي اس.
أ -النتائج و الوقائع واالستنتاجات و
الشكوى الخطية الرسمية للوالية وشكوى جلسة االستماع والقرار واجراءات االستماع
ب -اسباب قرار كي دي اي النهائي
موضحات بشكل اكثر ادناه.
اعتماد اجراءات الشكوى الخطية الرسمية للوالية
عام
وزارة التربية في والية كنتاكي (كي دي اي) يجب ان تملك اجراءات مكتوبة لـ :
 .1حل اي شكوى بما في ذلك اي شكوى مقدمة من قبل منظمة او فرد من غير والية
 .2عملية تقديم شكوى مع كي دي اي
 .3نشر اجراءات الشكوى الخطية الرسمية للوالية بشكل واسع لالهالي واالفراد
المهتمون بما في ذلك مراكز تدريب االهل والمعلومات ومنظمات الحماية والدفاع ومراكز
العيش المستقل والجهات االخرى.
اصالح رفض تقديم الخدمات المناسبة
خالل عملية حل الشكوى الخطية الرسمية للوالية التي وجدت كي دي اي فيها فشل في تقديم
خدمات مناسبة فأن كي دي اي يجب أن تتعامل مع:
 .1الفشل في توفير الخدمات المناسبة بما في ذلك عمل تصحيحي للتعامل مع
احتياجات الطفل و
 .2توفير خدمات مستقبلية مناسبة لجميع االطفال ذوي االعاقة
الحد االدنى الجراءات الشكوى للوالية
الجدول الزمني ،الحد االدنى لالجراءات
يجب ان تقوم كي دي اي بادراج جدول زمني في الشوى الخطية الرسمية للوالية قدره 60
يوما بعد ان تقدم الشكوى لـ :
 .1اجراء تحقيق موضعي مستقل اذا قررت كي دي اي بأن التحقيق ضروري
 .2اعطاء الشاكي فرصة ارسال معلومات اضافية شفويا او خطيا حول المزاعم
الواردة في الشكوى
 .3توفير فرصة لمديرية تربية جي سي بي اس او المنظمات العامة االخرى
لالجابة على الشكوى بما يشمل بأختيار المنظمة
أ -اقتراح حل الشكوى و
ب -فرصة لالهل الذين قدموا الشكوى والمنظمة لالتفاق على وساطة طوعية
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التمديد الزمني ،القرار النهائي ،والتنفيذ
اجراءات الشكوى الخطية الرسمية لـ كي دي اي الموضحة اعاله يجب ايضا ان:
 .1تسمح بتمديد لفترة الـ  60يوم فقط اذا:
أ -وجود ظروف استثنائية بخصوص شكوى معينة او
ب -االهل و مديرية تربية جي سي بي اس او منظمة عامة اخرى قاموا باالتفاق الطوعي
لتمديد الوقت لحل االمر عبر وساطة او طرق بديلة للحل.
 -2تضمين اجراءات فعّالة لتنفيذ قرار كي دي اي النهائي اذا وجب االمر بما يشمل:
أ -نشاطات المساعدة التقنية
ب -المفاوضات
ج -اجراء تصحيح لتحقيق االلتزام
شكوى الوالية وجلسات االستماع
اذا تم استالم شكوى خطية رسمية للوالية وكانت عرضة لجلسة استماع كما هو موضح
ادناه تحت العنوان تقديم شكوى قانونية او كانت الشكوى الرسمية تحتوي على امور
متعددة يكون احداها او بعض منها جزء من هذا االستماع ،فأن كي دي اي يجب ان تضع
جانبا الشكوى الخطية الرسمية او اي جزء منها تم تناولة في جلسة االستماع الى ان تنتهي
جلسة االستماع .اي امر وارد في الشكوى الخطية الرسمية ولم يكن جزءا من عملية
االستماع يجب ان يحل بأستعمال الجدول الزمني المحدد واالجراءات الموضحة اعاله
المتعلقة بالشكاوي الرسمية المكتوبة.
اذا ظهرت مسألة في الشكوى الخطية الرسمية وكان قد تم تناولها في جلسة استماع سابقة
تشمل نفس االطراف (االهل ومديرية تربية جي سي بي اس) فأن قرار جلسة االستماع هو
الملزم.
الشكوى الخطية الرسمية التي تزعم فشل مديرية تربية جي سي بي اس او اي منظمة عامة
اخرى لتنفيذ جلسة استماع عادلة يجب ان تحل من قبل كي دي اي.
تقديم شكوى (رسمية مكتوبة)
يمكن الي فرد او منظمة بتقديم شكوى رسمية مكتوبة وموقعة وفقا لالجراءات الموضحة
اعاله.
الشكوى يجب ان تشمل:
 -1افادة بأن مديرية تربية جي سي بي اس او اي منظمة عامة اخرى قامت بمخالفة
متطلبات الفقرة بأء من قانون اي دي اي أي او مقرراتها،
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 .2الحقائق التي بنيت عليها االفادة
 .3توقيع ومعلومات المشتكي  ،و
 .4اذا كانت المخالفات المزعومة حول طفل معين:
أ -اسم الطفل وعنوان سكنة
ب -اسم المدرسة التي يرتادها الطفل
ج -في حالة كون الطفل او الصبي بال مأوى ،فالعنوان المتوفر للطفل وعنوان المدرسة التي
يرتادها الطفل
د -توضيح طبيعة مشكلة الطفل ،بما في ذلك حقائق متعلقة بالمشكلة ،و
هـ -الحل المقترح للمشكلة الى حد معلوم ومتاح للجهة التي قدمت الشكوى في الوقت الذي
قدمت فيه الشكوى.
يجب ان تتضمن الشكوى مزاعم مخالفات حدثت قبل سنة واحدة منذ استالم وزارة التربية

في والية كنتاكي للشكوى ،كما هو موضح تحت العنوان اعتماد اجراءات الشكوى الخطية
الرسمية للوالية.
يجب ان ترسل الشكوى عبر البريد الى:
Director, Division of Exceptional Children Services
Kentucky Department of Education
Office of Teaching and Learning
Division of Learning Services
th
300 Sower Blvd., 5 Floor
Frankfort, Kentucky 40601
502.564.4970
الجهة التي تقدم الشكوى الخطية الرسمية يجب ان تبعث بنسخة من الشكوى الى مديرية
تربية جي سي بي اس او اي منظمة عامة اخرى تقدم خدمات للطفل في نفس الوقت الذي
تقدم فيه الجهة شكواها لوزارة التربية في والية كنتاكي.
االجراءات العادلة للشكوى

 .2مديرية تربية جي سي بي اس قامت بحجب معلومات عن االهل كانت من المفترض
ان تعطى لهم وفقا للفقرة بأء من قانون اي دي اي أي.
معلومات لالهل
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تبلغ االهل بأي خدمات قانونية او اي اي خدمات
اخرى متعلقة مجانية او منخفضة التكاليف متوفرة في المنطقة اذا طلب االهل هذه
المعلومات ،او اذا قام االهل او مديرية التربية بتقديم طلب لجلسة استماع.
الشكوى العادلة (طلب تقديم جلسة استماع عادلة)
عام
لكي يتم تقديم طلب لجلسة استماع ،يجب على االهل او مديرية تربية جي سي بي اس
(او محامي االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) ارسال شكوى عادلة (طلب استماع)
للطرف االخر .طلب االستماع يجب ان يتضمن جميع المحتويات المذكورة ادناه ويجب
ان تبقى سرية.
يجب على االهل او مديرية تربية جي سي بي اس ،او اي منهما الذي قدم طلب االستماع
ان يوفر نسخة من الطلب لوزارة التربية في والية كنتاكي.
محتويات الشكوى (طلب االستماع)
الشكوى العادلة (طلب االستماع) يجب ان يتضمن:
 .1اسم الطفل
 .2عنوان سكن الطفل
 .3اسم مدرسة الطفل
 .4توضيح لطبيعة مشكلة الطفل المتعلقة باالجراء المقترح او المرفوض بما يتضمن حقائق
متعلقة بالمشكلة ،و
 .5الحل المقترح للمشكلة للحد المعلوم والمتوفر لالهل او لمديرية تربية جي سي بي اس
في وقتها.
 .6اذا كان الطفل او الصبي بال مأوى ،فأن طلب االستماع يجب ان يتضمن معلومات الطفل
واسم مدرسة الطفل.

تقديم شكوى عادلة (طلب جلسة استماع عادلة)
طلب جلسة االستماع العادلة يجب ان يرسل بالبريد الى:
عام
يمكن لالهل او لمديرية تربية جي سي بي اس ان تقدم طلب لجلسة استماع عادلة الي مسألة Director, Division of Exceptional Children Services
متعلقة بأقتراح او رفض النشاء او تغيير تحديد الهوية ،او التقييم او تحديد المستوى االكاديمي Kentucky Department of Education
Office of Teaching and Learning
Division of Learning Services
للطفل او تقديم تعليم عام مناسب ومجاني (اف اي بي اي) للطفل.
th
300 Sower Blvd., 5 Floor
طلب االستماع يجب ان يتضمن مخالفة مزعومة حدثت قبل ثالثة سنوات قبل ان يعلم او
Frankfort, Kentucky 40601
من المفترض ان يكون االهل او مديرية تربية جي سي بي اس على علم بتلك المزاعم
502.564.4970
التي بنيت عليها الشكوى.
الجدول الزمني اعاله الينطبق على االهل اذا لم كونوا قد قدموا طلب لجلسة استماع ضمن
مالحظة مطلوبة قبل طلب جلسة استماع عادلة
الفترة الزمنية المحددة بسبب:
قد اليمنح االهل او مديرية تربية جي سي بي اس جلسة استماع عادلة ان يتقدم االهل او
 .1مديرية تربية جي سي بي اس قامت على وجه التحديد بالتحريف في انها قد قامت بحل
مديرية تربية جي سي بي اس (او محامي االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) بطلب
المشكلة المنص عليها في الشكوى  ،او
لجلسة استماع عادلة يتضمن المعلومات الواردة اعاله.
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كأساس لالجراء المقترح او المرفوض ،و
كفاية طلب جلسة االستماع العادلة
حتى تستمر معاملة طلب االستماع العادلة يجب ان يعتبر الطلب كا ٍ
 .4توضيح للعوامل االخرى ذات الصلة بأجراء مديرية تربية جي سي بي اس المقترح
ف .الجهة التي قدمت
طلب االستماع يجب ان تفترض بأن الطلب كا ٍ
او المرفوض.
ف ويحتوي على جميع المعلومات المطلوبة
توفير المعلومات في الفقرات  1-4اعاله اليمنع مديرية تربية جي سي بي اس من التأكيد
اال اذا كانت الجهة التي استلمت الشكوى العادلة قد تقدمت بأعتراض خطي.
لتقديم اعتراض ،الجهة المستلمة يجب أن ترسل اشعارخطي لمأمور جلسة االستماع والطرف على ان طلب جلسة االستماع العادلة لم يكن كا ٍ
ف.
الذي طلب الجلسة خالل  15يوما من استالم طلب االستماع .طلب االعتراض المكتوب التابع رد الطرف االخر على الشكوى العادلة
(طلب االستماع)
للجهة المستلمة يجب ان يوضح بأن طلب جلسة االستماع العادلة اليتضمن متطلبات قانون
بأستثناء ما ذكر مباشرة اعاله تحت عنوان وكالة التعليم المحلي (ال إي أي) او رد مديرية
اي دي اي أي المتعلقة بطلب االستماع كما هو موضح اعاله.
تربية جي سي بي اس على الشكوى العادلة (طلب االستماع) ،الطرف الذي يستلم طلب
خالل خمس ايام من استالم االشعار الخطي ،يجب على مأمور جلسة االستماع ان يقرر اذا
االستماع يجب ان يرسل الى الطرف االخر رد يتضمن تحديدا االجابة على االمور المثارة
كان طلب االستماع موافق للمتطلبات المذكورة اعاله .مأمور جلسة االستماع يجب ان يبلغ
في جلسة االستماع .يجب ان يرسل الرد خالل  10ايام من استالم طلب االستماع.
االهل ومديرية تربية جي سي بي اس خطيا على الفور.
نموذج االستمارات
يجب ان تطور وزارة التربية في والية كنتاكي نموذج استمارات يساعد االهل على تقديم
طلب جلسة استماع عادلة و شكوى خطية رسمية .مع ذلك فأن اليمكن ان يجبروا على
استعمال تلك االستمارات .يمكن لالهل استعمال نماذج وزارة التربية في والية كنتاكي
او اي نماذج استمارات اخرى مناسبة طالما كانت تحتوي على المعلومات المطلوبة
لتقديم طلب جلسة استماع عادلة او شكوى خطية رسمية.

تعديل الشكوى
يمكن لالهل او لمديرية تربية جي سي بي اس بأن يغيروا في الشكوى فقط اذا:
 .1ان يوافق الطرف االخر على التغييرات بشكل مكتوب وان يعطى الفرصة بأن يحل
الشكوى العادلة من خالل اجتماع للحل كما هو موضح ادناه ،او
 .2في مدة التتجاوز الخمس ايام قبل ان تبدأ جلسة االستماع ،مأمور جلسة االستماع هو من
يمنح حق التغيير.
اذا كان الطرف الذي طلب جلسة االستماع (االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) هو الذي
يطلب التغيير في طلب جلسة االستماع فأن الجدول الزمني لجلسة الحل (خالل  15يوما من وساطة
عام
استالم الشكوى) والجدول الزمني للحل (خالل  30يوما من استالم الشكوى) تبدأ من جديد
يجب ان تكون لمديرية تربية جي سي بي اس عملية موضوعة تسمح لالهل ومديرية
من تاريخ تعديل الشكوى.
تربية جي سي بي اس لحل الخالفات المتعلقة بأي مشكلة وفقا للفقرة باء من قانون
اي دي اي اي بما في ذلك المشاكل المثارة قبل تقديم طلب االستماع العادل .وهكذا
رد وكالة التعليم المحلي (ال اي أي) او مديرية التربية على الشكوى العادلة
فأن الوساطة متوفرة لحل الخالف ضمن قانون اي دي اي اي حتى وان لم يطلب االهل
(طلب االستماع)
اذا لم تقم مديرية تربية جي سي بي اس بأرسال اشعار خطي مسبق الى االهل كما هو موضح جلسة استماع عادل كما هو موضح تحت العنوان ،تقديم شكوى عادلة (طلب استماع
عادل).
تحت العنوان االشعار الخطي المسبق فيما يتعلق بالموضوع المتضمن في طلب االستماع
من قبل االهل ،فأن مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان ترسل الرد الى االهل خالل 10
المتطلبات
ايام من استالم طلب االستماع .يجب ان يتضمن الرد ما يلي:
يجب ان تضمن االجراءات بأن تكون عملية الوساطة:
 .1طوعية من قبل االهل ومديرية تربية جي سي بي اس
 .1شرح لسبب اقتراح او رفض مديرية تربية جي سي بي اس لالجراء المثار خالل
 .2بأن التستخدم لرفض او لتأخير حق االهل بجلسة استماع عادلة او لرفض او تأخير اي
الشكوى العادلة
حقوق اخرى لالهل وفق قانون اي دي اي اي ،و
 .2توضيح للخيارات االخرى التي اخدها فريق برنامج التعليم الفردي للطفل (آي إي بي)
 .3بأن تتم بواسطة وسيط مؤهل وعادل خاضع للتدريب على اساليب الوساطة الفعّالة.
بعين االعتبار واالسباب التي رفضت على اساسها تلك الخيارات.
يجب ان تملك وزارة التعليم في والية كنتاكي قائمة بالوسطاء المؤهلين والذين يعرفون
 .3توضيح لكل اجراءات التقييم او التقدير او لسجل او تقرير استخدمتة مديرية التربية
القوانين واللوائح المتعلقة بتقديم تعلين خاص والخدمات المتعلقة.
يجب ان تختار وزارة التعليم في والية كنتاكي الوسطاء بشكل عشوائي وبالتداور او على
اسس عادلة اخرى.
وزارة التعليم في والية كنتاكي تكون مسؤولة عن تكاليف عملية الوساطة بما في ذلك تكاليف
االجتماعات.
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كل اجتماع في عملية الوساطة يجب ان يتم جدولتة في وقت مناسب اليتعدى الستين ()60
يوما على ان يعقد في مكان مناسب لالهل ولمديرية تربية جي سي بي اس.
اذا توصل االهل ومديرية تربية جي سي بي اس الى حل للنزاع عن طريق عملية الوساطة
فعلى الطرفين ان يدخلوا في اتفاقية قانونية ملزمة للحل المنصوص عليه و:
 .1تنص على ان جميع المناقشات التي حدثت اثناء عملية الوساطة ستبقى خاصة واليمكن
استعمالها كـ دليل في اي جلسة استماع الحقة او اجراء مدني ،و
 .2ان توقع من قبل كال الوالدين وممثل عن مديرية تربية جي سي بي اس المخول لاللزام
مديرية التربية
اتفاقية الوساطة المكتوبة والموقعة تكون واجبة النفاذ في اي محكمة والية ذات االختصاص
القضائي ( محكمة ذات سلطة ضمن قانون والية كنتاكي لسماع هذا النوع من القضايا) او في
محكمة المقاطعة االتحادية االمريكية .المناقشات التي جرت اثناء عملية الوساطة يجب ان
تكون خاصة واليمكن استعمالها كدليل في اي عملية استماع مستقبلية او اجراء مدني في اي
محكمة اتحادية او تابعة للوالية.

خدمات الخطوات االولى التي كان يتسلمها الطفل .اذا كان الطفل مؤهال ضمن قانون
اي دي اي اي لخدمات مرحلة ماقبل المدرسة ووافق االهل على ان يتم تقديم تعليم
خاص والخدمات المتعلقة للطفل للمرة االلى وحينما تكون نتائج اي عملية استئناف
قيد االنتظار فأن مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان توفر تعليم خاص والخدمات
المتعلقة التي ليست محل نزاع (تلك الخدمات المتفق عليها من قبل االهل ومديرية
تربية جي سي بي اس).

عملية الحل
اجتماع الحل
خالل  15يوما من تاريخ استالم اشعار االهل بالشكوى وقبل بداية جلسة االستماع
فأن مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تعقد اجتماع مع االهل واالعضاء المعنيين
من لجنة القبول والتسريح (اي ار سي) الذين لديهم دراية معينة بالحقائق المحددة ضمن
طلب االهل لجلسة استماع عادلة .االجتماع:
 .1يجب ان يشمل ممثل عن مديرية التربية الذي له سلطة اتخاذ القرار بالنيابة عن مديرية
التربية  ،و
نزاهة الوسيط
 . 2يجب ان اليشمل محام عن مديرية تربية جي سي بي اس اال اذا كان محامي االهل
الوسيط:
 .1يجب ان اليكون موظف في وزارة التعليم لوالية كنتاكي او مديرية تربية جي سي بي اس حاضرا
يتم تحديد االعضاء المعنيين التابعين للجنة القبول والتسريح الحاضرين لالجتماع من
المعنية بتعليم او العناية بالطفل ،و
من قبل االهل ومديرية تربية جي سي بي اس.
 .2ان اليكون لديه مصلحة شخصية او مهنية تتعارض موضوعية الوسيط
الغرض من االجتماع هو لكي يناقش االهل طلبهم باالستماع والحقائق التي بني عليها
الشخص المؤهل ليكون وسيط اليعتبر موظف تابع لوزارة التعليم لوالية كنتاكي او مديرية
الطلب لكي يكون لمديرية تربية جي سي بي اس الفرصة لخل الخالف.
التربية فقط النه يستلم اجوره من قبل وزارة التعليم في والية كتاكي او مديرية التربية ازاء
اجتماع الحل اليكون ضروريا اذا:
خدماتة كوسيط.
تحديد مستوى الطفل اثناء كون طلب جلسة االستماع العادل قيد االنتظار (قاعدة "االنتظار")  .1وافق كل من االهل ومديرية تربية جي سي بي اس خطيا على التنازل عن االجتماع او
 .2وافق االهل ومديرية تربية جي سي بي اس على استخدام عملية الوساطة كما هو
بأستثناء ما مذكور ادناه تحت عنوان االجراءات التأديبة لالطفال ذوي االعاقة ،عند ارسال
موضح تحت العنوان الوساطة.
طلب االستماع الى الطرف االخر وعند الفترة الزمنية لعملية الحل وحين انتظار اي قرار
صادر عن اي جلسة استماع عادلة او اجراءات محكمة ،وباستثناء فيما اذا كان االهل ومديرية
فترة الحل
تربية جي سي بي اس متفقين على شي اخر فأن الطفل يجب ان يبقى في مستواه االكاديمي
اذا لم تقم مديرية تربية جي سي بي اس بحل االشكال المثار خالل طلب االستماع المقدم
الحالي.
من قبل االهل بالشكل الذي يرضيهم خالل  30يوما من تاريخ استالم طلب االستماع
اذا كانت عملية االستماع العادلة تشمل معاملة قبول مبدئي لمدرسة عامة فأن الطفل مع
(خالل الفترة الزمنية لعملية الحل) فأن جلسة االستماع العادلة سيتم عقدها.
موافقة االهل يجب ان يوضع في برنامج مدرسة عامة اعتيادية الى حين اكتمال جميع
فترة الـ  45يوما المحددة اليجاد القرار النهائي تبدأ عند نهاية مدة ال 30يوما لفترة الحل
االجراءات .اذا كانت عملية االستماع العادلة تشمل معاملة لخدمات مبدئية وفقا لقانون
مع بعض االستثناءات للتعديالت التي اقرت على مدة ال  30يوما لفترة الحل كما هو
اي دي اي اي لطفل منتقل من الخطوات االولى لمرحلة ماقبل المدرسة والذي لم يعد
موضح ادناه.
مؤهال لخدمات الخطوات االولى نظرا لبلوغ الطفل سن الثالثة ،فأن مديرية تربية جي سي
بأستثناء موضوع موافقة االهل ومديرية تربية جي سي بي اس على التنازل عن عملية الحل
بي اس غير ملزمة بتوفير
الستعمال الوساطة فأن فشل االهل بالمشاركة في اجتماع الحل سيأخر الفترة الزمنية لعملية
الحل ولجلسة االستماع الى حين موافقة االهل على المشاركة باالجتماع .اذا لم تتمكن مديرية
تربية جي سي بي اس من حصول على مشاركة االهل بعد بذلها جهودا معقولة وموثقة
لهذا الغرض فأن مديرية تربية جي سي بي اس يمكنها في نهاية مدة ال  30يوما لفترة
الحل ان تطلب
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بأن يقوم مأمور جلسة االستماع برفض شكوى االهل .وثائق جهود المديرية يجب ان تشمل
سجل بالمحاوالت التي بذلتها لعقد االجتماع في وقت ومكان متفق عليه من كال الطرفين مثل:
 .1سجل تفصيلي لمكالمات الهاتف التي اجريت او التي تمت محاولة اجرائها ونتائج تلك
االتصاالت
 .2نسخ من المراسالت التي ارسلت لالهل واي رد تم استالمه ،و
 .3سجل تفصيلي للزيارات التي تمت لمنزل االهل او مكان عملهم ونتائج تلك الزيارات
اذا فشلت مديرية تربية جي سي بي اس بعقد اجتماع خالل  15يوما من استالم اشعار
االهل بطلب جلسة استماع او فشلت في المشاركة في اجتماع الحل فأنه يمكن لالهل بأن
يطلبوا من مأمور االستماع بأن يأمر ببداية فترة ال  45يوما الزمنية لبدء عملية االستماع.
التعديالت على فترة ال  30يوما الزمنية للحل
اذا تمت موافقة االهل ومديرية تربية جي سي بي اس خطيا على التنازل عن اجتماع الحل
فأن فترة ال  45يوما الزمنية لجلسة االستماع تبدأ منذ اليوم التالي.
اذا تمت موافق االهل ومديرية تربية جي سي بي اس على استخدام عملية الوساطة في
نهاية مدة ال  30يوما لفترة الحل فأن كال الطرفين يمكن ان يوافقوا خطيا على استمرار
الوساطة الى حين التوصل الى اتفاق .مع ذلك فأذا قام اي طرف باالنسحاب من عملية
الوساطة فأن فترة ال  45يوما لجلسة االستماع تبدأ في اليوم التالي.
اتفاقية تسوية خطية
اذا تم الت وصل الى حل للخالف خالل اجتماع الحل فأن على االهل ومديرية تربية جي سي
بي اس ان يدخلوا في اتفاقية قانونية ملزمة على ان تكون:
 .1موقعة من قبل االهل وممثل عن مديرية تربية جي سي بي اس له صالحية الزام مديرية
تربية جي سي بي اس ،و
 .2واجبة التنفيذ في اي محكمة والية مختصة بالشأن القضائي ( محكمة لها سلطة ضمن
قانون والية كنتاكي لالستماع الى ذلك النوع من القضايا) او في محكمة المقاطعة االتحادية
االمريكية.
فترة مراجعة االتفاقية
اذا دخل االهل ومديرية تربية جي سي بي اس في اتفاقية كنتيجة عن اجتماع الحل فأن اي
طرف (االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) بأمكانه الغاء االتفاقية خالل  3ايام عمل
من تاريخ توقيع االهل ومديرية تربية جي سي بي اس على االتفاقية.

يوم عمل يعني االثنين الى الجمعة بأستثناء العطل االتحادية او للوالية (اال اذا كانت العطلة
محددة في تعريف يوم العمل).
االستماع لـ الشكوى العادلة  /طلب االستماع
جلسة االستماع العادلة
عام
عند تقديم طلب االستماع فأن االهل او مديرية تربية جي سي بي اس المشمولين بالخالف
يجب ان تتوفر لهم فرصة جلسة استماع عادلة كما هو موضح في مقطع الشكوى العادلة /
طلب االستماع و عملية الحل.
مأمور االستماع العادل
يجب ان يكون مأمور االستماع على االقل:
 .1ان اليكون موظف تابع لوزراة التعليم لوالية كنتاكي او مديرية التربية المعنية بتقديم
التعليم او العناية للطفل ،مع ذلك فأن الشخص اليعتبر موظفا للوكالة فقط النه يستلم اجوره
من تلك الوكالة ازاء خدماته كـ مأمور استماع
 .2يجب ان اليكون لديه اي مصلحة شخصية او مهنية تتعرض مع موضوعيتة كـ مأمور
استماع
 . 3يجب ان يكون لديه الدراية والقدرة على ادارة جلسات استماع واتخاذ وكتابة قرارات
متوافقة مع الممارسة القانونية.
يجب على مديرية تربية جي سي بي اس ان تقوم بحفظ قائمة بأسماء اولئك الذين يخدمون
كـ مأموري استماع تشمل افادة بمؤهالت كل مأمور استماع.
موضوع جلسة االستماع العادلة
يجب على الطرف (االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) الذي يطلب جلسة االستماع
ان ال يثير اشكاالت خالل جلسة االستماع لم يتم التطرق لها في الشكوى العادلة اال اذا
وافق الطرف االخر.
الفترة الزمنية لطلب االستماع
يجب على االهل او مديرية تربية جي سي بي اس ان يطلبوا جلسة استماع عادلة من خالل
شكوى قانونية خالل ثالثة ايام من تاريخ علم االهل او مديرية جي سي بي اس او فرض
علمهم بالمشكلة المتناولة في الشكوى.

تعاريف – اليوم :يوم العمل
يوم يعني يوم وفقا للتقويم اال اذا تم تخصيصه كيوم عمل او يوم مدرسي.
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قرارات جلسة االستماع
االستثناءات للفترة الزمنية
قرار مأمور االستماع
فترة الثالث سنوات التنطبق على االهل اذا لم يكن االهل قادرين على تقديم شكوى قانونية
قرار مأمور االستماع فيما اذا كان الطفل سيستلم تعليم عام مناسب مجاني (اف اي بي اي)
بسبب:
ام ال يجب ان يكون مبنيا اسس موضوعية.
 .1مديرية التربية لم توفر لالهل اشعار خطي مسبق او اشعار الضمانات االجرائية ،او
في االشكاالت التي تزعم مخالفات اجرائية يمكن لمأمور االستماع ان يجد بأن الطفل لم
 .2قامت مديرية تربية جي سي بي اس بتحريف انها قامت بحل المشكلة او االشكال الذي
يستلم تعليم عام مناسب ومجاني فقط اذا كان القصور في االجراءات:
اثارة االهل خالل شكواهم او
 .3حجبت مديرية تربية جي سي بي اس معلومات عن االهل كانت متعلقة بموضوع االستماع  .1يتعارض مع حق الطفل في تعليم عام مناسب ومجاني (اف اي بي اي)
 . 2يتعارض بشكل كبير مع فرصة االهل للمشاركة في عملية صنع القرار بما يتعلق
بتوفير تعليم عام مناسب ومجاني (اف اي بي اي) لطفلهم او
حقوق االستماع
 .3يتسبب في الحرمان من الخدمات التعليمية
عام
لكل طرف في جلسة االستماع (بما يشمل االستماع المتعلق باجراءات تأديبية) او استئناف
بنية البند
كما هو موضح في العنوان الفرعي استئناف القرارات ،مراجعة عادلة له الحق في:
اليمكن الي من االحكام الموضحة اعاله بأن تفسر على نحو يمنع مأمور االستماع من أمر
 .1ان تتم مرافقتة او نصحه من قبل محامي او /و اشخاص لهم دراية او تدريب بما يتعلق
مديرية تربية جي سي بي اس بأن تتعاون مع المتطلبات المدرجة في فقرة الضمانات
بمشاكل االطفال ذوي االعاقة
االجرائية الخاص باللوائح االتحادية ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي اي ( 34سي اف
 .2ابراز االدلة والمواجهة واالستجواب وطلب حضور الشهود
ار && 300.500الى .)300.536
 .3منع تقديم اي ادلة خالل جلسة االستماع لم يتم عرضها على الطرف االخر قبل خمسة
اليمكن الي من االحكام الواردة تحت العناوين :تقديم شكوى عادلة/طلب استماع :شكوى
ايام على االقل قبل الجلسة
 .4االستحصال خطيا او حسب خيار االهل الكترونيا على محضر مكتوب كلمة بكلمة لجلسة عادلة/طلب استماع :نموذج االستمارات :عملية الحل :جلسة استماع عادلة :حقوق االستماع
قرارت االستماع ( 34سي اف ار && 300.507الى  )300.513بأن تؤثر على حقوق
االستماع و
االهل لتقديم طلب استئناف بخصوص قرار جلسة االستماع مع وزارة التعليم في كنتاكي.
 .5االستحصال خطيا حسب خيار االهل الكترونيا نتائج الحقائق والقرارات
كشف اضافي للمعلومات
على االقل قبل خمسة ايام عمل قبل بداية جلسة االستماع ،يجب على االهل ومديرية تربية
جي سي بي اس كشف جميع التقييمات المنجزة لبعضهم البعض حسب التاريخ والتوصيات
المبنية على تلك التقييمات التي ينوي االهل او مديرية تربية جي سي بي اس استعمالها
خالل جلسة االستماع.
يمكن لمأمور جلسة االستماع منع اي طرف فشل في التعاون مع هذا الطلب من تقديم اي
تقييم ذو صلة او توصية خالل جلسة االستماع من دون موافقة الطرف االخر.
حقوق االهل خالل االستماعات
يجب ان يعطى لالهل حق:
 .1ان يكون طفلهم حاضرا
 .2فتح الجلسة للعاممة ،و
 .3توفير سجل الجلسة و النتائج والقرارات لالهل بدون مقابل
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الخاصة في الوالية و
 .2جعل تلك انتائج والقرارات متاحة للعامة

مؤسسة ذات سياسة فرص وظيفية متكافئة تقدم فرص متكافئة للتعليم
www.jcpsky.net
12

Bic # 1693377

اشعار الضمانات االجرائية ____________________________________________________________________
االستئناف
القرار النهائي :االستئناف :المراجعة العادلة
القرار النهائي للالستماع
القرار المتخد في جلسة االستماع (بما في ذلك االستماع المتعلق باالجراءات التأديبية) هو
قرار نهائي بأستنثاء انه بأمكان اي طرف مشمول باالستماع (االهل او مديرية تربية جي
سي بي اس) تقديم استئناف للقرار لمجلس االستئناف لالطفال االستثنائين (اي سي اي بي).

 .2ترسل نسخة من القرار بالبريد لالهل ولمديرية تربية جي سي بي اس
وزارة التعليم في كنتاكي يجب ان تضمن ايضا وفي موعد اقصاه  30يوما من تاريخ
طلب المراجعة لجلسة االستماع بأن:
 .1التوصل الى حل نهائي للمراجعة ،و
 .2ترسل تسخة من القرار بالبريد لالهل ولمديرية تربية جي سي بي اس
مأمور االستماع يمكنه منح تمديد معين للوقت ابعد من الفترات الموضحة اعاله (45
يوما لقرار االستماع و 30يوما لقرار المراجعة) اذا طلب االهل او مديرية تربية جي سي
بي اس بالتمديد للفترة الزمنية .كل استماع ومراجعة تشمل مرافعة شفوية يجب ان تعقد
في مكان وزمان مناسب لالهل والطفل.

استئناف القرارات :المراجعة العادلة
اذا عارض طرف (االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) قرار مأمور االستماع ونتائجه
يمكن تقديم استئناف لمجلس االستئناف لالطفال االستئنائين.
االجراءات المدنية ،بما في ذلك الفترة الزمنية لتقديم تلك االجراءات
اذا كان هناك استئناف فأن (اي سي اي بي) يجب ان يعقد مراجعة عادلة للنتائج والقرار
عام
المستأنف.
اي طرف (االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) اليوافق على نتائج وقرار مجلس
اعضاء اي سي اي بي الذين يعقدون المراجعة يجب ان:
االستئناف لالطفال االستثنائين (اي سي اي بي) له الحق بتقديم اجراء مدني بخصوص
 .1يفحصون سجل جلسة االستماع كامال
االشكال الذي كان موضوع جلسة االستماع (بما في ذلك االستماع المتعلق باالجراءات
 .2التأكد من ان االجراءات خالل االستماع كانت متوافقة مع المتطلبات لالستماع العادل
 .3البحث عن ادلة اضافية اذا اقتضت الحاجة .اذا كان االستماع قد عقد الستالم ادلة اضافية التأديبية) .يمكن تقديم االجراء في محكمة الوالية ذات االختصاص القضائي (محكمة
ذات سلطة ضمن قانون والية كنتاكي لالستماع لذلك النوع من القضايا) او في محكمة
فأن حقوق االستماع الموضحة اعاله تحت عنوان حقوق االستماع تكون فاعلة.
المقاطعة االتحادية االمريكية بغض النظرعن كمية الخالف.
 .4اعطاء الفرصة لالطراف للمرافعة الشفوية والخطية او االثنين معا اذا ارتئ موظف
المراجعة
الوقت المحدد
 .5اتخاذ قرار مستقل في نهاية المراجعة و
 .6اعطاء االهل ومديرية تربية جي سي بي اس نسخة خطية او حسب خيار االهل الكترونية الطرف (االهل او مديرية تربية جي سي بي اس) الذي يقوم باالجراء يجب ان يكون لديه
 30يوما من تاريخ قرار مجلس االستئناف لالطفال االستئنائين لتقديم االجراء المدني في
من النتائج والقرارات.
المحكمة.
النتائج والقرار للهيئة االستشارية والجهة العامة
اجراءات اضافية
وزارة التعليم في كنتاكي بعد ان تقوم بحذف معلومات التعريف الشخصية يجب ان:
في اي اجراء مدني ،فأن المحكمة:
 .1توفير النتائج وقرار االستئناف للهيئة االستشارية الخاصة للوالية و
 .1تتسلم السجالت لالجراءات االدارية
 .2جعل تلك النتائج والقرارات متاحة للعامة
 .2تستمع الى ادلة اضافية حسب طلب االهل او مديرية تربية جي سي بي اس ،و
 .3تبني قرارها على رجحان االدلة وتمنح المساعدة التي تراها المحكمة مناسبة
القرار النهائي للمراجعة
القرار الصادر عن مجلس االستئناف لالطفال االستئنائين يكون نهائي اال اذا قام االهل او
اختصاص محاكم المقاطعات االتحادية
مديرية تربية جي سي بي اس باتخاذ اجراء مدني كما هو موضوح ادناه.
محاكم المقاطعات االتحادية االمريكية لديها سلطة الحكم في االجراءات التي تقدم ضمن
الفقرة باء من قانون اي بي اي اي بغض النظر عن كمية الخالف .
االطار الزمني والوقت المناسب لجلسة االستماع والمراجعة
يجب ان تضمن وزارة التعليم في كنتاكي بأنه وفي موعد اقصاه  45يوما من تاريخ انتهاء
مدة ال 30يوما لفترة الحل او كما هو موضح تحت العنوان الفرعي التعديالت على مدة
ال 30يوما لفترة الحل ،وفي موعد اقصاه  45يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقت المعدل:
 .1التوصل الى حل نهائي في جلسة االستماع ،و
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 .2قد التمنح الرسوم او يتم سداد التكاليف المتعلقة بأي فعل او اجراء ضمن الفقرة باء
قاعدة التفسير
من قانون اي دي اي اي للخدمات المقدمة بعد عرض خطي للتسوية لالهل اذا:
الوجود لشئ في الفقرة باء من قانون اي دي اي اي يقيد او يحدد حقوق او اجراءات و
أ -تم العرض خالل خالل الوقت الموضح في االمر  68من القواعد االتحادية لالجراءات
التدابير المتاحة ضمن الدستور االمريكي وقانون االمريكيون ذوي االعاقة لسنة 1990
المدنية او في حال جلسة استماع او مراجعة على مستوى الوالية في اي فترة اكثر من
والفقرة الخامسة من قانون اعادة التأهيل لسنة ( 1973جزء  )504او القوانين االتحادية
 10ايام قبل بدء االجراءات
االخرى التي تحمي حقوق االطفال ذوي االعاقة بأستثناء قبل تقديم طلب االجراء المدني
ب -لم يتم قبول العرض خالل  10ايام و
ضمن تلك القوانين بغاية الحصول على مساعدة متاحة ايضا ضمن الفقرة باء من قانون
ج -وجدت المحكمة او مأمور االستماع االداري بأن المساعدة التي حصل عليها من قبل
اي دي اي اي فأن العملية القانونية الموضحة اعاله يجب ان تستهلك الى نفس الحد الذي
االهل ليست مفضلة لدى االهل اكثر من عرض التسوية.
يكون مطلوبا لو قام الطرف بتقديم االجراء ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي اي .هذا
يعني بأن االهل قد يكون لديهم تدابير متاحة ضمن قوانين اخرى متداخلة مع تلك المنص عليها بغض النظر عن هذه القيود فأن عملية منح رسوم المحامي والتكاليف المتعلقة يمكن ان
تتم لالهل اذا تم فوزرهم بالقضية وكان رفضهم لعرض التسوية مبرر الى حد كبير.
ضمن قانون اي دي اي اي ولكن بصورة عامة للحصول على مساعدة ضمن تلك القوانين
 -3اليمكن منح اي رسوم متعلقة بأي اجتماع لهيئة القبول والتسريح (اي ار سي) اال
االخرى فأن على االهل بأن يستعملوا التدابير االدارية المتاحة ضمن قانون اي دي اي اي
اذا عقد االجتماع كنتيجة لالجراءات االدارية او امر المحكمة.
(مثل طلب االستماع العادل واجتماع الحل واجراءات االستماع العادلة) قبل ان يذهبوا
 -4كذلك اليمكن منح الرسوم للوساطة كما تم توضيحة تحت عنوان اجتماع الحل
مباشرة الى المحكمة.
اليعتبر اجتماعا معقودا كنتيجة الجراء اداري او امر محكمة وكذلك اليعتبر استماع اداري
او امر محكمة بغرض تقديم رسوم المحامي تلك.
رسوم المحامي
عام
تقوم المحكمة بتخفيض قيمة رسوم المحامي الممنوحة ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي
في اي فعل او اجراء يتم ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي اي فأنه في حالة فوز
بشكل مناسب اذا وجدت المحكمة بأنه:
االهل بالقضية فأن المحكمة وفقا لما ترتأيه قد تمنح مبلغ مناسب لرسوم المحامي كجزء من
 -1اذا قام االهل او محاميهم خالل االجراءات بتأخير الحل النهائي للخالف بشكل الداعي
التكاليف لالهل.
له.
في اي فعل او اجراء يتم ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي اي فأن المحكمة وفقا لما
 -2كانت قيمة رسوم المحامي المخول دفعها تتجاوز المعّدل الساعي بشكل غير معقول
لما ترتأيه قد تمنح مبلغ مناسب لرسوم المحامي كجزء من التكاليف لمديرية تربية جي سي
بي اس او لوزارة التعليم في كنتاكي على ان يتم دفعها من قبل محامي االهل اذا قام المحامي في المجتمع لنفس الخدمات المقدمة من محامين لديهم نفس المهارات والسمعة والخبرة.
بـ( :أ) تقديم طلب او قضية وجدت المحكمة بأنها غير جدّية وغير منطقية او من دون اساس  -3الوقت المبذول والخدمات القانونية المقدمة كانت مفرطة مقارنة بطبيعة االجراءات
 -4لم يقدم محامي الطفل لمديرية تربية جي سي بي اس معلومات مناسبة ضمن طلب
او (ب) استكمال االجراءات القانونية بعد ان تبين بوضوح بأن الدعوة غير جدية وغير
منطقية او من دون اساس ،او في اي فعل او اجراء ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي اي االستماع كما هو موضح تحت العنوان الشكوى العادلة  /طلب االستماع.
ارتأت فيه المحكمة بأن تمنح اجور محامي مناسبة كجزء من التكاليف لمديرية تربية جي سي
بي اس او وزارة التعليم في كنتاكي على ان يتم دفعها من قبل االهل او محاميهم اذا تم
استعمال طلب االهل في االستماع او الحقا قضية المحكمة في اي غرض غير مناسب مثل
االزعاج او التسبب في تأخير الداعي له او لزيادة تكاليف االجراء بشكل الداعي له.
منح الرسوم
المحكمة تمنح رسوم مناسبة للمحامي كما يلي:
 .1يجب ان تكون الرسوم مبنية على اساس المعدل السائد في المجتمع الذي اثير فيه االجراء
او جلسة االستماع لنوعية وجودة الخدمات المقدمة .اليمكن ستعمال اي عالوة او المضاعفة
في عملية حساب الرسوم الممنوحة.
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مع ذلك فأن المحكمة قد التخفض الرسوم اذا وجدت بأن مديرية تربية جي سي بي اس او
وزارة التعليم في كنتاكي قاموا بشكل الداعي له بتأخير القرار النهائي او االجراءات او
كانت هناك مخالفة ضمن الضمانات االجرائية المقدمة ضمن الفقرة باء من قانون اي دي اي
اي.

على التوالي فأن موظفي المدرسة يمكنهم تطبيق االجراءات التأديبية للطفل ذو االعاقة بنفس
االسلوب ولنفس المدة لالطفال الذين اليعانون من اعاقة باستثناء ان المدرسة يجب ان توفر
خدمات لذلك الطفل كما هو موضح ادناه تحت بند خدمات .ال اي ار سي للطفل تقوم بتحديد
االعدادات المؤقتة التعليمية البديلة لمثل تلك الخدمات.
اليمكن للمدرسة بأي حال من االحوال ان تنهي الخدمات التعليمية للطالب ذوي االعاقة
الذين تم فصلهم.

صالحية موظفي المدرسة
عام
عمليات التأديب كما هي موجزة في هذا القسم ممكنة التطبيق ضمن قوانين الوالية والقوانين
االتحادية .تلك العمليات يمكن تطبيقها اال اذا تم تحديد وقت زمني اقصر في سياسات و
اجراءات المقاطعة .اجتماع اي ار سي يعقد وتستكمل عملية المراجعة عند يتعلق االمر
التأديبي بااليقاف الكثر من خمسة ايام مدرسية تراكمية في السنة للطالب.
تحديد كل قضية على حدة
يمكن لموظفي المدرسة االخذ بعين االعتبار اي ظروف استثنائية لكل قضية على حدة عند
تحديد فيما اذا كان التغيير في تحديد المستوى قد تم بالتوافق مع المتطلبات التالية المتعلقة
بالتأديب مناسبة للطفل ذو االعاقة والذي خالف القواعد السلوكية للطالب لمديرية تربية جي
سي.

الخدمات
الخدمات التي يجب تقديمها للطفل ذو االعاقة والذي تم ابعاده من مرحلتة الحالية يمكن ان
يتم تقديمها بأعدادات تعليمية بديلة مؤقتة.
مديرية تربية جي سي بي اس مطالبة فقط بتقديم الخدمات للطفل ذو االعاقة والذي تم ابعاده
عن مرحلتة الحالية لمدة  10ايام مدرسية او اقل في تلك السنة الدراسية اذا قامت بتوفير
الخدمات لطفل اليعاني من االعاقة والذي تم ابعاده بشكل مماثل.
الطفل ذو االعاقة والذي تم ابعاده عن مرحلتة الحالية لمدة اكثر من  10ايام مدرسية يجب:
 -1يستمر باستالم الخدمات التعليمية لكي يتم تمكين الطفل من االستمرار بالمشاركة
بمنهاج التعليم العام على الرغم من كونة في اعدادات اخرى ولكي يتقدم نحو تحقيق
االهداف التي وضعت في برنامج التعليم الفردي آي إي بي للطفل ،و
 -2ان يستلم بشكل مناسب تقييم سلوك وظيفي وخدمات التدخل السلوكي والتعديالت التي
صممت لمعالجة المخالفة السلوكية لضمان عدم تكرارها.

االجراءات المتبعة عند تأديب االطفال ذوي االعاقة

االبعاد بعد عشرة ايام او اقل
الى الحد الذي يؤخذ به هذا االمر لالطفال الذين اليعانون من اعاقات فأن موظفي المدرسة
بأمكانهم ابعاد الطالب ذو االعاقة لمدة اقصاها  10ايام مدرسية متتالية لمخالفته القواعد
السلوكية من مكانه الحالي .يمكن ان يتم ابعاد الطفل لـ:
* اعدادات تعليمية مؤقتة ومناسبة بديلة (والتي يجب اقرارها من قبل هيئة القبول والتسريح
(اي ار سي).
* اعدادات اخرى
* ايقاف
موظفي المدرسة بأمكانهم ايضا فرض ابعادات اضافية على الطالب لمدة اقصاها  10ايام
مدرسية متتالية في نفس السنة الدراسية لحادث منفصل لسوء السلوك طالما كانت تلك
تحديد المظاهر
االبعادات التشمل تغيير تحديد المرحلة( .لتعريف تغيير المرحلة بسبب االبعاد التأديبي اقرأ
خالل  10ايام مدرسية من تاريخ اي قرار لتغيير المرحلة االكاديمية للطفل ذو االعاقة
في االسفل).
عندما يتم ابعاد الطف ل ذو االعاقة من مكانة الحالي لمدة  10ايام مدرسية في نفس السنة
الدراسية فأن مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان خالل اي يوم من االيام الالحقة لالبعاد
في تلك السنة الدراسية توفير الخدمات الى الحد المطلوب( .اقرأ التفسير في ادناه تحت العنوان
الفرعي ،الخدمات .صالحيات اضافية.
اذا لم يكن السلوك الذي خالف القواعد السلوكية من مظاهر االعاقة لدى الطفل (اقرا تحديد
المظاهر) وتغيير تحديد المكان التأديبي تجاوز  10ايام مدرسية

اذا تم ابعاد الطفل ذو االعاقة من مرحلتة الحالية لمدة  10ايام مدرسية في نفس السنة
الدراسية ،و
* اذا كان االبعاد الحالي لمدة  10ايام مدرسية غلى التوالي او اقل و
* اذا كان االبعاد اليشمل تغيير المرحلة (اقرا التعريف ادناه)
عندها فأن موظفي المدرسة بالتشاور مع احد معلمي الطفل على االقل يقوم بتحديد الى اي
حد تكون الخدمات مطلوبة لتمكين الطفل من االستمرار بالمشاركة في منهاج التعليم العام
على الرغم من كونة في اعدادات اخرى وليتقدم نحو تحقيق االهداف التي وضعت في
برنامج التعليم الفردي آي إي بي للطفل.
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مباني المدرسة او تابع للمدرسة وفقا للصالحية القانونية لمديرية تربية جي سي
بسبب مخالفة للقواعد السلوكية للطالب (بأستثناء االبعاد لمدة  10ايام مدرسية على التوالي
او اقل من دون تغيير المرحلة) ،فأن مديرية التربية واالهل واالعضاء ذوي الصلة من اي ار بي اس او وزارة التعليم في كنتاكي،
سي (كما هو محدد من قبل االهل ومديرية التربية) يجب ان يقوموا بأجراء تحديد المظاهر -2 .قام وبدراية بحيازة او استعمال المخدرات الغير قانونية (اقرا التعريف في االسفل) او
او ببيع بالحث على بيع مواد محظورة (اقرا التعريف في االسفل) حين كونه في المدرسة
اعضاء اي ار سي يجب ان يقوموا بمراجعة جميع المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب
او في مبانيها او التابعة لها وفقا للصالحية القانونية لمديرية تربية جي سي بي اس او
والتي تشمل:
وزارة التعليم في كنتاكي ،او
* خطة التعليم الفردي للطفل آي إي بي
 -3قام بالحاق اصابة جسدية خطيرة (اقرا التعريف في االسفل) بشخص اخر حين كونه في
* اي مالحظات من قبل المعلم ،و
المدرسة او في مبانيها او التابعة لها وفقا للصالحية القانونية لمديرية تربية جي سي بي اس
* اي معلومات ذات صلة مقدمة من قبل االهل
او وزارة التعليم في كنتاكي.
اعضاء اي ار سي يمكنهم تحديد:
 .1اذا كان التصرف محل السؤال كان نتيجة او له عالقة مباشرة وجوهرية بأعاقة الطفل او
تعريفات
 .2التصرف محل السؤال كان نتيجة مباشرة لفشل مديرية تربية جي سي بي اس لتنفيذ
مواد محظورة تعني عقار او مواد اخرى معرفة ضمن الجداول  I,II,III,IVاو  Vفي قسم
خطة التعليم الفردية للطفل آي إي بي.
(202سي) الخاص بقانون المواد المحظورة ( 21يو.اس.سي(812 .سي)).
اذا قرر كل من مديرية تربية جي سي بي اس او االهل او اعضاء اي ار سي بأن تلك
مخدرات غير قانونية تعني مواد محظورة ولكنها التشمل المواد التي تمت حيازتها بشكل
الشروط لم تتوفر فأنه يجب اعتبار التصرف من مظاهر اعاقة الطفل.
اذا قرر كل من مديرية تربية جي سي بي اس او االهل او اعضاء اي ار سي بأن التصرف قانوني او استعملت تحت اشراف شخص مهني طبي مرخص او تمت حيازتها بشكل
قانوني او استعملت ضمن اي سلطة اخرى ضمن القانون او اي احكام اتحادية اخرى.
محل السؤال كان نتيجة مباشرة لفشل مديرية تربية جي سي بي اس في تنفيذ خطة التعليم
الفردية فأن مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تأخذ موقف فوري لمعالجة ذلك القصور .اصابة جسدية خطيرة تحمل المعنى المنص عليه "اصابة جسدية خطيرة" ضمن  18يو.اس
سي(1365 .اتش)(.)3
السالح يحمل المعنى المنص عليه بالمصطلح "سالح خطير" ضمن  18يو.اس.سي930 .
تحديد كون السلوك من مظاهر اعاقة الطفل
(جي)(.)2
اذا قررت مديرية تربية جي سي بي اس او االهل او اعضاء اي ار سي بأن التصرف كان
من مظاهر اعاقة الطفل ،فأن اي ار سي يجب ان:
تنبيه
 -1اجراء تقييم سلوكي وظيفي اال اذا كانت مديرية تربية جي سي بي اس قد اجرت تقييم
سلوكي وظيفي قبل حدوث السلوك الذي تسبب في تغيير المرحلة ،وتنفيذ خطة تدخل سلوكي في التاريخ الذي تقوم فية مديرية تربية جي سي بي اس باتخاذ قرار باالبعاد يتسبب في تغيير
مرحلة الطفل بسبب مخالفة القواعد السلوكية للطالب فأن مديرية تربية جي سي بي اس
للطفل ،او
 -2اذا كانت خطة التدخل السلوكي قد وضعت بالفعل فيجب مراجعتها وتعديلها عند الضرورة يجب ان تبلغ االهل بذلك القرار وتوفير اشعار الضمانات االجرائية لالهل.
لمعالجة السلوك.
بأستثناء ما هو موضح ادناه تحت العنوان الفرعي ،الظروف الخاصة ،فأن مديرية تربية جي تغيير مرحلة الطفل بسبب االبعاد التأديبي
سي بي اس يجب ان تعيد الطفل الى مرحلتة التي تم ابعاده عنها اال اذا تم التوافق بين االهل ابعاد الطفل ذو االعاقة من مرحلتة االكاديمية الحالية هو تغيير في المرحلة اذا:
ومديرية تربية جي سي بي اس على تغيير المرحلة كجزء من التعديل لخطة التدخل السلوكي -1 .كان االبعاد لفترة تتجاوز  10ايام مدرسية على التوالي ،او
 -2كان الطفل معرض لسلسلة من االبعادات تشكل نمطا بسبب:
أ -مجموع سلسلة االبعادات اكثر من  10ايام مدرسية في السنة الدراسية
الظروف الخاصة
ب -سلوك الطفل كان مشابها لسلوكه في الحوادث السابقة التي تسببت في سلسلة االبعادات
سواء كان السلوك ناجم عن مظهر العاقة الطفل او ال ،فأن موظفي المدرسة بامكانهم ابعاد
ج -كان نتيجة عوامل اضافية مثل طول فترة االبعاد وقرب فترات االبعاد من بعضها
طالب الى اعدادات تعليمية مؤقتة بديلة (تحدد من قبل اي ار سي للطفل) لمدة  45يوما
البعض ،و
مدرسيا اذا كان الطفل:
 -1يحمل سالحا (اقرا التعريف في االسفل) للمدرسة او لدية سالح في المدرسة او في
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فيما اذا كان نمط االبعاد يتضمن تغير للمرحلة يحدد على اساس كل حالة على انفراد من قبل
مديرية تربية جي سي بي اس او اذا تمت معارضته فهو معرض للمراجعة عبر اجراءات
قانونية وقضائية.
تحديد االعدادات
يجب ان تقوم اي ار سي بتحديد االعدادات التعليمية البديلة المؤقتة لالبعادات التي تسبب
تغيير في المرحلة واالبعادات تحت العناوين اعاله السلطة االضافية و الظروف الخاصة.
االستئناف
عام
يمكن الهل الطفل ذو االعاقة تقديم طلب استماع (اقرا اعاله ،تقديم طلب شكوى (طلب
استماع قانوني)
لطلب جلسة استماع اذا كانوا اليوافقون على:
 -1اي قرار متعلق بتحديد المرحلة تم ضمن هذة االحكام التأديبية ،او
 -2تحديد المظاهر الموضح اعاله.
يمكن لمديرية تربية جي سي بي اس ان تقدم طلب شكوى (اقرأ اعاله ،تقديم طلب شكوى
(تقديم طلب استماع قانوني) لطلب جلسة استماع اذا كانت تعتقد ابقاء المرحلة الحالية للطفل
سيتسبب على االرجح عن اصابة للطفل او لالخرين.
صالحية مأمور االستماع
يجب على مأمور االستماع الذي تتوافر فية المتطلبات الموضحة ضمن العنوان الفرعي،
مأمور االستماع العادل ان يعقد جلسة استماع ويتخذ قرار.
يمكن لمأمور االستماع أن:
 -1ارجاع الطفل ذو االعاقة الى مرحلتة التي ابعد منها اذا قرر بأن عملية االبعاد كانت
مخالفة للمتطلبات الموضحة في العنوان صالحية موظفي المدرسة ،او ان سلوك الطفل كان
من مظاهر االعاقة ،او
 -2االمر بتغير مرحلة الطفل ذو االعاقة الى اعدادات تعليمية بديلة مناسبة لفترة اقصاها
 45يوما مدرسيا اذا قرر بأن االبقاء على الطفل في مرحلتة الحالية ستتسبب على االرجح
بأصابة للطفل او لالخرين.
اجراءات االستماع هذه يمكن ان تكرر اذا كانت مديرية تربية جي سي بي اس تعتقد بأن
ارجاع الطفل الى مرحلتة االصلية ستتسبب على االرجح باصابة للطفل او لالخرين.
عندما يقوم االهل او مديرية تربية جي سي بي اس بتقديم طلب للشكوى ولطلب استماع فأن
جلسة االستماع يجب ان تعقد وان تتوافر فيها المتطلبات الموضحة تحت العناوين،

و استئناف القرار ،مراجعة نزيهة ،بأستثناء التالي:
 -1يجب على وزارة التعليم في كنتاكي ان تنظم جلسة استماع عاجلة خالل  20يوما
مدرسيا من تاريخ طلب االستماع و يجب ان ينتج عنها قرار خالل  10ايام مدرسية
بعد االستماع.
 -2اال اذا كان االهل ومديرية تربية جي سي بي اس متفقين خطيا عى التنازل عن االجتماع
او اتفقا على استعمال وساطة فأن اجتماع الحل يجب ان يعقد خالل سبعة ايام من استالم
اشعار طلب الشكوى .يجب ان يتم االستماع اال اذا كان االشكال قد حل بما يرضي الطرفين
خالل  15يوما من استالم طلب شكوى االستماع.
يمكن لطرف بأن يستأنف القرار بجلسة استماع مستعجلة بنفس الطريقة التي يكون في حاله
القرارت في االستماعات القانونية االخرى (اقرا االستئناف ،اعاله).
تحديد المرحلة خالل عملية االستئناف
كما هو موضح اعاله فأنه عندما يقوم االهل او مديرية تربية جي سي بي اس بتقديم طلب
لشكوى االستماع متعلقة بأجراءات تأديبية فأن الطفل يجب (اال اذا وافق االهل ومديرية
تربية جي سي بي اس على خالف ذلك) ان يبقى في االعدادات التعليمية البديلة المؤقتة
ريثما يصدر قرار مأمور االستماع او حتى انتهاء الفترة الزمنية لالبعاد كما هو موضح
ضمن العنوان صالحية موظفي المدرسة ايهما يحدث اوال.
حماية االطفال الذين ليسوا مؤهلين بعد للتعليم الخاص والخدمات المتعلقة
عام
اذا لم يحدد بأن الطفل مؤهل للتعليم الخاص والخدمات المتعلقة وخالف قواعد سلوك الطالب
ولكن مديرية التربية كانت على دراية (كما هو مقرر ادناه) قبل السلوك الذي جلب
االجراء التأديبي الذي حصل ،بأن الطفل كان ذو اعاقة فأن الطفل يمكنه المطالبة بالحماية
الموضحة في هذا االشعار.
اساس المعرفة لالمور التأديبية
مديرية تربية جي سي بي اس يجب ان تعتبر على دراية بأن الطفل هو طفل ذو اعاقة
اذا كان وقبل حدوث السلوك الذي تسبب في االجراء التأديبي:
 -1عبر االهل عن قلقهم بشكل خطي بأن الطفل يحتاج الى التعليم الخاص والخدمات
المتعلقة الى مشرف او موظف اداري تابع لمديرية تربية جي سي بي اس او الى معلم الطفل
 -2طلب االهل عمل تقييم يتعلق بمؤهالت للتعليم الخاص والخدمات المتعلقة ضمن قانون
اي دي اي اي ،او
 -3ابدى معلم الطفل او موظف مديرية تربية جي سي بي اس عن قلقه من نمط سلوك
الطفل الذي ابداه

اجراءات الشكوى القانونية ،االستماع للشكاوى القانونية،
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امام المدير التنفيذي لتعليم الطفل االستثنائي او لمشرف اخر تابع لمديرية تربية جي سي بي
اس.
االستثناء
التعتبر مديرية تربية جي سي بي اس على دراية اذا كان:
 -1لم يسمح االهل بتقييم الطفل او قاموا برفض خدمات التعليم الخاص ،او
 -2تم تقييم الطفل وتقرر بأن ليس له اعاقة وفقا لقانون اي دي اي اي.

احالتها للنظر بها من قبل السلطات التي ابلغت لها الجريمة ،و
 -2يمكن ان تحول نسخ من سجالت التعليم الخاص واالجراءات التأديبية الى الحد ا
المسموح به وفقا لقانون حقوق التعليم والخصوصية لالسرة (اف اي ار بي اي).
متطلبات وضع الطفل في مدارس خاصة على النفقة العامة من قبل االهل من جانب
واحد

عام
الحاالت التي تنطبق في حالة عدم وجود اساس للمعرفة
التتطلب الفقرة باء من قانون اي دي اي اي من مديرية تربية جي سي بي اس بأن تدفع
اذا كانت قبل اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الطفل مديرية تربية جي سي بي اس ليست على
دراية بأن الطفل هو طفل ذو اعاقة كما هو موضح اعاله تحت العنوان الفرعي اساس المعرفة تكاليف التعليم الخاص والخدمات المتعلقة للطفل ذو االعاقة في مدرسة خاصة اذا كانت
لالمور التأديبية و االستثناء فأن الطفل معرض لالجراءات التأديبية التي تنطبق على االطفال مديرية تربية جي سي بي اس قد قامت بتوفير تعليم عام مناسب ومجاني (اف اي بي اي)
متاح للطفل ولكن االهل اختاروا بأن يضعوا طفلهم في مدرسة خاصة.
الذين ليس لديهم اعاقة والمنخرطين بنفس السلوك.
مع ذلك ،مديرية تربية جي سي بي اس الواقعة في منطقة المدرسة الخاصة يجب ان تشمل
ولكن اذا تم تقديم طلب بالتقييم للطفل خالل فترة تعرض الطفل لالجراءات التأديبية فيجب
الطفل بتعداد االشخاص الذين تم تضمينهم تحت احكام الفقرة باء بما يتعلق باالطفال الذين
اجراء عملية التقييم بشكل مستعجل.
تم وضعهم في مدارس خاصة من قبل اهلهم ضمن  34سي اف ار && 300.131
ولحين اكتمال التقييم ،فأن الطفل يبقى في في المرحلة االكاديمية المحددة من قبل ادارة
الى 300.144
المدرسة والتي يمكن ان تتضمن فترة ايقاف او طرد من دون خدمات تعليمية.
اذا تم تحديد بأن الطفل هو طفل ذو اعاقة وباالخذ بعين االعتبار معلومات من عملية التقييم
المنجزة من قبل مديرية تربية جي سي بي اس والمعلومات المقدمة من قبل االهل فأن مديرية تعويض تكاليف التسجيل في مدرسة خاصة
تربية جي سي بي اس يجب ان تقدم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة بما يتوافق مع قانون اذا كان الطفل قد استلم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة سابقا ضمن صالحية مديرية تربية
جي سي بي اس واختار االهل تسجيل طفلهم في مدرسة خاصة ابتدائية كانت او اعدادية
اي دي اي اي بما في ذلك المتطلبات التأديبية الموضحة اعاله.
من دون موافقة او تحويل من قبل مديرية تربية جي سي بي اس فأن المحكمة او مأمور
االستماع قد يلزم مديرية تربية جي سي بي اس بتعويض االهل عن تكاليف ذلك التسجيل
التحويل الى واالجراء من قبل الجهات االمنية والسلطة القضائية
اذا وجدت المحكمة او مأمور االجتماع بأن مديرية تربية جي سي بي اس لم توفر تعليم
الفقرة باء من قانون اي دي اي اي ال:
 -1تمنع الوكالة من التبليغ عن جريمة ارتكبت من قبل الطفل ذو االعاقة للجهات المعنية ،او عام مناسب ومجاني اف اي بي اي للطفل في وقت مناسب قبل التسجيل في مدرسة خاصة.
المحكمة ومأمور االستماع يجب ان يجدوا بأن التسجيل في المدرسة الخاصة مناسبا حتى
 -2تمنع الجهات االمنية في الوالية والسلطة القضائية من ممارسة مسؤولياتهم بما يتعلق
يتسنى لالهل استالم تعويض عن التكاليف.
بالجرائم المرتكبة من قبل الطفل ذو االعاقة على صعيد قانون الوالية والقانون االتحادي.
مأمور االستماع او المحكمة يمكن ان يعتبروا بأن التسجيل مناسبا حتى اذا كان اليملك
المتطلبات القياسية التي تشمل التعليم الموفر من قبل وزارة التعليم في كنتاكي او مديرية
تربية جي سي بي اس.
احالة السجالت
اذا بلغت مديرية تربية جي سي بي اس عن جريمة ارتكبت بواسطة طفل ذو اعاقة فأن
القيود على تعويض التكاليف
مديرية تربية جي سي بي اس:
قيمة تعويض التكاليف الموضحة في الفقرة اعاله يمكن ان تخفض او ترفض:
 -1يجب ان تضمن بأن نسخ من سجالت التعليم الخاص واالجراءات التأديبية قد تمت
( -1أ) اذا كان في اخر اجتماع ليهئة القبول والتسريح (اي ار سي) الذي حضرة االهل
قبل ابعاد الطفل من المدرسة العامة لم يبلغ االهل فريق خطة التعليم الفردية اي اي بي
بأنهم رفضوا التسجيل المقترح من قبل مديرية تربية جي سي بي اس لتوفير اف تعليم
عام مناسب ومجاني اف اي بي اي للطفل بما يضمن تبيان قلقهم ونيتهم تسجيل طفلهم
في مدرسة خاصة على النفقة العامة ،او
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اشعار الضمانات االجرائية ____________________________________________________________________
(ب) اذا تم قبل عشرة ايام على االقل (بما في ذلك العطل التي وقعت في
ايام العمل) قبل ابعاد الطفل من مديرية تربية جي سي بي اس لم يقم االهل
بتقديم اشعار خطي لمديرية تربية جي سي بي اس بهذه المعلومة.
 -2اذا تم قبل ابعاد الطفل من مديرية تربية جي سي بي اس توفير
اشعار خطي مسبق من قبل مديرية تربية جي سي بي اس لالهل
بنيتها عمل تقييم للطفل (بما في ذلك افادة بغرض التقييم وبأنه كان مناسبا
ومنطقي) ولكن االهل لم يحضروا الطفل للتقييم ،او
 -3بناءا على حكم المحكمة بأن اجراءات االهل غير منطقية
مع ذلك فأن قيمة تعويض التكاليف:
 -1يجب ان التخفض او ترفض بسبب الفشل في توفير االشعار اذا:
* منعت المدرسة االهل من توفير االشعار
* لم يستلم االهل اي شعار يبين مسؤوليتهم لتوفير االشعار الموضح اعاله او
* االمتثال للمتطلبات اعاله على االرجح ستتسبب في اذى جسدي للطفل و
 -2يمكن وفقا لما ترتأية المحكمة او مأمور االستماع بأن التخفض او ترفض
بسبب فشل االهل لتوفير االشعار المطلوب اذا:
* لم يكن االهل متعلمين او اليستطيعون الكتابة باللغة االنكليزية ،او
* االمتثال للمتطلبات اعاله على االرجح ستتسبب في اذى نفسي للطفل.
الي معلومات مستقبلية تتعلق بحقوقك ،اتصل بمستشار المدرسة او :
Coordinator, ECE Placement
Exceptional Child Education
Jefferson County Public Schools
P.O Box 34020
Louisville, KY 40232-4020
(502) 485-3215
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