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 مدارس دنفر العمومية

األمر أولياءوقائية للطلبة و  إجراءات  

دوي االحتياجات الخاصة  األفرادتقديم قرار لتحسين تعليم   

(2008)يناير  

 مقدمة

 

ة بالفدرالية و التعليمية الخاص األنظمةالقوانين و  إشرافالمطلوبة تحت  األمرو ولي  التعليمية للطالبفي هدا المنشور الحقوق  نذكر

لتي تلي كل ا اإلطارالموجودة داخل  )الكتابة الخاص.و حقوق طفلك المتعلقة بالتعليم  أمرتستوعب حقوقك كولي  أنمن المهم  لوالية.ا

حول هدا الجزء بالضبط(. تعطي ملخصاعنوان في هدا المنشور   

 

دلك. األمرلشرح ادا تطلب استعداد لتفسير هته الحقوق ,كما تقوم المدرسة بتزويدك بمترجم ل علىموظفين المدرسة   

 

 التعليم العمومي المجاني المناسب )ت ع م م(

 

   :لديك الحق في االشتراك في االجتماعات مع مراعاة الشروط التالية 

الهوية,-  

التقييم,-  

,التأهيلقرار -  

برنامج التعليم المتخصص )ب ت م(,-  

المقر,-  

م( الملخص في )ب ت م (.يوجه )ب ت م( الحاجيات الخاصة البنك. االبن المؤهل دو عجز الحق في استقبال )ت ع م لدى-  

  

 انتهاء )ت ع م م(

  الثانوي.عند تحصيله شهادة التعليم  أوسنة  21بلوغها  أوعند بلوغه  أيينتهي حق ابنك في )ت ع م م( عند نهاية الدورة 

ة. لطالب لم يعد دو عاهات مؤهل لخدمات تعليمية خاصا أن على اآلباءينتهي حق ابنك في )ت ع م م (ادا قرر فريق ) ب ت م( و   

 

وقائية  إجراءات  

ستقوم باالطالع على حقوقك تحت إشراف الوالية و الفدرالية لقانون التعليم الخاص   

 

خة نس إليكم الوقائية مرة في السنة عادة عند االجتماع )ب ت م( الخاص بطفلك كما سوف تسل باإلجراءاتسوف تزود بنسخة تتعلق 

  : إضافية

للتقييم ,  األبوينمن طرف  أوليعند طلب -  

شكوى من طرف ابنك       أوعند استالم المدرسة المتواجدة بمنطقتك من الفدرالية          -  

يشكل  تغير مكان ابنك.  الذيالفصل  إلى تؤديالنظامية التي  لإلجراءاتووفقا -   

تحت طلبك -  

 

لكتابة  بطريقة ادا كان من غير الممكن القيام بدلك و ا إالللتواصل  أخرىطرق  أو األصليةئية بلغتك الوقا اإلجراءاتيجب عليك كتابة 

خطوات التالية ال إتباعللتواصل لغة ناطقة وغير مكتوبة ,فيجب على المدرسة  األخرىالطرق  أو األصليةسهلة الفهم . ادا كانت لغتك 

توعب تس أنللتواصل  ب( يجب  أخرىطرق  أو األصليةللغتك  أخرىبطرق  أوية لتامين دلك   ا(  ترجمة الوثيقة بطريقة شفو

 مضمون الوثيقة  ج( هناك دليل كتابي على انك استوفيت احتياجاتك.       
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 اعالن م ب  للوالدي 

ستقوم المدرسة باخبار  كتابة ادا اقترحت ت يير أو رف  البرنام  التعليمي الخاص لطفلك . يجب ان يفهم االعالن ب هولة كما 
 يجب أن تتو ل باعالن حول اجتماعات التعليم الخاص المتعلقة بابنك ودلك في وقت مالئم م  اجل استطالعتك الحضور .

 

يجب على المدرسة التي في منطقتك أن تزودك باعالن مكتوب في كل مرة تقترح فيها أو  تبدأ أو تغير أو ترف  أن 

 تبتدأ أو تغير الهوية , التقييم , المقر التعليمي البنك أوكتقديم )ت ع م م ( البنك .

:يجب على االعالن أن يشمل   

- وص  للعمل المقترح أو المفرو  من قبل المدرسة التي في منطقتك .1  

-شرح سبب قبول أو رف  المدرسة التي في منطقتك العمل .2  

-وص  لجميع االختيارات التي قامت المدرسة في منطقتك أخدها بعين االعتبار و كدلك االسباب التي كانت وراء قبول أو 3

 رف  هته االختيارات .

-وص  ألي اجراء تقييمي أو تقدير أو سجل أو تقرير الدي تتخد  المدرسة التي في منطقتك كأسا  االقتراح أو الرف  .4  

-وص  ألي عوامل أخرى التي هي مهمة بالنسبة لالقتراح أو الرف  الدي قامت به المدرسة .5  

-بيان على أنك ولي أمر الطفل دو عجز لديك حماية تحت اشراف اجراءات الوقاية من  رف قانون التعليم الخاص وتبين 6

 الوسائل التي يمكن من خاللها الحصول على نسخة من االجراءات الوقائية .

-توفير مصادر لك من أجل االتصال للحصول على المساعدة في فهم االجراءات الوقائية للتعليم الخاص.7  

يجب على المدرسة التي في منطقتك أن تزود باعالن كتابي مسبق أن تقترح انهاء الخدمات و دلك بسبب نيل الشهادة أو 

 بسبب تجاو  السن المؤهل لالستفادة من الخدمات .

يجب على المدرسة التي في منطقتك أن تزودك باعالن كتابي مسبق قبل تغير الحقوق فيما يخص السجالت التعليمية عندما 

سنة.18يبل  ابنك   

 

 موافقة ولي األمر

 موافقة الكتابية مطلوبة قبل أن يقيم ابنك في البداية أو اعادة تقييم  أو استالم خدمات التعليم الخاص.

:المعلومات فيما يخص حقك في الموافقة سوف تقدم لك بلغتك األصلية أو  رق أخرى للتواصل يجب أن تفهم  

 _الي سبب  لبت منك  موافقة كتابية )تشمل كل من العمل و السجالت  المعلن عنها ولمن (.

 _اعطاء موافقتك أمر اختياري .

_يمكنك سحب موافقتك في أي وقت )االنسحاب عند الموافقة ال يعني ابطال العمل الدي حصل بعد اعطائك الموافقة وقبل 

 سحبها (.

يجب على المدرسة أن تحصل على الموافقة الكتابية المطلع عليها قبل القيام بالتقديم في البداية لتحديد التأهيل لخدمات  

 التعليم الخاص أو اعادة التقييم البنك .

في حاالت التقييم أو اعادة  التقييم التي يمكن للمدرسة التي في منطقتك أن توضحها بأنها اتخدت 

 معاييرواقعية للحصول على موافقتك الخطية و عدم موافقتك .

 المنطقة ليست مطالبة برفع دعوى لكن يمكن كدلك كما يلي.

يمكن المدرسة البدأ في اجراءات  جلسة محاكمة لتقرير ما ادا كان  فلك سيقييم ادا رفضت الموافقة على التقييم أو لطلب 

الموافقة على التقييم حتى صدور محاكمة ادارية أو قضائية سيبقى ابنك في مكان دراسته الحالية اال ادا قمت بالترا   أنت 

 و المدرسة التي في منطقتك. 
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دمات متعلقة منك قبل توفيرها تعليم خاص و خسوف تحاول المدرسة التي في منطقتك الحصول على موافقة بعد اقتناع 

الخدمات.بابنك وفي حالة عدم موافقة الوالدين فالمنطقة ليست ملزمة بتطوير )ب ت م ( و تمتنع من توفير   

 

 

 التقييم التعليمي الم تقل

 موظفاليس    شخصطلب التقييم التعليمي الم تقل , مقدم م فبإمكانكادا لم تك  مواف  حول التقييم المدرسي البنك , 
 م  طرف مدرستك التي في المنطقة. 

 

قييم المعتمد في لك الحق في الحصول على التقييم التعليمي المستقل )ب ت ع( البنك بشكل مجاني ادا لم توافق على الت

 طقتك.من المتواجدة فيبالمدرسة  موظفالكن ليس  شخص مؤهلالمدرسة المتواجدة في منطقتك .ت ت م هو تقييم من طرف 

عايير وأيضا م م(,الحصول على )ب ت  حول مكانمنطقتك بتوفير معلومات  المتواجدة فيبطلب منك ستقوم المدرسة 

جلسة من جهة أخرى يمكن المدرسة المتواجدة في منطقتك بدأ دعوى ل الممتحن,و مؤهالت  كمنطقت المتواجدة فيالمدرسة 

أنك تحاول أنت و  ر بأن معايير المدرسة المتواجدة  في  منطقتك مناسبة , أوادا تم التقري مناسب.قضائية لتبين أن تقييمها 

بالحصول  معايير المنطق , فال تزال لديك الحق في )ب ت م( لكن ليس بشكل مجاني . ادا قمت تالؤمالمتتحن على أنها ال 

ج التعليم من طرف "فريق للبرنام بعين االعتبار تأخذأن  بالتقرير يجعلى )ب ت م( سواء عامة أو خاصة , فنتيجة هدا 

بنك مع مراعاة )ت ع م م( المقدم البنك , التعليم العمومي المجاني المناسب ال اتخذالمتخصص " )ب ت م( في أي قرار 

 كما يمكن أن تقدم كدليل في الدعوة القضائية بشأن ابنك .

 

السماع , تكالي   الرسمي للجلسة في الموظ طرف في الرسمي للجلسة  بطلب التقييم  التعليم  المستقل ك الموظ ادا قام  

 التقييم يجب أن تكون مجانية .

 

للتعليم األمرنائب أولياء   

عي  لتمثيل ليس لديهم أباء للنيابة عنهم في عملية التعليم الخاص ,نائب ولي األمر التعليمي هو شخص ي األطفالبع  
 الطفل في اجتماعات التعليم الخاص.

 

, سوف  أو الحقوق األبوية  اتجا  طفله انتهت اآلباءرفة أباء الطفل أو بعد جهود منطقية من المدرسة لمعرفة عند عدم مع-

لب.تعمل المدرسة التي في منطقتك  مع فرع كولورادو للتعليم ليكون  نائب تعليمي مدرب يعين لفائدة الطا  

تشمل تقديم  ال, كمللطف التعليميالهوية و التقييم و المقر نائب ولي األمر التعليمي يمثل الطفل في كل األمور المتعلقة ب

 التعليم العمومي الخاص المجاني.

 انتقال الحقوق عند بلوغ س  الرشد

.الطالب إلىنقل بع  حقوق التعليم الخاص م  ولي األمر  مالرشد, يتس   بلوغ أو عند  سنة, 21عند بلوغ الطالب   

 

تبعا لقانون  الطالب ودلك عند بلوغ هدا األخير سن الرشد إلىقانون التعليم الخاص  تنقل بع  حقوق أولياء األمر بموجب

التقييم  ( , أو قبل بلوغه سن الرشد ادا كان الطالب متحررا . هته الحقوق تشمل الموافقة علىوكلورا دسنة في  21الوالية) 

لدعوى القضائية للتعليم الخاص .ا إلجراءاتالتقييم , القرارات حول الخدمات و المقر وحقوق  إعادةأو   

 

 سجالت الطالب

 جالت لديك الح  في االطالع أو طلب ن خة م  ال جالت المدرسية البنك , ادا لم تواف  على المواضيع المدرجة في ال
. حذفهاو يمكنك طلب ت ييرها أو   

 ح  االطالع على ال جالت 

التعليم  ع ت( تعطي الحقوق ألولياء األمر لالطالع على سجالتقرار الخصوصية و الحقوق العائلية التعليمية )ق خ ح 

الثانوي.سنة أو يلتحق بمؤسسة ما بعد التعليم  18بل   الذيالطالب أو لطالب سابق  إلى هته الحقوق. تنقل  ألبنائهم  
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المدرسة االمتثال  . يجب علىيجب على المدرسة التي في منطقتك السماح لك بمراقبة ومراجعة سجالت التعليم التابع البنك 

بابنك. محاكمة متعلقةلطلبك بدون تأخير غير مقبول و قبل أي اجتماع بشأن ) ب ت م( أو جلسة   

يوما( من أجل االستجابة لطلب المراجعة بينما يضع قرار السجالت العام  45يسمح قانون الوالية بمدة أطول )ال تتعدى 

أن تتبع في غالب األحيان .لكولورادو مدة ثالثة أيام التي البد   

نشمل:حقك في المراقبة و مراجعة سجالت التعليم التابع لهدا الجزء   

خالت حول الحق في االستجابة من طرف المدرسة المتواجدة في منطقتك حول طلبات معقولة من أجل التفسيرات و التد-1

 السجالت ؛

الت.السجفي تعيين نائب من أجل مراقبة و مراجعة  لديك الحق-2  

من توفير هته  لديك الحق  بمطالبة المدرسة المتواجدة في منطقتك بتقديم نسخ من السجالت , ادا قامت المدرسة بتعطيلك-3

 النسخ فقد قامت بمنعك من ممارسة حقك في مراقبة و مراجعة السجالت.

ت المدرسة ادا بلغ إالبنك تفتر  المدرسة المتواجدة بمنطقتك على أنك مفو  لتراقب و تراجع السجالت التابعة ال

انة واالنفصال و يحكم بع  القضايا كالحض الذيقانون الوالية  تطبيقالمتواجدة بمنطقتك بأنك لست مفوضا ودلك بموجب 

 الطالق.

لمتعلقة ادا كان هناك سجل تعليمي يشمل معلومات حول أكثر من طفل واحد , فلديك الحق في مراقبة و مراجعة المعلومات ا

فقط أو تخبر بخصوص هته المعلومات .بطفلك   

رسية مواقع السجالت المد أنواع ويجب على المدرسة المتواجدة في منطقتك تزويدك تحت طلب منك قائمة بخصوص 

 الواردة و المعتمدة و المستعملة من طرف المدرسة المتواجدة في منطقتك.

 

 تكاليف البحث و استرجاع ون خ ال جالت

  

ه ادا لم تكن هت إاللهم  المهيأةاجدة في منطقتك تحميل أولياء األمر , مصاري  نسخ السجالت يمكن للمدرسة المتو

 المصاري  مانعا لهم من ممارسة حقهم في المراقبة و مراجعة هد  السجالت .

م من أجل ثة أياادا قامت المدرسة المتواجدة في المنطقة بتحمل مصاري  نسح سجالت التعليم فدلك يتطلب مدة أكثر من ثال

 مراجعتهم و المراقبة.

 

 سجل الدخول 

 

دة و المعتمدة تحافظ المدرسة المتواجدة في منطقتك على سجل األحزاب التي تحصل على الدخول إلى سجالت التعليم الوار

مسموح ك الو المستعملة) و يستثنى من دلك دخول أولياء األمور ونائب ولي األمر والموظفين المدرسة المتواجدة في منطقت

 لهم( ودلك يشمل اسم الحزب , تاريخ دخوله و السبب الذي خول الحق للحزب لدخول السجالت .

 

 تعديل ال جالت بطلب م  ولي األمر

 

لحقوق األخرى ادا اعتقدت أن المعلومات في سجالت التعليم البنك غير صحيح أو مضللة أو تنتهك حقوقك الخصوصية أو ا

لمعلومات من المدرسة المتواجدة في منطقتك .لطفلك , يمكن لك طلب تعديل ا  

نة بعد يجب على المدرسة المتواجدة في المنطقة أن تقرر ما ادا كانت ستعدل المعلومات طبقا لطلبك ودلك في مدة معي

خبرك  بالرف  استالم الطلب . ادا رفضت المدرسة المتواجدة في منطقتك تعديل المعلومات طبقا لطلبك  فيجب عليها أن ت

 و بحقك في جلسة محاكمة كما هو مدكور أسفله. 

 

لخاصة سوف تزود المدرسة المتواجدة في منطقتك بطلب منها بفرصة لجلسة محاكمة لتحدي المعلومات في السجالت ا

للطفل.التعليمية لتضمن على أنها صحيحة و غير مضللة أو منتهكة للخصوصيات أو حقوق أخرى   

أخرى  منطقتك تحديد أثناء الجلسة على أن المعلومات صحيحة و غير مضللة أو من جهة ادا قامت المدرسة المتواجدة في

نك يعلق على منتهكة للخصوصيات أو حقوق أخرى لطفلك فيجب عليها أن تعلنك في حقك في وضع بيان حول سجالت اب

البن في ي شرح وضع في سجالت  االمعلومات  المتخال  حولها أو تحديد أي من األسباب لعدم اتفاقك مع قرار المدرسة . أ

هدا الجزء يجب أن يؤكد من طرف المدرسة على أنه جزء من سجالت االبن طالما السجل أو الجزء المناقش حوله هو 

 مؤكد من طرف المدرسة .

 أيضا عن اإلعالنادا كانت سجالت االبن أو الجزء المناقش حوله معلن عنها من طرف المدرسة ألي  حزب , فيجب  إال

 البيان للحزب .   
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 الموافقة للكشف ع  المعلومات بخصوص الهوية 

موافقتك أو  كة.المشارالوكاالت  موظفين باستثناءالهوية لألحزاب و  تثبتعلى المعلومات  اإلعالنيجب الحصول على موافقتك قبل 

 إلىت الهوية عن المعلومات ا التي تثب اإلعالنل بل  سن الرشد تحت قانون الوالية يجب الحصول عليها قب الذيموافقة ابنك المؤهل 

تزود و تؤدي مصاري  خدمات االنتقال . الذيالوكاالت المشاركة  موظفي  

فين في فال يمكن اإلدالء  بمعلومات تخص هويته بين موظفين الوحدة اإلدارية التابعة لمكان وجود المدرسة الخصوصية و الموظ

التي تقطن بها إال بعد الحصول علئ موافقتك .الوحدة االدراية التابع للمنطقة   

 

 ال لو 

 

ماع م  أجل قبل توقيف أو طرد ابنك لمدة طويلة تتجاوز عشرة أيام دراسية متتالية فيجب على فري  )ب ت م( و أولياء األمر االجت
 تحديد ما ادا كان سبب سوء  ال لو  هو اضهار ع  عجز االب  .

ية مناسبة دة أكثر عشرة أيام دراسية في نفس ال نة , فيجب على المدرسة تزويده بخدمات تعليمادا تم توقيف أو طرد ابنك ع  م
 ابتدءا م  اليوم الحادي العشر.

المدرسة أو  من مدير إضافيةالمتعلقة بسلوك الطالب دو االحتياجات الخاصة مكثفة . يمكن الحصول على معلومات  اإلجراءاتتكون 

ين تم توقيفهم الخاصة والد االحتياجاتالمؤهلين دوي  لألبناءون خدمات التعليم الخاص المناسبة متوفرة فريق )ب ت م( . يجب أن تك

من مقر تعليمهم الحالي ( من المدرسة لمدة أكثر من عشرة أيام دراسية . اينقلوو طردهم )  

لمكان الحالي و الدراسة لمدة قصيرة من ا عن إيقافتقوم المنطقة بالتدخل في قضية الطلبة بدون احتياجات خاصة, فيمكن فر   -1

مخالفة.دلك بسبب مخالفات النظام ودلك لمدة ال تتجاو  عشرة أيام دراسية عن كل   

 سيعتبر التوقي  المؤقت تغييرا لمكان الدراسة ادا

ادا كان االنتقال يتعدى عشرة أيام دراسية متتالية , -   

شرة أيام ع نأكثر معشرة أيام دراسية متتالية و تشك منواال ألن مجموع أيام النتقال اد تكررت االنتقاالت و كل واحدة ال تتعدى - 

بب انتقاال في دراسية متتالية في السنة وكذلك بسبب عوامل أخرى كمدة كل توق  ومجموع المدة الزمنية الموقفة و نفس السلوك يس

 كل مرة و كذلك المدة التي تفصل بين التوق  و اآلخر.   

 

شرة أيام من خالل عولي األمر .  كذلكايا التأديبية التي تشكل تغيير المكان عادة تتطلب اجتماع كل من فريق )ب ت م( و القض-2

(ولي األمر و تقرير تغير مقر التعليم الخاص للطالب يجب على )إال في حالة االنتقال لمدة عشرة أيام دراسية على التوالي أو أقل

ضمنة    م عالقة باألمر القيام بتجمع احتجاجي  لمراجعة كل المعلومات المتعلقة بمل  للطالب , متأعضاء فريق )ب ت م( الذي له

:)ب ت م( و جميع مالحظات األساتذة و أيضا معلومات متعلقة بالموضوع مزودة من طرف اإلباء لتقرير   

أو له عالقة مباشرة بعجز الطالب  هو بسبب إليهبأن السلوك المشار -1  

يخص ابنك . الذيهو نتيجة مباشرة لفشل الوحدة االدراية )و المنطقة ( في تطبيق )ب ت م(  إليهالسلوك المشار أو أن -2  

يرجع في حالة ما ادا كانت نتيجة تقرير فريق )ب ت م( على أن سلوك ابنك كان مظهر لعجز  , فهناك احتمال لعدم طرد ابنك . س

, سيستلم ابنك نكاا كان هناك اتفاق بينك و بين المدرسة المتواجدة في المنطقة على تغيير المنقل منه إال اد الذيمكان دراسته  إلىابنك 

لن يتكرر   هداويتقييما سلوكي مناسبا و فعال , و مخططا سلوكي للتدخل  و التدخالت السلوكية و تعديالت مصممة من أجل السلوك 

الحالي .مراجعة أو تعديل المخطط السلوكي للتدخل  إعادةأو يمكن   

 

بنفس  ادا كانت نتيجة مراجعة فريق )ب ت م( على أن سلوك ابنك لم يكن مظهر لعجز الطفل , في هته الحالة سوف يؤدب ابنك-3

ة للطفل بينما طريقة تأديب طفل بدون عجز , إال أنه يجب على المدرسة المتواجدة في المنطقة أن تكمل توفير خدمات تعليمية مناسب

طرد الذي يؤدي إلى انتقال أطول من عشرة أيام في المكان الحالي.تمار  إيقاف أو   

 

يوما دراسيا كيفما كانت نتيجة  45مدة تصل  إلىيمكن للطفل دو االحتياجات الخاصة أن يوضع في مكان بديل مؤقت )م ب م( -4

يقع .    إليهالتقرير المظهر أما ادا كان السلوك المشار   
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( ادا كان بحو ته أو 2( ما ادا قام الطفل بإحضار سالح إلى المدرسة أو مرافق المدرسة 1:لثالثة الخاصة التالية تحت الظروف ا

(  أو قام بإلحاق ضرر جسدي 3يستعمل أدوية غير مسموح بها أو يبيع أو يعمل على بيع مادة محظورة في المدرسة أو إحدى مرافقها 

ت م(  يتواجد به و سوف يعين المكان من طرف فريق )ب الذيالمكان  م( هومرافقها .)م ب   إحدىبشخص آخر في مبنى المدرسة أو 

ل السلوك سوف يستلم االبن تقييم سلوكي مناسب , و خدمات تدخلية سلوكية و تعديالت و التي صممت  من أج األمر.وأيضا ولي 

 العدواني أو سوف يستلم مخطط شامل مراجع و موظ .    

 

يوم دراسي اد تقرر على أن االبن يمكن أن يلحق  45الرسمي للجلسة أن يأمر بتغيير مكان )م ب م ( ألكثر من  (يمكن للموظ 5

 ضررا خطيرا بنفسه أو نفسها أو بشخص آخر في مكان الحادث.

 

صة,الخاو دلك بشأن سلوك الطالب دو االحتياجات  حدا( يمكن لموظفي المدرسة التعامل بطرق خاصة في كل حالة على 6  

 

(ادا لم توافق على نتيجة تقرير اإلظهار أو التقرير بخصوص المقر فلديك الحق في طلب جلسة سماع.7  

 

 حل الخالف حول تعليم االب 

 

ة المتواجدة لدى ابنك الحق في التعليم العمومي الخاص و المجاني ادا كان مؤهال للتعليم الخاص .يمكن أن تعتر  على هوية المدرس

البنك.لتقييم و المكان المقترح البنك و كذلك كيفية نقل الخدمة في منطقتك و ا  

:يجب القيام بمحاوالت لتسوية هته الخالفات فور وقوعها , و اد لم تكن راضيا فيمكنك أن تتبع ما يلي   

 

 التوسط

 

وسط و دلك بطلب الت الخالفات ويمك  لك محاولة حل  ابنك.الخدمات أو مكان دراسة  الخاص,يمك  أحيانا معارضة االختبار التعليم 
  أجل بالمدرسة المتواجدة في المنطقة والدي يقوم بالم اعدة م ظفا موالوسيط هو شخص محايد, ليس  مجانية.الذي يعتبر خدمة 

قبل أن   حل الخالفات التي بينك و بي  المدرسة لديك الح  في طلب جل ة سماع .م  فضلك قم بأخذ شرح م  ا لمدرسة للعمليات
 تقبل على التقرير النهائي. 

 

ابنك.في بع  األحيان يمكن أن تختل  أنت و المدرسة المتواجدة في المنطقة حول قضايا مهمة تخص تعليم   

ل إلى حل ادا تعذر  الصلح بينك و بين مدار   "دنفر" العمومية فلكما الحق في المطالبة بوسيط حيادي من أجل المساعدة للوصو

كل مجاني لطرفين . من المهم أن تعلم على أن الوسيط هو أمر اختياري يقوم به وسيط مؤهل و حيادي و دلك بشمناسب ومرضي لكال ا  

الخاص.  ال يمكن استعمال التوسط كوسيلة لتأخير أو منع الحق من جلسة سماع أو منع حقوق أخرى ممنوحة من طرف قانون التعليم

االتفاقية التي تم  .المتخالفينقة مؤقتة و أن تجرى في مقر مناسب لكال الطرفين كل جلسة بخصوص عملية التوسط يجب أن تحدد بطري

سطية.التوالوصول إليها من قبل األطراف المتخالفة في عملية التوسط يجب أن يوضع في ملزم كتابي قانوني لالتفاقية   

ة السماع أو في جلسات مدنية .تعتبر النقاشات خالل التوسط موثوق بها لكن ال يمكن استعمالها كدليل تابع لجلس  

ع طرف اجتماع م إلىفيمكن أن يطلب منك الحضور  التوسط,يمكن مطالبة األطراف قي التوسط بإمضاء عهد سري قبل بدأ عملية 

 نزيه الذي سيقوم بشرح فائدة عملية التوسط بالنسبة إليك.

 

 إجراءات في حالة الشكاية

 

أل شكاية ي المنطقة أو الوكالة تقوم بانتها  المتطلبات التعليم الخا ة بابنك فيمك  لك مادا بدا لك على أن المدرسة المتواجدة ف
 كتابية مع ق م كولورادو لتعليم م  أجل حل المشكل.

 

خرق متطلبات لديك الحق في مأل شكاية كتابية مع قسم كولورادو للتعليم ادا بدا لك على أن المدرسة المتواجدة بمنطقتك أو الوكالة ت

سم مفسرا ادعاء عينة للقانون أو تنظيمات فدرالية للتعليم الخاص. يجب على الشكاية أن تكون كتابية و موقعة و مملوءة من طرف القم

 االنتهاك. 
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ي يبنى عليها لتيجب على الشكاية أن تتضمن بيانا حول الفكرة التي قامت المدرسة المتواجدة في منطقتك بانتهاكها وكذلك الوقائع ا

ن للموظ  البيان .كما يجب على الشكاية أن تتضمن ادعاء االنتهاك الذي وقع في مدة ال تتعدى سنة من تاريخ تقديمها. سوف يكو

:يوما بعد تقديم شكاية من أجل 60الرسمي  للفدرالية للشكاية   

دعاءات ,( إعطاء المدرسة المتواجدة في المنطقة أو الوكالة الفرصة لإلجابة على اال1  

(إعطاء ولي األمر فرصة لتقديم معلومات إضافية حول االدعاءات,2  

بعين المكان  (إجراء تحقيق حيادي متضمنا تحقيقا بعين المكان, ادا قرر الموظ   الرسمي  للفدرالية للشكايات بأن إجراء تحقيق3

 ضروري ,

كان هناك انتهاك لقانون التعليم الخاص ,(مراجعة جميع المعلومات المهمة و القيام بتقرير حيادي ما ادا 4  

كذلك التحقيق (إصدار تقرير كتابي إلى المدرسة المتواجدة في المنطقة أو الوكالة وكذلك أولياء األمر يتضمن كل ادعاء في الشكاية و5

 حول الوقائع واالستنتاجات وأيضا أسباب القرار النهائي ,

:فيذ القرار النهائي عنوان لتقديم الشكوى الفدرالية هويجب على المدرسة المتواجدة في المنطقة تن-  

 

Exceptional student leadership unit 

Federal complaints officer 

Colorado department of education 

201east Colfax 

Denver, co 80203 

303-866-6694 

 

 جل ة سماع حيادي

 

مي حيادي رسة المتواجدة في المنطقة فيمكنك طلب جل ة سماع . سيقوم موظف رسادا لم يتم الو ول إلى اتفاق بينك و بي  المد
في الجل ة فلك مجموعة م  الحقوق, و كذلك الح  في االستئناف.  بالقيام بالجل ة . باعتبار  ولي أمر مشار  

 

قويم , أو بدأ أو تغيير الهوية , التيمكن لك أنت والمدرسة المتواجدة في المنطقة بدأ جلسة سماع بشأن اقتراح أو رف   المدرسة -

تين من تاريخ المكان التعليمي البنك أو تقديم ) ت ع م م(يجب على الشكاية أن تتضمن ادعاء االنتهاك الذي وقع في مدة ال تتعدى سن

متواجدة في ت المدرسة المعرفة الشكاية أو يجب معرفة االدعاء الذي يشكل أسا  تقديم جلسة شكاية . الوقت المحدد ال يطبق ما ادا قام

ها لولي األمرمنطقتك بإعطاء فكرة خاطئة على أن المشكلة الذي هي األسا  الشكاية قد حلت أو تم منع المعلومات المطلوبة من توفير  

  

 رسةقبل بدأ الجلسة , يجب عليك أنت و المحامي الذي وكلته توفير شكاية خطية من أجل جلسة المحاكمة و دلك تحت طلب المد

  :المتواجدة في المنطقة , مع توفير المعلومات التالية 

(اسم ابنك, 1  

(المكان الذي يسكن به ابنك, 2  

(اسم المدرسة التي يدر  بها,3  

(وص  للمشكلة المتعلقة باالقتراح أو رف  البدء أو التغيير و كذلك ذكر الوقائع المتعلقة,4  

لك في الوقت الحالي. (اقتراح حل للمشكل إلى الحد المعروف و المتوفر5  

 

لتي يدر  في حالة الطالب بدون مأوى , يجب على الشكاية أن تتوفر معلومات من أجل التواصل مع الطفل و كذلك ذكر اسم المدرسة ا

المذكورة أعال . 5و  4بها مع إضافة المعلومات رقم   

 

قديم شكاية خطية لجلسة المحاكمة لدى المدرسة المتواجدة بمنطقتك استمارة متوفرة لك الستعمالها من أجل ت  

 

 يجب بعث الشكاية الكتابية إلى مدير التعليم الخاص للمدرسة المتواجدة في منطقتك .

 

يتم سوف تنظم جلسة سماع من طرف المدرسة المتواجدة في منطقتك و سوف تقام من طرف موظ  رسمي للجلسة الحيادية و س

ت( . توفير  من طرف قسم كولورادو للتعليم )ق ك  

 

التعليم أو العناية  ال يمكن للجلسة أن تقام من طرف موظ  تابع لوكالة التعليم للوالية أو المدرسة المتواجدة بمنطقتك التي لها عالقة مع

 بابنك , أو من طرف شخص آخر له مصلحة شخصية أو مهنية التي سوف تتعار  مع موضوعيته في الجلسة .    
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ي في منطقتك إخبارك بأي مصاري  قانونية مجانية أو منخفضة أو خدمات أخرى مهمة متوفرة فيجب على المدرسة المتواجدة 

 المنطقة ما إدا  قمت بطلب معلومات أو قمت  أنت و المدرسة ببدء جلسة سماع.

 

اد ن أجل إيجيوما من استالم طلب الجلسة من طرف ولي األمر , يجب على المدرسة المتواجدة في منطقتك عقد اجتماع م 50بعد  -

اف على حل بين أولياء األمر و أعضاء فريق )ب ت ح( الذي لهم عالقة باألمر من أجل تقديم فرصة لحل المسألة , ادا ما اتفقت األطر

أن يكتب أو يدون  كتابة قرار تأجيل االجتماع أو التقرير الستعمال عملية التوسط . أي اتفاق تم الوصول إليه في االجتماع للقرار يجب

يوما من طلب الجلسة , يمكن بدأ جلسة االستماع و بدأ تعيين الوقت للجلسة . 30في ملزم قانوني. ادا لم يتم حل المسألة في مدة   

 

ي تلك المدة و خمسة أيام من القضية على األقل قبل الجلسة يجب على كل طرف الكش  لألطراف األخرى التقييمات التي تم إتمامها ف

يعتر  على أي  ليها في التقييمات التي ينوي كل طرف تقديمها في الجلسة. يمكن للموظ  الرسمي للجلسة أنالتوصيات المعتمد ع

ن الطرف اآلخر.طرف الذي لم يقم باالستجابة إلى قانون الكش  و دلك بتقديم التقييم المهم و التوصية إلى الجلسة بدون الموافقة م  

 

الب يستلم التعليم في القضية و دلك ألسباب حقيقية المبينة على تقرير ما ادا كان الط سوف يقوم الموظ  الرسمي للجلسة بالتقرير

للطالب أو  العمومي المجاني المناسب أو عرقلة أولياء األمر بشكل ملحوظ من فرصة المشاركة في قرار تحسين للبرنامج التعليمي

 تسبب حرمان في االستفادة من التعليم.

 

 حقوق الجل ة الحكومية

 

:أي طرف في الجلسة له الحق في  

  (اصطحاب و طلب استشارة من مستشار قانوني ومن طرف أشخاص على علم أو تجربة خاصة مع مراعاة مشاكل األطفال دوي1   

االحتياجات الخاصة,         

(تقديم الدليل و معارضة و استنطاق وكذلك إجبار حضور الشهود ,  2     

ل. جلسة الذي لم يتم الكش  عنه سابقا للطرف اآلخر ودلك خمسة أيام قبل الجلسة على األق(منع تقديم أي دليل في ال3     

( الحصول على سجل حرفي للجلسة سواء كان كتابيا أو الكترونيا.4     

رسة      وم المد(الحصول على نسخة من نتائج القضية و القرارات سواء كتابية أو الكترونية.) بعد إ الة معلومات خصوصية ستق5   

المتواجدة بالمنطقة نقل هته النتائج و القرارات إلى اللجنة االستشارية للوالية و وضعهم في متناول العموم.      

باعتبارك ولي أمر مشارك في الجلسة فيجب أن يخول لك الحق في إحضار ابنك و كذلك جعل الجلسة عمومية.-  

 

ك و البنك.كل جلسة يجب أن تعقد في موعد و مكان مالئمين ل-  

 

يوما من مدة القرار إال ادا منح  الموظ   30يوما و دلك بعد إتمام  45يتم التوصل و بعث القرار النهائي للجلسة إلى األطراف خالل 

 الرسمي للجلسة تمديدا خاصا للمدة غير الوقت المحدد أعال  ودلك تحت طلب ألحد الطرفين .

 

ات و قرار نهائي إال ما ادا قام طرف في الجلسة باستئناف القرار و دلك تحت إجراءالقرار الذي اتخذ في الجلسة الحكومية ه-

 لالستئناف  الحكومي الحيادي سيتم شرحها في ما بعد في هته الوثيقة.

 

 استئناف حكومي / نقد حيادي

 

الم القرار.يوما من است 30أي طرف غير را  على النتائج و القرار في الجلسة يمكن أن يستأن  )ق ك ت( خالل   

  

:ادا كان هناك استئناف , سوف تبدأ )ق ك ت( بنقد حيادي للجلسة . الموظ  الرسمي الذي يقدم النقد سوف  

كامال,(يتفحص سجل الجلسة 1  

(يتحقق من أن اإلجراءات التي في الجلسة كانت مطابقة  للمتطلبات التي دعت لجلسة حكومية .2  

لسة المذكور أعال .ا. ادا تبث في الجلسة على إحضار دليل إضافي , فسيتم تطبيق حقوق الج(البحث عن دليل إضافي ادا كان ضروري3  

(منح األعضاء فرصة لمناقشة شفوية أو كتابية أو كالهما, وفق قرار الموظ  الرسمي للنقد؛ و4  

النقد. إلتمام(وضع قرار مستقل 5  
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, ستقوم    ار إلى األطراف سواء كتابية أو الكترونية )بعد إ الة معلومات خصوصية. وكذلك إعطاء نسخة من النتائج و القر6           

لعموم.    الوكالة التعليمية للوالية بنقل هته النتائج و القرارات إلى اللجنة االستشارية للوالية ووضعهم في متناول ا            

 

ئم لك و البنك.كل نقد يتطلب نقاشا شفويا فيجب أن يحدد في موعد و مكان مال-  

يوما بعد استالم طلب  30سوف يتحقق )ق ك ت( من أن القرار النهائي قد تم التوصل إليه بنقد حكومي و بعثت إلى األطراف خالل -

  للنقد , إال ادا منح الموظ  الرسمي للنقد تمديدا خاصا و دلك تحت طلب أحد األطراف . يكون  القرار المتخذ من طرف الموظ

قد نهائيا إال ادا أقدم أحد األطراف على قضية مدنية و دلك باإلجراءات التي سيتم ذكرها الحقا.الرسمي للن  

 

 قضية مدنية 

 

على  أي طرف غير را  على النتائج و القرار المتوصل إليه في الجلسة, و الذي ليس له حق االستئناف و أي طرف غير را -

ف الذي أقدم ام على قضية مدنية في الوالية أو المحكمة الفدرالية. سوف يكون للطرقرار الموظ  الرسمي للنقد لديه الحق في اإلقد

يوما من تاريخ استئناف القرار حتى اإلقدام على القضية المدنية. 90على القضية   

 

:مقام االب  خالل الدعوى القضائية   

 

ر اإلظهار يجب على ابنك أن ر التعليمي البديل المؤقت أوتقريإلى حين التسريع بالجلسة أو االستئناف بشأن القضية التأديبية لتحدي المق

لذي يحدد مناسبا , يظل في المقر التعليمي البديل المؤقت أو في  المقر التأديبي إلى حين قرار الموظ  الرسمي للجلسة أو إلى الوقت ا

 أيهما يحدث أوال. 

 

لجلسة ى ابنك فيمكن للمدرسة المتواجدة بالمنطقة طلب تسريع اادا أكد موظفين المدرسة على أن المكان الحالي يشكل خطرا عل

يوما دراسيا ودلك ادا تم تقرير على  45القضائية. يمكن للموظ  الرسمي للجلسة أن يضع ابنك في المقر التعليمي البديل المؤقت لمدة 

 أن االبن يمكن أن يؤدي نفسه أو اآلخرين .

 

تم هناك اتفاق بينك  ية بشأن الشكاية يجب على االبن أن يضل في المقر التعليمي الحالي إال اداخالل تسريع الدعوى القضائية أو الحكوم

 و بين المدرسة المتواجدة في المنطقة من جهة أخرى .

 

فاقية عتبر كاتادا كان قرار قاضي القانون الحكومي في االستئناف يتفق مع أولياء األمر بأن تغير المقر مناسب , هدا المقر يجب أن ي

 بين الوالية و بينك و مكان االبن يجب أن يغير حسب االتفاقية .

 

سة إلى حين إنهاء ادا تطلبت الجلسة طلبا لقبول البدء في المدرسة العمومية فيجب وضع ابنك و موافقتك في البرنامج العمومي للمدر

 الدعوى القضائية

 

:تعوي  تكاليف المحامي-  

 

امي كجزء من ضائية التي تمت مناقشتها سابقا يمكن وفق قرار المحكمة فقط تعوي  تكالي  المحفي حالة القضية أو الدعوى الق

 المصاري  ألولياء األمر أو المربيين االبن دو االحتياجات الخاصة باعتبارهم الطرف الغالب.

 

لمحامي .بناءا على دلك ال يمكن للموظ  السمي للجلسة أو الباحثون في الشكاية منح تعوي  لتكالي  ا  

ية يمكن عدم منح تكالي  المحامي في حالة اجتماع فريق )ب ت م( ) إال في حالة عقد اجتماع و دلك نتيجة دعوة حكومية أو قض 

 قضائية أو في حالة تقرير الوالية( أو للتوسط الذي سبقه تقديم شكاية .

 

 ي ولي األمر أو ولي األمر في حالة بع يمكن للمدرسة المتواجدة بالمنطقة استرجاع تكالي  المحامي مقابل محام

 التصرفات العابثة و غير مبرر أو مضايقة.
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 مقر المدرسة الخصو ية

 

 
تعليمية ادا قام أولياء األمر بوضع أبنائهم في مدرسة خصوصية و بدون مصادقة من المدرسة , فيمكن منح تعوي  للمصاري  ال

مة أو الموظ  الرسمي للجلسة على أن المدرسة المحلية لم تقم بتسليم )ت ع م م(للمدرسة الخاصة و دلك ادا قررت المحك  

 

اجدة ادا قام أولياء أمر االبن دو االحتياجات الخاصة و الذي كان يستلم تعليما خاصا و خدمات متعلقة من المدرسة الحالية المتو

مي للجلسة اجدة بالمنطقة , فيمكن للمحكمة أو الموظ  الرسبالمنطقة,بتسجيل ابنه في مدرسة خاصة بدون موافقة من المدر  المتو

جلسة على طلب المدرسة المتواجدة بالمنطقة تعوي  أولياء األمور على مصاري  التسجيل ادا قررت المحكمة أو الموظ  الرسمي لل

:أن  

. المدرسة الحالية لم تقم بتسليم ) ت ع م م( 1      

ال تسلم االبن )ت ع م م( في الموعد المحدد . المدرسة المتواجدة بالمنطقة 2      

. على أن المكان الخاص يعتبر مناسبا 3      

 

:يمكن تخفي  أو منع التعوي   

رف . ادا لم يقم أولياء األمر أو المربيين في آخر اجتماع ب )ب ت م( بإخبار فريق ) ب ت م( على رفضهم المكان المقترح من ط

امهم و كذلك على أولياء األمر أو المربيين برفضهم المكان المقترح إخبار فريق ) ب ت م( باهتم المدرسة المتواجدة بمنطقتك. يجب

 اهتمامهم بتسجيل ابنهم في مدرسة خاصة بمصاري  عمومية.

االبن إلى  أيام  على األقل قبل نقل 10. ادا لم يقم أولياء األمر أو المربيين بتقديم إعالن كتابي إلى المدرسة المتواجدة بمنطقتك , 

 المدرسة , و دلك بقرار تسجيل ابنهم في مدرسة خاصة بمصاري  عمومية .

ضمن نية . قبل النقل إلى المدرسة العمومية, قامت المدرسة المتواجدة بالمنطقة إعطاء إعالن كتابي إلى أولياء األمر و المربيين يت

بيين بإحضار االبن تبار  منطقيا و مناسبا( و لم يقم أولياء األمر أو المرالمدرسة بإجراء تقييم )يتضمن بيانا حول الهدف من التقييم باع

 للتقييم.

 . ادا قام الموظ  القضائي بتقرير على أن ولي األمر أو المربي قام نتصرف غير مبرر .
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