كتیب الضمانات اإلجرائیة
للتعلیم الخاص
في نیو ھامبشایر

یستند ھذا الكتیب إلى قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة لعام )Individuals with Disabilities Education Act( 2004
ومعاییر نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ()NH Rules for the Education of Children with Disabilities
والساریة من  24مارس .2017

أبریل 2018

إعداد
إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة ،مكتب التعلیم الخاص بالتعاون مع مركز المعلومات الخاصة بأولیاء األمور ،ورابطة مدیري التعلیم
الخاص في نیو ھامبشایر ،ورابطة مدیري المدارس في نیو ھامبشایر

توزیع( :اسم سلطة التعلیم المحلیة وعنوانھا ھنا)

المقدمة
تتضاعف احتمالیة نجاح األطفال عند تعاون أولیاء األمور والمعلمین معا من أجل تطویر األھداف التعلیمیة وتحقیقھا لألطفال ذوي
اإلعاقة.
یوفر قانون الوالیة والقانون الفیدرالي العدید من الفرص لآلباء للمشاركة في التخطیط واتخاذ القرارات بشأن احتیاجات التعلیم
الخاص ألطفالھم.
تم إعداد ھذا الكتیب لتزوید أولیاء األمور والطالب البالغین من ذوي اإلعاقة والمعلمین وغیرھم بالمعلومات الخاصة بحقوق
األطفال /أولیاء األمور في عملیة التعلیم الخاص .ویطلق على ھذه الحقوق اسم "الضمانات اإلجرائیة" .ویعد أولیاء األمور أعضاء
رئیسیین ضمن فریق برنامج التعلیم الفردي ( .)IEPویمثل فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالمجموعة التي تتخذ معظم
القرارات الرئیسیة بشأن خدمات واحتیاجات الطفل في التعلیم الخاص .كما یعد أولیاء األمور أعضاء كاملي العضویة في فریق
برنامج التعلیم الفردي (.)IEP
ویحدد فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالتقییم واألھلیة وبرنامج التعلیم الفردي والمستوى التعلیمي للطفل .االسم الرسمي
للفریق ھو فریق برنامج التعلیم الفردي ( ،)IEPلكن قد یشار إلیه بأسماء أخرى تبعا للوظیفة أو النشاط الذي یجري التعامل معه.
أنت عضو مھم بفریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPویجب األخذ برأیك .توفر عملیة التعلیم الخاص لآلباء فرصة مشاركة
معرفتھم وخبراتھم بشأن أطفالھم مع اآلخرین في الفریق المعني بالطفل .وقد تم إصدار القانون لتوفیر الفرص لآلباء للمشاركة في
عملیة التعلیم الخاص وتعزیز التواصل بین المدارس وأولیاء األمور نیابة عن أطفالھم .وتكون عملیة التعلیم الخاص أكثر فعالیة
عندما یكون أولیاء األمور والعاملین بالمدرسة على درایة جیدة وقادرین على العمل معا.
ومن األھمیة بمكان أن یفھم أولیاء األمور وغیرھم من المعنیین بعملیة التعلیم الخاص حقوقھم وأن یكونوا على درایة بقوانین
التقادم وغیرھا من التقییدات للحصول على تعلیم مجاني ومالئم على نفقة الحكومة (.)FAPE
یشترط قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ( )IDEA 2004قیام المناطق التعلیمیة بإمداد أولیاء األمور بنسخة من الضمانات
اإلجرائیة (حقوق أولیاء األمر) مرة واحدة فقط في العام الدراسی .ھناك أوقات إضافیة یتعین فیھا إعطاء نسخة لك )1( :عند
اإلحالة المبدئیة أو طلب أحد الوالدین للتقییم؛ و( )2عند استالم الشكوى األولى المقدمة من الوالیة أو أول شكوى وفق األصول
القانونیة في عام دراسي؛ و( )3عند اتخاذ قرار بتنفیذ إجراء تأدیبي یشكل تغییرا في المستوى التعلیمي؛ و( )4عند طلب
ولي األمر.

یرجى مالحظة أنه في حین أن ھذا الكتیب یفي بالشروط الواردة في قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة لعام )IDEA 2004( 2004
والذي ینص على تقدیم وثیقة مكتوبة ألولیاء األمر توضح الضمانات اإلجرائیة اتي تحق لھم ،فھو ال یتضمن النص الكامل لقوانین أو لوائح
التعلیم الفیدرالي أو الخاص بالوالیة.
یمكن العثور على كتیب الضمانات اإلجرائیة على الموقع اإللكتروني إلدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة:
https://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/proceduralsafeguards.htm
یمكن العثور على النص الكامل لمعاییر نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة على الموقع اإللكتروني إلدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة:
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/newly_adopted_nh_rules.pdf
للحصول على نسخة ملزمة مجانیة من معاییر نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ،یرجى االتصال باإلدارة التعلیمیة على
الرقم .)603( 271-3741
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نظرة عامة على عملیة التعلیم الخاص في نیو ھامبشایر
الغرض من ذلك ھو إعطاء لمحة عامة موجزة عن عملیة التعلیم الخاص كمرجع عند قراءة ضمانات نیو ھامبشایر اإلجرائیة .وھناك
موارد إضافیة لمساعدتك على تطویر فھم شامل للتعلیم الخاص.
تتضمن عملیة التعلیم الخاص خطوات معینة؛ لكل منھا متطلباتھا الخاصة .وتتضمن كل خطوة في عملیة التعلیم الخاص اإلجراءات الخاصة
بك وبالمناطق التعلیمیة للعمل معا .تسلسل عملیة التعلیم الخاص ھو:
التعریف/العثور على الطفل
معاییر نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1105

اإلحالة
معاییر نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1106

التقییم
معاییر نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1107

تحدید مدى األھلیة
قواعد نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1108

وضع برنامج التعلیم الفردي (  ) IEPواعتماده
معاییر نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1109

االلتحاق
معاییر نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1111

المراقبة والمراجعة السنویة لبرامج التعلیم الفردي
معاییر نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم 1109.06

مالحظة :یمكن الجمع بین بعض من ھذه االجتماعات المطلوبة.
تتضمن عملیة التعلیم الخاص مراجعة سنویة لبرنامج التعلیم الفردي ( )IEPوااللتحاق ،والتي تعتمد على المعلومات مثل التقییمات الرسمیة
وغیر الرسمیة والمالحظات والتقدم المحرز نحو تحقیق أھداف برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالحالي وغایاته.
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التعریف/العثور على الطفل یجوز ألي شخص أن یحیل طفال في حال االشتباه أنه قد یكون من ذوي االحتیاجات الخاصة
ویحتاج إلى تعلیم خاص .باإلضافة إلى ذلك ،یتعین على كل المناطق التعلیمیة التي تستخدم عملیة التعلیم الخاص العثور كل
األطفال المشتبه بكونھم من ذوي اإلعاقة الذین یبلغون من العمر  2.5عام أو أكبر ،وتحدیدھم وتقییم حالتھم ،على أال یزید
عمرھم عن  21عاما لضمان العثور على األطفال المستوفین لشروط األھلیة وتحدیدھم وتقدیم الخدمات الالزمة لھم.
اإلحالة وتنفیذھا عندما تشتبه أنت أو معلم أو أي شخص آخر بأن طفال من ذوي اإلعاقة ویحتاج إلى تعلیم خاص ،یجب
إجراء إحالة إلى المنطقة التعلیمیة .إذا تمت اإلحالة من شخص آخر غیرك ،بما في ذلك معلم الطفل ،فسیجري إخطارك على
الفور كتابة بحدوث اإلحالة .یجب عقد اجتماع تنفیذ اإلحالة في غضون  15یوم عمل من استالم اإلحالة ،وسوف تدعى إلى
ذلك االجتماع .یجب عقد ھذا االجتماع (شأنه شأن كافة اجتماعات فریق برنامج التعلیم الفردي ( ))IEPفي تاریخ وموعد
ومكان متفق علیه بینك وبین المدرسة .یمكن لفریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPأن یقرر أن لیس ھناك ما یدل على أن طفلك
من ذوي االحتیاجات الخاصة ویحتاج إلى التعلیم الخاص أو إلى التعلیم الخاص مع الخدمات المتعلقة به ،وأنه یمكن للمدرسة
في ھذا الوقت تلبیة احتیاجات طفلك من خالل الخدمات التعلیمیة العادیة .وإال ،فقد یحدد الفریق وجود سبب لالشتباه في أن
طفلك من ذوي االحتیاجات الخاصة ویجب إخضاعه للتقییم.
یجب على المدرسة أن تمنحك إخطارا كتابیًّا بقرار فریق برنامج التعلیم الفردي ( .)IEPھذا اإلخطار ھو "اإلخطار الكتابي
المسبق" الموضح في الصفحة  6من ھذا الكتیب .إذا قرر فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPضرورة إجراء تقییم إضافي،
فسوف یتضمن اإلخطار الكتابي المسبق أیضا طلب الحصول على موافقة أولیاء األمر إلجراء أي تقییمات فردیة الزمة لتحدید
ما إذا كان الطفل من ذوي اإلعاقة.
التقییم عندما یجري النظر في حالة طفلك للحصول على التعلیم الخاص ،یجب الحصول على موافقتك الكتابیة قبل إجراء
التقییمات .سترتب المنطقة التعلیمیة عملیة التقییمات دون أي تكلفة علیك ،بحیث یتولى إجراءھا مقیمون مرخصون أو معتمدون
یتمتعون بالتدریب والدرایة الالزمین .بعد استالم المنطقة التعلیمیة لموافقتك الكتابیة على إجراء التقییمات ،یجب استكمال
التقییمات المبدئیة في غضون  60یوما تقویمیًّا .وبالنسبة إلى عملیات إعادة التقییم ،یجب استكمال عملیة التقییم في غضون
 60یوما بعد موافقة األبوین أو عند انتھاء فترة التمدید التي ال ینبغي أن تتجاوز  30یوما.
یتعین على سلطة التعلیم المحلیة تزوید أولیاء األمر بنسخ من تقریر (تقاریر) التقییم والتقدیر لكل مفتش قبل  5أیام على األقل
من االجتماع بفریق برنامج التعلیم الفردي ( ،)IEPحیث ستجري مناقشة تقریر (تقاریر) التقییم والتقدیر .یتعین على سلطة
التعلیم المحلیة تقدیم التقریر (التقاریر) بإرسالھا إلى أولیاء األمور عبر البرید األمریكي ما لم یتفق أولیاء األمر وسلطة التعلیم
المحلیة على طریقة أخرى .إذا لم توافق على التقییم الذي أجرته المنطقة التعلیمیة ،یمكنك أن تطلب من المنطقة التعلیمیة إجراء
تقییم تعلیمي مستقل دون أي تكلفة علیك.
بمجرد اكتمال التقییمات ،ستحصل على ملخص كتابي.
تحدید مدى األھلیة وفئة اإلعاقة عند اكتمال التقییمات ،یستخدم فریق برنامج التعلیم الفردي ) (IEPھذه المعلومات لتحدید ما
إذا كان طفلك مؤھال للتعلیم الخاص أم ال .ولیكون طفلك مؤھال ،یجب أن تكون لدیه إعاقة ویحتاج إلى التعلیم الخاص أو إلى
التعلیم الخاص مع الخدمات المتعلقة به لالستفادة من التعلیم .ثم سیجري تحدید طفلك بنوع أو أكثر من أنواع اإلعاقة المعینة
المدرجة ضمن قواعد نیو ھامبشایر  -قانون التعلیم ( 1102.01ت) .یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPاالجتماع
مرة واحدة على األقل كل ثالثة أعوام لتحدید مدى األھلیة للتعلیم الخاص.
وضع برنامج التعلیم الفردي ( )IEPفي غضون  30یوما بعد تحدید أن طفلك مؤھل للتعلیم الخاص ،یجتمع فریق برنامج
التعلیم الفردي ( )IEPلوضع برنامج تعلیم فردي لطفلك .وال یصبح برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالمبدئي ساري المفعول
حتى ینال موافقتك وتوقع علیه .یتضمن فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPعناصر خاصة محددة مدرجة في قواعد نیو
ھامبشایر  -قانون التعلیم  1109.01و.1109.03
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بمجرد أن یوضع لطفلك برنامج تعلیم فردي ( ،)IEPیخضع البرنامج للمراجعة /التنقیح في اجتماع لفریق برنامج التعلیم
الفردي ( )IEPمرة واحدة سنویًّا على األقل .یجب أن یكون لدى طفلك برنامج تعلیم فردي ( )IEPمتفق علیه ومعمول به في
بدایة كل عام دراسي .یجب إعطاؤك إخطارا كتابیًّا باجتماعات فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPقبل  10أیام على األقل من
عقد االجتماع .ویجب أن یتضمن اإلخطار وقت االجتماع ومكانه والغرض منه وقائمة بالمشاركین الذین سیحضرون .وفقا
لتقدیر ولي األمر أو الوكالة ،تجوز دعوة األفراد اآلخرین الذین لدیھم معرفة أو خبرة خاصة بشأن الطفل ،بما في ذلك موظف
الخدمات ذات الصلة حسب االقتضاء ،كما تجوز دعوة الطفل ذي االحتیاجات الخاصة كلما كان ذلك مناسبا .وفي حین أنه لیس
مطلوبا ،یمكن لولي األمر من باب المجاملة إخطار المدرسة مسبقا في حال دعوته لشخص أو أشخاص إضافیین إلى االجتماع.
تحدي المستوى التعلیمي لاللتحاق بعد وضع برنامج التعلیم الفردي ( ،)IEPیجتمع فریق برنامج التعلیم الفردي ()IEP
لتحدید المستوى التعلیمي لاللتحاق في البیئة األقل تقییدا ( )LREالتي یمكن لطفلك فیھا تلقي التعلیم الخاص والخدمات ذات
الصلة الموضحة في برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالخاص به.
التنفیذ والمراقبة یتولى أولیاء األمور والمعلمون وغیرھم من األشخاص المعنیین بطفلك مراقبة التقدم المحرز بصفة مستمرة
لضمان تلبیة احتیاجاته التعلیمیة .وفي حال ظھرت مخاوف بشأن تقدم طفلك ،یجوز طلب عقد اجتماع لفریق برنامج التعلیم
الفردي ( )IEPوتحدید موعد له دون حدوث تأخیر غیر ضروري.

موافقة أولیاء األمور
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1120.04
یجب على المناطق التعلیمیة أن تطلب الموافقة الكتابیة ألولیاء األمور على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة المراد تقدیمھا
لطفل من ذوي اإلعاقة ،إضافة إلى األنشطة األخرى التي تمثل جزءا من عملیة التعلیم الخاص ،إال في ظروف معینة.
وتعني الموافقة:
(أ) إبالغك بكافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الذي تطلب الموافقة علیه ،بلغتك األصلیة ،أو بوسیلة اتصال أخرى.
(ب) تفھمك وموافقتك كتابیًّا على القیام بھذا النشاط الذي یتطلب موافقتك وأن وثیقة الموافقة تشرح ذلك النشاط
وتذكر السجالت (إذا وجدت) التي سیفصح عنھا والجھات التي سیفصح لھا عن ھذه المعلومات.
(ج) ( )1فھمك أن منح الموافقة أمر طوعي ویمكنك إبطال الموافقة في أي وقت.
( )2إبطال موافقتك ال ینفي (یلغي) اإلجراء الذي حدث بعد منحك الموافقة وقبل إبطالك لھا.
لدیك  14یوما من تاریخ طلب المنطقة التعلیمیة الحصول على ردك كتابیًّا .یمكن تمدید مھلة الـ  14یوما في حالة االتفاق
المتبادل بینك وبین المنطقة التعلیمیة على فترة التمدید.
یجب أن تكون موافقة أولیاء األمور كتابیة ویجب أن تكون "عن علم" ،أي أنه یجب علیك فھم ما ھو مقترح وما ھي العواقب
(الممیزات والعیوب) الناتجة عن اإلجراء الذي تقترحه المدرسة وسبب اقتراح فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPللتغییرات
التي طلبت موافقتك بسببھا.
یجب على المنطقة التعلیمیة الحصول على موافقتك الكتابیة الممنوحة عن علم قبل:








إجراء تقییم مبدئي.
التقدیم األولي للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة لطفل من ذوي اإلعاقة.
التجدید السنوي لبرنامج التعلیم الفردي ( )IEPواللتحاق طفل من ذوي اإلعاقة.
تحدید تصنیف اإلعاقة أو تغییره.
تغییر طبیعة التعلیم الخاص أو التعلیم الخاص مع الخدمات ذات الصلة أو نطاقھا.
إجراء إعادة تقییم.
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الحصول على التأمین الحكومي بموجب الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة ).300.154(d
في كل مرة تقترح المنطقة التعلیمیة الحصول على تأمین خاص.

یستلزم الحصول على موافقة لما یلي أیضًا:

 تمدید الفترة الزمنیة إلجراء إعادة التقییم .عند الحصول على موافقة كتابیة من األطراف ،یجوز تمدید الفترة الزمنیة
البالغة  60یوما الالزمة التي یتطلبھا قانون التعلیم ) 1107.01(dلعدد معین من األیام ال یتجاوز  30یوما.
 إعفاء أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPفي ظروف معینة (قانون التعلیم ).)1103.01(e

مالحظة :ال یمكن تفسیر الموافقة األولى على التقییم بأنھا موافقة على تقدیم أولي للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة.
ال یطلب من المناطق التعلیمیة الحصول على موافقتك قبل:
 مراجعة البیانات الحالیة كجزء من تقییم طفلك أو إعادة تقییمه.
 إجراء اختبار أو تقییم آخر یعطى لجمیع األطفال ،ما لم یستلزم األمر الحصول على موافقة أولیاء أمور جمیع األطفال.

الظروف الخاصة :إذا لم تحصل المنطقة التعلیمیة على موافقة كتابیة منك في غضون  14یوما ،وأمكنھا إثبات أنھا اتخذت
التدابیر المعقولة للحصول على موافقتك ،فیمكن للمنطقة التعلیمیة تنفیذ ما یلي:






التجدید السنوي لبرنامج التعلیم الفردي ( )IEPواللتحاق طفل من ذوي اإلعاقة.
تحدید تصنیف اإلعاقة أو تغییره.
تغییر طبیعة التعلیم الخاص أو التعلیم الخاص مع الخدمات ذات الصلة أو نطاقھا.
إجراء إعادة تقییم.

تشمل "التدابیر المعقولة" السجالت المفصلة للمكالمات الھاتفیة التي تمت ونتائج تلك المكالمات ،و/أو نسخ المراسالت المرسلة
إلیك (بالبرید المسجل ،وطلب إیصال استالم) وأي استجابات مستلمة ،و/أو السجالت المفصلة للزیارات التي تمت إلى منزلك
أو مكان عملك ونتائج تلك الزیارات.
بالنسبة إلى األطفال الذین في عھدة قسم األطفال والشباب وأسرھم ) ،(DCYFوفي حاالت إلغاء حقوق أولیاء األمور ،یجوز
للوالیة أن تعین بدیال تعلیمیا.
عند تفكیرك في الموافقة ،من المھم أن تطرح أسئلة حول أي جانب من جوانب النشاط الذي یطلب منك الموافقة علیه.
كما أنه من المھم إرجاع نموذج الموافقة إلى المنطقة التعلیمیة في غضون  14یو ًما ،أو حسب اإلطار الزمني المتفق علیه.
ویبدأ اإلطار الزمني من تاریخ إرسال المنطقة التعلیمیة نموذج الموافقة إلیك .یرجى الوضع في االعتبار أنه في حال استالمك
لنموذج الموافقة بالبرید ،فربما تكون قد مرت عدة أیام من مھلة الـ  14یوما بحلول وقت استالمك طلب الموافقة .تقع على
عاتقك مسؤولیة الرد.
ھناك أربع طرق یمكنك من خاللھا الرد على طلب المدرسة للحصول على موافقتك .وفیما یلي نتائج كل رد قد تختاره:
 .1إذا أعطیت موافقتك ،فستحدث التغییرات المقترحة.
 .2إذا رفضت الموافقة ،فال یمكن للمنطقة التعلیمیة تنفیذ التغییرات المقترحة.
توجد لدى المنطقة التعلیمیة خیارات عدیدة لمحاولة الحصول على موافقتك:
أ .یمكن للمنطقة التعلیمیة عقد اجتماع آخر لفریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPلمناقشة مخاوفك.
ب .قد تطلب منك المنطقة التعلیمیة المشاركة في عملیة تسویة نزاع بدیلة وطوعیة ،مثل الوساطة أو اجتماع محاید
للتوصل إلى اتفاق.
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ج .یطلب من المنطقة التعلیمیة في مقترحات معینة طلب عقد جلسة استماع وفق األصول القانونیة.
 .iال یجوز أن تستخدم المنطقة التعلیمیة إجراءاتھا لتجاوز الحاجة إلى الموافقة إذا رفضت الموافقة أو أخفقت
في الرد:
• على طلب للحصول على الموافقة لتوفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى.
• إذا سجلت طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك الشخصیة.
• إذا كان طفلك یتعلم بنظام الدراسة المنزلیة (التعلیم المنزلي) وفقا للقوانین التشریعیة المشروحة
والمنقحة  .RSA 193-Aومع ذلك ،فإن الطالب من ذوي اإلعاقة الذین یتعلمون بنظام الدراسة
المنزلیة ال یتمتعون بالحق في الحصول على التعلیم الحكومي المناسب والمجاني الذي تقدمه
المنطقة التعلیمیة لطالب المدرسة الحكومیة من ذوي اإلعاقة.
مالحظة :إذا رفضت الموافقة على تلقي طفلك للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى ،فإن المنطقة التعلیمیة ال تنتھك شرط
تقدیم تعلیم حكومي مناسب ومجاني ( )FAPEلطفلك ،ولیست مطالبة بعقد اجتماع لبرنامج التعلیم الفردي ( )IEPأو وضع برنامج تعلیم
فردي ( )IEPلطفلك للحصول على تلك الخدمات.
 .3سیكون أمام أولیاء أمور األطفال من ذوي اإلعاقة  14یوما بعد إرسال إخطار كتابي مسبق بموجب قانون التعلیم 1120.03
لتوقیع المستندات المضمنة مع اإلخطار لإلشارة إلى الموافقة أو رفض الموافقة أو الموافقة الجزئیة.
أ .عند استالم موافقة ولي األمر الجزئیة ،یجوز لسلطة التعلیم المحلیة ما یلي:
 .iتحدید وقت وتاریخ متفق علیھما لعقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي (.)IEP
 .iiعقد اجتماع مع فریق برنامج التعلیم الفردي ( ،)IEPفي حال الطلب من قبل ولي األمر ،بموجب قانون
التعلیم ) 1109.06(bلمناقشة التغییرات المطلوبة و /أو اإلضافات إلى برنامج التعلیم الفردي ،باستثناء ما
ھو منصوص علیه في ( )3أدناه.
 .iiiرفض عقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPفي حال تقرر أن التغییرات و /أو اإلضافات
المطلوبة لبرنامج التعلیم الفردي قد جرت معالجتھا في اجتماع سابق لفریق برنامج التعلیم الفردي (.)IEP
وفي مثل ھذه الحالة ،یتعین على سلطة التعلیم المحلیة إصدار إخطار كتابي مسبق بموجب قانون التعلیم
) ،1109.06(b)(3یشرح سبب رفض سلطة التعلیم المحلیة عقد االجتماع.
ب .عند رفض ولي األمر الموافقة على واحدة أو أكثر من الخدمات أو األنشطة المقترحة ،و /أو طلبه إدخال تغییرات
على الخدمات أو األنشطة الواردة في االقتراح األولي ،یتعین على ولي األمر تحدید البنود التي یرفضھا
أو یطلبھا كتابة.
 .4في حالة أخفقت في الرد في غضون  14یوما أو في غضون فترة التمدید المتفق علیھا وتمكنت المنطقة التعلیمیة من إثبات أنھا
اتخذت التدابیر المعقولة للحصول على موافقتك ،یمكن للمنطقة التعلیمیة المتابعة على النحو التالي:
إجراء تقییم مبدئي؛ یمكن للمدرسة متابعة التقییم باستخدام الحلول البدیلة لتسویة المنازعات (الصفحات من  13إلى
أ.
 14ومن  18إلى  )21أو طلب عقد جلسة استماع وفق األصول القانونیة.
ب .المراجعة السنویة لبرنامج التعلیم الفردي ( )IEPواللتحاق طفل من ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك:
 .iتحدید تصنیف اإلعاقة أو تغییره.
 .iiتغییر طبیعة التعلیم الخاص أو التعلیم الخاص مع الخدمات ذات الصلة أو نطاقھا.
 .iiiإجراء إعادة تقییم.
• یتعین على المنطقة التعلیمیة تنفیذ اقتراحھا.
 .ivفي كل مرة تقترح الوكالة الحكومیة الحصول على تأمین خاص.
• قد ال تقوم المنطقة التعلیمیة بأي إجراءات إضافیة.
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ج .الرفض یعني عدم الموافقة على اقتراح المنطقة التعلیمیة بالكامل أو جزء منه ،وھو لیس مثل إبطال الموافقة
على التعلیم الخاص ككل.
اإلبطال :في حال أبطل أحد أولیاء األمور الموافقة على التعلیم الخاص ككل ،كتابة ،فإن المنطقة التعلیمیة:
أ .سیتعین علیھا إرسال إخطار كتابي مسبق یفید أن المنطقة التعلیمیة لن تواصل تقدیم كل خدمات التعلیم الخاص.
ب .سیتعین علیھا إیقاف كل خدمات التعلیم الخاص.
ج .سیتعین علیھا االمتناع عن استخدام الوساطة أو اإلجراءات وفق األصول القانونیة الواجبة للتوصل إلى اتفاق.
د .لیست في حالة انتھاك لمتطلب تقدیم تعلیم حكومي مناسب ومجاني (.)FAPE
ه .غیر مطالبة بعقد اجتماع مع فریق برنامج التعلیم الفردي ( .)IEPعند إبطالك الموافقة كتابیًا ،یحظر على المنطقة
التعلیمیة تقدیم كل خدمات تعلیم خاص.
و .یرجى الرجوع إلى الملحق "أ" بشأن سحب الموافقة على الحصول على تأمین حكومي.

اإلخطار الكتابي المسبق
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1120.03
یجب إرسال "إخطار كتابي مسبق" إلیك خطیًّا بعد اتخاذ قرار للتوصیة بالتغییر ،لكن قبل إجراء التغییر فعلیا .المعلومات
الواردة في إخطار كتابي مسبق ( )WPNتمثل جوانب ذات أھمیة كبیرة بشأن ماھیة توصیة فریق برنامج التعلیم الفردي
( )IEPإلجراء التغییر وسببھا .إذا كنت قد طلبت تغییرا في برنامج طفلك وكان قرار فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPھو
رفض إجراء التغییر ،فیجب تقدیم إخطار كتابي مسبق لك یوضح أسباب الرفض.
یجب على منطقتك التعلیمیة منحك إخطارا كتابیًّا مسبقا في الحاالت التالیة:
 عند اقتراحھا البدء أو تغییر أھلیة طفلك /تحدیده أو تقییمه أو مستوى التحاقه ،أو توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة (التعلیم
الحكومي المناسب والمجاني ) )(FAPEلطفلك؛ أو
 عند رفضھا البدء أو تغییر أھلیة طفلك /تحدیده أو تقییمه أو مستوى التحاقه ،أو توفیر التعلیم الحكومي المناسب والمجاني
( )FAPEلطفلك.
یوضح اإلخطار الكتابي المسبق التغییرات التي یقترحھا فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPوسبب اقتراح تلك التغییرات .ویجب إخطارك
كتابیًّا قبل  14یوما تقویمیا على األقل من اقتراح الفریق تنفیذ التغییر الموصى به.
یجب أن یتسم اإلخطار الكتابي المسبق بما یلي:
 وصف اإلجراء الذي تقترحه منطقتك التعلیمیة أو ترفض تنفیذه.
 تفسیر سبب اقتراح منطقتك التعلیمیة لإلجراء أو رفضھا تنفیذه.
 وصف كل إجراء تقییم أو تقدیر أو تسجیل أو قرار استخدمته منطقتك التعلیمیة للبت في اقتراح اإلجراء أو رفضه.
 تضمین بیان بأن لدیك حمایة بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة في قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ).(IDEA 2004
 إخبارك بكیفیة الحصول على وصف للضمانات اإلجرائیة إذا لم یكن اإلجراء الذي تقترحه منطقتك التعلیمیة أو ترفضه إحالة
مبدئیة من أجل التقییم.
 تضمین موارد لك من أجل االتصال لطلب المساعدة في فھم قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ).(IDEA 2004
 وصف أي خیارات أخرى نظر فیھا فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالخاص بطفلك وأسباب رفض تلك الخیارات.
 تقدیم وصف لألسباب األخرى وراء اقتراح المنطقة التعلیمیة لإلجراء أو رفضھا له.
یجب أن یكتب اإلخطار الكتابي المسبق بلغة یفھمھا عامة الناس ،ما یعني أن تكون سھلة القراءة والفھم .ویجب تقدیم اإلخطار
الكتابي المسبق باللغة األصلیة أو أي طریقة تواصل أخرى (مثل لغة اإلشارة) یستخدمھا ولي األمر (ما لم یكن من الواضح عدم
إمكانیة القیام بذلك).
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إذا لم تكن اللغة األصلیة أو طریقة التواصل األخرى التي یجیدھا ولي األمر لغة مكتوبة ،یجب على المنطقة التعلیمیة أن
تضمن ترجمة اإلخطار شفھیا أو بأي طرق تواصل أخرى تتیح لولي األمر محتوى اإلخطار ،وأنه یوجد دلیل كتابي على
كل من الترجمة وفھم ولي األمر لمضمون اإلخطار.

التقییمات التعلیمیة المستقلة
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1120.07 ،1107.03
بصفتك ولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة (أو طفل خضع لتقییم الحصول على تعلیم خاص) ،لدیك الحق في الحصول على تقییم
تعلیمي مستقل لطفلك.
التقییم التعلیمي المستقل ھو تقییم یجریه شخص لیس موظفا من قبل المنطقة التعلیمیة ومؤھل إلجراء التقییم.
یجوز أن توفر المنطقة التعلیمیة تقییما تعلیمیا مستقال على نفقة الحكومة إذا لم توافق على التقییم الذي أجرته المنطقة التعلیمیة.
(المصطلح الرسمي "على نفقة الحكومة" یعني أن المنطقة التعلیمیة تدفع تكلفة التقییم كاملة أو تضمن إجراء التقییم دون وقوع
أي تكلفة على ولي األمر) .یحق لك الحصول على تقییم تعلیمي مستقل واحد فقط على نفقة الحكومة كل مرة تجري فیھا
المنطقة التعلیمیة تقییما ال توافق علیه .في حال طلبت تقییما تعلیمیا مستقال ،یجوز للمنطقة التعلیمیة أن تستفسر منك عن سبب
اعتراضك على تقییمھا .ومع ذلك ،لست مطالبا بتقدیم التفسیر ،وال یجوز أن یؤدي ذلك إلى أي تأخیر في قرار المنطقة
التعلیمیة بشأن دفع تكلفة التقییم المستقل أم ال.
إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي على نفقة الحكومة ،فیجب عندھا على المنطقة التعلیمیة ،وبدون أي تأخیر ،القیام بأي مما یلي:
 الموافقة على تقدیم تقییم تعلیمي مستقل على نفقة الحكومة؛ أو
 البدء في إجراءات جلسة استماع وفق األصول القانونیة كي تثبت أن نتائج التقییم الذي قامت به مناسبة.
إذا طلبت إجراء تقییم تعلیمي ،فیجب على المنطقة التعلیمیة عندھا إبالغك بما یلي:
 المكان الذي یمكن فیه الحصول على تقییم تعلیمي مستقل.
 معاییر المنطقة التعلیمیة المعمول بھا للتقییم التعلیمي المستقل ،والتي تشمل
أ .مكان التقییم.
ب .مؤھالت الفاحص (الشخص الذي یجري التقییم).

یجب أن تتوافق المعاییر مع تلك التي تستخدمھا المنطقة التعلیمیة في إجراء تقییم ما .قد ال یكون لدى المنطقة التعلیمیة أي قیود
أو شروط أو جداول زمنیة أخرى متعلقة بتلقي أحد أولیاء األمور تقییما تعلیمیًّا مستقال خالف مكان التقییم ومؤھالت الفاحص.
ویجب أال تكون ھذه القیود تقییدیة بدرجة كبیرة بحیث ال یكون لدى ولي األمر خیار االستعانة بمقیمین مستقلین.
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لدیك الحق دوما في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل على نفقتك الخاصة .كما أن لدیك الحق أیضا في تقدیم ھذه التقییمات المستقلة
الممولة من أولیاء األمور إلى فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالستخدامھا في تحدید االحتیاجات التعلیمیة للطفل .ولست ملزما بمشاركة
التقییمات الممولة من أولیاء األمور مع فریق برنامج التعلیم الفردي ( .)IEPومع ذلك ،قد تسعى المنطقة التعلیمیة إلى الحصول على نتائج
التقییمات الممولة من أولیاء األمور من خالل عملیة االستكشاف كجزء من جلسة االستماع وفق األصول القانونیة .وبغض النظر عمن یدفع
تكلفة التقییم ،یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالنظر في نتائج أي تقییم تعلیمي مستقل ،في حال كان التقییم یلبي معاییر
المنطقة التعلیمیة (الموضحة أعاله) في أي قرارات بشأن توفیر التعلیم الحكومي المناسب والمجاني لطفلك .أیضا ،یمكن عرض نتائج أي
تقییم تعلیمي مستقل كدلیل أثناء جلسة االستماع العادلة وفق األصول القانونیة.
إذا طلب مسؤول جلسة االستماع إجراء تقییم تعلیمي مستقل كجزء من جلسة استماع ،فیجب على المنطقة التعلیمیة دفع تكلفة التقییم.
إذا قرر مسؤول جلسة االستماع أن تقییمات المنطقة التعلیمیة كانت مالئمة ،فعندھا ال تكون المنطقة التعلیمیة مطالبة بدفع تكلفة التقییم
التعلیمي المستقل أو تعویضك.

أولیاء األمور البدالء في التعلیم
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1115
إذا كان ھناك طفل من ذوي اإلعاقة في حاجة إلى التعلیم الخاص وكان ولي األمر أو الوصي غیر معروف أو ال یمكنه التواجد بعد بذل
جھود معقولة للعثور على ولي األمر المذكور ،أو إذا كان الطفل تحت الوصایة القانونیة لقسم األطفال والشباب واألسر ،یجوز للمفوض
أو من ینوب عنه ،تعیین ولي أمر بدیل یمثل الطفل في عملیة اتخاذ القرارات التعلیمیة.

سریة المعلومات
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1119.01
تمتلك المناطق التعلیمیة العدید من أنواع سجالت التعلیم بشأن األطفال الذین تكون مسؤولة عنھم .تعني سجالت التعلیم نوع السجالت التي
تقع ضمن تعریف "سجالت التعلیم" في المادة  99من الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة (اللوائح التي تضمن تنفیذ قانون الحقوق
التعلیمیة وخصوصیة األسرة لعام  ،1974الفقرة  20من مدونة الوالیات المتحدة األمریكیة ( 1232gقانون الحقوق التعلیمیة وخصوصیة
األسرة لعام  .))FERPA( 1974ویمكن أن تتضمن السجالت بطاقات التقاریر وتقاریر التقدم وسجالت الصحة والحضور وأشرطة
الفیدیو وتقاریر االنضباط والنسخ اإللكترونیة من المستندات.
یجب حمایة سجالت التعلیم التي تتضمن معلومات "محدِدة للھویة الشخصیة".
یقصد بالمعلومات المحددة للھویة الشخصیة المعلومات التي تتضمن:
 اسم طفلك أو اسمك بصفتك ولي األمر أو اسم عضو آخر بالعائلة.
 عنوان طفلك.
 محددا للھویة الشخصیة ،مثل رقم الضمان االجتماعي لطفلك أو رقم الطالب.
 قائمة بالسمات الشخصیة أو غیرھا من المعلومات التي من شأنھا أن تجعل من الممكن التعرف على طفلك بدرجة معقولة من الیقین.
إخطار ألولیاء األمور یجوز إلدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة أو غیرھا من الوكاالت بالوالیة أیضا الحصول على بعض السجالت المدرسیة
أو االحتفاظ بھا أو استخدامھا .ویتعین على ھذه الوكاالت االلتزام بمتطلبات حمایة سریة أي معلومات شخصیة لدیھم حول طفل ما.
(انظر الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة  300.612لمزید من المعلومات).
حقوق الوصول یجب على المناطق التعلیمیة وغیرھا من الوكاالت التي تجمع المعلومات أو تحتفظ أو تستخدم سجالت تعلیم محددة للھویة
الشخصیة معاملة المعلومات الشخصیة بشكل سري ،ویجب علیھا منحك حق الوصول لفحص سجالت طفلك و/أو مراجعتھا .یجب على
المنطقة التعلیمیة االمتثال لطلبك بفحص أي سجالت تعلیمیة تخص طفلك ومراجعتھا في غضون  14یوما بعد یوم استالم المدرسة لطلب
الوصول وذلك قبل أي اجتماع یتناول برنامج التعلیم الفردي ( )IEPأو أي جلسة استماع عادلة وفق األصول القانونیة (بما في ذلك اجتماع
اتخاذ القرار أو جلسة استماع بشأن االنضباط).
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سجل الوصول یجب على المناطق التعلیمیة االحتفاظ بسجل باألشخاص الذین لدیھم حق الوصول إلى سجالت التعلیم المجمعة أو
المحفوظة أو المستخدمة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ( ،)IDEA 2004باستثناء وصولك أنت وموظفي المنطقة
التعلیمیة المصرح لھم .یجب أن تتضمن سجالت الوصول اسم الطرف وتاریخ منح اإلذن بالوصول والغرض من التصریح للطرف
باستخدام السجالت.
سجالت تتعلق بأكثر من طفل واحد إذا كانت ھناك أي سجالت تعلیمیة تتضمن معلومات عن أكثر من طفل ،فیكون لدیك الحق فقط في
فحص المعلومات الخاصة بطفلك فقط ومراجعتھا أو إبالغك بھذه المعلومات المحددة.
قائمة أنواع أماكن المعلومات یجب على المنطقة التعلیمیة منحك ،عند الطلب ،قائمة بأنواع السجالت التعلیمیة المجمعة أو المحفوظة أو
المستخدمة من قبل المنطقة التعلیمیة وأماكنھا.
یتضمن حقك في فحص سجالت التعلیم ومراجعتھا ما یلي:
 حقك في الحصول على رد من المنطقة التعلیمیة على طلباتك المعقولة للحصول على تفسیر وتوضیح للمعلومات الواردة
في سجالت طفلك.
 حقك في أن تطلب من المنطقة التعلیمیة إمدادك بنسخ من سجالت طفلك ،في حال كانت الظروف تمنعك فعلیًّا من فحص
السجالت ومراجعتھا إال إذا تلقیت ھذه النسخ.
 حقك في االستعانة بممثل لفحص السجالت ومراجعتھا.
یجوز للمنطقة التعلیمیة افتراض أن ولي األمر یتمتع بالحق في فحص السجالت المتعلقة بطفله ومراجعتھا إال إذا أبلغت المنطقة التعلیمیة
بأن ولي األمر لیس لدیه الحق في ذلك بموجب قانون الوالیة المعمول به الحاكم ألمور مثل الوصایة واالنفصال والطالق.
الرسوم یجوز للمنطقة التعلیمیة فرض رسوم مقابل نسخ السجالت المعدة من أجلك إذا كانت الرسوم ال تمنعك فعلیا من ممارسة حقك في
فحص ھذه السجالت ومراجعتھا .ال یحق للمنطقة التعلیمیة أن تفرض رسوما مقابل البحث عن السجالت أو استرجاعھا بموجب قانون تعلیم
األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)IDEA 2004
تعدیل السجالت بناء على طلب ولي األمر إذا كنت تعتقد أن المعلومات الواردة في سجالت التعلیم بخصوص طفلك التي قد تم جمعھا أو
االحتفاظ بھا أو استخدامھا بموجب الجزء  Bمن قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ) (IDEA 2004غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك
الخصوصیة أو أي حقوق أخرى لطفلك ،یجوز لك أن تطلب من المنطقة التعلیمیة التي تحتفظ بالمعلومات القیام بتعدیلھا .یتعین على المنطقة
التعلیمیة أن تقرر ما إذا كانت ستعدل المعلومات تبعا لطلبك ،وأن تبلغك بقرارھا خالل فترة زمنیة معقولة بعد استالم الطلب.
فرصة عقد جلسة استماع إذا رفضت المنطقة التعلیمیة تعدیل المعلومات تبعا لطلبك ،یجب علیھا إبالغك بالرفض وتقدیم المشورة لك
بشأن الحق في عقد جلسة استماع لھذا الغرض خالل فترة زمنیة معقولة.
إجراءات جلسة االستماع یجب أال یكون الشخص الذي یدیر الجلسة صاحب مصلحة مباشرة بنتیجة الجلسة .یحق لك تلقي إخطار بجلسة
االستماع ،وتقدیم األدلة ذات الصلة بالمشكالت القائمة ،وأن یساعدك أو یمثلك شخص أو أكثر ،بما في ذلك حضور محام .یجب اتخاذ قرار
جلسة االستماع في غضون فترة زمنیة معقولة ویستند إلى األدلة المقدمة في جلسة االستماع .یجب أن یتضمن القرار ملخص األدلة وأسباب
القرار .وإذا رأت المنطقة التعلیمیة ،نتیجة لجلسة االستماع ،أن المعلومات غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك خصوصیة الطفل أو أیا من حقوقه
األخرى ،فیجب أن تقوم بتعدیل المعلومات طبقا لذلك وأن تبلغك بذلك كتابیا.
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نتیجة جلسة االستماع إذا رأت المنطقة التعلیمیة ،نتیجة لجلسة االستماع ،أن المعلومات غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك خصوصیة الطفل
أو حقوقه األخرى ،فیجب أن تخطرك بحقك في وضع بیان ضمن السجالت التي تحتفظ بھا حول طفلك یحتوي على تعلیق على المعلومات
أو یوضح أسباب عدم اتفاقك مع قرار المنطقة التعلیمیة .یجب االحتفاظ بالبیان كجزء من سجالت طفلك طالما تحتفظ المنطقة التعلیمیة
بالسجل (أو الجزء المتنازع علیه) .إذا أفصحت المنطقة التعلیمیة عن السجالت (أو الجزء المتنازع علیه) ألي طرف ،یجب كذلك اإلفصاح
عن تفسیر السبب وراء ذلك لھذا الطرف.
الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات المحدِدة للھویة الشخصیة ما لم تكن المعلومات واردة في سجالت التعلیم وكان اإلفصاح عنھا
مصرحا به دون الحصول على موافقة ولي األمر بموجب قانون الحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة ( ،)FERPAیجب الحصول على
موافقتك قبل اإلفصاح عن معلومات محددة للھویة الشخصیة ألطراف خالف موظفي الوكاالت المشاركة .باستثناء الظروف المبینة أدناه ،ال
یلزم الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح عن معلومات محددة للھویة الشخصیة لموظفین في الوكاالت المشاركة ألغراض استیفاء الشروط
المنصوص علیھا بقانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)IDEA 2004
یجب الحصول على موافقتك أو موافقة طفل مؤھل بلغ عمر  18عاما ،قبل اإلفصاح عن معلومات محددة للھویة الشخصیة لموظفي
الوكاالت المشاركة التي تقدم خدمات االنتقال أو تدفع تكالیفھا.
إذا كان طفلك ملتحقا بمدرسة خاصة ال تقع في المنطقة التعلیمیة نفسھا التي تقیم بھا أو كان بصدد االلتحاق بتلك المدرسة ،فیجب الحصول
على موافقتك قبل اإلفصاح عن أي معلومات محددة للھویة الشخصیة تخص طفلك فیما بین موظفي المنطقة التعلیمیة حیث توجد المدرسة
الخاصة وموظفو المنطقة التعلیمیة حیث تقیم أنت.
حمایة المعلومات یجب على منطقتك التعلیمیة حمایة خصوصیة المعلومات المحددة للھویة الشخصیة في مراحل تجمیعھا وحفظھا
واإلفصاح عنھا والتخلص منھا .یجب على موظف واحد في كل منطقة تعلیمیة تحمل مسؤولیة ضمان سریة أي معلومات محددة للھویة
الشخصیة .یجب أن یتلقى جمیع األشخاص الذین یجمعون معلومات محددة للھویة الشخصیة أو یستخدمونھا تدریبا أو تعلیمات حول
إجراءات الوالیة وسیاساتھا فیما یتعلق بالسریة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ( )IDEA 2004وقانون الحقوق التعلیمیة
وخصوصیة األسرة ( .)FERPAیجب على كل منطقة تعلیمیة ،ولغایات التفتیش الحكومي ،أن تحتفظ بقائمة محدثة بأسماء ووظائف
األشخاص الذین یعملون في الوكالة ولدیھم إمكانیة الوصول إلى ھذه المعلومات المحددة للھویة الشخصیة.
التخلص من المعلومات یجب على منطقتك التعلیمیة إبالغك عند عدم الحاجة ألي معلومات محددة للھویة الشخصیة تم جمعھا أو االحتفاظ
بھا أو استخدامھا بعد اآلن في توفیر الخدمات التعلیمیة لطفلك .ویجب التخلص من ھذه المعلومات بناء على طلب منك .التخلص یعني
التدمیر المادي أو إزالة وسائل تحدید الھویة الشخصیة من المعلومات بحیث ال تحمل تلك المعلومات أي تحدید للھویة .ومع ذلك ،یجب على
المنطقة التعلیمیة االحتفاظ بسجل دائم یحتوي على اسم الطالب وعنوانه ورقم ھاتفه ودرجاته الدراسیة وسجل حضوره والفصول الدراسیة
التي حضرھا ومستوى الصف الدراسي الذي أكمله والعام الدراسي المكتمل.
ال یجوز ألي منطقة تعلیمیة تدمیر سجالت التعلیم الخاص للطفل قبل أن یبلغ عمر الطالب  25عاما ،إال بعد الحصول على موافقة كتابیة
من ولي األمر ،أو الطالب البالغ إن أمكن .یجب على المنطقة التعلیمیة االحتفاظ بنسخة من آخر برنامج تعلیم فردي ( )IEPكان ساري
مفعول قبل خروج الطالب من التعلیم الخاص حتى یبلغ عمر الطالب  60عاما .یتعین على المنطقة التعلیمیة أن تقدم لولي األمر أو الطالب
البالغ إخطارا كتابیا بسیاسات تدمیر المستندات عند تخرج الطالب وحصوله على شھادة التعلیم الثانوي أو عند نقل الحقوق أو أیھما یحدث
أوال .كما یتعین على المدرسة تقدیم إخطار عام بسیاستھا في تدمیر المستندات على األقل مرة واحدة سنویا.
نقل الحقوق بموجب لوائح قانون الحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة ( )FERPAفي الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة
) ،99.5(aتنقل حقوق أولیاء األمر فیما یتعلق بسجالت التعلیم إلى الطالب عند بلوغه عمر  18عاما.
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شكاوى التعلیم الخاص
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1121
ینبغي أن تعتمد القرارات التي یتخذھا أولیاء األمور بشأن أطفالھم على المعرفة وفھم حقوقھم والضمانات اإلجرائیة .ویتطلب ذلك التواصل
المفتوح والثقة بین أولیاء األمور ومنطقتھم التعلیمیة .إذا نشأت مشكالت ما ،تعد عملیة تقدیم الشكاوى إحدى الطرق التي یمكن ألولیاء
األمور أو غیرھم االستفادة منھا لحل مشكلة ما في المنطقة التعلیمیة.
یجب أن تتضمن عملیة تقدیم شكوى التعلیم الخاص ما یلي:
 .1بیان بانتھاك المنطقة التعلیمیة ألحد شروط قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)IDEA 2004
 .2الوقائع التي یقوم البیان على أساسھا.
 .3معلومات االتصال وتوقیع الشخص مقدم الشكوى.
 .4في حال االدعاء بحدوث انتھاكات تجاه طفل معین:
أ .اسم الطفل وعنوان سكنه.
ب .اسم المدرسة التي یدرس بھا الطفل.
ج .في حالة كان الطفل أو الشاب بال مأوى ،تقدیم معلومات اتصال للطفل واسم المدرسة التي یدرس بھا الطفل.
د .وصف لطبیعة مشكلة الطفل ،بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة.
ه .اقتراح لحل المشكلة إلى الحد المعروف والمتاح للطرف في وقت تقدیم الشكوى.
یجب أن تتضمن الشكوى ادعاء حدوث انتھاك لم یحدث قبل أكثر من عام واحد من تاریخ استالم الشكوى.
ترسل الشكاوى بالبرید إلى:

Commissioner of Education
New Hampshire Department of Education
101 Pleasant Street
Concord, New Hampshire 03301

یجب على الشخص الذي یقدم الشكوى أن یرسل نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعلیمیة في الوقت نفسه الذي یقدم فیه الطرف الشكوى إلى
إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة .إذا أردت الحصول على مزید من المعلومات حول إجراءات تقدیم الشكوى ،فاتصل بمكتب التعلیم الخاص في
إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة.

إجراءات الشكوى
 .1بعد استالم الشكوى المقدمة من ولي أمر أو مؤسسة أو شخص من والیة أخرى ،تخضع الشكوى للمراجعة من قبل مكتب الشكاوى
بقسم التعلیم الخاص في إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة.
 .2بعد استالم المنطقة التعلیمیة نسخة من الشكوى ،یجوز للمنطقة التعلیمیة اختیار تقدیم مقترح للتوصل إلى تسویة .مقترح التسویة خطة
مكتوبة تضعھا المنطقة التعلیمیة تقترح فیھا اإلجراء الذي ستتخذه المنطقة وتعتقد أنھا ستتوصل وفقه لتسویة ادعاء واحد أو بعض
االدعاءات أو جمیع االدعاءات في الشكوى .ویقدم ھذا المقترح إلى ولي األمر في محاولة من الطرفین لالتفاق على التسویة .في حال
موافقة ولي األمر والمنطقة التعلیمیة على تسویة ادعاء واحد أو بعض االدعاءات أو جمیع االدعاءات ،تجوز مواصلة الشكوى استنادا إلى
أي مسائل متبقیة .فور موافقة ولي األمر والمنطقة على مقترح التسویة ،یجب على صاحب الشكوى إبالغ اإلدارة التعلیمیة بقیامه بسحب
الشكوى.
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 .3إذا كانت القضایا مناسبة إلجراءات الشكوى ،فعندھا:
أ .یجري تعیین محقق مستقل لھذه القضیة إلجراء تحقیق مستقل ،وقد یجرى جزء من ھذا التحقیق في المنطقة التعلیمیة.
ب .یرسل خطاب إلى كل من ولي األمر والمنطقة التعلیمیة إلطالعھما على اسم المحقق ونسخة خطاب الشكوى وتحدید اللوائح
الفیدرالیة و/أو لوائح الوالیة المعنیة.
 .4یجب منح الفرصة للشخص مقدم للشكوى لتصحیح أي أخطاء في تلخیص المسائل ویجوز له أن یقدم معلومات إضافیة سواء شفھیا أو
كتابیا.
 .5یتعین على المحقق مراجعة كل المعلومات ذات الصلة ،بما في ذلك السجالت التعلیمیة المناسبة ،ویجوز له إجراء مقابالت مباشرة
وجھا لوجه أو عبر الھاتف ،معك ومع مسؤولي المنطقة التعلیمیة وطاقم الموظفین للفصل في الوقائع .عند االنتھاء من التحقیق ،یقدم المحقق
تقریرا كتابیا إلى إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة.
 .6یراجع منسق حل النزاعات التابع إلدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة والمسؤول عن شكاوى التعلیم الخاص التقریر لتحدید ما إذا حدثت أي
انتھاكات.
 .7یراجع مفوض التعلیم المعلومات ویتخذ قرارا بشأن ما یلزم من إجراءات تصحیحیة ،بما في ذلك استحقاق التعویض المالي ،إن وجد،
بما یفي باحتیاجات الطفل .ویوقع المفوض القرار .یصدر القرار في فترة ال تزید عن  60یوما بعد استالم إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة
للشكوى .یجوز تمدید الجدول الزمني إذا قررت اإلدارة وجود ظروف استثنائیة تؤخر اتخاذ القرار.
 .8یجوز ألي طرف في الشكوى ،في غضون  20یوما من استالم قرار المفوض الكتابي بموجب قانون التعلیم ) ،1121.02(bتقدیم
طلب كتابي إلى المفوض إلعادة النظر في القرار .یجب تنفیذ أي إجراء تصحیحي أمر به المفوض لمصلحة طفل من ذوي اإلعاقة
واالستمرار في ذلك حتى انتھاء إعادة النظر أثناء أي استئناف ،ما لم یتم عكس اإلجراء عند إعادة النظر أو تأكیده.
 .9عندما تقرر إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة وجود إخفاق في تقدیم الخدمات المناسبة ،یمكنھا منح التعویض النقدي أو اتخاذ إجراء
تصحیحي آخر مناسب الحتیاجات الطفل ولضمان تقدیم الخدمات المالئمة لكل األطفال من ذوي اإلعاقة في المستقبل.
نماذج االستمارات وضعت إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة نماذج استمارات للمساعدة في تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة وشكوى
الوالیة .ویمكن الحصول على تلك النماذج باالتصال بمدرسة الطفل على العنوان NH Department of Education,
 101 Pleasant Street Concord, N.H. 03301أو عبر الموقع اإللكتروني لإلدارة:
 .http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htmأنت غیر ملزم باستخدام نماذج االستمارات
ھذه .یمكنك استخدام ھذه االستمارة أو أي نموذج استمارة آخر مالئم ،طالما أنه یحتوي على المعلومات المطلوبة لتقدیم الشكوى وفق
األصول القانونیة وشكوى الوالیة.

الطرق البدیلة لتسویة النزاعات
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1122
یجب على أولیاء األمور والمناطق التعلیمیة السعي جاھدین لتسویة الخالفات بأقل طریقة عدائیة قدر اإلمكان .عندما ینتابك أي قلق أو
خالف مع المنطقة التعلیمیة ،ینبغي الشروع في محاوالت حلھا عند أدنى مستوى إداري ممكن .عندما تكون ھذه المحاوالت غیر ممكنة أو
غیر ناجحة ،یمكن أن تكون طرق تسویة النزاعات البدیلة الرسمیة مثل الوساطة أو اجتماع محاید خیارا فعاال .یجوز للمناطق التعلیمیة
وضع اإلجراءات التي توفر لك ،وللمدارس التي تختار عدم استخدام عملیة الوساطة ،فرصة االلتقاء في الوقت والمكان المناسبین لك مع
شخص لیس لدیه أي مصلحة شخصیة أو مھنیة .ذا لم تكن ھذه البدائل مالئمة أو ناجحة ،فیمكن ألي طرف تقدیم شكوى وفق األصول
القانونیة ،ما یفضي إلى جلسة استماع وفق األصول القانونیة.
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االجتماع المحاید االجتماع المحاید خیار متاح لك وللمنطقة التعلیمیة على حد سواء .ویمثل عملیة سریة تطوعیة یعمل على تیسیرھا
شخص محترف مدرب (حیادي) یستمع إلى طرفي النزاع ویصدر توصیة قد یقبلھا الطرفان أو یرفضانھا .ویمكن لولي األمر أن یطلب من
المنطقة التعلیمیة المسؤولة عن طفله التقدم بطلب إلى إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة .االجتماعات المحایدة خدمة مجانیة تقدمھا إدارة
نیو ھامبشایر التعلیمیة .إذا أردت معرفة المزید من المعلومات ،یرجى االتصال بمكتب التشریعات وجلسات االستماع على
الرقم .)603( 271-2299
تتاح الوساطة لتسمح لك وللمنطقة التعلیمیة بحل الخالفات التي تنطوي على أي مسألة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
( )IDEA 2004الذي یحدد الخطوط العریضة لعملیة التعلیم الخاص ،بما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة.
وبذلك تتوفر الوساطة لتسویة النزاعات بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ) ،(IDEA 2004سواء أقدمت شكوى وفق
األصول القانونیة لطلب جلسة استماع وفق األصول القانونیة أم ال.
یجب أن تضمن اإلجراءات أن عملیة الوساطة:
 تطوعیة من جانبك ومن جانب المنطقة التعلیمیة.
 غیر مستخدمة إلنكار حقك في جلسة استماع وفق األصول القانونیة أو تأخیره ،أو إلنكار أي من حقوقك األخرى بموجب قانون تعلیم
األشخاص من ذوي اإلعاقة ).(IDEA 2004
 یجریھا وسیط محاید ومؤھل مدرب على أسالیب الوساطة الفعالة.
المنطقة التعلیمیة یجوز للمنطقة التعلیمیة وضع إجراءات لتسویة النزاعات یمكن عرضھا علیك وعلى مدرستك في حال عدم اختیار
عملیة الوساطة .یجوز للمنطقة التعلیمیة أن تعرض علیك فرصة مقابلة شخص ما لیس لدیه أي مصلحة شخصیة أو مھنیة في نتیجة النزاع
والذي قد یساعد في حله ،في الوقت والمكان المناسبین لك .ویمتاز ھذا الشخص بأنه:
 یخضع لعقد مع كیان بدیل مناسب لحل النزاعات ،أو مركز معلومات أولیاء األمور أو مركز موارد أولیاء األمور المجتمعي في نیو
ھامبشایر.
 سوف یشرح لك مزایا عملیة الوساطة ویشجع على استمرارھا.
إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة تحتفظ إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة بقائمة من الوسطاء المؤھلین والمتمتعین بدرایة بالقوانین واللوائح
المتعلقة بتقدیم التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة .یجب على إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة اختیار الوسطاء على أساس عشوائي أو
متناوب أو أي أساس آخر یخلو من التحیز.
تتحمل إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة مسؤولیة تكلفة عملیة الوساطة ،بما في ذلك تكالیف االجتماعات .یجب تحدید موعد كل اجتماع في
عملیة الوساطة في الوقت المناسب وعقده في مكان مناسب لك وللمنطقة التعلیمیة.
إذا توصلت أنت والمنطقة التعلیمیة إلى تسویة النزاع من خالل عملیة الوساطة ،یجب على كال الطرفین إبرام اتفاق ملزم قانونا یحدد
التسویة ویمتاز بما یلي:
 ینص على أن جمیع المناقشات التي حدثت أثناء عملیة الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي جلسة استماع وفق
األصول القانونیة أو دعاوى مدنیة الحقة.
 وقعت علیه أنت وممثل المنطقة التعلیمیة الذي لدیه سلطة إلزام المنطقة التعلیمیة.
اتفاق الوساطة المكتوب والموقع یكون قابال لإلنفاذ في أي محكمة مختصة ضمن الوالیة (محكمة لدیھا السلطة بمقتضى قانون الوالیة للنظر
في مثل ھذه النوع من القضایا) أو في محكمة منطقة بالوالیات المتحدة .ویجب أن تكون المناقشات التي تحدث أثناء عملیة الوساطة سریة.
وال یمكن استخدامھا كدلیل في أي جلسة استماع وفق األصول القانونیة أو دعاوى مدنیة الحقة ألي محكمة فیدرالیة أو محكمة والیة في
والیة تتلقى المساعدة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)IDEA 2004
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حیاد الوسیط الوسیط:
 ال یجوز أن یكون موظفا بوكالة التعلیم في الوالیة ( )SEAأو المنطقة التعلیمیة المسؤولة عن تعلیم طفلك أو رعایته.
 یجب أال تكون له مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الوسیط.
ال یعد الشخص المؤھل كوسیط موظفا بمنطقة تعلیمیة أو وكالة رسمیة فقط لمجرد أنه یتقاضى أجرا من الوكالة أو المنطقة التعلیمیة للعمل
كوسیط.

إجراءات الشكوى وفق األصول القانونیة
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1123
معلومات عامة بشأن األصول القانونیة یجوز لك أو للمنطقة التعلیمیة تقدیم شكوى جلسة استماع وفق األصول القانونیة بشأن أي مسألة
تتعلق باقتراح أو رفض بدء أو تغییر ھویة طفلك أو تقییمه أو مستوى التحاقه ،أو تقدیم التعلیم الحكومي المناسب والمجاني ()FAPE
لطفلك .الفترة الزمنیة إلجراءات جلسة االستماع ھي  45یوما تقویمیا وال تشمل فترة اتخاذ القرار البالغة  30یوما .یجب على المنطقة
التعلیمیة توفیر اجتماع اتخاذ القرار إذا طلب ولي األمر جلسة استماع وفق األصول القانونیة.
یجب أن تتضمن الشكوى وفق األصول القانونیة ادعاء بحدوث انتھاك حدث منذ ما ال یزید عن عامین قبل أن تعلم أنت أو المنطقة التعلیمیة
أو كان یفترض أن تعلما بشأن اإلجراء المزعوم الذي یشكل أساس الشكوى وفق األصول القانونیة .إذا كنت تطلب عقد جلسة استماع وفق
األصول القانونیة السترداد تكلفة أي التحاق دراسي أحادي الجانب (للحصول على تعلیم خاص) ،فیجب علیك تقدیم الطلب في غضون
 90یوما من االلتحاق الدراسي أحادي الجانب.
ال یسري الجدول الزمني أعاله علیك إذا لم تتمكن من تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة ضمن اإلطار الزمني ألن المنطقة التعلیمیة:
 حرفت الحقائق على وجه التحدید لتبدو أنھا قد حلت المسائل الواردة في الشكوى .أو
 حجبت معلومات عنك یلزم تقدیمھا إلیك بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)IDEA 2004
یجب على المنطقة التعلیمیة إخطارك بأي خدمات قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة وأي خدمات أخرى ذات صلة متوفرة في المنطقة إذا
طلبت المعلومات ،أو إذا قدمت أنت أو المنطقة التعلیمیة شكوى وفق األصول القانونیة.

تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة من أجل طلب جلسة استماع ،یجب علیك أنت أو المنطقة التعلیمیة (أو محامیك أو محامي
المنطقة التعلیمیة) تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة إلى الطرف اآلخر .ویجب أن تحتوي تلك الشكوى على كل المحتوى الوارد
أدناه ویجب إبقاؤھا سریة.
كما یجب علیك أو المنطقة التعلیمیة ،أیكما قدم الشكوى ،تقدیم نسخة من الشكوى إلى إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة .وقد ال تعقد جلسة
استماع وفق األصول القانونیة حتى تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة.
یجب أن تتضمن الشكوى وفق األصول القانونیة ما یلي:
 .1اسم الطفل.
 .2عنوان مكان إقامة الطفل.
 .3اسم مدرسة الطفل.
 .4إذا كان الطفل أو الشاب بال مأوى ،فیتم تقدیم معلومات االتصال للطفل واسم مدرسة الطفل.
 .5وصف لطبیعة مشكلة الطفل المتعلقة باإلجراء المقترح أو المرفوض ،بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة.
 .6حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح لك أو للمنطقة التعلیمیة في ذلك الوقت.
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الشكوى وفق األصول القانونیة للمضي قدما في الشكوى وفق األصول القانونیة ،یجب أن تعد الشكوى كافیة .تعد الشكوى وفق األصول
القانونیة كافیة (أي تستوفي متطلبات المحتوى أعاله) ما لم یخطر الطرف المتلقي للشكوى وفق األصول القانونیة (أنت أو المنطقة
التعلیمیة) المسؤول والطرف اآلخر كتابیا في غضون  15یوما تقویمیا من استالم الشكوى ،أن الطرف المتلقي للشكوى یعتقد أن الشكوى
وفق األصول القانونیة ال تفي بالمتطلبات الواردة أعاله.
في غضون  5أیام تقویمیة من استالم اإلخطار بأن الطرف المتلقي (أنت أو المنطقة التعلیمیة) یرى أن الشكوى وفق األصول القانونیة غیر
كافیة ،یجب على مسؤول جلسة االستماع أن یقرر ما إذا كانت الشكوى تفي بالمتطلبات الوارد ذكرھا أعاله ،ویخطرك أنت والمنطقة
التعلیمیة كتابة على الفور.
إذا طلب أي من الطرفین عقد جلسة عاجلة ،فیجب أن یوضح اإلخطار أیضا األسباب التأدیبیة للطلب.
إجراء تغییرات على الشكوى یجوز لك أو للمنطقة التعلیمیة إجراء تغییرات على الشكوى وفق األصول القانونیة في الحاالت التالیة فقط
في حالة:
 موافقة الطرف اآلخر على التغییرات كتابة ومنحه الفرصة لتسویة مشكلة جلسة االستماع وفق األصول القانونیة من خالل عقد اجتماع
التخاذ قرار ،كما ھو موضح أدناه .أو
 فیما ال یتجاوز خمسة أیام قبل بدء جلسة االستماع وفق األصول القانونیة ،منح مسؤول جلسة االجتماع اإلذن إلجراء تغییرات.
إذا أجرى الطرف المشتكي (أنت أو المنطقة التعلیمیة) تغییرات على الشكوى وفق األصول القانونیة ،فتبدأ الجداول الزمنیة الجتماع اتخاذ
القرار (في غضون  15یوما تقویمیا من استالم الشكوى) والفترة الزمنیة التخاذ القرار (في غضون  30یوما تقویمیا من استالم الشكوى)
مرة أخرى منذ تاریخ تقدیم الشكوى المعدلة.
رد المنطقة التعلیمیة على شكوى وفق األصول القانونیة إذا لم تكن المنطقة التعلیمیة قد أرسلت إلیك إخطارا كتابیا مسبقا بشأن الموضوع
الوارد في شكواك وفق األصول القانونیة ،فیتعین على المنطقة التعلیمیة ،في غضون  10أیام تقویمیة من استالم الشكوى وفق األصول
القانونیة ،إرسال رد إلیك یتضمن ما یلي:
 تفسیرا یوضح سبب اقتراح المنطقة التعلیمیة اإلجراء المثار في الشكوى وفق األصول القانونیة أورفضھا اتخاذه.
 وصفا ألي خیارات أخرى نظر فیھا فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPوأسباب رفض تلك الخیارات.
 وصفا لكل إجراء تقییم أو تقدیر أو تسجیل أو تقریر استندت إلیه المنطقة التعلیمیة للبت في اقتراح اإلجراء أو رفضه.
 وصفا للعوامل األخرى ذات العالقة باإلجراء المقترح أو المرفوض الذي قدمته المنطقة التعلیمیة.
توفیر المعلومات في البنود الواردة أعاله ال یمنع المنطقة التعلیمیة من تأكید أن الشكوى وفق األصول القانونیة غیر كافیة.
رد الوالدین على الشكوى وفق األصول القانونیة عندما تتقدم المنطقة التعلیمیة ،والطرف اآلخر ،بشكوى وفق األصول القانونیة ،یجب
علیك ،بصفتك الطرف المستلم ،إرسال رد إلى المنطقة التعلیمیة والطرف اآلخر في غضون  10أیام تقویمیة من استالم الشكوى تتناول فیه
على وجه التحدید المسائل الواردة في الشكوى .
تقدیم طلب منفصل لجلسة استماع وفق األصول القانونیة ال یوجد في قسم الضمانات اإلجرائیة باللوائح الفیدرالیة تحت الجزء B
من قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة (( )IDEA 2004الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة األقسام من
 300.500إلى  )300.536ما یمكن تفسیره لمنعك من تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة منفصلة بشأن مسألة منفصلة عن شكوى وفق
األصول القانونیة سبق تقدیمھا بالفعل.
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الوساطة تتاح الوساطة لتسمح لك وللمنطقة التعلیمیة بحل الخالفات التي تنطوي على أي مسألة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي
اإلعاقة ( ،)IDEA 2004بما في ذلك المسائل الناشئة قبل تقدیم شكوى وفق األصول القانونیة .وبذلك تتوفر الوساطة لتسویة النزاعات
بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ( ،)IDEA 2004سواء أقدمت شكوى وفق األصول القانونیة لطلب جلسة استماع وفق
األصول القانونیة أم ال.
متطلبات الوساطة
 تطوعیة من جانبك ومن جانب المنطقة التعلیمیة.
 غیر مستخدمة إلنكار حقك في جلسة استماع وفق األصول القانونیة أو تأخیره ،أو إلنكار أي من حقوقك األخرى بموجب قانون تعلیم
األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)IDEA 2004
 یجریھا وسیط محاید ومؤھل مدرب على أسالیب الوساطة الفعالة.
تحتفظ إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة بقائمة من الوسطاء المؤھلین والمتمتعین بدرایة بالقوانین واللوائح المتعلقة بتقدیم التعلیم الخاص
والخدمات ذات الصلة .یجري اختیار الوسطاء على أساس عشوائي أو متناوب أو أي أساس آخر یخلو من التحیز .تتحمل إدارة نیو
ھامبشایر التعلیمیة مسؤولیة تكلفة عملیة الوساطة.
حیاد الوسیط الوسیط:
 ال یجوز أن یكون موظفا بوكالة التعلیم في الوالیة ( )SEAأو المنطقة التعلیمیة المسؤولة عن تعلیم طفلك أو رعایته.
 یجب أال یكون له مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة الوسیط.
ال یعد الشخص المؤھل كوسیط موظفا بمنطقة تعلیمیة أو وكالة رسمیة فقط لمجرد أنه یتقاضى أجرا من الوكالة أو المنطقة التعلیمیة للعمل
كوسیط.
یجب تحدید موعد كل اجتماع في عملیة الوساطة في الوقت المناسب وعقده في مكان مناسب لك وللمنطقة التعلیمیة.
إذا توصلت أنت والمنطقة التعلیمیة إلى تسویة النزاع من خالل عملیة الوساطة ،یجب على كال الطرفین إبرام اتفاق ملزم قانونا یحدد
التسویة ویمتاز بما یلي:
 ینص على أن جمیع المناقشات التي حدثت أثناء عملیة الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي جلسة استماع وفق
األصول القانونیة أو دعاوى مدنیة الحقة.
 وقعت علیه أنت وممثل المنطقة التعلیمیة الذي لدیه سلطة إلزام المنطقة التعلیمیة.
اتفاق الوساطة المكتوب والموقع یكون قابال لإلنفاذ في أي محكمة مختصة ضمن الوالیة (محكمة لدیھا السلطة بمقتضى قانون الوالیة للنظر
في مثل ھذه النوع من القضایا) أو في محكمة منطقة بالوالیات المتحدة.
التحاق الطفل أثناء انتظار البت في الشكوى وجلسة االستماع وفق األصول القانونیة یجب أن یظل الطفل في مستوى التحاقه الحالي
أثناء الفترة الزمنیة لإلجراءات القانونیة ،إال وفقا ألحكام "االلتحاق المؤقت بسبب االستبعاد التأدیبي" .إذا تضمنت الشكوى وفق األصول
القانونیة طلبا بقبول الطالب بشكل مبدئي في مدرسة حكومیة ،فسیجري إلحاق طفلك ببرنامج مدرسة حكومیة بعد موافقتك إلى أن تستكمل
كل اإلجراءات.

إذا تضمنت الشكوى وفق األصول القانونیة طلبا بخدمات مبدئیة لنقل طفلك من الخدمات والدعم المبكرین بموجب الجزء  Cمن قانون تعلیم
األشخاص من ذوي اإلعاقة ( )IDEA 2004أو بسبب إتمام طفلك ثالث سنوات ،فإن المنطقة التعلیمیة لیست مطالبة بتوفیر الخدمات
والدعم المبكرین الذین كان طفلك یتلقاھما .إذا وجد أن طفلك مؤھل بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ()IDEA2004
ووافقت أنت على حصول طفلك على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى ،فعندھا  -وبانتظار نتائج محاضر الدعوى  -یتعین
على المنطقة التعلیمیة توفیر ھذا التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة التي لیست موضع نزاع (تلك التي توافق علیھا أنت
والمنطقة التعلیمیة).
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اجتماع اتخاذ القرار في غضون  15یوما تقویمیا من استالم إخطار الشكوى وفق األصول القانونیة ،وقبل بدء جلسة االستماع وفق
األصول القانونیة ،یتعین على المنطقة التعلیمیة عقد اجتماع اتخاذ القرار معك ومع عضو أو أعضاء من برنامج التعلیم الفردي ( )IEPذي
الصلة ممن ھم على درایة بالوقائع المحددة في الشكوى وفق األصول القانونیة .االجتماع:
 یجب أن یحضره ممثل عن المنطقة التعلیمیة لدیه سلطة اتخاذ القرار نیابة عنھا.
 ال یجوز أن یحضره محامي المنطقة التعلیمیة ما لك یكن بصحبتك أنت محام.
الغرض من االجتماع مناقشة شكواك وفق األصول بالقانونیة ،والوقائع التي تشكل أساس الشكوى ،بحیث تمتلك المنطقة التعلیمیة فرصة
لتسویة النزاع .وال یكون اجتماع اتخاذ القرار ضروریا إذا:
 وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة كتابة على التخلي عن االجتماع .أو
 وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة على التخلي عن استخدام عملیة الوساطة.
فترة اتخاذ القرار إذا لم تتوصل المنطقة التعلیمیة إلى تسویة الشكوى وفق األصول القانونیة بالشكل الذي یرضیك في غضون  30یوما
من استالم شكوى جلسة االستماع وفق األصول القانونیة (أثناء الفترة الزمنیة لعملیة اتخاذ القرار) ،فیجوز أن تعقد جلسة االستماع وفق
األصول القانونیة.
یبدأ الجدول الزمني لمدة الـ  45یوما تقویمیا إلصدار قرار نھائي فور انتھاء فترة اتخاذ القرار البالغة  30یوما تقویمیا ،مع بعض
االستثناءات للتعدیالت التي أجریت على فترة اتخاذ القرار البالغة  30یوما ،وذلك كما ھو موضح أدناه .باستثناء ما اتفقت علیه أنت
والمنطقة التعلیمیة للتخلي عن عملیة اتخاذ القرار أو الستخدام الوساطة ،ستؤدي عدم مشاركتك في اجتماع اتخاذ القرار إلى تأخیر الجداول
الزمنیة لعملیة اتخاذ القرار وجلسة االستماع وفق األصول القانونیة حتى موافقتك على المشاركة في اجتماع.
في حال لم تتمكن المنطقة التعلیمیة ،بعد بذل الجھود المعقولة وتوثیق تلك الجھود ،من تأمین مشاركتك في اجتماع القرار ،یجوز للمنطقة
التعلیمیة ،في نھایة فترة اتخاذ القرار الممتدة  30یوما تقویمیا ،أن تطلب من مسؤول جلسة االستماع رفض الشكوى وفق األصول القانونیة
الخاصة بك.
ویجب أن یتضمن توثیق تلك الجھود سجال بمحاوالت المنطقة التعلیمیة لالتفاق على وقت ومكان مناسب للطرفین ،مثل:
 سجالت مفصلة للمكالمات الھاتفیة التي أجرتھا المنطقة أو حاولت القیام بھا ،ونتائج تلك المكالمات.
 نسخ من المراسالت واإلخطارات التي أرسلت إلیك ،وكذلك أي ردود تم استالمھا.
 سجالت مفصلة للزیارات التي أجریت إلى منزلك أو إلى مكان عملك ونتائج ھذه الزیارات.
إذا لم تتمكن المنطقة التعلیمیة من عقد اجتماع اتخاذ القرار في غضون  15یوما تقویمیا من استالم إخطار الشكوى وفق األصول القانونیة
الخاصة بك أو أخفقت في المشاركة في اجتماع اتخاذ القرار ،یجوز لك أن تطلب من مسؤول جلسة االستماع بدء الجدول الزمني لجلسة
االستماع وفق األصول القانونیة البالغة مدته  45یوما تقویمیا.
إجراء تعدیالت على فترة اتخاذ القرار الممتدة  30یو ًما إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة ،كتابة ،على التخلي عن اجتماع اتخاذ القرار،
فعندھا یبدأ الجدول الزمني البالغة مدته  45یوما تقویمیا لجلسة االستماع وفق األصول القانونیة من الیوم التالي.
بعد بدء الوساطة أو اجتماع اتخاذ القرار وقبل نھایة فترة اتخاذ القرار الممتدة  30یوما تقویمیا ،إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة ،كتابة،
أنه لم یتسن التوصل إلى اتفاق ،فعندھا یبدأ الجدول الزمني البالغة مدته  45یوما تقویمیًّا لجلسة االستماع وفق األصول القانونیة من
الیوم التالي.
إذا وافقت أنت والمنطقة التعلیمیة على استخدام عملیة الوساطة ،في نھایة فترة اتخاذ القرار الممتدة  30یوما ،یمكن لكال الطرفین الموافقة،
كتابة ،على االستمرار في عملیة الوساطة حتى التوصل إلى اتفاق .ومع ذلك ،إذا انسحبت أنت أو المنطقة التعلیمیة من عملیة الوساطة،
فعندھا یبدأ الجدول الزمني البالغة مدته  45یوما تقویمیًّا لجلسة االستماع وفق األصول القانونیة من الیوم التالي.
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اتفاق تسویة كتابي في حال التوصل إلى قرار في اجتماع اتخاذ القرار ،یجب علیك أنت والمنطقة التعلیمیة إبرام اتفاق ملزم قانونا یكون:
 موقعا من جانبك ومن جانب ممثل المنطقة التعلیمیة الذي لدیه سلطة إلزام المنطقة التعلیمیة.
 قابال لإلنفاذ في أي محكمة مختصة بالوالیة (محكمة لدیھا السلطة بمقتضى قانون الوالیة للنظر في مثل ھذا النوع من القضایا) أو
محكمة منطقة بالوالیات المتحدة أو عبر وكالة التعلیم الرسمیة ،وذلك إذا كان لدى والیتك آلیة أو إجراءات أخرى تسمح لألطراف
بالسعي إلنفاذ اتفاقات القرار.
فترة مراجعة االتفاق إذا أبرمت أنت والمنطقة التعلیمیة اتفاقا نتیجة الجتماع اتخاذ قرار ،یجوز ألي من الطرفین (أنت أو المنطقة
التعلیمیة) إلغاء االتفاق في غضون  3أیام عمل من وقت توقیعك أنت والمنطقة التعلیمیة على االتفاق.

جلسة االستماع العادلة وفق األصول القانونیة
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1123
في نیو ھامبشایر ،تتحمل إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة مسؤولیة عقد جلسات االستماع وفق األصول القانونیة واستئناف قرار جلسة استماع
وفق األصول القانونیة مباشرة أمام محكمة.
تحدد إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة تواریخ كل من اجتماع جلسة االستماع التمھیدیة وجلسة االستماع .یعقد مسؤول جلسة االستماع اجتماع
جلسة االستماع التمھیدیة بغرض توضیح المسائل المراد تناولھا في تلك الجلسة .ویعد اجتماع جلسة االستماع التمھیدیة فرصة أیضا لمناقشة
عروض تسویة النزاع.
تعقد جلسة االستماع وفق األصول القانونیة في موعد ال یتجاوز  14یوما بعد انتھاء اجتماع جلسة االستماع التمھیدیة .یقتصر وقت جلسة
االستماع اإلداریة وفق األصول القانونیة على یومین ،باستثناء الحاالت التي یكون فیھا سبب وجیه موضح.
حقوق جلسة االستماع یحق ألي طرف في جلسة استماع وفق األصول القانونیة (بما في ذلك جلسة استماع متعلقة باإلجراءات التأدیبیة) أن:
 یرافقه وینصحه محام و/أو أفراد لدیھم معرفة أو تدریب فیما یتعلق بمشاكل األطفال من ذوي اإلعاقة.
 یقدم األدلة ویستدعى الشھود ویستجوبھم ویواجھھم.
 یمنع تقدیم أي أدلة في جلسة االستماع لم یتم اإلفصاح عنھا إلى ذلك الطرف قبل عقد الجلسة بخمسة أیام عمل على األقل.
 یحصل على محضر جلسة االستماع في صیغة كتابیة ،أو في صیغة إلكترونیة إذا اختار ذلك.
 یحصل على تقریر الواقعة والقرارات في صیغة كتابیة ،أو في صیغة إلكترونیة إذا اختار ذلك.

حقوق أولیاء األمر اإلضافیة في جلسة االستماع یجب منحك الحق في:
 إحضار طفلك معك.
 فتح جلسة االستماع لحضور العامة.
 الحصول على محضر الجلسة وتقریر الواقعة والقرارات دون أي تكلفة.
اإلفصاح اإلضافي عن معلومات یتعین علیك وعلى المنطقة التعلیمیة ،قبل خمسة أیام على األقل من جلسة االستماع وفق األصول
القانونیة ،اإلفصاح لبعضكما عن كل األدلة المستندیة وقائمة الشھود والتقییمات ،بما في ذلك التقییمات المستقلة التي أنجزت بحلول ذلك
التاریخ والتوصیات القائمة على تلك التقییمات التي تعتزم أنت أو المنطقة التعلیمیة استخدامھا في جلسة االستماع.
یمكن للمسؤول في الجلسة أن یمنع أي طرف یتعذر علیه التقید بھذا الشرط من تقدیم التقییمات أو التوصیات المتعلقة بذلك خالل الجلسة
دون موافقة الطرف اآلخر.
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موضوع جلسة االستماع وفق األصول القانونیة ال یجوز للطرف (أنت أو المنطقة التعلیمیة) الذي یطلب عقد جلسة االستماع طرح
مشكالت في الجلسة لم یتم تناولھا في الشكوى وفق األصول القانونیة ،ما لم یوافق الطرف اآلخر.
مسؤول جلسة االستماع المحاید على األقل ،مسؤول جلسة االستماع:
 ال یجوز أن یكون موظفا بوكالة التعلیم الرسمیة أو المنطقة التعلیمیة المسؤولة عن تعلیم الطفل أو رعایته .ومع ذلك ،فإن الشخص ال
یكون موظفا لدى الوكالة لمجرد أن الوكالة تدفع له مقابل العمل كمسؤول جلسة استماع.
 یجب أال تكون له مصلحة شخصیة أو مھنیة تتعارض مع موضوعیة مسؤول جلسة االستماع في الجلسة.
 یجب أن یكون على درایة وفھم ألحكام قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ( )IDEA 2004واللوائح الفیدرالیة ولوائح الوالیة
المتعلقة بھذا القانون والتفسیرات القانونیة له من قبل المحاكم الفیدرالیة ومحاكم الوالیة.
 یجب أن یكون على درایة ویمتلك القدرة على إجراء جلسات االستماع ،وعلى اتخاذ القرارات وكتابتھا بما یتماشى مع الممارسات
القانونیة القیاسیة والمناسبة.
قرارات جلسة االستماع یجب أن یستند قرار مسؤول جلسة االستماع بشأن حصول طفلك على تعلیم عام مالئم ومجاني ) (FAPEإلى
أسس موضوعیة .في المسائل التي تزعم حدوث انتھاك في اإلجراءات ،یمكن أن یكتشف مسؤول جلسة االستماع أن طفلك لم یحصل على
التعلیم الحكومي المناسب المجاني ( )FAPEفقط إذا كانت أوجه القصور اإلجرائیة:
 تؤثر في حق طفلك في الحصول على تعلیم عام مناسب مجاني ).(FAPE
 تؤثر بدرجة كبیرة في فرصتك في المشاركة في عملیة اتخاذ القرار بشأن تقدیم تعلیم عام مناسب مجاني ( )FAPEلطفلك.
 تسببت في الحرمان من میزة تعلیمیة.
إذا لم توافق أنت أو المنطقة التعلیمیة على قرار مسؤول جلسة االستماع ،یجوز للطرفین تقدیم استئناف أمام محكمة نیو ھامبشایر العلیا أو
المحكمة الفیدرالیة في غضون  120یوما من وقت استالمھما القرار النھائي.
شرط التفسیر ال یمكن أن یفسر أي من األحكام الواردة أعاله بھدف منع مسؤول جلسة االستماع من أن یأمر منطقة تعلیمیة باالمتثال
للشروط الواردة في قسم الضمانات اإلجرائیة في اللوائح الفیدرالیة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
(( )IDEA 2004الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة األقسام من  300.500إلى .)300.536
یتعین على إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة ،بعد حذف أي معلومات محددة للھویة

النتائج والقرار للفریق االستشاري وجمھور العامة
الشخصیة ،ما یلي:
 تقدیم نتائج وقرارات جلسة االستماع وفق األصول القانونیة أو االستئناف إلى الفریق االستشاري للتعلیم الخاص بالوالیة.
 جعل ھذه النتائج والقرارات متاحة للعامة.

الجلسات العاجلة :جلسات االستماع وفق األصول القانونیة في غضون  45یو ًما دون إمكانیة تمدیدھا تقوم إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة
بتحدید موعد الجلسة العاجلة في غضون  20یوما دراسیا من تاریخ استالم طلب عقد مثل ھذه الجلسة .یجب عقد جلسة اتخاذ القرار في
غضون  7أیام وتقدیم القرار خالل  10أیام مدرسیة .ویتم تحدید موعد جلسة عاجلة عند طلبھا إذا:
 .1كانت المنظقة التعلیمیة تعتقد أن إبقاء الطفل ضمن البرنامج المدرسي الحالي من المحتمل أن یؤدي إلى إصابة الطفل أو آخرین ،ولذلك
ترغب المنطقة التعلیمیة في وضع الطفل في مستوى تعلیمي بدیل مؤقت لمدة  45یوما أو أقل ،وال یوافق ولي األمر على ذلك.
 .2كان ولي األمر یعتقد أن الطفل ظل خارج المدرسة لمدة تزید عن  10أیام على التوالي أو  10أیام في عام دراسي دون اتخاذ المدرسة
اإلجراءات المالئمة؛
أ) وال یوافق ولي األمر على وضع المدرسة للطفل في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة .أو
ب) ال یوافق ولي األمر على قرار تحدید المظھر السلوكي.
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عند وضع طفل في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة ( )IAESلمدة  45یوما ،یظل الطفل في مستوى االلتحاق ھذا حتى:
( )1یتخذ مسؤول جلسة االستماع قرارا مختلفا.
( )2انتھاء الفترة البالغة  45یوما .أو
( )3موافقة الطرفین على مستوى التحاق مختلف .في حالة النزاع ،تصبح البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة ھي مستوى االلتحاق "الحالي"
للطفل لما تبقى من فترة  45یوما من فترة تلك البیئة التعلیمیة .عند انتھاء فترة البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة الممتدة  45یوما ،یعود
الطفل إلى برنامج المدرسة الذي كان به الطفل قبل بدء مستوى االلتحاق المؤقت لمدة  45یوما ،ما لم یأمر المسؤول التعلیمي بفترة
بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة أخرى لمدة  45یوما إضافیة.
القرار النھائي ،االستئناف ،المراجعة الحیادیة إذا كان ولي األمر أو المنطقة التعلیمیة ال یوافقان على قرار مسؤول جلسة االجتماع،
یجوز لھما تقدیم استئناف أمام المحكمة العلیا أو المحكمة الفیدرالیة في الوالیة في غضون  120یوما من وقت استالمھما للقرار النھائي من
مسؤول جلسة االجتماع.
تتسلم المحكمة ،التي تتعامل مع االستئناف ،السجالت من جلسة االستماع وفق األصول القانونیة وسوف تستمع إلى أدلة إضافیة في حالة
طلب ولي األمر أو المنطقة التعلیمیة ذلك .تتخذ المحكمة قرارا بشأن االستئناف ومنح تعویض تحدده المحكمة بما تراه مناسبا ،إن وجد،
استنادا إلى نسبة رجحان ( %51أو أكثر) األدلة.
ال یوجد في ھذا الجزء ما یقید أو یحد من الحقوق واإلجراءات وسبل االنتصاف المتاحة بموجب الدستور ،أو قانون األمریكیین من ذوي اإلعاقة لعام
 ،1990أو الباب الخامس من قانون إعادة التأھیل لعام  ،1973أو غیرھا من القوانین الفیدرالیة التي تحمي حقوق األطفال من ذوي اإلعاقة ،باستثناء أنه
قبل رفع دعوى مدنیة بموجب ھذه القوانین التي تلتمس اإلعفاء المتاح أیضا بموجب القسم  ،615یجب استنفاد اإلجراءات بموجب القسمین 300.507
و )99/3( 300.510إلى القدر نفسه الذي یشترط رفع الدعوى بموجب القسم  615من القانون.

الجداول الزمنیة ومدى مالءمة جلسات االستماع والمراجعات یجب على إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة ضمان أال یمر أكثر من  45یوما
تقویمیا بعد انتھاء فترة اجتماعات اتخاذ القرار التي تمتد  30یوما تقویمیا أو ،كما ھو موضح تحت العنوان الفرعي إجراء تعدیالت على
فترة اتخاذ القرار الممتدة  30یو ًما ،بما ال یتجاوز  45یوما تقویمیا بعد انتھاء الفترة الزمنیة المعدلة ،یجب أن:
 یتم التوصل إلى قرار نھائي في جلسة االستماع.
 ترسل نسخة من القرار بالبرید إلى كال الطرفین.
یجوز لمسؤول جلسة االستماع منح تمدیدات زمنیة معینة تزید عن الفترة البالغة  45یوما تقویمیا الموضحة أعاله بناء على طلب أي من
الطرفین.
یجب إجراء كل جلسة استماع في الزمان والمكان المناسبین بشكل معقول لك ولطفلك.
الدعاوى المدنیة ،بما في ذلك الفترة الزمنیة التي ترفع فیھا یحق ألي طرف (أنت أو المنطقة التعلیمیة) ال یوافق على النتائج والقرار في
جلسة االستماع وفق األصول القانونیة (بما في ذلك جلسة استماع تتعلق باإلجراءات التأدیبیة) رفع دعوى مدنیة فیما یتعلق بھذه المسألة
التي كانت موضوع جلسة االستماع وفق األصول القانونیة .یجب تقدیم استئناف على القرار النھائي لمسؤول جلسة االستماع أمام المحكمة
العلیا أو المحكمة الفیدرالیة في الوالیة في غضون  90یوما من استالم القرار النھائي لمسؤول جلسة االستماع .یجب إرسال جمیع مثل ھذه
القرارات من قبل إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة إلى البرید المسجل لكل من الطرفین ،مع طلب إقرار باالستالم.
تسدید أتعاب المحامین والشھود الخبراء اعتبارا من  1ینایر  ،2009ووفقا للنظام األساسي المشروح المنقح لنیو ھامبشایر
) ،186- C:16(b)(Vیجب تقدیم التماس تسدید أتعاب المحامین أو تسدید رسوم الشھود الخبراء عمال بالفقرة  20من قانون الوالیات
المتحدة القسم ) 1415(i)(3في غضون  120یوما من استالم القرار النھائي وفقا للنظام األساسي المشروح المنقح .IV ،186-C:16-b
یجب إرسال كل تلك القرارات عبر البرید المسجل مع طلب إقرار باالستالم.
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 .1یجوز للمحكمة أن تسدد تعویضا لولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة مقابل رسوم الشاھد الخبیر المتكبدة كجزء من الشكوى وفق
األصول القانونیة التي كان فیھا ولي األمر الطرف الفائز وعندما تقرر المحكمة أن المدرسة لم تتصرف بحسن نیة في وضع
برنامج تعلیم فردي للطفل أو تنفیذه ،بما في ذلك مستوى االلتحاق المناسب.
 .2یجوز للمحكمة أن ترفض تسدید رسوم الشاھد الخبیر أو تقللھا إذا قرر مسؤول جلسة االستماع ما یلي:
أ) الشاھد الخبیر لم یكن عنصرا ضروریا في شكوى ولي األمر.
ب) تجاوز رسوم الشاھد الخبیر حدود المبلغ المعقول ،نظرا لنوع موقع الخدمة المقدمة ومھارة الشاھد الخبیر وسمعته وخبرته.
ج) عدم قیام ولي األمر أو محامي ولي األمر بتقدیم إخطار للمنطقة التعلیمیة یوضح نیة مشاركة الشاھد الخبیر في جلسة االستماع
وفق األصول القانونیة.

أتعاب المحامي وأمور ما بعد جلسة االستماع
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم  ،1123.22والفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة القسم
 300.517والنظام األساسي المشروح المنقح V،16-b:186-C
قد یحق لولي األمرالذي یكون الطرف الفائز (حاصل على حكم لصالحه ،أو في بعض الحاالت ،حكم لصالحه في األصل) سواء في جلسة
االستماع وفق األصول القانونیة أو في استئناف أمام المحكمة للطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع ،الحصول على تعویض ألتعاب
المحامي المعقولة .وفقا للنظام األساسي المشروح المنقح  )V( ،16-b:186 – Cیجب على ولي األمر تقدیم طلب الحصول على تعویض
ألتعاب المحامي أمام محكمة الوالیة أو المحكمة الفیدرالیة في غضون  120یوما من استالم قرار مسؤول جلسة االستماع.
ویستند مبلغ أتعاب المحامي المعقولة الذي یمكن منحه إلى معدل األجور السائدة في المجتمع الذي رفعت به الدعوى أو جلسة االستماع
بالنسبة إلى مثل ھذا النوع من الخدمات المقدمة .ال یجوز استعمال أي عالوة أو زیادة في احتساب األجور الممنوحة.
لن یتم منح تعویض عن أتعاب محامي أولیاء األمور لحضورھم اجتماع برنامج التعلیم الفردي ( )IEPما لم یعقد االجتماع بأمر من
مسؤول جلسة االستماع أو بأمر من المحكمة .ولن تسدد أتعاب المحامین لحضورھم جلسة اتخاذ القرار أو الوساطة.
ال یحق لولي األمر الحصول على تعویض ألتعاب المحامین والنفقات ذات الصلة التي تم اكتسابھا بعد تقدیم منطقة تعلیمیة لعرض كتابي
لتسویة المسألة.
تكون أتعاب محامي ولي األمر مؤھلة للنظر في التعویض عنھا عند:
 تقدیم العرض الكتابي من قبل المنطقة التعلیمیة قبل ما یزید عن  10أیام تقویمیة من بدء جلسة االستماع.
 عدم قبول ولي األمر للعرض الكتابي في غضون  10أیام تقویمیة.
 عدم تجاوز اإلعفاء الممنوح لولي األمر في النھایة عن العرض السابق لتسویة المسألة.
یجوز للمحكمة أن تأمر بسداد أتعاب محامیك إذا وجدت أن ولي األمر نجح في جلسة االستماع أو في االستئناف القضائي وكان لدیه سبب
وجیه في عدم قبول عرض المنطقة التعلیمیة لتسویة المسألة.
یجوز للمحكمة تخفیض مبلغ أتعاب محامي ولي األمر التي سیجري تعویضھا إن وجدت:
 أنك قمت أنت أو محامیك بتأخیر اتخاذ القرار النھائي للنزاع بشكل غیر معقول أثناء جلسة االستماع أو االستئناف القضائي.
 أن قیمة أتعاب المحامین أكبر من األجر بالساعة للمحامین في المجتمع ممن یقدمون الخدمات نفسھا ویتمتعون بالمھارات والسمعة
والخبرة نفسھا.
 أن الوقت المنقضي والخدمات القانونیة كانت زائدة مع الوضع في االعتبار نوع جلسة االستماع أو االستئناف القضائي ،والمسائل التي
تم تناولھا.
 محامي ولي األمر لم یقدم المعلومات المناسبة إلى سلطة التعلیم المحلیة في إخطار طلب اإلجراءات وفق األصول القانونیة.
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ومع ذلك ،یجوز للمحكمة عدم تقلیل األتعاب إذا رأت أن الوالیة أو المنطقة التعلیمیة أخرت بشكل غیر معقول اتخاذ القرار النھائي للدعوى
أو اإلجراء أو أنه كان ھناك انتھاك بموجب أحكام الضمانات اإلجرائیة الواردة في قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
(.)IDEA 2004
یجوز منح أتعاب المحاماة المعقولة إلى وكالة التعلیم الرسمیة أو المنطقة التعلیمیة الفائزة:
 ضد محامي ولي األمر إذا كانت الشكوى وفق األصول القانونیة المقدمة أو السبب الالحق إلقامة الدعوى عبثا أو غیر معقول أو ال
أساس له.
 ضد محامي أحد أولیاء األمور ممن استمروا في التقاضي بعد اتضح أن ذلك عبث أو غیر معقول أو بال أساس.
 ضد محامي ولي األمر أو ولي األمر نفسه ،إذا كان تقدیم الشكوى وفق األصول القانونیة أو السبب الالحق إلقامة الدعوى مستندا إلى
غایات غیر الئقة ،مثل المضایقة أو التسبب في تأخیر غیر ضروري أو زیادة تكالیف التقاضي دون مبرر.

اإلجراءات المتبعة عند تأدیب األطفال ذوي اإلعاقة
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1124

حاالت االستبعاد التي تشكل تغیی ًرا في مستوى االلتحاق استبعاد طالب على أساس مسائل االنضباط ،إذا
•
•

كانت حاالت االستبعاد لما یزید عن  10أیام مدرسیة متتالیة أو
كانت ھناك سلسلة من حاالت االستبعاد التي تشكل نمطا نظرا ألن مجموع حاالت االستبعاد یزید عن  10أیام ،وذلك ألن سلوك
الطفل یشبه إلى حد كبیر سلوكه في حاالت سابقة أدت إلى سلسلة حاالت االستبعاد ،وبسبب عوامل إضافیة مثل مدة كل حالة
استبعاد وإجمالي الوقت الذي استبعد فیه الطفل ومدى قرب الفترة الزمنیة بین كل حالة استبعاد والتي تلیھا.

عند حدوث ذلك ،یجب أن تستلم نسخة من إخطار الضمانات اإلجرائیة .ثم یجب عقد اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي ) ،(IEPفي
غضون عشرة أیام من القرار ،الستبعاد طفلك بما ھو بمثابة تغییر في مستوى االلتحاق ،ویجب على فریق برنامج التعلیم الفردي تحدید ما
إذا كان السلوك "مظھرا سلوكیا" من مظاھر إعاقة طفلك .تحدید المظھر السلوكي ھو قرار فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPحیال ما إذا
كان سلوك طفلك مرتبطا بإعاقته أو ال .وللقیام بذلك ،یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالتفكیر في احتمالین:
 .1ما إذا كان تصرف (سلوك) طفلك "بسبب إعاقته أو كان ذا عالقة مباشرة باإلعاقة".
 .2ما إذا كان التصرف (السلوك) المعني "ناتجا عن فشل المنطقة التعلیمیة في تطبیق برنامج التعلیم الفردي (.")IEP
إذا قرر فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPأن السلوك كان مظھرا سلوكیا من مظاھر إعاقة طفلك ،فعندھا یتعین على الفریق اتباع أحد
اإلجراءات التالیة:
 إما إجراء تقییم السلوك الوظیفي ( )FBAإال إذا كانت المنطقة التعلیمیة قد سبق وأجرته بالفعل ،ووضعت خطة تدخل سلوكي.
 أو مراجعة خطة التدخل السلوكي التي وضعت بالفعل وتعدیلھا حسب الضرورة للتعامل مع السلوك.
 إعادة الطفل إلى مستوى االلتحاق الذي استبعد منه ،ما لم یوافق ولي األمر وسلطة التعلیم المحلیة على تغییر مستوى االلتحاق كجزء
من تعدیل خطة التدخل السلوكي ،وما لم یكن االستبعاد بسبب "ظروف خاصة".
تحدید المظھر السلوكي عندما یوقف طفلك مؤقتا بما یمثل تغییرا في مستوى االلتحاق ،وحالما یتخذ القرار بتنفیذ ذلك اإلجراء ،یجب
إبالغك ومنحك إخطار الضمانات اإلجرائیة .وعلى الفور ،ولكن في فترة ال تتجاوز  10أیام دراسیة بعد اتخاذ القرار ،یتعین على فریق
برنامج التعلیم الفردي ( )IEPوغیرھم من المختصین المؤھلین ،مثل الطبیب النفسي بالمدرسة ،عقد اجتماع لتحدید المظھر السلوكي .في
حالة لم یكن قد تم إجراء تقییم للسلوك الوظیفي ( )FBAمسبقا ،یجرى ھذا التقییم أیضا وتوضع خطة تدخل سلوكي .یمكن أن یحدث ذلك
في االجتماع نفسه الذي یجري فیه تحدید المظھر السلوكي.
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یعقد اجتماع تحدید المظھر السلوكي باستثناء عندما ینطوي السلوك على "الظروف الخاصة" التالیة .الطفل:
 یحمل سالحا أو یمتلك سالحا ،في المدرسة أو في منشآت المدرسة أو في حفلة مدرسیة.
 یمتلك أو یتعاطى  -عن درایة  -مخدرات محظورة أو یبیع أو یحث على بیع مادة خاضعة للرقابة أثناء وجوده في المدرسة أو في حفلة
مدرسیة.
 ألحق إصابات بدنیة خطیرة بشخص آخر أثناء وجوده بالمدرسة أو في منشآت المدرسة أو في حفلة مدرسیة.
بموجب "الظروف الخاصة" (تذكر أن قانون تعلیم األشخاص من ذوي
االستبعاد إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة )(IAES
اإلعاقة ) )(IDEA 2004یتیح منھجیة "كل حالة على حدة" لقضایا االنضباط) ،یجوز لموظف المدرسة استبعاد طالب إلى بیئة تعلیمیة
بدیلة مؤقتة لفترة ال تزید عن  45یوما "دون اعتبار لما إذا كان سلوك الطفل مظھرا سلوكیا من مظاھر إعاقته ،إذا كان الطفل:
 یحمل سالحا أو یمتلك سالحا ،في المدرسة أو في حفلة مدرسیة.
 یمتلك أو یتعاطى  -عن درایة  -مخدرات محظورة أو یبیع مواد خاضعة للرقابة أو یتعاطاھا أثناء وجوده في المدرسة أو في حفلة
مدرسیة.
" ألحق إصابات بدنیة خطیرة بشخص آخر أثناء وجوده بالمدرسة أو في منشآت المدرسة أو في حفلة مدرسیة".
باإلضافة إلى ذلك ،یجوز لمسؤول جلسة االستماع وضع الطالب في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة ،بسبب تشكیل الطالب خطرا على نفسه أو
اآلخرین في مستوى االلتحاق الحالي ،لفترة قد تصل إلى  45یو ًما دراسیًا من خالل إجراء جلسة استماع عاجلة وفق األصول القانونیة.
یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي ( )IEPالبیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة ) ،(IAESبغض النظر عمن یقرر استبعاد الطفل .یجب تمكین
البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة ( )IAESللطفل لمواصلة التقدم في المناھج العامة وصوب تحقیق األھداف في برنامج التعلیم الفردي
) ،(IEPعلى الرغم من الوجود في بیئة أخرى .كما یجري أیضا توفیر الخدمات المصممة خصیصا لمنع تكرار السلوك.
أثناء التحاق الطفل بالبیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة ،یتعین على فریق برنامج التعلیم الفردي إجراء تقییم للسلوك الوظیفي (في حالة لم یكن قد
تم إجراؤه بالفعل) ووضع خطة تدخل سلوكي إیجابیة .وسیلزم أیضا إجراء اجتماع لتحدید المظھر السلوكي .یتیح الوقت الذي یوجد خالله
الطالب في البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة لفریق برنامج التعلیم الفردي ما یلي:
 استبعاد الطالب من مستوى االلتحاق الحالي.
 النظر في مدى مالءمة برنامج التعلیم الفردي العالي واقتراح تعدیالت ،إذا كان ذلك مناسبا.
 النظر في مدى مالءمة مستوى االلتحاق حیث وقع الحادث واقتراح التعدیالت ،إذا كان ذلك مناسبا.
تعریفات :یعني مصطلح المواد الخاضعة للرقابة أي دواء أو مواد أخرى معرفة تحت الجداول  1أو  2أو  3أو  4أو  5في القسم ) 202(cمن
قانون المواد الخاضعة للرقابة ( 21من مدونة الوالیات المتحدة ).812(c
یعني مصطلح المخدرات غیر القانونیة كل المواد الخاضعة للرقابة باستثناء مادة یمكن امتالكھا شرعیا أو استخدامھا تحت أي سلطة أخرى
بموجب ھذا القانون أو أي قانون فیدرالي آخر.
یعني مصطلح سالح كل "سالح خطیر" كما جاء تعریفه في الفقرة ( )2من القسم الفرعي األول ( )gللقسم  94\30من الباب  18في مدونة
الوالیات المتحدة.
یقصد بمصطلح إصابة بدنیة خطیرة المعنى الوارد لذلك المصطلح بموجب الفقرة ( )3من القسم الفرعي ( )hمن القسم  1365في الباب  18من
مدونة الوالیات المتحدة.
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الحق في االستئناف یجوز لك أنت أو المنطقة التعلیمیة استئناف أي قرار بشأن تحدید المظھر السلوكي أو مستوى االلتحاق في بیئة
تعلیمیة بدیلة مؤقتة بطلب عقد جلسة استماع وفق األصول القانونیة .یجوز لك أنت أو المنطقة التعلیمیة طلب "جلسة استماع عاجلة"

لحل ھذه المشكالت بأقصى سرعة ممكنة.
عندما یتعلق األمر بمسائل االنضباط فإن جلسات

جلسات االستماع العاجلة وفق األصول القانونیة بشأن المسائل المتعلقة باالنضباط
االستماع العاجلة (السریعة) وفق األصول القانونیة:
 یجب عقدھا من قبل مسؤول جلسات استماع وفق األصول القانونیة یستوفي المعاییر التي وضعتھا اإلدارة التعلیمیة لمسؤولي جلسات
االستماع.
 یجب عقدھا في غضون  20یوما دراسیا والتوصل إلى قرار خالل  10أیام دراسیة.
 یمكن استئنافھا مثل أي قرار لجلسة استماع وفق األصول القانونیة أخرى ،كما ھو موضح من قبل إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة .أثناء
عملیة االستئناف ،یظل الطفل الموضوع في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة في تلك البیئة ،حتى یصدر مسؤول جلسة االستماع حكما أو حتى
انتھاء الفترة البالغة  45یوما دراسیا .یصبح مستوى االلتحاق ھذا ھو مستوى االلتحاق "الحالي" للطفل أثناء ھذه الفترة الزمنیة.
إذا كانت منطقة تعلیمیة ما تزال تشعر أن الطفل یمثل تھدیدا لسالمة اآلخرین ،یجوز لھا أن تطلب بقاء الطفل في المستوى التعلیمي
"المؤقت" أو وضعه في بیئة تعلیمیة أخرى وفقا لما اقترحه فریق برنامج التعلیم الفردي .یعود الطفل إلى مستوى االلتحاق األصلي أثناء
جلسة االستماع ما لم تعتقد المنطقة التعلیمیة أن عودة الطفل تشكل تھدیدا لسالمة الطفل أو اآلخرین .في ھذه الحالة ،یجوز للمنطقة التعلیمیة
طلب جلسة استماع عاجلة .ویجوز تكرار تلك العملیة حسب االقتضاء .بالنسبة إلى الخالفات بشأن نقل طفل من ذوي اإلعاقة إلى بیئة
تعلیمیة بدیلة مؤقتة أو مستوى التحاق آخر اختاره مسؤول جلسة االستماع ،یتعین على مسؤول جلسة االستماع اتباع نفس المتطلبات التي
یستخدمھا في تحدید مستوى التحاق في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة.
إذا كانت منطقة تعلیمیة تؤدب طفال من ذوي اإلعاقة ،مستخدمة في ذلك إجراء یطبق على كل األطفال ،فمن ثم یتعین على المنطقة التعلیمیة
إرسال السجالت التأدیبیة وسجالت التعلیم الخاص إلى الشخص أو األشخاص الذین یتخذون القرار النھائي بشأن اإلجراء التأدیبي.
الطالب الذین لم یتم تحدید أھلیتھم بعد للحصول على التعلیم الخاص بالنسبة إلى الطالب الذین لم یتم تحدید أھلیتھم بعد ،غیر أنھم
یشاركون في اإلجراءات التأدیبیة ،تطبق الحمایة الموضحة في ھذا القسم فقط إذا كانت المنطقة التعلیمیة على علم أن الطفل من ذوي
اإلعاقة بسبب ما یلي:
 إذا أعرب األب عن قلقه ،كتابة ،إلى موظفي المدرسة أن طفله یحتاج إلى التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة.
 إذا طلب ولي أمرالطفل إجراء تقییم لطفله.
 إذا أعرب أحد المعلمین (أو غیره من موظفي المنطقة التعلیمیة) لمدیر التعلیم الخاص أو غیره من موظفي اإلشراف عن مخاوفه بشأن
نمط سلوك أو أداء الطفل وفقا لنظام اإلحالة أو إیجاد الطفل ( )Child Findالخاص بالمنطقة التعلیمیة.
التقییم أثناء العملیة التأدیبیة إذا طلبت إجراء تقییم لطفلك أثناء العملیة التأدیبیة ،فیجب إجراء التقییم بأسرع وقت ممكن (بشكل عاجل)،
وسیظل طفلك في مستوى االلتحاق المحدد له من قبل السلطات التعلیمیة لفترة اإلیقاف المؤقت األصلیة ،والتي یمكن أن تتضمن اإلیقاف
المؤقت أو الطرد دون خدمات تعلیمیة .إذا وجد أن طفلك من ذوي اإلعاقة ،یتعین على المنطقة التعلیمیة توفیر التعلیم الخاص والخدمات
ذات الصلة ،بما في ذلك أثناء فترة االستئناف و/أو االلتحاق بالبیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة.
اإلحالة واتخاذ اإلجراءات بإنفاذ القانون والسلطات القضائیة ال یحظر قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
( )IDEA 2004أي وكالة من اإلبالغ عن جریمة ارتكبھا طفل من ذوي اإلعاقة إلى السلطات المختصة أو یمنع إنفاذ قانون الوالیة
والسلطات القضائیة من ممارسة مسؤولیاتھا لتطبیق قانون الوالیة والقانون الفیدرالي.
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قوانین التقادم
یفرض قانون الوالیة حدودا زمنیة معینة ،تسمى "قوانین التقادم" ،على اإلجراءات المتعلقة بجلسات االستماع وفق األصول القانونیة
واالستئناف أمام المحاكم الفیدرالیة ومحاكم الوالیة والحصول على تعویض عن أتعاب المحامین وسداد الرسوم التي تكبدتھا مقابل أي
مستوى التحاق أحادي الجانب.

إذا فشل ولي األمر أو المنطقة التعلیمیة في االلتزام بالحدود الزمنیة ،فقد یفقدون حقھما في عقد جلسة استماع وفق األصول القانونیة أو
استئناف على قرار مسؤول جلسة االستماع أمام محكمة.
فیما یلي قائمة مختصرة بالحدود الزمنیة المھمة:
 یجب على ولي األمر طلب عقد جلسة استماع وفق األصول القانونیة في غضون عامین من تاریخ اكتشاف االنتھاك المزعوم أو الذي
كان ینبغي أن یكتشف بطریقة معقولة.
 یجب على ولي األمر طلب عقد جلسة استماع وفق األصول القانونیة في غضون  90یوما من مستوى االلتحاق أحادي الجانب السترداد
نفقات مستوى االلتحاق أحادي الجانب.
 یجب على ولي األمر رفع أي دعوى السترداد أتعاب المحامین وتكالیف المحكمة المعقولة أمام المحكمة العلیا أو المحكمة الفیدرالیة في
الوالیة في غضون  120یوما من استالم القرار النھائي لمسؤول جلسة االستماع .یجب إرسال جمیع مثل ھذه القرارات من قبل اإلدارة
التعلیمیة إلى البرید المسجل لكل من الطرفین ،مع طلب إقرار باالستالم.

متطلبات مستوى االلتحاق أحادي الجانب من قِبل أولیاء أمور األطفال في المدراس الخاصة على نفقة الحكومة
قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة ~ قانون التعلیم 1112
إذا وفرت المنطقة التعلیمیة التعلیم الحكومي المناسب المجاني ( )FAPEلطفلك واخترت وضع طفلك في مدرسة خاصة ،فعندھا تكون
المنطقة التعلیمیة غیر مطالبة بدفع تكلفة التعلیم ،بما في ذلك التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة .ومع ذلك ،یجب أن تدرج المنطقة
التعلیمیة ،حیث تقع المدرسة الخاصة ،طفلك ضمن مجموعة الطالب الذین یتم التعامل مع احتیاجاتھم بموجب أحكام قانون تعلیم األشخاص
من ذوي اإلعاقة ( )IDEA 2004فیما یتعلق باألطفال الذین وضعھم أولیاء أمورھم في مدرسة خاصة .وال یحق لھؤالء األطفال الحصول
على تعلیم خاص بصورة فردیة على نفقة المنطقة التعلیمیة .بموجب أحكام قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة )،(IDEA 2004
تقع مسؤولیة تحدید الخدمات العادلة اآلن على المنطقة التعلیمیة التي تقع فیھا المدرسة الخاصة ،ولیس على المنطقة التعلیمیة التي تقیم فیھا
أنت وطفلك.
یقتضي القانون الفیدرالي حالیا العدید من اإلجراءات بشأن ھذه المنطقة التعلیمیة الحكومیة .یشترط قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
( )IDEA 2004على أي منطقة تعلیمیة توجد فیھا أي مدارس خاصة ضمن حدودھا الجغرافیة التشاور مع مسؤولي تلك المدارس
الخاصة وممثلي أولیاء أمور األطفال من ذوي اإلعاقة الذین یدرسون في تلك المدارس الخاصة .استنادا إلى ھذه المشاورات المفیدة ،یجب
على المنطقة التعلیمیة التي تقع بھا المدارس الخاصة إعداد خطة لكیفیة إنفاق أموال قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
( )IDEA 2004المخصصة لھذه المجموعة من األطفال ،مما یعني أن طالبا واحدا أو بعض الطالب أو كل الطالب الذین یضعھم أولیاء
أمورھم یجوز لھم الحصول على بعض خدمات التعلیم الخاص العادلة أثناء دراستھم في المدرسة الخاصة .یجب توضیح الخدمات العادلة
المقدمة لطفل من ذوي اإلعاقة وضعه ولي أمره في مدرسة خاصة ،والذي اختارته المنطقة للحصول على تلك الخدمات ،في خطة
الخدمات (.)SP
یظل الطالب محتفظا بأھلیة التعلیم الحكومي المناسب المجاني في البیئة األقل تقییدا المتسقة مع اشتراطات قانون تعلیم األشخاص من ذوي
اإلعاقة ) ،(IDEA 2004ویمكنه الدخول إلى النظام الحكومي في المنطقة التعلیمیة لمكان إقامة الطفل في أي وقت ویحق له حینئذ
الحصول على الخدمات كاملة مع برنامج التعلیم الفردي عبر المنطقة التعلیمیة في المكان الذي یقطن به.
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مستویات االلتحاق عندما یمثل التعلیم الحكومي المناسب المجاني مشكلة إذا كنت تعتقد أن المنطقة التعلیمیة التي تقیم فیھا أنت وطفلك ال
توفر التعلیم الحكومي المناسب المجاني لطفلك ،فیجوز لك التقدم بطلب عقد جلسة استماع عادلة وفق األصول القانونیة لمحاولة دفع المنطقة
التعلیمیة (أو المنطقة التعلیمیة بمكان السكن) إلى تسدید قیمة البرنامج .ویتوفر ھذا الخیار فقط ألولیاء األمور الذین لدیھم طفل تلقى سابقا
التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة من خالل مدرسة حكومیة حیث یقیمون (حتى إذا كان مستوى االلتحاق عبارة عن برنامج خاص
اختاره الفریق) .إذا وجد مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة أن المنطقة التعلیمیة التي یقیم بھا الطفل لم تقدم التعلیم الحكومي المناسب
المجاني للطفل في الوقت المناسب قبل تسجیل الطفل في البرنامج الخاص ،فیجوز لمسؤول جلسة االستماع أو للمحكمة أن تطلب من
المنطقة التعلیمة التي یسكن بھا تعویضك عن كافة تكالیف ھذا التسجیل أو جزء منھا.

یمكن أن یجد مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة أن مستوى االلتحاق الذي اختاره ولي األمر مناسب حتى ولو لم یكن یستوفي معاییر
الوالیة التي تطبق على التعلیم الذي تقدمه وكالة التعلیم المحلیة أو التي في الوالیة.
تقیید التعویض عن التكالیف یجوز تقلیل تكلفة تعویضات مستوى االلتحاق "أحادي الجانب" الذي اختاره ولي األمر أو حتى رفضه في
الحاالت التالیة:
 في آخر اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي في المنطقة التعلیمیة لمكان السكن الذي حضرته قبل استبعاد طفلك من مستوى االلتحاق
بالمدرسة الحكومیة ،لم تبلغ فریق برنامج التعلیم الفردي أنك ترفض مستوى االلتحاق المقترح من الوكالة الحكومیة لتوفیر التعلیم
الحكومي المناسب المجاني لطفلك ،بما في ذلك توضیح مخاوفك وعزمك على تسجیل طفلك في مدرسة خاصة على نفقة الحكومة؛ أو لم
تقدم إخطارا كتابیا بعزمك استبعاد طفلك على األقل قبل  10أیام عمل (بما في ذلك أي أیام عطالت توافق یوم عمل) من استبعاد طفلك
من مستوى االلتحاق بالمدرسة الحكومیة.
 قبل استبعادك لطفلك من مستوى االلتحاق بالمدرسة الحكومیة ،قدمت المنطقة التعلیمیة إخطارا كتابیا مسبقا لك بعزمھا تقییم طفلك ،لكنك
لم تجھز طفلك للتقییم.
 بموجب ما خلصت إلیه المحكمة بأن إجراءاتك كانت غیر مقبولة.



 ومع ذلك ،ال یجوز تخفیض قیمة التعویضات أو رفضھا بسبب عدم تقدیم مثل ھذا اإلخطار في حال:
 منعتك المدرسة من تقدیم اإلخطار.
 لم تتسلم إخطارا بمتطلبات اإلخطار ھذه.
 كان من المحتمل أن یسفر االمتثال لمتطلبات اإلخطار عن أذى جسدي للطفل ،ویجوز ،وفقا لتقدیر المحكمة أو مسؤول جلسة االستماع،
أال یجري تخفیضھا أو رفضھا إلخفاقك في تقدیم اإلخطار المطلوب.
 كنت أمیا وال یمكنك الكتابة باللغة اإلنجلیزیة.
 كان االمتثال لمتطلبات اإلخطار سیؤدي إلى إیذاء الطفل عاطفیا بدرجة كبیرة.
في حالة مستوى االلتحاق أحادي الجانب ،عندما ال تمنح المنطقة التعلیمیة فرصة مناسبة لتقییم طفلك ووضع برنامج تعلیم فردي ،ال یجوز
لك طلب تعویض عن التكالیف حتى تحصل المنطقة التعلیمیة على فرصة تقییم الطفل ووضع برنامج تعلیم فردي.
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الموارد /المساعدة المجانیة أو المنخفضة التكلفة
تتوفر خدمات مجانیة ومنخفضة التكلفة لمساعدتك في فھم حقوقھم والحصول علیھا بموجب التعلیم الخاص وعملیة التعلیم الخاص .فیما یلي
قائمة ببعض الوكاالت التي یمكنھا تقدیم مثل تلك المساعدات.
مدیر التعلیم الخاص في المنطقة التعلیمیة

(یجب على المناطق التعلیمیة االحتفاظ بقائمة من الموارد القانونیة المجانیة أو منخفضة التكلفة ،التي یمكن أن تتضمن الموارد المحلیة)

Bureau of Special Education
New Hampshire Department of Education
101 Pleasant Street
Concord, New Hampshire 03301-3860
الھاتف)603( 271-3741 :
الفاكس)603( 271-1099 :
البرید اإللكترونيBarbara.Raymond@doe.nh.gov :
Disabilities Right Center, Inc.
P.O. Box 3660
Concord, New Hampshire 03301
الھاتف )603( 228-0432 :أو 1-800-834-1721
الفاكس)603( 225 -2077 :
البرید اإللكترونيadvocacy@drcnh.org :
New Hampshire Bar Association/Pro Bono
112 Pleasant Street
Concord, New Hampshire 03301
الھاتف )603( 224-6942 :أو 1-800-852-3799

(المتحصل یكون من خالل مركز حقوق ذوي اإلعاقة)

)Parent Information Center (PIC
54 Old Suncook Road
Concord, New Hampshire 03301
 )603( 224-7005أو 1-800-947-7005
الفاكس)603( 224-4365 :
الموقع اإللكتروني (مرتبط بالبرید اإللكتروني لطاقم العمل)www.parentinformationcenter.org :
یوفر مركز معلومات أولیاء األمور ( )Parent Information Centerكتیبا یسمى ""Steps in the Special Education Process
(خطوات في عملیة التعلیم الخاص) یوفر تفاصیل حول عملیة التعلیم الخاص والقوانین ذات الصلة.

مالحظة :یمكن الحصول على معلومات إضافیة باالتصال بمنطقتك التعلیمیة المحلیة ،إدارة نیو ھامبشایر التعلیمیة
على الرقم  )603( 271-3714أو عبر الموقع اإللكتروني التابع لھا:
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm
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تعریف مصطلح األیام ونوع "األیام"
أنواع األیام المستخدمة في قواعد نیو ھامبشایر لتعلیم األطفال من ذوي اإلعاقة
یعرف مصطلح "یوم" في القسم  300.9من قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة كما یلي:
(أ) الیوم یعني یوما تقویمیا ما لم یرد خالف ذلك كیوم عمل أو یوم دراسي.
(ب) یوم العمل یعني من یوم االثنین وحتى یوم الجمعة ،باستثناء أیام عطالت الوالیة أو العطالت الفیدرالیة
(ما لم تكن أیام العطالت مدرجة خصیصا في تعیین یوم العمل ،كما ھو وارد في القسم ).300.403(d)(1)(ii
(ج) ( )1الیوم الدراسي یعني أي یوم ،بما في ذلك الیوم الجزئي الذي یحضر فیه األطفال إلى المدرسة ألغراض تعلیمیة

األیام التقویمیة
األیام
60
30

اكتمال التقییم  -قانون التعلیم )1107.01(c)-(d
یعقد االجتماع لوضع برنامج تعلیم فردي مبدئي في غضون  30یوما من تحدید معاییر األھلیة  -الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة
)300.323(c) (1)-(2
إخطار كتابي باجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي مرسل من سلطة التعلیم المحلیة إلى أولیاء األمور  -قانون التعلیم )1103.02(a
إخطار كتابي باالجتماع مرسل من سلطة التعلیم المحلیة إلى أولیاء األمور  -اجتماع تحدید المظھر السلوكي  -قانون التعلیم )1103.02(a
قبل الیوم السادس واألربعین  -تقدم سلطة التعلیم المحلیة إلى مدیر التعلیم الخاص الوثائق الالزمة لدعم االستمرار في المنزل  -التعلیمات  -قانون التعلیم
)1111.05(h
مدة التعدیل على مستوى االلتحاق بالبیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة من قبل سلطة التعلیم المحلیة بالنسبة إلى المخدرات واألسلحة  -قانون التعلیم 1124.01
مدة التعدیل على مستوى االلتحاق بالبیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة من قبل مسؤول جلسة االستماع بالنسبة إلى أسباب السالمة  -قانون التعلیم 1124.01
القرار المرسل بالبرید إلى األطراف المعنیة في غضون  45یوما في جلسة االستماع العاجلة  -قانون التعلیم 1123.25
تحدید سلطة التعلیم المحلیة للحاجة إلى وجود بدیل في غضون  30یوما من اإلحالة  -قانون التعلیم )1115.03(g
إلغاء تعیین ولي األمر البدیل بعد إجراء تحقیق من قبل مفوض التعلیم  -قانون التعلیم )1115.05(d

30
55
14

إخطار كتابي من اإلدارة التعلیمیة إلى سلطة التعلیم المحلیة وولي األمر البدیل بإنھاء عالقة ولي األمر البدیل  -قانون التعلیم )1115.05(d
إذا كان ولي األمر یعترض على تعیین ولي أمر بدیل ،یجري اتخاذ القرار في غضون  55یوما  -قانون التعلیم )1115.09(b)(2
األیام التي یجب على ولي األمر الرد خاللھا على طلب الموافقة من تاریخ اإلخطار الكتابي المسبق المرسل إلیك بالبرید عبر سلطة التعلیم المحلیة  -قانون
التعلیم )1120.03(a
األیام التي یجب على ولي األمر خاللھا رفض الموافقة من تاریخ إرسال اإلخطار الكتابي المسبق إلیك بالبرید عبر سلطة التعلیم المحلیة بإیصال منھا -
قانون التعلیم )1120.04(c
األیام التي یجوز بعدھا لسلطة التعلیم المحلیة تنفیذ التعدیل المقترح إذا أخفق ولي األمر في الرد على طلب الموافقة  -قانون التعلیم )1120.06(a
المدة الزمنیة لحل الشكوى  -قانون التعلیم )1121.02(e
حل الشكوى في حال طلب إعادة النظر فیھا  -قانون التعلیم 1121.04
الطلب من المفوض إعادة النظر في نتائج الشكوى في غضون  10أیام  -قانون التعلیم )1121.04(a
یستكمل المفوض طلب إعادة النظر في الشكوى  -قانون التعلیم )1121.04(b
إخطار باألشخاص الذین سیحضرون الوساطة  -النظام األساسي المشروح المنقح )186-C:24 I(b
إجراء الوساطة في غضون طلب من  30یوما  -النظام األساسي المشروح المنقح )186-C:24 II(b
قبل تقدیم أطراف الوساطة لتلخیص بالجوانب المھمة في قضیتھم  -قانون التعلیم )205.03(h
یقدم الوسیط إلى مكتب التشریع وجلسات االستماع حالة الوساطة في غضون  30یوما من جلسة الوساطة المبدئیة  -قانون التعلیم )205.03(m

5

قبل تقدیم أطراف الوساطة في المؤتمر الحیادي تلخیصا للجانب المھم في قضیتھم  -النظام األساسي المشروح المنقح )186:C:23-b II(a

10
5
10
45
45
45
30
30

14
14
60
95
20
15
5
30
10
30
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120
5
30
90

االستئناف على قرار جلسة االستماع وفق األصول القانونیة في غضون  120یوما  -النظام األساسي المشروح المنقح 186-C:16-b IV – V
بیان مقترح بالوقائع یجري تبادله بین األطراف قبل جلسة االستماع وفق األصول القانونیة  -قانون التعلیم )1123.15(b
التنفیذ الكامل لقرار جلسة االستماع وفق األصول القانونیة في غضون  30یوما  -قانون التعلیم )1123.22(a
تقریر كتابي إلى مكتب التشریع وجلسات االستماع یصف تنفیذ قرار مسؤول جلسات االستماع  -قانون التعلیم )1123.22(b

20
20

یحدث الیوم األول من جلسة االستماع وفق األصول القانونیة في غضون  14یوما من الطلب  -قانون التعلیم )1123.25(c)(2
تتحمل سلطة التعلیم المحلیة مسؤولیة إدخال المعلومات إلى نظام معلومات التعلیم الخاص في نیو ھامبشایر ( )NHSEISفي غضون  20یوما من اإلجراء
الالزم إدخاله  -قانون التعلیم 1126.07

األیام المدرسیة
10
10
180
10+
10
45
ال یوجد
عدد
معین من
األیام

ال توجد خدمات في فترة الـ  10أیام األولى من االستبعاد التأدیبي (إذا لم تكن ھناك خدمات تقدم للطالب الذین ال یعانون من أي إعاقة)  -قانون التعلیم
1124.01
األیام المتتالیة لالستبعاد ألغراض تأدیبیة = تغییر مستوى االلتحاق  -قانون التعلیم  - 1124.01قانون التعلیم 1124.02
األیام في العام الدراسي = عام دراسي  -النظام األساسي المشروح المنقح 189:1
أیام تراكمیة لالستبعاد ألغراض تأدیبیة  -قانون التعلیم 1124.01
أیام من قرار تعدیل مستوى االلتحاق في غضون  10أیام مدرسیة ،یجب على المنطقة إجراء مراجعة تحدید المظھر السلوكي -
قانون التعلیم ( 1124.01الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة ))300.530(e
أیام التوصل إلى قرار وإرساله بالبرید إلى كل أطراف جلسة االستماع وفق األصول القانونیة (الغیاب والتمدید الممنوح)  -قانون التعلیم )1123.18(e
أثناء اإلیقاف المؤقت/الطرد فترة تزید عن  10أیام  -یتم تقدیم التعلیم الحكومي المناسب المجاني  -قانون التعلیم  -1123.01قانون التعلیم 1123.02

أیام عمل
10
2
2
5
5
10
5
15

إخطار مسبق باستبعاد الطفل إلى مدرسة خاصة على نفقة الحكومة (بما في ذلك أیام العطالت التي توافق أیام عمل)  -قانون التعلیم 112.02
(الفقرة  34من مدونة اللوائح الفیدرالیة )2000.148(d)(I)(iii
جلسة استماع عاجلة  -الحد من تقدیم أدلة جدیدة لم یتم اإلفصاح عنھا ألي طرف في قضیة جلسة االستماع وفق األصول القانونیة  -قانون التعلیم
))1123.25 g
تبادل األدلة قبل الیوم األول في حالة جلسة االستماع العاجلة وفق األصول القانونیة  -قانون التعلیم ))1123.25 g
تعدیل الدلیل قبل الیوم األول في حالة جلسة االستماع وفق األصول القانونیة العادیة  -قانون التعلیم ))1123.15 b
الحد من تقدیم أدلة جدیدة لم یتم اإلفصاح عنھا ألي طرف في قضیة جلسة االستماع وفق األصول القانونیة  -قانون التعلیم )1123.17(c)(3
یجتمع فریق برنامج التعلیم الفردي بعد فترة ال تزید عن  10أیام بعد االستبعاد التأدیبي من مستوى االلتحاق  -قانون التعلیم 1124.01
بیان موجز مقترح للوقائع قبل الیوم األول من استئناف جلسة االستماع وفق األصول القانونیة  -قانون التعلیم )1123.15(b
الترتیب لعقد اجتماع إحالة بعد استالم اإلحالة  -قانون التعلیم )1106.01(d)-(e

29
كتیب الضمانات اإلجرائیة للتعلیم الخاص في نیو ھامبشایر

أبریل 2018

االختصارات
فیما یلي قائمة باالختصارات الشائعة المستخدمة فیما یتعلق بعملیة التعلیم الخاص وحقوق /قوانین التعلیم الخاص .لیست جمیع
االختصارات المدرجة ھنا واردة في ھذا الكتیب .لیس الھدف من ھذه القائمة أن تكون مكتملة ،وإنما أداة لمساعدتك في فھم مواد
التعلیم الخاص.
االختصار

الموضوع

ABA
ADA
ADD/ADHD
APE
ASL
)AT(S
CAPD
CASA
CEC
CF
CFR
CHINS
CMHC
CP
DD
DDC
DHHS
DOE
DRC
DCYF
DS
DP
ED
EI
EIN
ELL
ESSA
ESL
ESY
FAPE
FAS
FBA
FCESS
FERPA
HI
ID
IDEA 2004
IEE
IEP
IFSP
IQ
LD
LEA
LEP
LRE
MD

تحلیل السلوك التطبیقي
قانون األمریكیین من ذوي اإلعاقة
اضطراب نقص االنتباه /اضطراب فرط النشاط
التربیة البدنیة المعدلة
لغة اإلشارة األمریكیة
(خدمات) التقنیة المساعدة
اضطرابات المعالجة السمعیة المركزیة
المحامي الخاص المعین من قبل المحكمة
مجلس األطفال المتفوقین
التلیف الكیسي
مدونة اللوائح الفیدرالیة
األطفال الذین یحتاجون إلى خدمات
مراكز الصحة النفسیة المجتمعیة
الشلل الدماغي
التأخر في النمو (من الوالدة وحتى العام التاسع) /إعاقات النمو
مجلس إعاقات النمو
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة
اإلدارة التعلیمیة
مركز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قسم األطفال والشباب واألسر
متالزمة داون
وفق األصول القانونیة
االضطراب العاطفي
التدخل المبكر
شبكة التدخل المبكر
متعلم اللغة اإلنجلیزیة
قانون حق كل طالب في النجاح
اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة
العام الدراسي الممتد
التعلیم الحكومي المناسب المجاني
متالزمة الجنین الكحولي
تقییم السلوك الوظیفي
الخدمات والدعم المبكر الذي یركز على األسرة
قانون الخصوصیة وحقوق األسرة التعلیمیة
ضعف السمع
إعاقة ذھنیة
قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة لعام 2004
التقییم التعلیمي المستقل
برنامج التعلیم الفردي
الخطة الفردیة لدعم األسرة
نسبة الذكاء
صعوبة في التعلم
سلطة التعلیم المحلیة
إتقان محدود للغة اإلنجلیزیة
البیئة األقل تقییدا
ضمور العضالت
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NF
NHSEIS
NVLD/NLD
OCD
OCR
ODD
OHI
OSEP
OT
PBIS
PDD
PDD/NOS
PIC
PTI
PL
PT
PTSD
RAD
RSA
SEA
SAC
SAIF
SAU
SI
SLD
SLP
SLS
SP
SS
SS
SSI
SSDI
TBI
TTD/TTY
VR
WAIS
WISC
WPN
WPPSI

تلیف عصبي
نظام معلومات التعلیم الخاص في نیو ھامبشایر
صعوبات التعلم غیر اللفظي
اضطراب الوسواس القھري
مكتب الحقوق المدنیة
اضطراب المعارض المتحدي
ضعف صحي آخر
مكتب برامج التعلیم الخاص
العالج المھني
وسائل الدعم والتدخالت السلوكیة اإلیجابیة
اضطرابات طیف التوحد
اضطرابات طیف التوحد ،غیر المحددة
مركز معلومات أولیاء األمور
مركز معلومات وتدریب أولیاء األمور
القانون العام
العالج الطبیعي
اضطراب ما بعد الصدمة
اضطراب التعلق التفاعلي
النظام األساسي المشروح المنقح
سلطة التعلیم الرسمیة
اللجنة االستشاریة الرسمیة
اختصاصي تقییم األداء الفكري
وحدة إداریة مدرسیة
التكامل الحسي
صعوبات التعلم المعینة
اختصاصي أمراض النطق واللغة
اختصاصي النطق واللغة
خطة الخدمة
النتیجة المعدلة
النتیجة القیاسیة
دخل الضمان التكمیلي
دخل الضمان االجتماعي عن العجز
إصابات الدماغ الرضیة
المبرقة الكاتبة
إعادة التأھیل المھني
مقیاس وكسلر لذكاء البالغین
مقیاس وكسلر لذكاء األطفال
إخطار كتابي مسبق
مقیاس وكسلر لقیاس الذكاء قبل المدرسة وفي المرحلة االبتدائیة
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الملحق أ:
إخطار خطي بشأن استخدام المخصصات أو التأمین الحكومیین
إخطار خطي بشأن استخدام المخصصات أو التأمین الحكومیین

السید ولي األمر /الوصي،
أنت تتلقى ھذا اإلخطار الكتابي لتزویدك بمعلومات حول حقوقك وحمایتك بموجب قانون التعلیم الخاص الفیدرالي ،قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة،
بشأن استخدام المخصصات أو التأمین الحكومیین الخاصین بك أو بطفلك" .المخصصات أو التأمین الحكومیان" في نیو ھامبشایر ،ھي برنامج
" ،"Medicaidوالتي یتم توفیره من خالل برنامج المساعدة الطبیة للمدارس الخاص بالوالیة ) ،(State’s Medicaid to Schoolsبما في ذلك برامج
المساعدات الطبیة المقدمة من خالل مؤسسة رعایة مدارة .من خالل برنامج ) ،(Medicaid to Schoolsتتلقى المناطق التعلیمیة في نیو ھامبشایر على
مستوى الوالیة مالیین الدوالرات كل عام التي كان یجب أن تأتي من مصادر تمویل محلیة أو من الوالیة.
یدفع صندوق قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة جزءا من التعلیم الخاص للطفل والخدمات ذات الصلة .یمكن أیضا استخدام األموال من برنامج
المخصصات الحكومیة والتأمین ،والتي تكون برنامج  Medicaidفي نیو ھامبشایر ،من قبل منطقتك التعلیمیة للمساعدة في سداد تكالیف التعلیم الخاص
والخدمات ذات الصلة على أساس برنامج التعلیم الفردي لطفلك ،لكن فقط إذا اخترت تقدیم موافقتك .ال یمكن لمنطقتك التعلیمیة االستفادة من مخصصات
 Medicaidلطفلك إذا كان ذلك سیؤدي إلى فرض تكلفة علیك ،مثل خفض تلك االمتیازات أو زیادة أقساطك.
تتحمل المنطقة التعلیمیة مسؤولیة ضمان حصول طفلك على كل الخدمات في برنامج التعلیم الفردي الخاص به بغض النظر عن منح موافقتك للمنطقة
التعلیمیة باستخدام المخصصات أو التأمین الحكومیین لطفلك أم ال .إذا لم تمنح موافقتك ،أو سحبتھا بعد منحھا ،فلن تتأثر الخدمات المقدمة لطفلك؛ ویستمر
تقدیم كل الخدمات في برنامج التعلیم الفردي لطفلك .وال یطلب منك أیضا التقدم بطلب للتسجیل في  Medicaidلحصول طفلك على خدمات
التعلیم الخاص.
حاالت ضرورة تقدیم إخطار كتابي
قبل أن تطلب منك المنطقة التعلیمیة تقدیم موافقتك للحصول على المساعدات الطبیة  Medicaidالخاصة بطفلك ألول مرة ،یجب علیھا أن تمنحك
إخطار الحقوق والحمایة ھذا والمتاح لك بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة.
•
•
•

یشترط قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة تقدیم ھذا اإلخطار لك قبل أن تسعى المنطقة التعلیمیة الستخدام المساعدات الطبیة
 Medicaidلطفلك ألول مرة.
قبل حصولھا على موافقتك على استخدام تلك المخصصات للمرة األولى.
بصورة سنویة بعد ذلك.

یجب كتابة ھذا اإلخطار بلغة یفھمھا العامة وكذلك بلغتك األصلیة أو بأي وسیلة اتصال أخرى تستخدمھا ،إال إذا تعذر القیام بذلك.
موافقة أولیاء األمور
قبل أن یمكن لمنطقتك التعلیمیة استخدام المخصصات أو التأمین الحكومیین الخاصین بطفلك للمرة األولى لسداد تكالیف التعلیم الخاص والخدمات ذات
الصلة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ،یتعین علیھا أوال الحصول على موافقتك الكتابیة موقعة ومؤرخة .ستقدم لك منطقتك التعلیمیة
نموذج استمارة موافقة لتوقیعھا وتأریخھا .یطلب فقط من منطقتك التعلیمیة الحصول على موافقتك مرة واحدة.
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ینقسم شرط الموافقة إلى جزأین:

 ).1الموافقة على الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة للطفل للوكالة الحكومیة المسؤولة عن إدارة المساعدة الطبیة.
•

للوصول إلى المساعدات الطبیة لطفلك ،سیتعین اإلفصاح عن معلومات تعریف شخصیة معینة ألغراض الفوترة من قبل المنطقة التعلیمیة إلى
وكالة المساعدات الطبیة الحكومیة أو وكیل فوترة المساعدات الطبیة .بموجب القانون الفیدرالي ،یلزم الحصول على موافقتك الكتابیة قبل أن
تفصح المنطقة التعلیمیة عن معلومات محددة للھویة الشخصیة (مثل اسم طفلك أو عنوانه أو رقم الطالب أو برنامج التعلیم الفردي أو
نتائج التقییم) من سجالت طفلك التعلیمیة إلى طرف آخر بخالف المنطقة التعلیمیة ،مع بعض االستثناءات .تسمح موافقتك المبدئیة الستخدام
المساعدات الطبیة للطفل للمنطقة التعلیمیة باإلفصاح عن معلومات محددة للھویة الشخصیة ،الالزمة للتعویض عن المساعدات الطبیة ،إلى
وكالة المساعدات الطبیة الحكومیة أو وكیل فوترة المساعدات الطبیة.

 ).2بیان للحصول على مساعدات الطفل الطبیة:
• لن تكلفك موافقتك التي تسمح للمنطقة التعلیمیة باستخدام مساعدات طفلك الطبیة أي شيء ،كما لن یكون لھا تأثیر سلبي في أي خدمات طبیة
ضروریة قد یتلقاھا طفلك عبر نظام المساعدات الطبیة .ھناك حمایة معینة بشأن استخدام المساعدات الطبیة:
 oیتعین على المنطقة التعلیمیة الحصول على الموافقة الكتابیة لولي األمر قبل أن یمكنھا استخدام المساعدات الطبیة للطفل
ألول مرة.
 oال یمكن للمنطقة التعلیمیة الحصول على (استخدام) المساعدات الطبیة للطفل إذا كان ھذا االستخدام سیتسبب فیما یلي:
▪ تقلیل التغطیة المتاحة مدى الحیاة أو أي مخصصات مساعدات طبیة أخرى.
▪ تسدید األسرة تكلفة الخدمات الالزمة طبیا (سواء المقدمة في المدرسة أو مكان آخر) والتي  -خالف ذلك  -ستكون
مشمولة في المساعدات الطبیة للطفل.
▪ زیادة األقساط (عند االقتضاء) أو یؤدي إلى وقف المخصصات أو التأمین.
▪ المخاطرة بفقد األھلیة لإلعفاءات القائمة على المجتمع والمنزل ،على أساس النفقات اإلجمالیة المتعلقة بالصحة.
•

سحب الموافقة

•

إذا قدمت موافقتك للمنطقة التعلیمیة لإلفصاح عن معلومات محددة للھویة الشخصیة لطفلك إلى الوكالة الحكومیة المسؤولة عن إدارة
المساعدات الطبیة للطفل ،فیحق لك بموجب القانون الفیدرالي سحب موافقتك في أي وقت.

•

إذا كنت ال ترید من المنطقة التعلیمیة مواصلة فوترة برنامج التأمین أو المخصصات الحكومیة لك أو لطفلك للتعلیم الخاص والخدمات ذات
الصلة بموجب قانون تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة ،فسوف تحتاج إلى سحب موافقتك التي تتیح للمنطقة التعلیمیة الحصول على
مخصصات المساعدات الطبیة لطفلك .بسحب موافقتك ،أنت تنھي سلطة المنطقة التعلیمیة للوصول إلى المخصصات الحكومیة أو برنامج
التأمین .یسري سحب الموافقة ھذه عند استالم المنطقة التعلیمیة الستمارة السحب الموقعة.
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أكمل القسم أدناه فقط في حال سحب ولي األمر /الوصي الموافقة للحصول على المساعدات الطبیة للطفل
سحب الموافقة
اسم الطالب____________________________________:

تاریخ المیالد____________/_______/

رقم تعریف المساعدات الطبیة ______________________________________
بصفتي ولي أمر /وصي الطالب المذكور أعاله ،أسحب موافقتي على السماح للمنطقة التعلیمیة بالحصول على المساعدات الطبیة للطفل .أتفھم أن ھذا
یعني أن المنطقة التعلیمیة لن تعود قادرة على استخدام المساعدات الطبیة لطفلي للمساعدة في سداد تكالیف التعلیم الخاص لطفلي والخدمات ذات الصلة.
یسري سحب الموافقة ھذا عند استالم المنطقة التعلیمیة الستمارة سحب الموافقة الموقعة من ولي األمر /الوصي.
_______________________________________
توقیع ولي األمر

_______________________
تاریخ الیوم

النسخة األصل في ملف الطالب-----نسخة إلى ولي األمر /الوصي
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