
PNPS 2009 ) 14 من 1 صفحة                                                    )11/2019نقحت في 
 

 إشعار الحماية اإلجرائية لآلباء 

 

 
 

 : اآلباءالسادة 
 

م لذوي نھ یتلقى حالیاً خدمات التعلیأن ابنكم أو ابنتكم (التلمیذ(ة)) قد تمت إحالتھ للتقییم أو ) ألاإلشعارعار الحمایة اإلجرائیة ھذا (شأنتم تتسلمون إ
قدم لھ تعلیماً تاالحتیاجات الخاصة. إذا كان طفلكم مؤھل لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، فإنھ یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة أن 

) یجب على المنطقة التعلیمیة FAPEالتعلیم العام المجاني المناسب (). ولكي یتم تقدیم ھذا FAPEما یشار إلیھ عادة بالمختصر ( مناسباً وھوعاماً مجانیاً 
) الذي سیضع بعین االعتبار الحاجات الفریدة IEPالمدرسیة أن تعمل في شراكة مع اآلباء. سوف تكونون أعضاء في فریق برنامج التعلیم الفردي (

) تدریساً مكیفاً لیتناسب مع الحاجات IEPجب أن یقدم برنامج التعلیم الفردي (ی 1لطفلكم التلمیذ(ة). IEPبرنامج تعلیم فردي  قوم بوضعلطفلكم، وسی
ة والمھارات، معرفلالفریدة لطفلكم ویتضمن خدمات دعم كافیة لتمكین طفلكم التلمیذ(ة) من تحقیق تقدم تعلیمي كبیر، ومساعدة طفلكم التلمیذ(ة) في اكتساب ا
مات تعلیمیة لذوي دبما في ذلك تلك المھارات الضروریة للنمو االجتماعي واالنفعالي لطفلكم وفقاً للتوقعات الزمنیة والتنمویة المناسبة. یجب تقدیم أیة خ

ولث، بما ذ في منظومة التعلیم العام للكومناالحتیاجات الخاصة موصى بھا لطفلكم التلمیذ(ة) على نفقة الحكومة مع عدم تحملكم أیة تكالیف. جمیع التالمی
لدراسي بوالیة ج افي ذلك التالمیذ من ذوي اإلعاقة، یعدوا مؤھلین لتلقي فرصة تعلم المواد التي تغطي المعاییر التعلیمیة المذكورة في إطار العمل للمنھ

 ن) لسكانھا من التالمیذ ذوي اإلعاقة الذیFAPEم مجاني مناسب (ماساشوستس. كما تقدم والیة ماساشوستس أیضاً حقاً فردیاً للحصول على تعلیم عا
 یداومون في مدارس خاصة بمصروفات خاصة، وأولئك الذین یسعون للحصول على خدمات التعلیم العام لذوي االحتیاجات الخاصة.

 
تحتوي على قواعد یتعین على المناطق التعلیمیة المدرسیة اتباعھا عند تقریر ما إذا كان التلمیذ مؤھل  قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیةإن كل من 

اً . تقدم ھذه القوانین أیض(ة)للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، وإذا كان األمر كذلك، ما ھي الخدمات التي سیحصل علیھا التلمیذ
ً تعلیم (ة)لمیذیتلقى الت تفاصیل إجرائیة لضمان أن ً مجانی اً عام ا ً مناسب ا ) خالل كامل الفترة التي یكون فیھا مؤھالً للحصول على خدمات التعلیم FAPE( ا

في ل المذكورة یلذوي االحتیاجات الخاصة. التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة یشكل منطقة معقدة وملیئة بالقوانین واألحكام من قانون التعلیم. إن التفاص
ي فھم ف القانون تھدف إلى حمایة طفلكم التلمیذ والمساعدة في ضمان حصولھ على الخدمات التعلیمیة المناسبة. یمكنكم الحصول على مساعدات إضافیة

، والمنظمات التي )ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيعملیة التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة من مكتب التوجیھ بمدرستكم، وإدارة التعلیم 
من ذوي االحتیاجات الخاصة، ومنظمات التعلیم الخاص لذوي االحتیاجات الخاصة. إن المعلومات المستقاة من ھذه المصادر سوف  (ة)تخدم آباء التالمیذ

والثانوي  البتدائيابة. تقوم إدارة التعلیم یتلقى خدمات تعلیمیة مناس (ة)تساعدكم في العمل بشراكة مع منطقتكم التعلیمیة المدرسیة لضمان أن طفلكم التلمیذ
ل بالمواقع جدو) بنشر معلومات مكثفة لآلباء والمناطق التعلیمیة المدرسیة على موقعھا اإللكتروني على اإلنترنت. یتوفر ESEDبوالیة ماساشوستس (

 في نھایة ھذا اإلشعار.  )ESEDبوالیة ماساشوستس (والثانوي  االبتدائياإللكترونیة التابعة إلدارة التعلیم 
  

المحددة  حكامیزودكم ھذا اإلشعار بمعلومات ھامة عن حقكم في المشاركة في تخطیط التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لطفلكم. الحمایة اإلجرائیة ھي األ
ما تعتزم المنطقة التعلیمیة المدرسیة القیام بھ ("تسلم إشعار")، والموافقة على خطة المنطقة التعلیمیة المدرسیة ("منح الموافقة علمكم التي تضمن 

ي ف جرائیةاألبویة")، والحصول على مجموعة من الفرص لحل الخالفات مع المنطقة التعلیمیة المدرسیة ("اإلجراءات القانونیة الواجبة"). الحمایة اإل
 القانون توفر أیضاً حمایة إضافیة موضحة في ھذه الوثیقة. 

 
 إننا نتمنى أن یساعدكم ھذا اإلشعار وأنتم تقومون بدور نشط في التجربة التعلیمیة لطفلكم التلمیذ.  

 
 ھذه الوثیقة، إشعار الحمایة اإلجرائیة لآلباء، تجیب على األسئلة التالیة: 

 2صفحة  ...................................................................................  ما ھو "اإلشعار المكتوب المسبق" ومتى ستتسلمونھ؟ .1
 3صفحة  ................................  كم؟على موافقتما ھي "الموافقة األبویة" ومتى یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة طلب الحصول  .2
 5صفحة   ......................................................... ھل المنطقة التعلیمیة المدرسیة مطالبة بإجراء تقییم عند طلب اآلباء لذلك؟ .3
 5صفحة   ........................................................................... ھو "التقییم التعلیمي المستقل"؟ما  .4
 6صفحة   ........................................................................... على السجالت التعلیمیة الخاصة بطفلكم؟ االطالعمتى یمكنكم  .5
 7صفحة   .............................................................................................  كیف یمكن لآلباء والمدارس حل الخالفات؟ .6
 11صفحة   ........................................................................ ما ھي مسؤولیتكم إذا قمتم بإلحاق طفلكم التلمیذ بمدرسة خاصة؟ .7
 12صفحة   ........................................................................ ة؟طفلكم التلمیذ من المدرسما الذي یتعین القیام بھ لتخطیط انتقال  .8

                                                 
 ) للتلمیذ وكیفیة تطبیقھ.IEPبرنامج التعلیم الفردي () للمزید من المعلومات عن كیفیة وضع IEPنرجو مراجعو دلیل عملیة وضع برنامج التعلیم الفردي ( 1
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 12صفحة   ........................................................................    كیف یمكن للمدرسة اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد تلمیذ معوق؟  .9
 14صفحة   .................................................................  أین یمكن العثور على القوانین واألحكام والمعلومات المفیدة األخرى؟ .10

 
اً جات الخاصة. یمكنكم أیضسوف تتسلمون ھذا اإلشعار مرة واحدة في السنة على األقل إذا كان طفلكم التلمیذ محدد على أنھ مؤھل لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیا

). تتوفر ھذه الوثیقة على الموقع ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيطلب نسخة من منطقتكم التعلیمیة المدرسیة في أي وقت أو من إدارة التعلیم 
   .  http://www.doe.mass.edu/sped/prb)، على الرابط: ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائياإللكتروني إلدارة التعلیم 

 CFR §300.503 34                                                                                          نھ؟ستتسلمو ومتى المسبق" المكتوب "اإلشعار ھو ما   .1
 

، أو لتقییم طفلكم ة)(یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة تزویدكم بإشعار مكتوب عند قیامھا باقتراح، أو رفض، اتخاذ خطوات لتحدید أھلیة طفلكم التلمیذ
لیة تسمي ذلك . التعلیمات الفیدرا(ة)، أو لتغییر برنامج طفلكم التلمیذ(ة)، أو لتقدیم خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لطفلكم التلمیذ(ة)التلمیذ

  یجب على اإلشعار المكتوب أن:المكتوب المسبق".  اإلشعار"

 المنطقة التعلیمیة المدرسیة باقتراح أو رفض القیام بھ؛ تقوم ما یصف •
 تقترح المنطقة التعلیمیة المدرسیة القیام بعمل معین أو رفض القیام بھ؛  لماذاتوضیح  •
و أ قررت المنطقة التعلیمیة المدرسیة اقتراح عمل معین أو رفض القیام بھ، بما في ذلك إخطاركم بإجراءات كل تقییم، أو تقدیر، كیفشرح  •

 سجل، أو تقریر استخدمتھ منطقتكم التعلیمیة المدرسیة في اخاذ قرارھا؛ و 
 ، وسبب رفض تلك الخیارات.بعین االعتبار (ة)اص بطفلكم التلمیذ) الخIEPوصف أیة خیارات أخرى وضعھا فریق برنامج التعلیم الفردي ( •

 
یة ماساشوستس والثانوي بوال االبتدائيستقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة بتقدیم تلك المعلومات لكم باستخدام استمارات وضعت من قبل إدارة التعلیم 

)ESEDلومات.  مع)، وتتوفر على الموقع اإللكتروني لإلدارة، أو ستستخدم المنطقة التعلیمیة المدرسیة استمارات خاصة بھا تحتوي على نفس ال 
 

ً مكتوب اً سوف تتسلمون إشعار ً مسبق ا راح وضع برنامج جدید قتاعند قیام المنطقة التعلیمیة المدرسیة بما یلي: اقتراح القیام بتقییم أولي أو إعادة تقییم؛ أو  ا
علیم قتراح إنھاء خدمات التاألسباب تأدیبیة؛ أو  قتراح تغییر اإللحاق، بما في ذلك تغییر اإللحاقا) أو تعدیل البرنامج الحالي؛ أو IEPللتعلیم الفردي (

 لذوي االحتیاجات الخاصة.
 

ض طلب مقدم رفكما ستتسلمون أیضاً إشعاراً إذا وجدت المنطقة التعلیمیة المدرسیة عدم أھلیة طفلكم لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو 
یة أو بوسیلة یجب أن تقدم اإلشعارات القادمة من المدرسة بلغتكم األصل االحتیاجات الخاصة لطفلكم التلمیذمن قبلكم یتعلق بتقییم أو ترتیبات التعلیم لذوي 

ت لغة ل لیستواصل أخرى تستخدمونھا، إال إذا كان من الواضح أن القیام بذلك غیر ممكن عملیاً.  إذا كانت لغتكم األصلیة أو الوسیلة األخرى للتواص
التعلیمیة المدرسیة ضمان أن اإلشعار المدرسي قد تم نقلھ إلیكم شفویاً أو بأي طریقة أخرى (مثالً لغة اإلشارة)، وأنكم قد كم قتمنطمكتوبة، یجب على 

 فھمتم محتوى اإلشعار. 
 

لب المنطقة قبل ط -توبة أو موافقتكم المك -كما ستقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة أیضاً بإعطائكم إشعاراً مكتوباً وستطلب الحصول على موافقتكم 
)، لدفع تكالیف خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة Medicaidأو  MassHealthالتعلیمیة المدرسیة الستخدام خدمات التأمین الصحي العام (

 ألول مرة.  للتلمیذ
 

عل یة اإلجرائیة"، أو إذا كنتم قد تسلمتم ھذا اإلشعار بالفأیضاً على نسخة من "إشعار الحما تحصلونعندما یتم تزویدكم باإلشعار المكتوب المسبق، سوف 
لیكم الطرف الذي یتعین عخالل العام الدراسي الحالي، سوف یتم إخطاركم بكیفیة الحصول على نسخة أخرى. كما سیتم تزویدكم أیضاً بمعلومات عن 

 حتیاجات الخاصة وقوانین الوالیة في ھذا الشأن. االتصال بھ للمساعدة في فھم القوانین الفیدرالیة الخاصة بالتعلیم لذوي اال

   CFR §300.9  AND 34                                                                                                                                 األبویة؟ الموافقة ھي ما   .2
603 CMR 28.07 (1) 
 

ع طفلكم المتحان خاص أو خدمات خاصة إال إذا حصلت على موافقتكم وقمتم بمنحھا "الموافقة األبویة" خِض للمنطقة التعلیمیة المدرسیة أن تُ ال یمكن 
سیة عندئذ بطلب روتوضیح ما تقترح القیام بھ مع طفلكم التلمیذ. ستقوم المنطقة التعلیمیة المد المكتوبة. یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة االتصال بكم

   توقیع اسمكم على استمارة الموافقة إلظھار موافقتكم على مقترح المدرسة. ھذا ھو ما یسمى بإعطاء "الموافقة األبویة".
 

ابة. سحب تغاء الموافقة، یتعین علیكم القیام بذلك كلإعطاء موافقتكم ھو أمر اختیاري. یمكنكم سحب موافقتكم أو إلغاءھا في أي وقت. إذا رغبتم في إ
ال یمكن لمنطقتكم ل. عالموافقة سینطبق فقط على األعمال المستقبلیة بواسطة المنطقة التعلیمیة المدرسیة وھو ال ینطبق على األشیاء التي تم القیام بھا بالف

 خر.من خدمة أو منفعة أو نشاط آ (ة)التلمیذالتعلیمیة المدرسیة أن تستخدم رفضكم للموافقة على خدمة أو نشاط واحد كسبب لحرمانكم أو حرمان طفلكم 
 

http://www.doe.mass.edu/sped/prb
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قیام منطقتكم التعلیمیة المدرسیة بمراجعة بیانات موجودة بالفعل كجزء من تقییم طفلكم التلمیذ أو إعادة تقییمھ، أو إعطاء طفلكم  قبل مطلوبة غیرموافقتكم 
 م) أو االمتحانات الفصلیة التي تعتبر جزءاً من برنامج التعلیMCASامتحان أو تقییم آخر یعطى لجمیع التالمیذ دون الحصول على موافقة مثل امتحان (

 تعلیمیین فیدرالیین أو تابعین للوالیة. مسؤولینالعام، أو مشاركة معلومات مع 
 

 CFR §§ 300.300, 300.154 AND 34                                                    موافقتكم؟ بطلب المدرسیة التعلیمیة المنطقة ستقوم متى   2.1
 603 CMR 28.07(1) 

 
  ستقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة بطلب موافقتكم في ظل الظروف التالیة: 

 
 للتصریح بالتقییم األولي لتحدید ما إذا كان التلمیذ مؤھالً للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة 

لخاصة ما إذا كان مؤھالً لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات ا لتحدید (ة)ال یمكن للمنطقة التعلیمیة المدرسیة القیام بتقییم أولي لطفلكم التلمیذ
فقتكم او/ أو الخدمات ذات الصلة دون الحصول أوالً على موافقتكم. إذا تمت إحالة طفلكم للتقییم، یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة طلب مو

 على التقییم خالل خمسة أیام دراسیة. 
 

  الخدمات األولیة العتماد
) بتقریر أن طفلكم مؤھل لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات IEPإذا حدث، بعد إتمام التقییم األولي، أن قام فریق برنامج التعلیم الفردي (

 ) باقتراح تقدیم خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة واقتراحIEPالخاصة، سیقوم فریق برنامج التعلیم الفردي (
) ویجب علیكم تقدیم موافقتكم قبل قیام منطقتكم التعلیمیة المدرسیة IEPإلحاق لطفلكم. أنتم تعتبرون أعضاء في فریق برنامج التعلیم الفردي (

لتعلیمیة ا، لن تتمكن المنطقة توافقوا. إذا لم ألول مرة (ة)بتقدیم خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة لطفلكم التلمیذ
 . یمكنكم أن تقبلوا أو ترفضوا المقترح بكاملھ أو(ة)المدرسیة من تقدیم خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للتلمیذ

 ) أو أي جزء وافقتم علیھ بأسرع وقت ممكن بعد قبولكم لھ.IEPجزءاً منھ. یجب أن یبدأ تقدیم برنامج التعلیم الفردي (
 

 م بتغییر في الخدمات أو اإللحاق أو إلعادة التقییمللقیا
، یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة الحصول على موافقتكم قبل قیامھا (ة)) لطفلكم التلمیذIEPبعد موافقتكم على برنامج التعلیم الفردي (

إذا رفضتم منح موافقتكم، فیقع على عاتقكم التزام االنخراط مع  2، أو القیام بإعادة تقییم.(ة)بتغییر الخدمات، أو اإللحاق الخاص بطفلكم التلمیذ
م من كالمنطقة التعلیمیة في مناقشة فاعلة لحل الخالف. إذا قمتم بمنح الموافقة على خدمات في الماضي وتریدون اآلن إلغاء الموافقة وسحب طفل

جات مدرسیة أن تطلب جلسة استماع في مكتب استئنافات التعلیم لذوي االحتیاالخدمات، یجب علیكم القیام بذلك كتابة. ال یحق للمنطقة التعلیمیة ال
 ) للحصول على تفویض لتقدیم خدمات تعلیمیة أو إلعادة تقییم طفلكم دون الحصول على موافقتكم. BSEAالخاصة (

 
 ) ألول مرةMedicaidأو  MassHealthللحصول على منافع التأمین الصحي (

 
) لدفع بعض نفقات خدمات التعلیم لذوي Medicaidأو  MassHealthمیة المدرسیة أن تستخدم التأمین الصحي العام (مسموح للمنطقة التعلی

، للتالمیذ المغطون بالتأمین الصحي العام. قبل قیام (ة)) الخاص بالتلمیذIEPاالحتیاجات الخاصة الموصى بھا في برنامج التعلیم الفردي (
ً بأنھا MassHealthباستخدام ( المنطقة التعلیمیة المجتمعیة ) ألول مرة، یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة أن تعطیكم إشعاراً مكتوبا

اإلشعار بأن خدمات التعلیم لذوي  سیخبركمستسعى للحصول على ھذه التعویضات، والحصول على موافقتكم التطوعیة المكتوبة علیھا. 
م أنتم أو أسرتكم أیة تكالیف؛ سیوضح اإلشعار أن موافقتكم لن تؤدي إلى أیة تغییرات في منافع طفلكم االحتیاجات الخاصة تقدم دائماً دون تحملك

) أو أھلیتھ لھ؛ سیصف اإلشعار المعلومات الخاصة بطفلكم التي ستتم مشاركتھا للوصول إلى تأمین MassHealthمن تأمین (
)MassHealthفي أي وقت؛ وسیوضح لكم أنھ لن تكون ھناك أیة تغییرات في خدمات وبرامج  )؛ سیذكركم اإلشعار بأن موافقتكم یمكن سحبھا

 (ة)لتلمیذا التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة التي یحصل علیھا طفلكم إذا قمتم بسحب الموافقة أو عدم تقدیمھا. إذا قمتم بتغییر محل إقامتكم أو ان
 تعلیمیة المدرسیة الجدیدة الحصول على موافقتكم مرة أخرى. أصبح مسجالً في منطقة تعلیمیة أخرى، ستطلب المنطقة ال

 
 ) من حضور اجتماعات الفریق IEPإلعفاء أعضاء من فریق برنامج التعلیم الفردي (
 إذا كان ) من حضور اجتماعات الفریق إذا وافقتم على ذلك كتابة قبل موعد االجتماع.IEPیمكن أعفاء أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي (

الفریق سیناقش مجال تخصص العضو المعفى من الحضور، یتعین على العضو المعفى من الحضور أن یقدم رأیھ كتابة قبل اجتماع الفریق. إذا 
 ).IEPلم توافقوا على السماح بإعفاء عضو الفریق من الحضور، فیجب علیھ حضور اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي (

                                                 
علومات، نرجو زید من المكما تتمتعون أیضاً بالحق في مراقبة طفلكم في برنامجھ الحالي ومراقبة البرنامج المقترح قبل حصول طفلكم على إلحاق فیھ. للحصول على م 2

 Observation of Education"مراقبة البرامج التعلیمیة بواسطة اآلباء/ة ی) المعنESEDساشوستس (والثانوي بوالیة ما االبتدائيمراجعة وثیقة إدارة التعلیم 
Programs by Parents. " 
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    CFR §300.520   AND 34                                                                                            التلمیذ(ة)؟ موافقة طلب سیتم متى   2.2
                 603 CMR 28.07 )5) 

 
، سنة 18عندما یبلغ التلمیذ سن ). 18قد بلغ مرحلة البلوغ بعد عید میالده الثامن عشر ( (ة)وفقاً لقانون والیة ماساشوستس، یكون التلمیذ

ت تتمتعون بھا كآباء إلى طفلكم البالغ، إال إذا عینتكم محكمة كأوصیاء قانونیین على طفلكم اوعلى ذلك، ستنتقل جمیع حقوق اتخاذ القرار
كتابة أنھ یرغب في مشاركة سلطة اتخاذ القرار معكم، أو أنھ یرغب في اإلبقاء على تمتعكم بسلطة اتخاذ  (ة)، أو إذا حدد طفلكم التلمیذ(ة)التلمیذ

ي الحقوق ف القرارات المتعلقة ببرنامجھ التعلیمي.  یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة إجراء مناقشة معكم أنتم وطفلكم حول تأثیر ھذا االنتقال
سن الثامنة عشر. بصفتكم آباء لتلمیذ بالغ من ذوي االحتیاجات الخاصة، ستواصلون تسلم اإلشعارات  (ة)ن بلوغ التلمیذقبل عام واحد على األقل م

یة مالمطلوبة من قبل المدرسة، وستواصلون التمتع بالقدرة على فحص سجالت طفلكم التعلیمیة، حتى ولو أن طفلكم یقوم باتخاذ القرارات التعلی
 المتعلقة بھ.

  CFR §300.519 (g) AND 34                          ؟الموافقة بمنح الخاصة االحتیاجات لذوي التعلیم لشؤون المفوض الوالد یقوم متى   2.3
603 603 CMR 28.07 )7) 

 
أو إذا كان من غیر الممكن معرفة والد(ة) أو ولي(ة) أمر التلمیذ أو تحدید مكانھ،  إدارة شؤون األطفال والعائالت،في حضانة  (ة)إذا كان التلمیذ

) مسؤولیة ضمان أن یكون ھناك شخص بالغ ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيتتحمل إدارة التعلیم  األبویةأو تم إلغاء حقوقھم 
یسمى  . ھذا الشخص(ة)صة بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة نیابة على التلمیذلیس لدیھ تضارب في المصالح، ویقوم باتخاذ القرارات الخا

) ما إذا كانت ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائي"الوالد المفوض لشؤون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة". تقرر إدارة التعلیم 
 . إذا تم تعیینھ، یتمتع الوالد المفوض لشؤون التعلیم لذوي(ة)الخاصة للتلمیذ ھناك حاجة لتعیین والد مفوض لشؤون التعلیم لذوي االحتیاجات

 . (ة)میذلاالحتیاجات الخاصة بنفس الحقوق والمسؤولیات التي یتمتع بھا الوالد الحقیقي في كل أمور التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة الخاصة بالت

   CFR §300.300)B)(4( AND 300.9 34                                                                             الموافقة؟ سحب یمكنني كیف   2.4
 

یام بذلك الق م، یجب علیكماآلن في إلغاء موافقتك ونبإعطاء موافقة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو الخدمات ذات الصلة، وترغب مإذا قمت
الخاصة بجمیع خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة، أو لخدمة بعینھا، أو إللحاق  مكتابة. یمكنك سحب موافقتك

. بعد تسلم المنطقة (ة)) الخاصة بطفلك التلمیذMedicaid) أو (MassHealthمعین، أو المتعلقة باستخدام المنطقة التعلیمیة لمنافع تأمین (
ینص على التغییر، إذا كان ھناك تغییر، في اإللحاق التعلیمي والخدمات التعلیمیة  مقوم بإرسال إشعار إلیك، ستمالتعلیمیة المدرسیة لرسالتك

الخاصة بجمیع خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة، لن  مبسحب موافقتك مقیامك للموافقة. بعد مالناتج عن إلغاءك
/ أو تقوم بعقد اجتماع لبرنامج التعلیم الفردي م) لطفلكFAPEتصبح المنطقة التعلیمیة المدرسیة مطالبة بتوفیر تعلیم عام مجاني ومناسب (

)IEP) أو وضع برنامج للتعلیم الفردي (IEPإلزالة  م. المنطقة التعلیمیة المدرسیة غیر مطالبة بتعدیل سجالت طفلك(ة)التلمیذ م) لطفلك
 الموافقة علیھا. إللغائكماإلشارات إلى خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة كنتیجة 

 
 CFR §300.301 AND 34                                        لذلك؟ اآلباء طلب عند (ة)للتلمیذ تقییم بإجراء مطالبة المدرسیة التعلیمیة المنطقة ھل   .3

603 CMR 28.04 
 

تقییماً كامالً وشامالً لتحدید إذا كان لدیھ إعاقة وأنھ مؤھل لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، إذا كان مؤھالً،  (ة)یتعین أن یتلقى التلمیذ
خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة المناسبة والتي قد تكون ضروریة لھ. اآلباء الذین لدیھم شواغل حول  للمساعدة في تحدید

ة لعمل طلب صنمو طفلھم أو لدیھم شكوك في احتمال إصابتھ بإعاقة، یمكنھم طلب إحالة طفلكم إلى التقییم األولي.  لیست ھناك حاجة الستخدام كلمات خا
یجب أن تسعى للحصول و اإلحالة للتقییم األولي. بعد تلقي مثل ھذا الطلب للتقییم األولي، یجب أن تقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة بإرسال إشعار إلى اآلباء

ان اآلباء أو الشخص تقوم بذلك فقط إذا كعلى موافقة اآلباء للقیام بالتقییم. (من النادر أن تقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة برفض القیام بتقییم أولي، وقد 
 اآلخر الذي قام بطلب ھذه اإلحالة لیس لدیھ شكوك في وجود إعاقة أو أنھ غیر قلق بشأن نمو الطفل). 

 
ل أفضل مع احتیاجات كأینما یكون ذلك مناسباً، قد تقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة أیضاً بتزوید اآلباء بمعلومات تتعلق بخدمات داعمة أخرى قد تتناسب بش

. ولكن، قد ال تقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة برفض تقییم التلمیذ الذي تمت إحالتھ للتقییم كما ھو موصوف أعاله، على أساس برنامج (ة)محددة للتلمیذ
ون یسمح بإعادة التقییم الدوریة لضمان لإلحالة المسبقة أو من أجل تجربة أنشطة دعم تدریسي أخرى أو ألي سبب آخر.  إضافة إلى ذلك، فإن القان

 من التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ومواصلة طلبھ لخدماتھ. موافقة اآلباء ستكون مطلوبة دائماً قبل عقد إعادة التقییم ھذه. (ة)استفادة التلمیذ
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                                                                                                                                                                                        المستقل"؟ التعلیمي "التقییم ھو ما   .4
 

فلكم ة المسؤولة عن توفیر التعلیم لطمؤھل ال یعمل لدى المنطقة التعلیمیة المدرسی ص ام خبیرھو تقییم یعقد بواسطة مخت )IEEالتقییم التعلیمي المستقل (
 . (ة)التلمیذ

 
) لطفلكم على حساب النفقة العامة إذا كنتم ال توافقون على التقییم الذي تجریھ المنطقة التعلیمیة IEEأنتم تتمتعون بالحق في طلب تقییم تعلیمي مستقل (

التعلیمیة المدرسیة تزویدكم بمعلومات حول أین یمكنكم الحصول على تقییم تعلیمي )، یجب على المنطقة IEEالمدرسیة. إذا طلبتم تقییم تعلیمي مستقل (
 ). IEEs) وحول متطلبات الوالیة التي تطبق على التقییمات التعلیمیة المستقلة (IEEمستقل (

                العامة؟ النفقة حساب على المستقل التعلیمي التقییم یعقد متى   4.1
 

م في ك) على حساب النفقة العامة بالكامل أو مشاركتIEEوف تتسلمون تقییم تعلیمي مستقل (سفي والیة ماساشوستس، ووفقاً لقانون الوالیة، 
روا مؤھلین سعر مخفض یعتببالنفقات إذا كنتم تستوفون متطلبات األھلیة المتعلقة بالدخل. التالمیذ المؤھلون للحصول على وجبات مجانیة أو 

) على حساب النفقة العامة.  ھناك تالمیذ أخرین یعتبروا مؤھلین لمشاركة نفقات التقییم التعلیمي المستقل IEEحصول على تقییم تعلیمي مستقل (لل
)IEEلومات، ع) وفقاً لمقیاس رسوم األشقاء. إن مشاركة معلوماتكم المالیة مع المدرسة ھي تطوعیة بالكامل من جانبكم. إذا قررتم مشاركة تلك الم

) IEE(یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة إخطاركم فوراً كتابة بمدى تأھلكم من عدمھ لتلقي تمویل كلي أو جزئي إلجراء تقییم تعلیمي مستقل 
ة الدخل ستمتد ) عبر أھلیIEE) وفقاً لألھلیة. إن حقكم في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل (IEEوالبدء في تمویل التقییم التعلیمي المستقل (

 توافق أنت علیھ. شھراً من تاریخ التقییم الذي قامت بھ المنطقة التعلیمیة المدرسیة والذي 16لمدة 
 

 مالمالیة، یجب على المنطقة التعلیمیة أن تضع بعین االعتبار طلبك معدم اإلفصاح عن معلوماتك ممتطلبات األھلیة أو اخترت واإذا لم تستوف
أیام، قد توافق المنطقة التعلیمیة المدرسیة على  5) وفقاً للقانون الفیدرالي.  في خالل IEEللتقییم التعلیمي المستقل ( للحصول على تمویل عام

) على حساب النفقة العامة، أو قد تطلب جلسة استماع لدى مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات IEEتوفیر تقییم تعلیمي مستقل (
ظھار أن التقییم الذي تم بواسطة المنطقة التعلیمیة كان شامالً ومناسباً. تتوفر مزید من التفاصیل حول التقییمات التعلیمیة ) إلBSEAالخاصة (
) ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيالتابعة إلدارة التعلیم  2001-3و 2004-1) في النصائح اإلداریة رقم IEEsالمستقلة (

)، على الرابط: ESEDمیة المدرسیة المحلیة وعلى الموقع اإللكتروني إلدارة (لدى منطقتكم التعلی
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin. 

 
على حساب النفقة العامة في كل مرة تقوم منطقتكم التعلیمیة  (ة)لطفلكم التلمیذ) واحد IEEأنتم مؤھلون للحصول على تقییم تعلیمي مستقل (

 یمكنكم القیام بإجراء تقییمات تعلیمیة مستقلة على نفقتكم الخاصة في أي وقت. المدرسیة بإجراء تقییم.

  المدرسیة التعلیمیة المنطقة بواسطة أیام 10 خالل )IEES( المستقلة التعلیمیة التقییمات نتائج اعتبار یجب   4.2
 

على حساب النفقة العامة أو شاركتم مع المنطقة التعلیمیة المدرسیة تقییماً لطفلكم  (ة)) لطفلكم التلمیذIEEإذا حصلتم على تقییم تعلیمي مستقل (
د تلقیھا لمعلومات رة أیام دراسیة بعحصلتم علیھ على نفقتكم الخاصة، یجب على منطقتكم التعلیمیة المدرسیة أن تعقد اجتماعاً للفریق في خالل عش

) الخاص IEP، التي یجب إجراءھا في برنامج التعلیم الفردي (إن وجدتالتقییم. سیقوم الفریق باعتبار نتائج التقییم وتحدید ماھیة التغییرات، 
 بالتلمیذ.  

 
 

CFR AND300.611 34  
CMR 23.00 603  

                                                                               بطفلكم؟ الخاصة التعلیمیة السجالت على اإلطالع یمكنكم متى   .5
 

 
قییمات، تتتكون السجالت التعلیمیة للتلمیذ من كشوف الدرجات الخاصة بطفلكم، والسجل المدرسي المؤقت، وتتضمن السجالت الصحیة، واالمتحانات، وال

   3طفلكم للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو برنامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. تأدیبیة، وسجالت أخرى تتعلق بأھلیةوسجل اإلجراءات ال
ین بدون التعلیمی والمسؤولینالمعلومات المحددة للھویة الشخصیة الخاصة بطفلكم ھي معلومات سریة وال یمكن اإلفصاح عنھا ألي شخص عدا المعلمین 

 م. موافقتك

                                                 
المدرسیة غیر  التعلیمیةفإن المنطقة إذا قام والد(ة) التلمیذ بإلغاء موافقتھ على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة بعد أن تم البدء في تقدیم ھذه الخدمات بالفعل،  3

 مطالبة بتعدیل سجالت التلمیذ لحذف اإلشارات إلى خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة.
 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin
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أیام من طلبكم  10على أي وجمیع سجالت التلمیذ خالل  باالطالعسنة أو أكثر) تتمتعون بالحق  14(إذا كان طفلكم یبلغ من العمر  (ة)أنتم وطفلكم التلمیذ

ً الحصول على نسخ من  4) أو جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة.IEPلذلك قبل عقد أي اجتماع لبرنامج التعلیم الفردي ( كما یمكنكم أیضا
كم التلمیذ لالمعلومات عند الطلب بتكلفة معقولة تعتمد على تكالیف إعادة إنتاج تلك النسخ. ال یحق تحمیلكم التكالیف المرتبطة بالبحث في سجالت طف

 واسترجاعھا.  
 

ً لش رح محتوى السجالت لكم. كما یمكنكم أیضاً جعل مندوبكم (مناصر، أو إضافة إلى ذلك، یمكنكم االجتماع بأحد موظفي المدرسة المؤھلین مھنیا
، إذا قمتم بمنحھ موافقة مكتوبة ومستنیرة محددة لھذا الغرض.  جمیع الحقوق (ة)استشاري، أو محامي) یفحص، ویراجع ویفسر سجالت طفلكم التلمیذ

على تلك التعلیمات  االطالع). یمكن CMR 23.00 603سجالت التلمیذ (المرتبطة بسجالت التلمیذ متضمنة في تعلیمات والیة ماساشوستس بشأن 
، أو عن طریق طلب نسخة من التعلیمات من المنطقة التعلیمیة http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.htmlعلى الرابط:  
 ). ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائين إدارة التعلیم المدرسیة أو م

 
 على الطالعبا للوالیة، والتابعین الفیدرالیین التعلیم ومسؤولي المفوضین، المدرسة وموظفي المؤھل، (ة)والتلمیذ لآلباء، فقط یسمح عامة، بصفة

 أن مدرسیةال التعلیمیة المنطقة من یطلب قد. البالغ (ة)التلمیذ أو) ة(الوالد قبل من محددة ومستنیرة مكتوبة موافقة على الحصول دون التلمیذ سجالت
 بإنفاذ تتعلق سائلم أو والسالمة بالصحة تتعلق مسائل على كرد أو محكمة ألمر كنتیجة للوالیة التابعین أو الفیدرالیین للمسؤولین المعلومات بعض تقدم

: الرابط على التلمیذ بسجالت المتعلقة المسائل من وغیره الموضوع ھذا عن مفیدة معلومات على االطالع یمكن.  القانون
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html . 

 
 
34 CFR 300.151, 300.506 – 300.518 
 AND 603 CMR 28.08 

                                الخالفات؟ حل والمدارس لآلباء یمكن كیف   .6
 

یمي ألطفالھم التالمیذ لتوفر القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المتعلقة بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة فرصاً عدیدة لآلباء للمشاركة في التخطیط التع
ق، أو امع ة)(أختلف اآلباء مع المنطقة التعلیمیة المدرسیة حول تغییرات تتعلق بالتصنیف، أو التقییم، أو اإللحاق التعلیمي الخاص بتلمیذالمعاقین. إذا 

لكم یبقى طفق، فإن القانون یوفر قائمة بالطرق المتوفرة لحل الخالف. یجب أن االمع (ة)) المقدمة للتلمیذFAPEخدمات التعلیم العام المجاني المناسب (
درسیة على مفي برنامجھ التعلیمي الحالي وإلحاقھ التعلیمي خالل أي خالف یتعلق باإللحاق أو الخدمات، إال إذا وافقتم أنتم والمنطقة التعلیمیة ال (ة)التلمیذ

 .تأدیبيكنتیجة إلجراء تغیّر خالف ذلك، أو أن إلحاق طفلكم قد 
 

 الطرق البدیلة التي یمكنكم أنتم والمنطقة التعلیمیة المدرسیة إتباعھا لحل الخالفات. فیما یلي

 المحلیة العامة المدرسة مسؤولي إلى الخالف إحالة   6.1
 

كخطوة أولى لحل الخالف الخاص بكم، یمكنكم االتصال بمدیر مدرستكم، أو إداري شؤون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، أو المدیر 
 كتابة رسالة توضح الموقف الذي یثیر شواغلكم. ،لمراقب الخاص بكم لطلب المساعدة. من الممارسات الجیدةا

    )ESED( ماساشوستس بوالیة والثانوي االبتدائي التعلیم بإدارة الخاص المشكالت حل نظام استخدام   6.2
 

التابع )PRSبمكتب أنظمة حلول المشكالت (من خارج منطقتكم التعلیمیة المدرسیة، یمكنكم االتصال  للمساعدةإذا شعرتم أنكم بحاجة 
، الستخدام "نظام حل المشكالت/ 781-338-3700)، على رقم الھاتف ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيإلدارة التعلیم 

Problem Resolution System على الرابط: " التابع للوالیة والمشروحhttp://www.doe.mass.edu/pqa/prs/ یمكنكم .
) حول أیة مخالفات لقانون التعلیم الفیدرالي أو قانون التعلیم بالوالیة، أو الحصول PRS( أنظمة حلول المشكالترفع شكوى لدى مكتب 

)، لحل المشكلة بصورة غیر رسمیة. إذا رغبتم في إجراء تحقیق PRS( أنظمة حلول المشكالتعلى مساعدة من أحد موظفي مكتب 
 أنظمة حلول المشكالت)، یتعین علیكم تقدیم شكواكم كتابة. سیقوم طاقم مكتب PRS( أنظمة حلول المشكالترسمي بواسطة مكتب 

)PRSبیان یوضح سبب شواغلكم، ومحاولتكم تياآلالمكتوبة على  ) بمساعدتكم في إعداد الشكوى وتقدیمھا. یتعین أن تحتوي شكواكم :
لحل المشكلة، واإلجراءات التي تعتقدون أنھ على المدرسة اتخاذھا لحل الشكوى موضع شواغلكم، وكذلك توقیعكم ومعلومات االتصال 

واسم المدرسة. ومسائل  /ھاالسكن الخاص بھوعنوان  (ة)، یجب علیكم تقدیم اسم التلمیذةمحدد (ة)الخاصة بكم. إذا كانت شكواكم عن تلمیذ
) PRS( أنظمة حلول المشكالتأن تكون قد حدثت في فترة ال تزید عن عام واحد من تاریخ تسلم مكتب  یتعینولكن موضوع شكواكم، 

)، یجب علیكم أیضاً إرسال PRS( أنظمة حلول المشكالتلشكواكم. إذا اخترتم تقدیم شكوى رسمیة لدى نظام حل المشكالت التابع لمكتب 

                                                 
نة یحد ضاطالق أو مرسوم بالح یحق للمنطقة التعلیمیة المدرسیة الحد من إمكانیة الوصول إلى سجالت التلمیذ فقط إذا كان لدیھا مستند قانوني مثل أمر بعدم التعرض أو 4

 من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتلمیذ.  

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html
http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/
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) بحل PRS( أنظمة حلول المشكالتموضوع الشكوى. سیقوم مكتب  تتضمن نسخة من شكواكم المكتوبة إلى المنطقة التعلیمیة المدرسیة
 یوماً وسیرسل لكم نسخة من نتائج التحقیقات والقرار. 60شكواكم خالل 

 
) لن تمنعكم من استخدام الطرق األخرى، مثل التحدث مع منطقتكم PRS( تنظمة حلول المشكالأإن تقدیمكم شكوى رسمیة لدى مكتب 

لدى مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة  عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبةالتعلیمیة المدرسیة المحلیة، أو 
إذا طلبتم عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة، فإن الشكوى التي تقدمتم بھا من خالل نظام حل  5(مشروح أدناه) لحل شكواكم.

 المشكالت سیتم وضعھا جانباً لحین انتھاء جلسة االستماع الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبة.
 

  طلب تعیین وسیط محاید.   6.3
 

یمكن ترتیب  ھي خدمة تقدم بواسطة شخص محاید مدرب على قانون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة وعلى طرق التفاوض. 6الوساطة
ین اآلباء والمدارس حول أمور تتعلق بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، حتى ولو تم تقدیم شكوى عبر نظام الوساطة كلما كان ھناك خالف ب

یقوم الوسیط بمساعدة اآلباء والمنطقة التعلیمیة المدرسیة في التحدث عن  ).PRS( نظمة حلول المشكالتأحل المشكالت التابع لمكتب 
. المناقشات التي تتم أثناء الوساطة ھي مناقشات سریة وال یمكن استخدام أي شيء قیل من قبل أحد خالفاتھم والوصول لتسویة یقبلھا الطرفان

ق االطرفین الحقاً إذا أصبح الخالف محل جلسة استماع رسمیة أو أحیل التخاذ إجراءات قانونیة. بعد التوصل إلى اتفاق، سیتم وضع ھذا االتف
 فین، وقد تكون لھ قوة اإلنفاذ القانوني بواسطة محكمة.في صیغة مكتوبة، وسیوقع بواسطة كال الطر

 
 )، على رقم الھاتفBSEAیمكن ترتیب الوساطة عن طریق االتصال بمكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (

وماً من تسلم طلب الوساطة. ی 30. سیقوم الوسیط بتحدید موعد لالجتماع معكم ومع المنطقة التعلیمیة المدرسیة خالل 4750-397-781
سیتم عقد االجتماع في توقیت ومكان یناسبان الجمیع. المشاركة في الوساطة تطوعیة، وعلى ذلك، یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة 

 واآلباء الموافقة على المشاركة في الوساطة. ال توجد رسوم لھذه الخدمة. 
 

)، على رقم BSEAل الوساطة من مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (تتوفر المزید من المعلومات حول طریقة عم
 Frequently Asked Questions"األسئلة المتكررة حول الوساطة/، كما تتوفر في مطبوعات المكتب:  781-397-4750الھاتف 

about Mediation "7 " توضیح عملیة الوساطة/وExplanation of Mediation.8" 

       القرار اجتماع في والمشاركة الواجبة القانونیة لإلجراءات استماع جلسة عقد طلب   6.4
 

للحصول على مسؤول استماع محاید ونزیھ لالستماع إلى  وا أنتم والمنطقة التعلیمیة المدرسیة من حل خالفكم، فأنتم إذن مؤھلوننإذا لم تتمك
جلسة االستماع ھذه تعقد بواسطة مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي  طرفي الخالف، واالستماع إلى الشھادات، وفحص األدلة، واتخاذ قرار.

سة االستماع التابع لمكتب شؤون استئنافات ) وتسمى جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة. مسؤول جلBSEAاالحتیاجات الخاصة (
) ھو شخص مدرب على قانون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ویجب أال یكون لھ أي صالت BSEAالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (

 شخصیة أو مھنیة بكم أو بأي شخص آخر طرف في ھذا الخالف.
 

)؛ أو IEPsالخالفات المتعلقة باألھلیة؛ أو التقییم؛ أو برامج التعلیم الفردي ( یة الواجبةجلسة االستماع الخاصة باإلجراءات القانونستعتبر 
)؛ تدابیر التعلیم لذوي FAPEقرارات اإللحاق التعلیمي، بما في ذلك القرارات الناتجة عن إجراء تأدیبي؛ أو التعلیم العام المجاني المناسب (

 یجب علیكم أن تتقدموا بطلب عقد جلسةقین. اللقانون الفیدرالي أو قانون الوالیة للتالمیذ المع االحتیاجات الخاصة؛ أو الحمایة اإلجرائیة
باألحداث التي تمثل أساس شكواكم. یمكن تمدید الفترة الزمنیة ھذه إذا أمكنكم  9معرفتكم افتراضاالستماع خالل عامین من موعد معرفتكم أو 
أنھا حلت المشكلة موضع شكواكم أو أن المنطقة  ادعتالمنطقة التعلیمیة المدرسیة  ألناستماع إثبات انكم قد منعتم من تقدیم طلب عقد جلسة 

 لكم.  التعلیمیة المدرسیة حجبت عنكم معلومات معینة مطلوبة من قب
 

ً طلبالتعلیمیة المدرسیة تقدیم  لمنطقتكمأو یحق لكم  ً مكتوب ا مع الطرف اآلخر وإرسال نسخة  10لعقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة ا
) للحصول على جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة. قام مكتب BSEAإلى مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (

                                                 
و مراجعة ، نرجعلى مقارنة حول كیفیة قیام نظام حل المشكالت بحل شكوى مقابل كیفیة حل الشكوى من خالل عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة لالطالع 5

 .http://www.doe.mass.edu/sped/docs.htmlالرابط التالي: 
)، على ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيیمكن اإلطالع على وصف لعملیة الوساطة على الموقع اإللكتروني إلدارة التعلیم  6

 . /http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediationالرابط:
7 http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-

faqs.html.  
8 http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc  
 معرفتكم" تذكركم بمسؤولیتكم المتعلقة بضرورة معرفتكم بالبرنامج التعلیمي لطفلكم. افتراضالعبارة "أو  9

-http://www.mass.gov/anf/hearings-and-als/bureauappe-ofیمكن اإلطالع على معلومات عن طلب عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة على الرابط:  10
special-education-appeals-bsea/due-process-hearings/ . 

http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/due-process-hearings/
http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/due-process-hearings/
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/due-process-hearings/
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والتي یمكنكم استخدامھا، أو یمكنكم  11استمارة طلب عقد جلسة استماع بعمل  )BSEAشؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (
 تكتابة رسالتكم الخاصة بدالً من استخدام االستمارة، ولكن یجب علیكم التأكد من تضمین اسم التلمیذ(ة)، وعنوان محل اإلقامة (أو معلوما

سة التلمیذ(ة)؛ وصفاً للمشكلة التي تثیر شواغلكم، بما في ذلك حقائق محددة تتعلق بالمشكلة؛ مشرداً)؛ اسم مدر (ة)االتصال إذا كان التلمیذ
 والحل المقترح للمشكلة. نرجو مالحظة أن جلسة االستماع ستقتصر على المسائل المحددة في الشكوى.

 
تعلیمیة المدرسیة (أو طرف آخر في الشكوى) وإرسال یجب علیكم إرسال طلب عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة إلى المنطقة ال

). إذا كانت الشكوى موضع جلسة االستماع ال تقدم معلومات BSEAنسخة إلى مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (
لیم لذوي االحتیاجات الخاصة یوماً. سیقوم مكتب شؤون استئنافات التع 15خالل  كفایتھاكافیة، یمكن للطرف الخصم االعتراض على 

)BSEA أیام من تاریخ االعتراض. یمكن إضافة معلومات إضافیة إلى الشكوى إذا وافق الطرف  5) بتقریر ما إذا كانت الشكوى كافیة خالل
طار الزمني ستتم إعادة اإل  الخصم أو إذا صرح بذلك مسؤول جلسة االستماع. إذا تمت إضافة مسائل أخرى إلى الشكوى في وقت الحق،

 لجلسة االستماع من البدایة.
 

ال سإذا لم یكن ھناك اعتراض على كفایة الشكوى، ستستمر عملیة جلسة االستماع. إذا لم تكن المنطقة التعلیمیة المدرسیة قد قامت بالفعل بإر
إلیكم بخصوص المسألة التي تشتكون منھا، إذن یتعین على المنطقة التعلیمیة المدرسیة أن ترسل إلیكم رداً مكتوباً على  إشعار مسبق مكتوب

  .   جلسة االستماع الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبةأیام تقویمیة من تاریخ تسلم طلب عقد  10الشكوى خالل 
 

لد(ة) یجب على الوا، جلسة االستماع الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبةبتقدیم طلب عقد  رسیةالمنطقة التعلیمیة المد قامت إذا ملحوظة:
 أیام تقویمیة من تاریخ تسلم طلب عقد جلسة االستماع، ومعالجة المسائل التي أثارتھا المنطقة التعلیمیة المدرسیة بالتحدید.   10خالل  الرد

 
یوماً للعمل معكم من أجل  30لإلجراءات القانونیة الواجبة، یتوفر لدى المنطقة التعلیمیة المدرسیة مدة بعد تقدیمكم لطلب عقد جلسة استماع 
  12حل الخالف قبل عقد جلسة االستماع.

 
.  نیة المتبعةیوماً تقویمیاً من تاریخ تسلم شكواكم المتعلقة باإلجراءات القانو 15المنطقة التعلیمیة المدرسیة مطالبة بعقد اجتماع للقرار خالل 

) الذین سیحضرون االجتماع. یجب أن یحضر IEPستقرر المنطقة التعلیمیة المجتمعیة معكم أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي ( 13
میة یاالجتماع شخص ما من المنطقة التعلیمیة المدرسیة الخاصة بكم، یمكنھ اتخاذ قرارات تتعلق ببرامج طلفكم التعلیمي. محامي المنطقة التعل

 یحضر إال إذا كان لدیكم محام سیحضر االجتماع معكم. ال قد المدرسیة 
 

م أنتم قررت أو إذاالمنطقة التعلیمیة المدرسیة، كتابة، على عدم عقد االجتماع وإال إذا وافقتم أنتم  علیكم المشاركة في اجتماع القراریجب 
  ر، فلن تستمر جلسة االستماع.رفضتم المشاركة في اجتماع القرا. إذا عملیة الوساطة والمنطقة التعلیمیة المدرسیة استخدام

 
یوماً بعد  15إذا كانت لدیكم الرغبة في حضور االجتماع، ولكن المنطقة التعلیمیة المدرسیة ترفض أو تؤخر عقد اجتماع القرار أكثر من 

سة استماع، یمكنكم عندئذ أن تطلبوا من مسؤول جلسة االستماع أن یستمر في إجراءات جلسة االستماع. إذا قمتم تسلم إشعار طلبكم لعقد جل
 30المنطقة التعلیمیة المدرسیة لم تحل الشكوى المتعلقة باإلجراءات القانونیة الواجبة بالطریقة التي ترضیكم خالل بحضور االجتماع، ولكن 

 . جلسة االستماع الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبةیتعین إذن أن تستمر إجراءات عقد یوماً من تقدیمكم للشكوى، ف
 

 األحداث التالیة: يقع أحدتتنتھي عملیة اتخاذ القرار عندما 

 عندما تتفقون أنتم والمنطقة التعلیمیة المدرسیة، كتابة، على إنھاء فترة اتخاذ القرار؛  •
 یوماً المخصصة التخاذ القرار؛  30عند نھایة فترة الـ •
 عند انتھاء الوساطة: أو •
عندما تقومون أنتم وأحد مسؤولي المنطقة التعلیمیة المدرسیة بتوقیع وثیقة توضح موافقتكم على حل الخالف. یعتبر ذلك "بیان  •

في  إذا دخلتم أنتم والمنطقة التعلیمیة المدرسیة . الحظ أنھباالتفاق" ویمكن تفعیلھ بواسطة محكمة فیدرالیة أو محكمة تابعة للوالیة
ایام عمل من تاریخ قیامكم أنتم  3اتفاق كنتیجة الجتماع القرار، یمكنكم أنتم أو المنطقة التعلیمیة المدرسیة إلغاء القرار خالل 

 والمنطقة التعلیمیة المدرسیة بتوقیع االتفاق. 

                                                 
11 form/download-request-https://www.mass.gov/doc/hearing 
 یوماً. 30فترة الـ  انقضاءإذا اتفقتم أنتم والمنطقة التعلیمیة المدرسیة على الوساطة، یمكنكم الموافقة على استمرار الوساطة بعد  12
 .جبةغیر المطلوب عقد جلسة اتخاذ القرار إذا كانت المنطقة التعلیمیة المدرسیة ھي التي طلبت عقد جلسة االستماع لإلجراءات القانونیة الوامن  13

http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc
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 الواجبة القانونیة باإلجراءات الخاصة االستماع جلسة عملیة خالل المحایدة االستماع جلسة مسؤول إلى دلیلكم إحضار  6.5
 

) بتحدید BSEAمون بشكوى حول اإلجراءات القانونیة الواجبة، یقوم مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (دعندما تتق
وتزویدكم بمعلومات مفصلة عن عملیة جلسة االستماع، وقائمة بالمحامین تاریخ لجلسة االستماع، وتعیین مسؤول لجلسة االستماع، 

 والمناصرین المجانیین أو ذوي التكلفة المخفضة، والذین یمكنكم االتصال بھم للحصول على مساعدة.
 

یم یة بإحضار األدلة وتقد، ستقومون أنتم والمنطقة التعلیمیة المدرسجلسة االستماع الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبةخالل عملیة 
). في أي BSEAشھادات الشھود لمسؤول جلسة االستماع المحایدة التابع لمكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (

 لي:ی جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة، بما في ذلك جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة، یمكنكم القیام بما

 مصاحبة، وتلقي النصیحة، وتمثیلكم من قبل محام و/ أو مناصر؛ •
 إلى جلسة االستماع؛ (ة)إحضار طفلكم التلمیذ •
 جعل جلسة االستماع مفتوحة للعامة؛ •
 تقدیم األدلة مثل المستندات والتقاریر؛  •
 الشھود بأمر قضائي، لحضور جلسة االستماع واإلجابة على األسئلة؛  استدعاءطلب أو  •
على أیة أدلة ستستخدم في جلسة االستماع قبل خمسة أیام على األقل من موعدھا، والطلب من مسؤول جلسة  االطالع •

 االستماع أن یستبعد أیة أدلة لم تتطلعون علیھا؛ و
ة في نتائج جلسة االستماع للحقائق والقرار دون تحملكم أیة نالحصول على سجل مكتوب یحتوي على كل كلمة متضم •

مكتوبة أو، حسب اختیاركم، بصیغة إلكترونیة. للحصول على سجل مكتوب  ةویحق لكم طلب ھذا السجل بصیغ تكلفة،
 لجلسة االستماع، یجب علیكم تقدیم طلبكم كتابة.

 
یمكن الحصول على معلومات إضافیة عن جلسات االستماع لإلجراءات القانونیة الواجبة من مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي 

، أو من الموقع اإللكتروني للمكتب على الرابط:  781-397-4750)، على رقم الھاتف BSEAتیاجات الخاصة (االح
http://www.mass.gov/dala/bsea . 

 
التابعة لمكتب شؤون استئنافات 15.قواعد جلسات االستماع 14قانون اإلجراءات اإلداریة لوالیة ماساشوستس، ولتعقد جلسات االستماع وفقاً 

ً من نھایة فترة اتخاذ  45) یجب على مسؤول جلسة االستماع إصدار قرار نھائي خالل BSEAالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ( یوما
لسة سیقوم مسؤول ج  ة أعاله، إال إذا وافق مسؤول جلسة االستماع على تمدید الفترة الزمنیة بناء على طلب أي من الطرفین.المشروحالقرار 

بقرار  اللتزامااالستماع بإرسال نسخة من القرار إلیكم وإلى المنطقة التعلیمیة المدرسیة. یجب على كل من اآلباء والمنطقة التعلیمیة المدرسیة 
 ة االستماع. مسؤول جلس

 
ً قد تلقى تعلیم (ة)إن قرار مسؤول جلسة االستماع المتعلق بما إذا كان طفلكم التلمیذ ً مجان اً عام ا ً مناسب ا ) یجب أن یعتمد على نتائج FAPE( ا

في تلبیة  قد أخفقتتفید بأن حقوق طفلكم في التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة قد تم انتھاكھا، أو الحكم بأن المنطقة التعلیمیة المدرسیة 
وفقاً لقوانین وأحكام التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. إذا كانت لدیكم شكوى تتعلق بانتھاك إجراءات  (ة)األخرى تجاه طفلكم التلمیذ التزاماتھا

باع ، أو اإلخفاق في إتالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (مثل اإلخفاق في عقد اجتماع مناسب للفریق، أو اإلھمال في االحتفاظ بالسجالت
إذا كان اإلخفاق في إتباع  فقط) FAPEلم یتلق تعلیم عام مجاني مناسب ( (ة)الزمنیة)، قد یجد مسؤول جلسة االستماع أن طفلكم التلمیذاألطر

 اإلجراءات: 

 )؛FAPEفي الحصول على تعلیم عام مجاني مناسب ( (ة)یتعارض مع حقوق طفلكم التلمیذ •
 ؛ أو(ة)قدرتكم على المشاركة في القرارات المتعلقة بتعلیم طفلكم التلمیذیتعارض بشدة مع  •
 من منفعة تعلیمیة. (ة)یحرم طفلكم التلمیذ •

 
اصة خإن قرار مسؤول جلسة االستماع یعتبر قراراً نھائیاً وال یمكن إعادة اعتباره بواسطة مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات ال

)BSEAوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائية بواسطة إدارة التعلیم )، أو تغییرESEDعلنیة ت جلسات االستماع ھي قرارات ا). قرار
  16)، على الرابط: BSEAلمكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ( ياإللكترونوتتوفر على الموقع 

rulings-and-decisions-https://www.mass.gov/bsea. 

                                                 
14 M.G.L. c.30A 
15 http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc.  
 یتم نشر قرارات جلسات االستماع بعد حذف المعلومات التي تسمح بالتعرف على ھویة التلمیذ.  16

http://www.mass.gov/dala/bsea
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc
https://www.mass.gov/bsea-decisions-and-rulings
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc
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            للوالیة تابعة محكمة أو فیدرالیة محكمة لدى االستماع جلسة قرار استئناف   6.6
 

حكمة مإذا كان إما الوالد(ة) أو المنطقة التعلیمیة المدرسیة، ال یتفق مع قرار مسؤول جلسة االستماع، فیمكنھ السعي لمراجعة القرار بواسطة 
 یوماً من تاریخ القرار.  90فیدرالیة أو محكمة تابعة للوالیة. یجب أن یقدم مثل ھذا الطلب للمراجعة في خالل 

 CFR §300.517 34                                                                                                                      المحامون رسوم   6.7
 
یتحمل كل طرف مسؤولیة دفع مصاریف المحامي الخاص بھ إال إذا قررت المحكمة خالف ذلك. إذا حصلتم على نتیجة لصالحكم في قرار 

تقرر المحكمة أن تقوم المنطقة التعلیمیة المدرسیة بدفع رسوم معقولة كتكلفة لمحامیكم. الحظوا  17لجلسة االستماع أو قرار محكمة، فقدمكتوب 
 في مداولة قضیتكم بعد قیام المنطقة التعلیمیة بتقدیم عرضاً للتسویة  يالمنقضالحصول على ھذه الرسوم عن الوقت  أنكم لن تتمكنوا من

 أیام أو أكثر قبل تاریخ عقد جلسة االستماع،   10المنطقة التعلیمیة بتقدیم عرضاً مكتوباً للتسویة خالل  إذا قامت •
 أیام، و 10إذا لم تقوموا بقبول العرض خالل  •
 إذا كانت نتائج جلسة االستماع لیست أفضل من عرض التسویة. •

 
لزم المحكمة محامیكم بدفع المصروفات القانونیة إلى المنطقة التعلیمیة إذا حصلت منطقتكم التعلیمیة المدرسیة على قرار لصالحھا، قد ت

إذا وجدت المحكمة أن محامیكم قد تقدم بشكوى أو واصل المرافع بعد علمھ بأن الشكوى لیس لھا أساس واقعي، أو أنھا غیر المدرسیة، 
یضاً بإلزامكم أو إلزام محامیكم بدفع المصروفات القانونیة إذا معقولة، أو عابثة، أو تم تقدیمھا لغرض غیر مناسب. كما قد تقوم المحكمة أ

كان طلبكم لعقد جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة أو أن السبب الالحق للتصرف تم تقدیمھ لغرض غیر مناسب، مثل المضایقة، أو 
 إحداث تأخیر غیر ضروري، أو لزیادة تكالیف المداولة بطریقة كبیرة.

 

 المصاریف نع تعویضكم المدرسیة التعلیمیة منطقتكم على یتعین أنھ وتعتقدون خاصة مدرسة في (ة)التلمیذ طفلكم بإلحاق قمتم إذا مسؤولیاتكم ھي ما  .7
 الدراسیة؟

34 CFR §300.148    
  

 (ة)، ویقرر الوالد(ة) إلحاق التلمیذ(ة)) للتلمیذFAPE(ھناك بعض المناسبات التي یعتقد فیھا الوالد(ة) بأن المدرسة العامة ال تقدم تعلیم عام مجاني مناسب 
بمدرسة خاصة على نفقتھ الخاصة في أي وقت. ولكن، إذا كان الوالد(ة) یعتقد أن المدرسة  (ة)بمدرسة خاصة. یمكن للوالد(ة) أن یقوم بتسجیل طفلھ التلمیذ

الخاصة، یجب على الوالد(ة) أن یخطر المنطقة التعلیمیة المدرسیة باعتراضاتھ في المدرسة  (ة)العامة یجب أن تكون مسؤولة عن تكالیف تعلیم التلمیذ
)، ویخطر المنطقة التعلیمیة المدرسیة بنیتھ IEPوبرنامجھ التعلیمي، وأن یرفض برنامج التعلیم الفردي ( (ة)) للتلمیذIEPعلى برنامج التعلیم الفردي (

). یجب على BSEAجلسة استماع من مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (وتسجیلھ في مدرسة خاصة، ویطلب  (ة)لنقل التلمیذ
أیام  10من المدرسة العامة إما شفویاً في آخر اجتماع للفریق قبل النقل، أو كتابة خالل  (ة)الوالد(ة) إخطار المنطقة التعلیمیة المدرسیة قبل نقل التلمیذ

 من المدرسة.  (ة)عمل على األقل قبل نقل التلمیذ
 

في مدرسة خاصة إذا قامت المنطقة التعلیمیة المدرسیة بتوفیر تعلیم عام مجاني  (ة)المنطقة التعلیمیة المدرسیة غیر مطالبة بدفع تكالیف مداومة التلمیذ
 یوفر تعلیم عام مجاني مناسب (ة)التلمیذ . إن الخالفات بین اآلباء والمنطقة التعلیمیة المدرسیة حول ما إذا كان برنامج(ة)) للتلمیذFAPEمناسب (

)FAPEیقة. ث)، وطلب التعویض المالي عن تكلفة البرنامج الخاص، یمكن حلھا عبر اإلجراءات القانونیة الواجبة التي تمت مناقشتھا سابقاً في ھذه الو
). إذا وجد FAPEتعلیم عام مجاني مناسب ( (ة)ت للتلمیذسوف یقوم مسؤول جلسة االستماع یتحدید ما إذا كانت المنطقة التعلیمیة المدرسیة قد وفر

)، وأنكم قد اتبعتم الخطوات المذكورة FAPEتعلیم عام مجاني مناسب ( (ة)توفر لطفلكم التلمیذلممسؤول جلسة االستماع أن المنطقة التعلیمیة المدرسیة 
، ة)(ستماع، بعد الوضع بعین االعتبار كافة الظروف المحیطة بعملیة نقل التلمیذأعاله، وأن اإللحاق بالمدرسة الخاصة كان مناسباً، یمكن لمسؤول جلسة اال

 أن یطلب من المنطقة التعلیمیة المدرسیة تعویضكم عن كل تكالیف اإللحاق بالمدرسة الخاصة أو عن جزء منھا.

                                                 
 ) أن یقوم بتقریر منح رسوم المحامي.BSEAال یمكن لمسؤول جلسة االستماع التابع لمكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ( 17
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 CFR 34                                                                    الثانویة؟ المدرسة من (ة)التلمیذ طفلكم انتقال لتخطیط بھ القیام یتعین الذي ما   .8
§300.43 

   
من مرحلة المدرسة إلى فرص ما بعد المدرسة سوف یسھل قدرات طفلكم على المشاركة الناجحة في األنشطة مثل التعلیم  (ة)إن التخطیط النتقال التلمیذ

تماماتھ، ھما بعد الثانوي، والعمل، والمجتمع، والحیاة كشخص بالغ. یتعین أن یعتمد التخطیط لالنتقال على نواحي القوة لدى طفلكم، وتفضیالتھ، وا
سنة، ویجب مناقشتھ كل عام في اجتماع الفریق. یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة ان تناقش  14ب أن یبدأ عندما یبلغ طفلكم سن واحتیاجاتھ، ویج

 لومة الدراسةب، ویجب أن تضع بعین االعتبار أھداف طفلكم بعد إتمام المرحلة الدراسیة والتخرج بد18(ة)احتیاجات طفلكم االنتقالیة معكم ومع التلمیذ
لتسجیل نتائج ھذه المناقشة السنویة.  19استمارة تخطیط االنتقالسنة. یجب على المنطقة التعلیمیة المدرسیة استخدام   22الثانویة العادیة أو وبلوغھ سن 

أھداف قابلة للقیاس لمرحلة ما بعد الدراسة الثانویة، مقاصد وخدمات تعتمد على التقییم المناسب ) IEP( (ة)یجب أن یتضمن برنامج التعلیم الفردي للتلمیذ
 إلعاقتھ وحاجاتھ االنتقالیة.

 
على  لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. یجب (ة)إن التخرج بدبلومة عادیة للدراسة الثانویة یعتبر تغیر في اإللحاق وھو ینھي أھلیة التلمیذ

بدبلومة عادیة للدراسة الثانویة، وإذا ما كان سیتخرج. یجب أن  (ة)المنطقة التعلیمیة المدرسیة ضرورة إخطاركم بالموعد المتوقع لتخرج طفلكم التلمیذ
 . (ة)تتم ھذه المناقشة خالل اجتماع الفریق بما ال یقل عن عام واحد قبل تخرج التلمیذ

 CFR §300.530 34                                                                                   ؟اقً مع تلمیذً  ضد تأدیبیة إجراءات اتخاذ للمدرسة یمكن كیف   .9
 

ویة، طباعة ثانیجب أن یكون لدى المدارس العامة إجراءات ومعاییر لضمان توفیر بیئة تعلیمیة آمنة للتالمیذ. یتوقع من المدارس، ویطلب من المدارس ال
واقعة سوء سلوك أو انتھك قواعد االنضباط السلوكي  (ة)إذا أرتكب التلمیذ قواعد االنضباط الخاصة بھا حتى یعرف التالمیذ السلوكیات المتوقعة منھم.

 فة.   . یتعین أن تكون اإلجراءات التأدیبیة عادلة ومنص(ة)للمدرسة، فیحق للمدرسة أن تتخذ إجراًء تأدیبیاً ضد التلمیذ
  

أیام. قبل أي  10عن الدراسة أو فصلھ من المدرسة ألسباب تأدیبیة لمدة قصیرة، والتي ال یتعین أن تزید عن  (ة)بصفة عامة، یمكن توقیف أي تلمیذ
بالمخالفة التي ارتكبھا ویجب منحھ الفرصة لسرد وجھة نظره الخاصة بالواقعة. في خالل الفصل التأدیبي  (ة)فصل أو توقیف، یتعین إخطار التلمیذ

ق من امع (ة)قین. عندما یتم فصل تلمیذاغیر المعالإال إذا كانت تقوم بذلك للتالمیذ  (ة)قاالمع (ة)القصیر، غیر مطلوب من المدرسة أن تقدم تدریساً للتلمیذ
منھج لاخدمات تعلیمیة تسمح لھ بمواصلة المشاركة في  (ة)أیام متراكمة خالل العام الدراسي، یجب أن یتلقى التلمیذ 10لمدة أكثر من  اإللحاق المدرسي

 (ة)یذي التلممالتعلیم العام والتقدم تجاه تحقیق األھداف المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بھ. یجب على مسؤولي المدرسة التشاور مع أحد معل
خالل العام الدراسي، وأن تتواصل  (ة)للفصل التأدیبي للتلمیذ 11على األقل لتحدید الخدمات الضروریة. یجب أن تبدأ ھذه الخدمات في الیوم الدراسي الـ

 ھذه الخدمات خالل فترة الفصل التأدیبي.
 

الذین وجد أنھم مؤھلون لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات للتالمیذ من ذوي اإلعاقات  یجب على المدرسة ضرورة إتباع قواعد تأدیبیة خاصة
 ESED(.21والثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيإلدارة التعلیم یوجد جدول یصف تشغیل ھذه القواعد التأدیبیة على الموقع اإللكتروني  20الخاصة.

ألسباب  (ة)أیام متصلة، أو إذا تم فصل التلمیذ 10التعلیمي الحالي لمدة أكثر من  22من إلحاقھ (ة)تطبق ھذه القواعد التأدیبیة الخاصة فور فصل التلمیذ
أیام إجماالً في أي عام دراسي، مع وجود نمط من الفصل لسلوكیات مشابھة. یجب على المدرسة إخطاركم بأسرع وقت ممكن عند  10تأدیبیة ألكثر من 

 أیام، وتزویدكم لنسخة من ھذا اإلشعار. 10یمي ألكثر من من إلحاقھ التعل (ة)اتخاذ قرار بفصل طفلكم التلمیذ
 

أیام من قرار المدرسة بتطبیق اإلجراء التأدیبي. في ھذا االجتماع، الذي  10) الخاص بالتلمیذ خالل IEPیجب أن یجتمع فریق برنامج التعلیم الفردي (
) ما إذا كان سوء السلوك كان بسبب إعاقة IEPق برنامج التعلیم الفردي (یسمى "اجتماع تحدید العالقة"، ستقومون أنتم واألعضاء األخرین في فری

) الخاص IEP( وفقاً لبرنامج التعلیم الفردي (ة)، أو لھ عالقة مباشرة بھا، أو كان نتیجة مباشرة لفشل المدرسة في تقدیم الخدمات المطلوبة للتلمیذ(ة)التلمیذ
) الوضع بعین االعتبار المعلومات ذات الصلة IEPم واألعضاء األخرین في فریق برنامج التعلیم الفردي (. في خالل تحدي العالقة، یجب علیكم أنت/ھابھ

، ومالحظاتكم ومالحظات المعلم حول سلوك طفلكم، وأیة معلومات /ھا) الخاص بھIEP، بما في ذلك برنامج التعلیم الفردي ((ة)من ملف طفلكم التلمیذ
 بالموضوع.مھمة تقومون بتقدیمھا وتتعلق 

 
)، في IEPلم یكن بسبب إعاقتھ أو یتعلق مباشرة بھا، أو بسبب الفشل في التطبیق المناسب لبرنامج التعلیم الفردي ( (ة)إذا قرر الفریق أن سلوك التلمیذ

 نفس المخالفة، ولنفس الفترة الزمنیة.  ارتكبواقین الذین اق بنفس أسلوب تأدیب التالمیذ غیر المعاالمع (ة)ھذه الحالة یجب تأدیب التلمیذ

                                                 
 لحضور اجتماعات الفریق لمناقشة أھداف ما بعد المرحلة الثانویة والمرحلة االنتقالیة. (ة)التلمیذیجب دعوة   18
19    http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.docx 
السلوك محل التساؤل،  إذا، تم قبلة أیضاً على بعض التالمیذ الذین لم تضح أھلیتھم لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. تنطبق القواعد التأدیبیة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاص 20

؛ إذا عبر المعلم أو غیره من موظفي المدرسة (ة)لدیھ إعاقة، وقدمھا إلى موظف إداري أو إشرافي أو لمعلم التلمیذ (ة)أن یكون التلمیذ احتمالیةأن قام الوالد(ة) بإبداء شواغلھ كتابة بخصوص 
لتقییم الذي لم إلى ا /ھاقد تمت إحالتھ (ة)لى مدیر التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو غیره من الموظفین اإلشرافیین، أو إذا كان التلمیذع، مباشرة (ة)عن شواغلھم حول النمط السلوكي للتلمیذ

من قبل على أنھ  (ة)تلمیذد العد تنطبق علیھ. ال تنطبق القواعد التأدیبیة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة إذا رفض الوالد(ة) الموافقة على التقییم، وإذا تم تحدیمنھ بعد، فإن ھذه القوا االنتھاءیتم 
 ذات الصلة.   ذوي االحتیاجات الخاصة والخدماتغیر مؤھل لخدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، أو إذا قام الوالد(ة) بإلغاء موافقتھ على خدمات التعلیم ل

21 http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc  
 ).IEP) وھو المكان الذي ستقدم فیھ خدمات برنامج التعلیم الفردي (IEPتحدید اإللحاق بواسطة فریق برنامج التعلیم الفردي (یتم  22

http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.docx
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc
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والخدمات التعلیمیة  (ة)) الذي سیلحق بھ التلمیذIAESالتعلیمي البدیل المؤقت ( اإللحاق یحدد) أن IEPولكن، یتعین على فریق برنامج التعلیم الفردي (
من مواصلة تلقي  (ة)والذي سیمكن التلمیذ (ة)حاق الحالي للتلمیذ) ھو إلحاق یختلف عن اإللIAESالتي سیتم تقدیمھا. اإللحاق التعلیمي البدیل المؤقت (

 ة)() الخاص بھ. یمكن لموظفي المدرسة أن یضعوا بعین االعتبار الظروف الفریدة الخاصة بالتلمیذIEPالخدمات التعلیمیة وفقاً لبرنامج التعلیم الفردي (
 من ذوي اإلعاقة. (ة)لتحدید ما إذا كان تغییر اإللحاق سیكون مناسباً لتلمیذ

 
)، یجب إذن IEPبسبب إعاقتھ أو یتعلق مباشرة بھا، أو باإلخفاق في التطبیق المناسب لبرنامج التعلیم الفردي ( كان (ة)إذا قرر الفریق أن سلوك التلمیذ

) إلحاقاً IEP) إال إذا قررتم أنتم وفریق برنامج التعلیم الفردي (IEPإلى اإللحاق المعتمد السابق لبرنامج التعلیم الفردي ( (ة)في ھذه الحالة إعادة التلمیذ
م ) ھو تقییم شامل للسلوك یقوFBAأیضاً بتقییم وظیفي سلوكي. التقییم الوظیفي السلوكي أو ما یسمى اختصاراً بـ ( (ة)كما یجب تزوید التلمیذ مختلفاً. 

ویحدد خدمات التدخالت السلوكیة أو تعدیالت البرنامج المصممة للتعامل  (ة)) بمعلومات حول سلوك التلمیذIEPبتزوید فریق برنامج التعلیم الفردي (
، إذن یجب على لوكیةولدیھ خطة للتدخالت الس سلوكيقد أجري لھ بالفعل تقییم وظیفي  (ة)مع المخالفات السلوكیة حتى ال یتم تكرارھا. إذا كان التلمیذ

) أن یحدد إذا ما كان یتعین إجراء أیة تغییرات على خطة التدخالت السلوكیة. إذا كان السلوك قد حدث بسبب الفشل IEPفریق برنامج التعلیم الفردي (
 لخلل.    )، یجب على المدرسة ضرورة اتخاذ خطوات فوریة لعالج موضع اIEPفي التطبیق المناسب لبرنامج التعلیم الفردي (

 
 يالحظوا أنھ إذا اتھم طفلكم بحیازة أو استخدام سالح أو مخدرات، أو تسبب في إحداث إصابة جسمانیة خطیرة لشخص آخر في حرم المدرسة أو ف

ر عما إذا كان یوماً دراسیاً بصرف النظ 45لمدة تصل إلى  )IAESفي إلحاق التعلیمي البدیل المؤقت ( (ة)فاعلیة مدرسیة، فقد یوضع طفلك التلمیذ
) والخدمات IAES) بتحدید اإللحاق التعلیمي البدیل المؤقت (IEP. سیقوم فریق برنامج التعلیم الفردي ((ة)السلوك قد تحددت عالقتھ بإعاقة التلمیذ

 ). IAESأثناء تواجده في اإللحاق التعلیمي البدیل المؤقت ( (ة)التعلیمیة المناسبة التي سیتم تقدیمھا للتلمیذ

 تأدیبي قرار استئناف   9.1
 

سلوك عالقة ال دفي ظل اإلجراءات التأدیبیة أو إذا أختلف بشأن تحدی (ة)إذا اختلف الوالد(ة) مع القرار المتعلق باإللحاق الخاص بطفلھ التلمیذ
نتج عنھ إلحاق أن ی المرجحمن  (ة)الحالي للتلمیذ، أو إذا كانت المنطقة التعلیمیة المدرسیة تعتقد أن المحافظة على اإللحاق (ة)كب بإعاقة التلمیذتالمر

مع  تماعطلب جلسة اسأو باآلخرین، فیمكن في ھذا الحالة للوالد(ة) أو المنطقة التعلیمیة المدرسیة أن تستأنف القرار عن طریق  (ة)األذى بالتلمیذ
 )، كما ھو موصوف سابقاً في ھذه الوثیقة. BSEA( مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة

 
خالل  23) الخاصة بعقد جلسة استماع أو تحدید العالقة على أساس جدول معجل.BSEAسیقوم مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات (

 مسؤول) حتى یقوم IAESلحاق التعلیمي البدیل المؤقت (في اإل (ة)التأدیبي أو انتظار تحدید العالقة، یجب أن یبقى التلمیذ لإللحاقفترة االستئناف 
 التعلیمیة المدرسیة على إلحاق مختلف. الفترة التأدیبیة، إال إذا اتفق الوالد(ة) والمنطقة بانتھاءجلسة االستماع باتخاذ قرار أو 

                                                 
-http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing). جلسات االستماع المعجلة. BSEA Hearing Rule II.Cنرجو مراجعة قواعد جلسات االستماع ( 23

rules.doc  7.p. 

http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc
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  األخرى؟ المفیدة والمعلومات واألحكام القوانین على العثور یمكن أین   .10

 واألحكام القوانین   10.1
 

). Chapter 71Bعلى النص الكامل لقانون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة في القانون العام لوالیة ماساشوستس، الفصل ( االطالعیمكنكم 
لذوي االحتیاجات الخاصة في أحكام قانون والیة  علیمعلى أحكام قانون الوالیة للت االطالع".  یمكن Chapter 766قانون الوالیة معروف باسم "

). یتوفر القانون واألحكام وموارد أخرى مفیدة على الموقع اإللكتروني إلدارة التعلیم CMR 28.00 603)، بالقسم (CMRماساشوستس (
  24)، على الرابط التالي:ESEDوالثانویة لوالیة ماساشوستس ( االبتدائي

 
النظام االساسي ".  IDEAقین، المعروف باسم قانون "الذوي االحتیاجات الخاصة ھو نفسھ قانون تعلیم األفراد المع القانون الفیدرالي للتعلیم

على األحكام التنفیذیة لقانون تعلیم  االطالع). یمكن U.S.C. § 1400 20وجد في قانون الوالیات المتحدة األمریكیة، في المادة (ی الفیدرالي
) . تتوفر نسخة Chapter 34, Section 300( 300، القسم  34)، بالفصل CFR) في أحكام القانون الفیدرالي (IDEAقین (ااألفراد المع

من القانون واألحكام الفیدرالیة، والمعلومات التوضیحیة، على الموقع اإللكتروني لوزارة التعلیم األمریكیة، على الرابط: 
http://idea.ed.gov/ . 

  بھا المتعلقة واالستمارات الفردي التعلیم برنامج عملیة   10.2
 

المعد بواسطة وزارة  IEPتتوفر لمحة عامة عن كیفیة عمل عملیة التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة (مأخوذة من دلیل برنامج التعلیم الفردي 
 .http://www.doe.mass.edu/sped/iep) على الرابط: USDOEالتعلیم األمریكیة 

 
)، واالستشارات IEP) حول كیفیة وضع برنامج التعلیم الفردي (ESEDوالثانوي لوالیة ماساشوستس ( االبتدائيعلى توضیح إدارة التعلیم  لالطالع

)، على ESED)، على موقع إدارة (IEP)، واالستمارات الموحدة لبرنامج التعلیم الفردي (IEP(ة بدلیل عملیة برنامج التعلیم الفردي صالخا
 .http://www.doe.mass.edu/sped/iepالرابط: 

 المختصرات جدول   10.3
 

االحتیاجات الخاصة باستخدام مختصرات تشیر إلى األحرف األولى للعبارة. من أجل یتم اختصار العدید من العبارات الشائعة في التعلیم لذوي 
 راحتكم، نسرد فیما یلي المختصرات والعبارات المستخدمة في ھذه الوثیقة:

 
BSEA مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة 

CFR قانون التعلیمات الفیدرالیة 
CMR ماساشوستس قانون تعلیمات والیة 
ESED  والثانوي بوالیة ماساشوستس االبتدائيإدارة التعلیم 

FAPE التعلیم العام المجاني المناسب 
FBA التقییم السلوكي الوظیفي 

IAES إلحاق تعلیمي بدیل مؤقت 
IDEA قانون تعلم األفراد المعوقین 

IEE  تقییم تعلیمي مستقل 
IEP  برنامج التعلیم الفردي 

PRS أنظمة حلول المشكالت 

 
 

  

                                                 
24 http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html 

http://idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
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PNPS 2009 ) 14 من 14 صفحة                                                    )11/2019نقحت في 
 

 اإللكترونیة المواقع جدول   10.4
 

) بنشر معلومات مكثفة لآلباء والمناطق التعلیمیة المدرسیة على مواقعھا ESEDوالثانوي بوالیة ماساشوستس ( االبتدائيتقوم إدارة التعلیم 
لیم لذوي عاإللكترونیة على اإلنترنت. تحتوي ھذه المواقع اإللكترونیة على القوانین األبویة، وسیاسات الوكاالت، ومستندات مفیدة توضح عملیة الت

 االحتیاجات الخاصة. 
 

 ضطراب طیف التوحد: ا
      http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html 

 مكتب شؤون استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة
 ruling-and-decisions-https://www.mass.gov/bsea

http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc 

http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-
iationbsea/med/  

http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc  
-appeals-education-special-of-appeals/bureau-and-http://www.mass.gov/anf/hearings

faqs.html-bsea/mediation/mediation 
 http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/ 

 ):MassHealth) (Medicaidستمارة الموافقة على استخدام التأمین الصحي (ا
 http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html 

http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.docmاالنضباط:   قواعد 
      http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc  

 قین:االمعقانون تعلم األفراد 
http://idea.ed.gov./ 

 ): IDEAالعملیة األساسیة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاص في ظل قانون (
       http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc 

 الفردي:برنامج التعلیم 
http://www.doe.mass.edu/sped/iep  

 دلیل عملیة برنامج التعلیم الفردي:    
       http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf 
 م التعلیمي المستقل:  التقیی

       http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin  
 :مراقبة البرامج التعلیمیة بواسطة اآلباء أو من ینوب عنھم ألغراض التقییم

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html  
 إشعار الحمایة اإلجرائیة لآلباء:

http://www.doe.mass.edu/sped/prb. 
 ):BSEA) مقارنة بالشكوى الخاصة باإلجراءات القانونیة الواجبة التابعة لمكتب (PRSابع لبرنامج (نظام حل المشكالت الت

http://www.doe.mass.edu/sped/complaintchart.doc 
 نظام حل المشكالت التابع لخدمات ضمان جودة البرامج: 

     http://www.doe.mass.edu/prs  
 قوانین وأحكام التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة:  

      http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html 
 الوالد المفوض لشؤون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة: 

      http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2013SurrogateParent.html  
 استمارة تخطیط االنتقال من التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة:  
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.docx 

  
 :  (ة)األحكام المتعلقة بسجالت التلمیذ

      http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html  
 :(ة)أسئلة وأجوبة حول سجالت التلمیذ

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html?section . 
 تخطیط االنتقال: 

http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html# 
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