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إخطار الحماية اإلجرائية
آلباء/أوصياء

الطالب ذوي اإلعاقات
اعتباًرا من یولیو عام 2018)

كوالد أو وصي على طالب معاق من البالغین أو غیر البالغین یتلقى أو یستحق تلقي التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، تكون 
متمتًعا بالحقوق التي یكفلھا قانون الوالیة والقانون الفیدرالي. أما عن تلك الحقوق المخولة إلیك، فھي مبینة أدناه. كما أنھ یمكن 

الحصول على شرح تفصیلي لھذه الحقوق من المنطقة التعلیمیة التي یتبعھا طفلك. ویرجى استعراض ھذه الوثیقة واالتصال 
بالمنطقة التعلیمیة إذا كانت لدیك أسئلة أو كنت بحاجة لمزید من التوضیح حول الخدمات التي یتم تقدیمھا لطفلك أو الحمایة 

اإلجرائیة المتاحة لك  

ویجب إتاحة الحصول على إخطار الحمایة اإلجرائیة الخاص بك مرة واحدة فقط في العام باستثناء ما إذا كان یجب تقدیم نسخة 
منھ عند طلب التقییم ألول مرة، أو عند استالم مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ألول شكوى مكتوبة أو أول شكوى رسمیة، أو عند 

النقل التأدیبي الذي یؤدي إلى تغییر مكان اإللحاق التعلیمي، أو عند الطلب. 

  :ویمكن االطالع على معلومات إضافیة حول الحقوق المكفولة لك من خالل موقع الویب الخاص بمجلس التعلیم بوالیة إلینوي 
https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-Parents-of-Students-with-Disabilities.aspx

وذلك في مستند بعنوان أو "دلیل اآلباء: الحقوق التعلیمیة والمسئولیات: فھم التعلیم الخاص في 
(06/09والية إلينوي )

الكتابي المسبق خطاراإل

:كتابًيا مسبًقاا إخطارلك على المنطقة التعليمية المحلية أن تقدم 

  عليم التديم خدمة تقأو  ييمالتعلاإللحاق تعيين مكان أو تغيير التعريف أو التقييم أو  ءبد المنطقة التعليمية تقترحعندما
 العام المجاني المناسب لطفلك

 لتعليم اديم خدمة أو تق يمالتعلياإللحاق تعيين مكان أو تغيير التعريف أو التقييم أو  ءعندما ترفض المنطقة التعليمية بد
 العام المجاني المناسب لطفلك

 ( اعامً  18قبل بلوغ الطفل سن الرشد بعام واحد.)  ة من األب جميع الحقوق التعليميوفي هذه الحالة، تنتقل
.تحديد غير ذلك( إلى الطالب ما لم يتم األوصياء)الوصي باء(/)اآل

تضمن:ي أنويجب  ،أو المرفوض بعشرة أيام على األقلالمقترح قبل القيام باإلجراء  الكتابي خطارويجب تقديم اإل

  تخاذ على ايمية المنطقة التعلموافقة المنطقة التعليمية وتفسيًرا لسبب المقترح أو المرفوض من وصًفا لإلجراء
سباب ليمية واألالمنطقة التعالتي درستها خرى توضيح للخيارات األباإلضافة إلى اإلجراء أو رفضها القيام بذلك، 

 .رفضت من أجلها هذه الخياراتالتي 

 أو  المقترحء المنطقة التعليمية كأساس لإلجرااستخدمته أو اختبار أو إجراء تقييمي  سجلكل تقرير أو وصًفا ل
 المرفوض

  أو رفض المنطقة التعليميةباقتراح وصًفا ألية عوامل أخرى تكون وثيقة الصلة

 ول على ها الحصمن خاللالحقوق الخاصة باإلجراءات المتبعة باإلضافة إلى الوسائل التي يمكن تمتعك بوضح إفادة ت
 عبارة عن إحالة مبدئية للتقييم خطارما لم يكن اإل الحماية اإلجرائيةنسخة من 

 قة بفهم من أجل الحصول على المساعدة المتعلمع الجهات المختصة التواصل التي يمكنك من خاللها صادر الم
 الحقوق الخاصة باإلجراءات المتبعة.

للعامة فهمها كما يجب تقديمه باللغة األصلية أو بأي شكل آخر من أشكال االتصال التي  بلغة يمكن خطارويجب كتابة اإل
لغتك األصلية أو الشكل اآلخر من ما إذا كانت في حالة و .ةواضحبصورة مالئم يكن ذلك الشكل غير ما لم  ،أنت تستخدمها

)أ(  :الالزمة التي تضمنخطوات العليمية اتخاذ فعندئٍذ يجب على المنطقة الت ،أشكال االتصال عبارة عن لغة غير مكتوبة

(

https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-Parents-of-Students-with-Disabilities.aspx


ISBE 34-57J (7/18)

محتوى ك ل)ب( فهم ،أشكال االتصالإلى شكل آخر من شفهًيا أو بوسيلة أخرى إلى لغتك األصلية أو لك  خطاراإل ةترجم
 تلبية تلك المتطلبات. تدليل مكتوب على أنه قد تموجود )جـ(  ،خطاراإل

اآلباءموافقة 

شكل أخر بلية أو على أنك قد حصلت على جميع المعلومات ذات الصلة بلغتك األصعلومات الالزمة بعد معرفة المتدل موافقتك 
بالحصول على  ويجب أن تقوم المنطقة التعليمية على النشاط. كتابةً تفهم وتوافق كما تدل على أنك  من أشكال االتصال.

 ت التالية:الوالية( في الحاالتفرضها التي اذج النم)باستخدام بعد تقديم المعلومات الالزمة لك  الكتابية موافقتك

  إجراء تقييم مبدئي لتقرير أحقية الحصول على الخدمات التعليمية الخاصة –التقييم المبدئي 

 لة ذات الصدمات التعليم الخاص والخخدمات تقديم  – يالتعليماإللحاق التعيين المبدئي لمكان /الخدمات المبدئية
 بشكل مبدئي لطفلك

 إعادة تقييم طفلك. –ة التقييم إعاد

افقة على أمين والمومزايا التالحصول على الموافقة على النماذج المفروضة الموافقات األخرى التي ال تعد جزًءا من تلك من و
 السجالتلى عإتاحة االطالع الموافقة على وبدالً من برنامج التعليم الفردي خطة الخدمات األسرية المخصصة استخدام 

أو  ثناء الخدماتطفلك على أي ميزة باستحصول وال تحتاج المنطقة التعليمية إلى موافقتك كشرط لحصولك أو  اصة بطفلك.الخ
 .األنشطة التي تكون فيها الموافقة أمًرا ضرورًيا

لى عل لحصولفيجب على المنطقة التعليمية بذل ما يمكنها من جهود  ،وإذا كان طفلك تحت وصاية الوالية وال يقطن معك
نطقة التعليمية المال يجب على  ،ومع ذلك .، وذلك بعد إطالعك على المعلومات الالزمةموافقتك من أجل إجراء تقييم مبدئي

لجهود غم من االرفي حالة ما إذا كانت الوكالة، ب ،التي تكون بعد إطالعك على المعلومات الالزمةالحصول على موافقتك 
 ؛ أوإلينوي واليةقانون طبًقا ل كحقوقأو كان قد تم حرمانك من ؛ مكان إقامتكال يمكنها اكتشاف  ،للقيام بذلكالمبذولة الكبيرة 
 على إجراء ت الموافقةقد تمكانت و إلينويوالية القاضي طبًقا لقانون تم حرمانك من اتخاذ القرارات التعليمية من قبل كان قد 

 الطفل.ليمثل تقييم مبدئي من أحد األفراد المعينين من قبل القاضي 

تقييم أو و إعادة الألتقييم موافقتك مطلوبة قبل أن تستعرض المنطقة التعليمية التي تتبعها البيانات الموجودة كجزء من اال تكون و
جميع اء آبموافقة كن تما لم  ،على جميع األطفالشكل آخر من أشكال التقييم اختبار أو بإجراء المنطقة التعليمية تقوم قبل أن 

 طفال مطلوبة قبل إجراء ذلك االمتحان أو التقييم.األ

اآلباءغياب موافقة 

 بها في حالة رفضك الموافقة على ما يلي: هناك شروط معينة يكون معموالً 

  منطقة لل ه يمكننفإ ،لموافقةاباالستجابة لطلب لم تقم بتقييم مبدئي أو إجراء إذا لم تقم بالموافقة على  –التقييم المبدئي
أو /ورسمية ع إلجراء تقييم مبدئي باستخدام إجراءات جلسة استمااتخاذ ما يلزم  ،دون إلزام عليها ،يميةالتعل

 .الوساطة

تقييم ء حو إجرابالمضي نفقد يأمر مسئول جلسة االستماع المنطقة التعليمية  ،رسميةوإذا ما تم عقد جلسة استماع 
لحاقه مكان إي فاستئناف القرار وإبقاء طفلك ي هذه الحالة في يكون لك الحق فو مبدئي دون الحصول على موافقتك.

 التعليمي الحالي في انتظار ما سيسفر عنه أي إجراء قضائي أو إداري.

 لخدمات اص و/أو التعليم الخالتوفير المبدئي لفي حالة رفضك الموافقة على  – التعليمياإللحاق /الخدمات المبدئية
لتعليمية المنطقة اقد ال تتبع  ،وعالوة على ذلك ليمية لن تقوم بتقديم تلك الخدمات.فإن المنطقة التع ،ذات الصلة

 .أجل الحصول على حكم يمكن بموجبه تقديم هذه الخدماتإجراءات الوساطة من متبعة أو الجراءات اإل

المنطقة  اعتبارتم يفلن  ،ذات الصلةو/أو الخدمات التوفير المبدئي للخدمات التعليمية وفي حالة رفضك الموافقة على 
 (FAPE)لمناسب المجاني ا إتاحة التعليم العامالمتمثلة في والتي تلتزم بتوفيرها لمتطلبات بأنها في انتهاك لالتعليمية 

 ردي لطفلك.فلعقد اجتماع من أجل وضع برنامج تعليم مطالبة بالدعوة المنطقة التعليمية تكون كما ال  لطفلك.



ISBE 34-57J (7/18)

  ع اتبا ،ليهاعون إلزام د ،يحق لهافإن المنطقة التعليمية  ،الة رفضك الموافقة على إعادة التقييمفي ح –إعادة التقييم
جراء لتعليمية بإقد تقوم المنطقة ا ،ومع ذلك .رسمية أو من خالل الوساطةمن خالل جلسة استماع اإللغاء إجراءات 

ختارت المنطقة وإذا ما ا وعدم استجابتك لها.للحصول على موافقتك  معقولةإعادة التقييم في حالة بذلها جهوًدا 
 .ب لطفلكفلن تكون بذلك مقصرة في تقديم تعليم عام مجاني مناس ،التعليمية عدم اتباع مثل هذه اإلجراءات

إلغاء الموافقة

وقت.  ات في أيفي إلغاء موافقتك لهذه الخدمفإنه لك الحق إذا كان طفلك يتلقى حالياً تعليم خاص وخدمات ذات صلة، 
زودك بتأكيد يجب أن ي عليميةالمنطقة التويجوز لك إلغاء الموافقة سواء شفهياً أو كتاباً. إذا قمت بإلغاء موافقتك شفهياً، فإن 

ب أن يجتعليمية لمنطقة الا، فإن أيام من إلغاءك الشفهي. عندما تقوم بإلغاء موافقتك، سواء فقهياً أوكتابياً  )5(كتابي خالل 
ات خدمات ذكتابي مسبق لإلقرار بإلغائك والتاريخ الذي يتوقف فيه جميع خدمات التعليم الخاص واليزودك بإشعار 

 الصلة.

ع بها ي يضطلويمجرد توقف الخدمات، فإن طفلك سيعتبر طالب تعليم عام. كما ستتوقف جميع الخدمات والمسئوليات الت
 خاص.في ذلك الحمايات التأديبية للتعليم ال طفلك مسبقاً )على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة( بما

ال أنه إذا بطفلك. إ الصلة إن تأثير اإللغاء سيؤدي إلى إنهاء كامل لجميع خدمات التعليم الخاص والخدمات ذاتملحوظة: 
لخاص يم القي التعلتر في كنت ال توافق على نوع وكم الخدمات التي يتلقاها طفلك، ولكن تؤمن بأن طفلك عليه االستمرا

ناقشة " لمةالرسمي جلسة االستماع" و"لوساطةوالخدمات ذات الصلة، فيرجى مراجعة أقسام "حل الشكاوي" و"ا
 في حالة عدم الموافقة على الخدمات. حقوقك

في االجتماعات اآلباءمشاركة 

 مي لطفلك.التعلي اإللحاققييم وفرصة للمشاركة في االجتماعات الخاصة بالتعريف والتقييم واألحقية وإعادة التال منحك يجب
ب أن يشتمل هذا ويج ا مكتوًبا قبل االجتماع بعشرة أيام.إخطاريجب على المنطقة التعليمية أن ترسل لك  ،ولضمان مشاركتك

حديد من إلى ت على معلومات تتعلق بالغرض منه ومكان وتوقيت انعقاده المتفق عليهما من كال الطرفين باإلضافة خطاراإل
 ديهم معرفة أوفي دعوة أفراد لإفادة بحقك برنامج التعليم الفردي على  إخطاركما يجب أن يشتمل  هذا االجتماع.سيحضر 

  خبرة خاصة فيما يتعلق بطفلك لحضور اجتماع برنامج التعليم الفردي إلى جانبك.

ت ر االجتماعايتم حثك على حضوو ،فريق عمل برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلكاألعضاء المهمين في أحد تعد  ،كوالدو
فيجب على  ،ر االجتماعفإذا لم تستطع حضو ،ومع ذلك لطفلك.اإللحاق التعليمي تعيين اتخاذ القرارات المتعلقة بالتي يتم فيها 

 مكن لفريقوي ية.بما فيها المكالمات الهاتفية الفردية أو الجماع ،المنطقة التعليمية استخدام طرق أخرى لضمان مشاركتك
م حضورك حالة عد حتى فيالمقدمة له الخدمات لطفلك و يالتعليماإللحاق برنامج التعليم الفردي اتخاذ القرارات المتعلقة ب

 ال الطرفينع يتفق كاجتمالعقد لترتيب اغير أنه يجب على المنطقة التعليمية االحتفاظ بسجل يشتمل على محاوالتها  ،االجتماع
مت محاولة تأو جراؤها على أشياء مثل المكالمات الهاتفية التفصيلية التي تم إهذا السجل شتمل يبحيث على وقت ومكان انعقاده 

صيلية الت تفأو سج ،أو نسخ من الرسائل المرسلة إليك وأي ردود يكون قد تم استالمها ،ونتائج هذه المكالماتإجرائها 
  ت عنها تلك الزيارات.بيتك أو مكان عملك والنتائج التي أسفرتم عملها لللزيارات التي 

 ،لفردي أنه مناسبأو أصغر من ذلك في حالة أن يقرر فريق عمل برنامج التعليم ا اعامً  14.5وبالنسبة للطفل الذي يبدأ سن 
 طفلكلخاصة باوضح احتياجات الخدمات االنتقالية إفادة تأن أحد أغراض االجتماع سيتمثل في وضع  خطاريجب أن يوضح اإل

ل يها كي ترسدعوة إلأن المنطقة التعليمية ستدعو طفلك لالجتماع كما ستشير إلى أي وكالة أخرى سيتم توجيه الواإلشارة إلى 
  من يمثلها لحضور االجتماع.

 ،اء االجتماعإلجراءات التي يتم اتخاذها أثنلأي إجراء ضروري لضمان فهمك وطفلك اتخاذ المنطقة التعليمية على  ويجب
 تيسلألصلية لغتك امعاناتك من الصمم أنت أو طفلك أو كانت لترتيب إلحضار مترجم شفهي في حالة والتي قد تشتمل على ا

  اإلنجليزية.

طفلك في بداية لبرنامج تعليم فردي وأن يفّعل على األقل كل عام  ةمرة واحد فريق عمل برنامج التعليم الفرديويجب أن يلتقي 
عقد اجتماع خاص الدعوة إلى المدرسة على عدم وأن تتفق أنت يمكن  ،تماعلالج نعقاد السنوياالوبعد  كل عام دراسي.

برنامج التعليم الفردي أو تغيير تعديل مع إمكانية  ،ببرنامج التعليم الفردي بغرض تعديل برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك
ويمكنك في أي  يرات.يعلى التغ الفردييم ويجب إطالع أعضاء فريق عمل برنامج التعل .بدالً من ذلك من خالل وثيقة مكتوبة
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في وقت مناسب لك وللمدرسة.على أن يكون ذلك  ،وقت طلب عقد اجتماع خاص ببرنامج التعليم الفردي

إجراءات التقييم

 .م لطفلكقييجراء تيجب على المنطقة التعليمية التي تتبعها استخدام مجموعة متنوعة من أدوات واستراتيجيات التقييم عند إ
خدم مية أن تستجب على المنطقة التعليوي .التي يعتقد وجودهاالمتعلقة باإلعاقة األمور ويجب تقييم طفلك من حيث جميع 

دبير تويجب توفير و أو الثقافة أو اللغة أو اإلعاقة.العرق طفلك بسبب سليمة فنًيا تكون غير متحاملة على إجراءات وأدوات 
 مكنه عمله.يفلك وما معلومات دقيقة حول ما يعرفه طيعتقد أنهما األفضل في تقديم  نذيلوالشكل ال اإلجراءات والمواد باللغة

التقييم المبدئي

 ٍذ يجب علىفعندئ ،وإذا ما ثبتت ضرورة إجراء تقييم قد تتقدم أنت أو المنطقة التعليمية بطلب إلجراء تقييم مبدئي لطفلك.
ية إلجراء التقييمات على الموافقة الكتابيوم مدرسي عقب تاريخ توقيعك  60موعد أقصاه  المنطقة التعليمية إتمام التقييم في

استكمال  ألهلية وسيتميوماً في العام الدراسي بعد تاريخ تقديم الموافقة، فإنه سيتم تحديد ا 60وإذا بقى أقل من الضرورية. 
 سي التالي. إجتماع برنامج التعليم الفردي قبل اليوم األول من العام الدرا
اعتبار تم ولن ي .آرائك وتعليقاتك الشخصيةكما يجب أن يتضمن  ،ويجب أن يقوم بإجراء التقييم فريق مكون من أفراد مؤهلين

 ل محددة.ة تعد عوامنجليزيفي حالة الحكم بأن عدم القدرة على القراءة أو الحساب أو الكفاءة المحدودة في اللغة اإل اطفلك معاقً 

ظر ة وطلب النالحيادي ةالرسميعلى هذا الفشل في جلسة االستماع في إجراء التقييم، فإن يجوز الطعن نطقة التعليمية المإذا فشل 
 أو طلب الوساطة. في هذا الفشل باستخدام إجراءات الشكاوي الخاصة بالوالية

إعادة التقييم

مدرسة قك أنت والالة اتفاييم المبدئي بتقييم طفلك إال في حإجراء التقبعد األقل  ىيجب على المدرسة أن تقوم كل ثالثة أعوام عل
 على عدم ضرورة إعادة التقييم.

التقييم التعليمي المستقل

موظفًا خص ذا الشهوال يكون  ،عبارة عن تقييم يتم إجراؤه من خالل شخص مؤهل تقوم أنت باختياره التقييم التعليمي المستقل
ها.لدى المنطقة التعليمية التي تتبع

 المنطقةيه صلت علحويكون لك الحق في الحصول على تقييم تعليمي مستقل على النفقة العامة في حالة عدم موافقتك على تقييم 
ن تقوم أى المدرسة يجب علف ،وإذا ما طالبت المنطقة التعليمية بدفع تكاليف إجراء التقييم التعليمي المستقل التعليمية المحلية.

ة ب المنطقوقد تطل مناسب. هادون تأخير ال داعي له لتوضيح أن تقييمرسمية لب عقد جلسة استماع بتحمل تكاليفه أو ط
لبتك خالل مطا منبدون داٍع ولكن ال يمكن أن ترفض أو تؤخر التقييم  ،سبب اعتراضك على التقييممنك أن توضح التعليمية 

 بتفسير عدم موافقتك.

علومات الم ،طلبك  علىبناءً  ،فيجب أن تقدم لك ،المستقل دفع تكاليف التقييم التعليمي وفي حالة موافقة المنطقة التعليمية على
فإن المعايير  ،نفقة العامةالتقييم المستقل على ال كانومتى  تقييم تعليمي مستقل.باألماكن التي يمكن فيها الحصول على المتعلقة 

ن نفس ب أن تكويج ،التقييم ومؤهالت الشخص الذي يتولى الفحصمكان إجراء في ذلك بما  ،التي بموجبها يتم إجراء التقييم
 المعايير التي تستخدمها المنطقة التعليمية عند قيامها بإجراء التقييم.
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 ،ء التقييمبإجرا امرً وإصدار مسئول جلسة االستماع أرسمية جلسة استماع عقد إجراءات  ءوفي حالة قيام المنطقة التعليمية ببد
نطقة تقييم الم ل في أنوإذا كان القرار النهائي لمسئول جلسة االستماع يتمث لفة التقييم على النفقة العامة.فيجب أن تكون تك

  .ولكن على نفقتك الخاصة ،فإنه يكون ال يزال لديك الحق في إجراء تقييم تعليمي مستقل ،التعليمية مناسب

تخاذ اعند عتبار في اال على المنطقة التعليمية أخذ نتائج التقييم فيجب ،خاصةال تكوإذا حصلت على تقييم تعليمي مستقل على نفق
 في جلساتل ستقل كدليتقديم التقييم التعليمي الم ك أيًضاويمكن لطفلك.تقديم التعليم العام المجاني والمناسب أي قرار يخص 
 .االستماع الرسمية

تابي ينص ل إشعار كسيرسالمنطقة التعليمية ة أو خاصة، فإن مستقل يتم إجراءوه بنفقات عامأيام بعد استالم تقرير  10وخالل 
 على التاريخ الذي يقوم فيه فريق برنامج التعليم الفردي بالمقابلة للنظر في النتائج.
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الخاصةفي المدارس  أماكن اإللحاق التعليميتعيين 

  ة خاصة.طفلك عندما تلحقه باختيارك بمنشأة/مدرسالمكفولة لحقوق اليختص هذا القسم ب

بالمناسولتعليم العام المجاني مع عدم اعتبار مسألة ا يتعليملحاق التعيين المدارس الخاصة كأماكن لإل

ب ا إلى جانيًما خاصً الذين يقطنون الوالية والذين يحتاجون تعل ذوي اإلعاقاتجميع األطفال يجب تقييم وتعريف وتحديد أماكن 
ور على العث ،عليها العملية التي يطلقهذه وتعد  المدارس الخاصة.ينتظمون في  نل الذيبمن فيهم األطفا ،ذات الصلةالخدمات 

ا تحدد ذإما وفي حالة  طفلك. مسئولية المنطقة التعليمية العامة التي تتبعها المدرسة الخاصة أو المنزلية التي ينتمي إليها ،الطفل
م ء إعادة تقييإجرافي الحق  الطفلالعثور على عملية ك تتضمن عند ذلف ،التعليم الخاصالحصول على خدمات أن طفلك يستحق 

ك حالة قيام حتى في ،الحقوق المبينة في هذه الوثيقة والمتعلقة بالتعريف والتقييمفي هذه الحالة تنطبق و لمدة ثالث سنوات.
بإلحاق طفلك بمدرسة/منشأة خاصة.

دمات اص أو الخخيكون له الحق في تلقي أي تعليم ال فإن طفلك  ،بمدرسة خاصة المعاقفعندما تختار إلحاق طفلك  ،ومع ذلك
ك متاحة لطفل وقد تكون بعض الخدمات التعليمية الخاصة مدرسة عامة. فيإذا كان عليها والتي يمكنه الحصول ذات الصلة 

التي  رسة العامةها المدتقرر باعتماًدا على الطريقة التي محدودين  نإال أن المقدار والنوع يكونا ،أثناء التحاقه بمدرسة خاصة
ويتم اتخاذ  .لخاصةاتوجد في المنطقة التي توجد بها المدرسة الخاصة التي ينتمي إليها طفلك تقديم الخدمات لطالب المدرسة 

جلين في والمس تذوي اإلعاقاباء األطفال آقرار المدرسة بعد التشاور مع ممثلي المدارس الخاصة والمجموعة التي تنوب عن 
في و س الخاصة.وتحدد المدرسة كيفية استخدامها لألموال الفيدرالية المحدودة المخصصة لخدمات المدار الخاصة.مدرسة ال

ة الخدمات وتتضمن خط .خطة خدماتفعندئٍذ يجب وضع  ،حالة اختيار مدرسة عامة تقديم أي نوع من أنواع الخدمات لطفلك
 ديمها.لتي يتم تقدمات االتعليم الفردي التقليدي المناسبة لطفلك إلى جانب الخ هذه على األهداف وتلك العناصر الخاصة ببرنامج

ناسبمع اعتبار مسألة التعليم العام المجاني والم يتعليملحاق التعيين المدارس الخاصة كأماكن لإل

فإنه  ،اني مناسبعام مج ديم تعليمأنه لم يتم تقبعتقادك الإذا قمت بإلحاق طفلك بإحدى المدارس االبتدائية أو الثانوية الخاصة 
 يتم العمل بما يلي:

  جد أن وقيد إذا المحكمة المنطقة التعليمية بتعويضك عن تكلفة ذلك التطالب قد يطالب مسئول جلسات االستماع أو
 المناسب في وقت مناسب قبل هذا القيد.وتقدم التعليم العام المجاني لم المنطقة التعليمية 

مسئول جلسة االستماع:يحكم به فض مقدار التعويض الذي تقليل أو رمكن ي

 امةلمدرسة العاطفلك من انتقال برنامج التعليم الفردي تكون قد قمت بحضوره قبل لاجتماع آخر خالل  ،إذا لم تقم، 
 اهذ يشملث بحي ،المنطقة التعليميةالمقترح من اإللحاق ترفض بإخبار فريق عمل برنامج التعليم الفردي بأنك 

 وعزمك على قيد طفلك بإحدى المنشآت أو المدارس الخاصةما يقلقك اإلخبار توضيح 

  عامةمن المدرسة ال الطالبقبل انتقال ( ادراسيً تصادف يوًما أيام دراسية )بما فيها أي أجازات  10لم تقم خالل إذا، 
 لمنطقة التعليمية بالمعلومات المذكورة أعالهبإخطار ا

  لته غير جعال أنك إتقييم طفلك بإخبارك بنيتها  ،طفلك من المدرسة العامةتعليمية، قبل انتقال قامت المنطقة الإذا
 إلجراء هذا التقييممتواجد 

 وجود عنصر عدم المعقولية فيما يتعلق باإلجراءات التي قمت باتخاذها. عند الخلوص قضائًيا إلى

إذا: خطارهذا اإلتقديم مثل تكلفة التعويض لعدم تقليل أو رفض يسمح بوال 

 /الكتابة باللغة اإلنجليزيةوال يمكنه القراءة الوصي كان األب

 كخطير لطفلأو ضرر معنوي عن إحداث ضرر بدني  خطاركان من المحتمل أن يسفر االلتزام بمتطلبات اإل

 خطارقامت المدرسة بمنعك من تقديم مثل هذا اإل
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 ه.المذكورة أعال خطارلم يتم إخبارك بمتطلبات اإل

ذوي اإلعاقاتلطالب لاإلجراءات التأديبية 

نامج د وضع برعنفي االعتبار بعض االستراتيجيات فعندئٍذ يجب أخذ  ،إذا كان سلوك طفلك يعوق تعليمه أو تعليم اآلخرين
يفصلها  /ه يفصل أنإذا قام طفلك بانتهاك مدونة سلوك الطالب ، فإنه يجوز لموظفي المدرسة  .التعليم الفردي الخاص بطفلك

 من تعيين أماكن اإللحاق التعليمي. 

أيام دراسية أو على مدار العام الدراسي( 10)أقل من عمليات الفصل قصيرة األجل 

ي لمدة الحالليمي التع اقهإلحبفصله من فيمكن أن تقوم إدارة المدرسة عندئٍذ  ،السلوكية الطالبإذا قام طفلك بانتهاك قواعد 
الفصل رات فتمية أثناء بتقديم خدمات تعليغير مطالبة المنطقة التعليمية تكون و أقل أثناء العام الدراسي.( أيام أو 10عشرة )

 .تكن تلك الخدمات تقدم للطالب من غير المعاقين في نفس الظروفهذه ما لم 

أيام أو أكثر خالل العام الدراسي( 10)بإجمالي  عمليات الفصل طويلة األجل

ذلك و ،التعليمي إللحاقافي تشكل تغييًرا أو ال ( أيام أو أكثر أثناء العام الدراسي 10لفصل التي تبلغ عشرة )مليات اقد تشكل ع
ل العام لك خالوالمدة الكلية لفصل طف ،اعتماًدا على نمط عمليات الفصل هذه واستناًدا إلى عوامل مثل طول مدة كل فصل

  .يليه والذي إلى جانب طول المدة بين كل فصل ،الدراسي

ية االستمرار في تقديم فيجب على المنطقة التعليم ،أيام 10إجمالي مدة عمليات الفصل التأديبية أكثر من في حالة ما إذا كان و
دمات رورة الختحديد مدى ض ،بالتشاور مع واحد على األقل من مدرسي طفلك ،المدرسة إدارةويجب على  الخدمات التعليمية.

األهداف يق تحقومن أجل  ،آخرمكان رغم كونه في  ،التعليمي العامالمقرر رار في المشاركة في طفلك من االستملتمكين 
 المبينة في برنامج التعليم الفردي أثناء الفصل.

مثابة بم الدراسي ناء العاعشرة أيام أثعلى ويمكن أن يعتبر مسئولو المدرسة أن عمليات الفصل التأديبية التي تزيد مدتها الكلية 
فس نفي  إلجرائيةاالحماية فيجب على المنطقة التعليمية إخطارك بقرارها ومنحك نسخة من  ،وإذا حدث ذلك في اإللحاق.ير تغي

ى ضرورة تحديد مد ،بالتشاور مع واحد على األقل من مدرسي طفلك ،المدرسةإدارة ويجب على  يوم اتخاذ قرار الفصل.
 يةلت وتعديالت تدختقييًما سلوكًيا وظيفًيا وخدما ،في الحاالت المناسبة ،كويجب أن يتلقى طفل أثناء مدة الفصل.الخدمات 
تعليم ببرنامج ال عقد اجتماع خاصالدعوة إلى جب ت ،وباإلضافة إلى ذلك رر.تتعامل مع االنحراف السلوكي كي ال يتكسلوكية 

 .المظاهر لتحديدجل إجراء استعراض ( أيام بعد قرار الفصل من أ10عشرة )عن بحيث ال يتأخر  ،الفردي بأسرع ما يمكن

(MDR)المظاهر استعراض تحديد 

لة الصذات ت جميع المعلوماالنظر في يجب على فريق عمل برنامج التعليم الفردي  ،المظاهرعند إجراء استعراض لتحديد 
قوم تات صلة معلومات ذ بما فيها برنامج التعليم الفردي الخاص به ومالحظات طاقم العمل وأي ،ملف طفلكفي والموجودة 

 ويقوم فريق عمل برنامج التعليم الفردي بتحديد: أنت بتقديمها.

 ما إذا كان السلوك قد نتج عن أو له عالقة مباشرة ووثيقة بإعاقة طفلك 

 طفلك.لخاص بما إذا كان السلوك نتيجة مباشرة إلخفاق المنطقة التعليمية في تنفيذ برنامج التعليم الفردي ا

 ة.اإلعاقاهر ًرا من مظمظهفعندئٍذ يجب اعتبار سلوك طفلك  ،واقعةأعاله الحالتين المذكورتين ر فريق العمل أن أًيا من وإذا قر

اإلعاقةاهر هر من مظمظ أ.

م امج التعليفعندئٍذ يجب على فريق عمل برن ،إعاقة طفلكمظهًرا من مظاهر أن السلوك كان االطمئنان إلى عند 
 الفردي:

 الفعل بقامت  شريطة أال تكون المنطقة التعليمية قد ،ييم سلوك وظيفي وتنفيذ خطة تدخل سلوكيةإجراء تق
،بإجراء مثل هذا التقييم قبل تحديد السلوك الذي أسفر عن تغيير اإللحاق
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  ع ماستعراض خطة التدخل السلوكية و/أو تعديل الخطة بما يتماشى  ،خطة تدخل سلوكيةعند وجود
السلوك؛ و

 لحاقإلغييرا ة طفلك إلى اإللحاق الذي قد تم فصله منه ما لم تتفق أنت والمنطقة التعليمية على تإعاد، 
 وأسلحة األ وألمخدرات بسبب اتم نقل الطالب إلى إلحاق تعليمي بديل مؤقت ما إذا كان قد باستثناء 

ي التعليم اإللحاقاكن أممزيد من المعلومات حول طالع على اإلصابة الجسدية الخطيرة )انظر أدناه لال
(.البديلة المؤقتة

اإلعاقةليس مظهًرا من مظاهر  ب.

ريقة تطبيق بنفس طبة مناساتخاذ إجراءات تأديبية يمكن فعندئٍذ  ،أن سلوك طفلك لم يكن له عالقة بإعاقتهإذا ما تحدد 
تعليم لل ذوي اإلعاقاتب الطالتلقي يجب استمرار  هأن غير—ذوي اإلعاقاتغير من هذه اإلجراءات على الطالب 

 أيام دراسية أثناء هذا العام الدراسي. 10مناسب في حالة فصلهم لما يزيد على المجاني العام ال

 ،البى جميع الطبيقها علوالتي يتم تطالمناسبة وفي حالة قيام المنطقة التعليمية المحلية باتخاذ اإلجراءات التأديبية 
لشخص طفلك للنظر فيها من قبل السجالت االنضباط والتعليم الخاص  إرسالفيجب على المنطقة التعليمية 

)األشخاص( الذي يقوم باتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الفعل.

الرسمية العاجلةجلسة االستماع 

جلسة  قدي طلب عفيكون لك الحق  ،المظاهرفي حالة عدم موافقتك على أي قرار يتعلق باإللحاق التأديبي أو استعراض تحديد 
عاجلة  استماعد جلسة بالترتيب لعق إلينويمجلس التعليم بوالية ويجب أن تقوم المنطقة التعليمية المحلية أو  .عاجلةاستماع 

  ذلك.بطلب مكتوب بتقديم عندما تقوم 

فلك ث إصابة لطدان إحوإذا كانت المنطقة التعليمية تعتقد أن إبقاء طفلك في إلحاقه الحالي من المحتمل بشكل كبير أن يسفر ع
 وقد يأمر ؤقت.متعليمي بديل مكان لتغيير إلحاق طفلك إلى عاجلة عقد جلسة استماع المطالبة بلمدرسة لفإن  ،آلخرينلأو 

  إعاقته.مظهًرا من مظاهر مسئول جلسة االستماع باإللحاق حتى إذا كانت سلوكيات طفلك 

ار في غضون يجب أن تسفر عن قرومن تاريخ طلب عقدها  ادراسيً  ايومً  20في غضون  العاجلةويجب إجراء جلسة االستماع 
 أيام دراسية بعد انتهاء جلسة االستماع. 10

(IAES)التعليمي البديل المؤقت لمكان ا

ألسباب  ة من الزمنتقديم الخدمات التعليمية لفترة محددفيه يتم هو عبارة عن مكان مختلف التعليمي البديل المؤقت  المكان
مرار في لك من االستمن أجل تمكين طفاختياره فريق عمل برنامج التعليم الفردي كما يجب المكان تحديد هذا يقوم بو ة.تأديبي

لمبينة في فيها تلك ا تلقي تلك الخدمات والتعديالت بمااالستمرار في ومن أجل  ،آخرمكان رغم كونه في  ،العاممواكبة المقرر 
البديل على  المكانتمل أن يشأيًضا ويجب  من تحقيق أهداف برنامج التعليم الفردي.تي ستمكنه والبرنامج التعليم الفردي الحالي 

 الفصل.أدى إلى الخدمات ووسائل الراحة الالزمة لمعالجة السلوك الذي 

قتك إذا:تعليمي بديل مؤقت دون موافمكان المدرسة بنقل طفلك من إلحاقه التعليمي الحالي إلى يمكن قيام إدارة و

  المدرسةأحد أنشطة المدرسة أو أثناء حضوره حمل أسلحة 

 ضوره في حثناء أأو قام ببيع أو حث على بيع مادة محظورة  ،قام متعمًدا بحيازة أو استخدام عقاقير غير قانونية
 المدرسة أو في أحد أنشطة المدرسة

  سةحضوره المدرسة أو أحد أنشطة المدرآخر بجرح جسدي خطير أثناء  اشخصً أصاب.

مظهًرا من مظاهر  دون النظر إلى ما إذا كان السلوك ادراسيً  ايومً  45مؤقت على تعليمي بديل  النقل لمكانويجب أال يزيد 
 إعاقته أم ال.
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مكان الى في فإن طفلك يبق،القرارعاجلة لالعتراض على وفي حالة عدم موافقتك على القرار ومطالبتك بعقد جلسة استماع 

تى أو حير ذلك على غمية عقد جلسة االستماع إال إذا تم االتفاق بينك وبين المنطقة التعليمدة انتظار المؤقت التعليمي البديل 

تحديد الحقة و اجلةعوقد تطلب المنطقة التعليمية عقد جلسات استماع  .ادراسيً  ايومً  45انقضاء الفترة الزمنية المحددة بـ 

طفلك ال يزال لوك سأن  ا دراسًيايومً  45مدرسة بعد انقضاء أول فترة مقدرة بـ الما إذا رأت إلحاقات بديلة وذلك في حالة 

  .خطيًرا

لصلةذات ا الخدماتالحصول على تعليم خاص ويتقرر بعد أحقيتهم في أنظمة الحماية الخاصة بالطالب الذين لم 

اقة اني من اإلعيعفلك طعليمية لديها علم بأن إذا لم يتم التأكد من أحقية طفلك في الحصول على تعليم خاص إال أن المنطقة الت
لتي الحماية ا أنظمة بتطبيق نفس يمكنك المطالبةفإنك في هذه الحالة  ،قبل أن يبدر منه تصرف يستحق عليه اتخاذ إجراء تأديبي

  .الطالب ذوي اإلعاقاتيتم تطبيقها على 
 المنطقة التعليمية على علم باإلعاقة إذا:يتم اعتبار أن و

 إلى  فلك يحاجأن طعن على القراءة أو الكتابة( الوصي التعبير كتابة )أو شفهًيا في حالة عدم قدرة األب/ب قمت
 ،ذات الصلةالحصول على تعليم خاص والخدمات 

 ه المدرسي يوضح حاجته للحصول على تعليم خاصؤكان سلوك طفلك أو أدا 

 اجة للحصول على تعليم خاص أم الكنت قد طالبت بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان طفلك بح  

  مات تعليميةبطلب الحصول على خدتقدم قد في المنطقة التعليمية  غيره من طاقم العملكان أحد مدرسي طفلك أو 
 .غيره من أفراد العمل المختصين بالمنطقة التعليميةمدير التعليم الخاص أو إلى خاصة 

م باإلعاقة إذا:المنطقة التعليمية على عل يتم اعتبار أن وال

 لم تسمح بتقييم طفلك 

 قمت برفض الخدمات 

 قاكان قد تم إجراء تقييم واتضح أن طفلك غير مع 

  بهذا القرار. عدم الحاجة إلجراء تقييم وتم إخبارك كتابةً تحدد كان قد 

إخضاع فيمكن  ،اقينب المعه من الطالبأن ،قبل اتخاذ اإلجراء التأديبي ضد الطالب ،وإذا لم تكن المنطقة التعليمية على علم
 .يات مشابهةوالذين تصدر منهم سلوك ذوي اإلعاقاتغير من على الطالب التي تنطبق الطالب لنفس اإلجراءات التأديبية 

 يجب إجراؤهف ،لتأديبيةاراءات وفيما يتعلق بالتقييم الذي يطلب القيام به أثناء الفترة الزمنية التي يتم إخضاع الطالب خاللها لإلج
إذا و التقييم. نتائجا لانتظارً فيجب أن يبقى الطالب في اإللحاق التعليمي الذي تحدده اإلدارات المدرسية  ،ومع ذلك .عاجل بشكل

ت اسب والخدمامناللخاص فيجب على المنطقة التعليمية تقديم التعليم ا ،بناًء على التقييممن الطالب المعاقين الطالب تحدد أن 
 .ذات الصلة

سلطات تنفيذ القانونالسلطات القضائية وواتخاذ الالزم من جانب إلى  اإلحالة

 وي اإلعاقاتذالطالب  جريمة قام أحدإبالغ السلطات المختصة بالوكاالت األخرى من  وأال يتم منع المناطق التعليمية المحلية 
بيق متعلقة بتطسئولياتها الة للوالية من مزاولة مالقانون التابعسلطات تنفيذ ال يتم منع السلطات القضائية وكما أنه  بارتكابها.

 .ذوي اإلعاقاتمن لوالية على الجرائم التي يرتكبها الطالب االقانون الفيدرالي وقانون 

ا بارتكابهين المعاقب جريمة قام أحد الطالباإلبالغ عن جب على المناطق التعليمية المحلية أو الوكاالت األخرى التي تقوم وي
 .ع عليهالالطالرسال نسخ من سجالت الطالب التأديبية والمتعلقة بالتعليم الخاص إلى السلطات المعنية إتقوم بأن 
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وىافي الشكالتوصل لحل 

عليم عام تبتقديم و الطالب ألطالب من الخاصة بأي موضوع يتعلق بالتعريف أو التقييم أو اإللحاق التعليمي للشكاوى بالنسبة 
 لتها للمنطقة التعليمية المحلية.فيجب إحا ،مجاني مناسب

فولة المكحقوق ال تم انتهاكقد توضح من خاللها أنه  إلينويبوالية مجلس التعليم إلى وموقعة شكوى مكتوبة يمكنك التقدم بو
 :شكوى الرسميةويجب تضمين المعلومات التالية داخل ال .ذوي اإلعاقاتمن لعديد من األطفال اآلخرين لأو المعاق طفلك ل

  متطلبات تعليم خاص.قد ارتكبت مخالفة أن جهة عامة مسئولة بيان يوضح 

 الحقائق التي بناًء عليها تأسس ال 

 همأسماء وعناوين الطالب المذكورين في الشكوى ومدارس.  

 الشكوى.مقدم توقيع وبيانات االتصال الخاصة ب 

  المعروف وصف لطبيعة المشكلة بما في ذلك الحقائق ذات الصلة بالمشكلة للمدى

 إلى الحد المعروف، اقتراح حل لهذه المشكلة 

وخالل  .قى الشكوىفي غضون ما ال يزيد على عام واحد قبل تاريخ تلقد تم االنتهاك  يذكر أنويجب على المتقدم بالشكوى أن 
 يوم بعد استالم شكوى تفي بالمتطلبات المدرجة أعاله، فإن مجلس التعليم في والية إلينوي سوف:  60

 نوي، يقوم بإجراء تحقيق مستقل في الموقع إذا كان ضرورياً وذلك عن طريق مجلس التعليم في والية إلي 

 .يتيح لك فرصة إرسال معلومات إضافية تتعلق بهذه االدعاءات 

  .م ردها أن تقد ويتعين على الجهة العامةيطلب من الجهة العامة موضوع الشكوى أن تتقدم برد كتابي على الشكوى
أقصاه  ي موعدفع الوثائق إلى مجلس التعليم في والية إلينوي ولك أو الشخص أو المنظمة التي قدمت الشكوى وجمي
 من تاريخ استالم وكالتنا للشكوى.  أيام 45

. 

 إلى  طريقة اللجوء يكعليعرض كما  و/أو لشكوىلفرصة اقتراح حل  للجهة العامة خالل عملية الشكوىيح يت
 .أخرى من وسائل تسوية الخالفاتالوساطة أو إلى وسيلة 

  يم بات التعلقد انتهكت أحد متطل الجهة العامةما إذا كانت يحدد باستعراض جميع المعلومات ذات الصلة ويقوم
 الخاص أم ال.

  سباب األ افة إلىبإصدار قرار مكتوب يتناول كل ادعاء ويتضمن النتائج الخاصة بالحقائق واالستنتاجات باإلضيقوم
ة.بأي إجراءات تصحيحيفيما يتعلق  إلينويوالية دت عليها قرارات وأوامر مجلس التعليم بالتي استن

المنطقة مع ت ما لم يتم مد هذا الوقت نتيجة ظروف استثنائية أو إذا قم ايومً  60اتخاذ هذه اإلجراءات في غضون يتم و
  .الوساطةطريقة أخرى لحل النزاع مثل باللجوء إلى التعليمية 

فإن تلك  ،رسمية يمكن أن تكون موضوع جلسة استماعانت الشكوى المقدمة تشتمل على واحدة أو أكثر من المسائل التي وإذا ك
 ،لطرفيناتخص نفس ة في جلسة استماع رسميوإذا كان قد تم اتخاذ قرار سابق  إتمام جلسة االستماع.يتم تعليقها حتى األجزاء 

 .لشكوىنظر في اوال يتم التحقيق في هذه المسألة أثناء السة االستماع ملزًما القرار الذي سيتم اتخاذه أثناء جليكون 

وساطةال

 ص والخدماتتعليم الخامالءمة البتحديد مدى كوسيلة لحل الخالفات المتعلقة  إلينويالتابعة لوالية اللجوء لخدمة الوساطة يتم 
نه إال أ ،كة أو الوشيرسمية هناك جلسة استماع  تسواء كاناطة باالستعانة بخدمة الوسويمكنك المطالبة  لألطفال.ذات الصلة 

 طواعية الموافقة ويجب عليك أنت والمنطقة التعليمية .الرسمية في تأجيل أو رفض جلسة االستماعالوساطة ال يمكن استخدام 
 أييمها دون يتم تقدو شراف عليهابإدارة هذه الخدمة واإل إلينويوالية مجلس التعليم بقوم يو .الوساطةعلى المشاركة في عملية 

 أو المنطقة التعليمية.تكاليف عليك أنت 

ا على تقنيات الوساطة عملية يتم إجراء و ًً انين راية بالقووعلى د ةالفعالالوساطة من خالل وسيط مؤهل ومحايد يكون مدرًب
سلطة اتخاذ أي له كون تال ويعتبر الوسيط طرًفا ثالًثا محايًدا و .ذات الصلةالتعليم الخاص والخدمات بتقديم والقواعد المتعلقة 

 إجراء يتعلق بأي من الطرفين.
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ویجب أن یقتصر عدد المشاركین بصفة عامة على ثالثة أشخاص لكل طرف. ویمكنك إحضار محام ٍ ومترجم وغیرھم من 
األشخاص الذین من الممكن أن یكون لھم دور في ھذا األمر. ویجب أن تتم جمیع المناقشات التي تجرى أثناء عملیة الوساطة 

على نحو من السریة ویجب عدم استخدامھا كدلیل في أي إجراء مدني أو جلسة استماع رسمیة الحقة. 

ولن یطلب منك التنازل عما تعتقده من أمور أساسیة بشأن قدرات طفلك أثناء الوساطة، إال أنھ سیطلب منك: )أ( النظر في 
البدائل التي یمكن تضمینھا في البرنامج الخاص بطفلك، )ب( االستماع إلى وجھة نظر الطرف اآلخر و)جـ( التحلي بالواقعیة 

بشأن قدرات طفلك وموارد والتزامات المنطقة التعلیمیة المحلیة.  

وإذا تمكنت من تسویة الخالف من خالل عملیة الوساطة، یتم كتابة اتفاق والتوقیع علیھ منك ومن ممثل المنطقة التعلیمیة الذي 
یكون لدیھ سلطة إبرام مثل ھذا االتفاق. وتكون االتفاقات الناتجة عن عملیة الوساطة نافذة وملزمة من الناحیة القانونیة في أي 

محكمة تابعة للوالیة تكون ذات سلطة مختصة أو في محاكم المقاطعات في الوالیات المتحدة األمریكیة.  

إن طلب الوساطة من قبل ولي أمر یعترض على قرار المنطقة بتغییر وضع الطفل التعلیمي سیؤدي إلى حالة "تعلیق الوضع". 
ستكون حالة "تعلیق الوضع" آخر حالة متفق علیھا بین الفرقاء. في حال رفض أحد الفرقاء استخدام الوساطة، ستتوفر مھلة 10 

أیام لولي األمر (أو للطالب إن كان عمره 18 سنة أو یتجاوزھا أو خارج الوصایة) تبدأ من تاریخ الرفض لكي یطلب جلسة 
سماع نظامیة لالستمرار في حالة "تعلیق الوضع". إذا فشلت الوساطة في حل الخالف بین الفرقاء، ستتوفر مھلة 10 أیام لولي 

األمر (أو للطالب إن كان عمره 18 سنة أو یتجاوزھا أو خارج الوصایة) بعد نھایة الوساطة لكي یقدم طلب جلسة سماع 
نظامیة لالستمرار في تنفیذ حالة "تعلیق الوضع".

ولن یتم قبول الجھود المبذولة من أجل حل الخالف من خالل الوساطة كدلیل في أي إجراء مدني أو إداري الحق إال من أجل 
اإلخطار بالوساطة التي لم تتم وببنود أي اتفاق )اتفاقات( مكتوبة تم التوصل إلیھا نتیجة عملیة الوساطة. وال یمكن استدعاء 

 . الوسیط كشاھد في أي إجراء مدني أو إداري ال حق

وإذا كانت لدیك رغبة في طلب خدمات الوساطة أو معرفة المزید عن نظام الوساطة، فیمكن االتصال بقسم خدمات التعلیم 
الخاص، مجلس التعلیم بوالیة إلینوي، على رقم 217/782-5589 أو االتصال بالرقم المجاني المخصص لآلباء 

 .866/262-6663

الرسمية جلسات االستماع

رسمية طلب عقد جلسة استماع

جلسة و محايدة. رسميةي طلب عقد جلسة استماع يكون لك الحق ف ،التقدم بالشكاوىوإجراءات  الوساطةباإلضافة إلى استخدام 
شهادة وشهادتك  عبارة عن عملية قانونية يقوم مسئول جلسة االستماع فيها بجمع األدلة واالستماع إلىالرسمية االستماع 

تعلق فيما يسمية رستماع اجلسة  ءالمنطقة التعليمية ببديمكن قيامك أنت أو و المنطقة التعليمية من أجل اتخاذ قرار قانوني ملزم.
ية طقة التعليمالمنقديم تأو تغيير التعريف أو التقييم أو اإللحاق التعليمي للطالب أو  ءبدالمنطقة التعليمية أو رفض باقتراح 

  لتعليم العام المجاني المناسب.ل

طلب ن يشتمل اليجب أو ،وطفلك ويجب التقدم بطلب عقد جلسة االستماع كتابة إلى مدير المنطقة التعليمية التي تنتمي إليها أنت
 على المعلومات التالية:

 اسم وعنوان الطالب

 اسم المدرسة التي يحضر بها

  بالمشكلة المرتبطة المقترح بما في ذلك الحقائقأو البدء التي تتعلق بالتغيير ووصًفا لطبيعة المشكلة محل الشكوى

  ذلك الوقت. فيللوالد اقتراح حل للمشكلة إلى المدى المعلوم والمتاح

 إلينويية والليم ببمجلس التعتقوم المنطقة التعليمية باالتصال  ،تلقي طلب عقد جلسة االستماعأيام دراسية من  5وفي غضون 
ص وذج مخصيجب أن يتوفر عند الطلب نمو من خالل إرسال رسالة بريدية موثقة لطلب تعيين مسئول جلسة استماع محايد.

 .رسميةالعقد جلسة االستماع لطلب 

يكون لك الحق في تقديم طلب عقد جلسة استماع  ،المنطقة التعليميةإلى أيام من تقديم طلب عقد جلسة االستماع  5وفي غضون 
لك بتقديم طلب ال يسمح  ،أيام 5وبعد مرور  تغطيتها في طلبك األول لعقد جلسة االستماع. تمعدل يغطي مسائل لم يكن قد تم

وفي حالة قيامك  مسئول جلسة االستماع.بعد الحصول على إذن أو  ،باالتفاق مع المنطقة التعليمية إالعقد جلسة استماع معدل 
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فسيطلب  ،طلبك األول لعقد جلسة االستماعيشتمل على أمور تختلف عن تلك التي تضمنها بتقديم طلب عقد جلسة استماع معدل 
عقد اجتماعات قبل جلسة االستماع وجلسات تسوية ب منك منك إعادة وضع جميع الحدود الزمنية لجلسة االستماع وقد يطل

  .جديدة

التسويةاجتماعات 

رنامج بريق عمل تقوم المنطقة التعليمية بعقد اجتماع معك إلى جانب أعضاء ف ،المحايدةالرسمية قبل عقد جلسة االستماع 

من وراء  الغرض ويكمن خاص بعقد جلسة استماع.التعليم الفردي ذوي الصلة الذين لديهم علم بالحقائق المبينة في الطلب ال

الفرصة  تم إتاحةيفي أن تقوم بمناقشة طلبك لعقد جلسة االستماع والحقائق التي تشكل أساس الطلب كي التسوية عقد اجتماع 

  النزاع.لتسوية أمام المنطقة التعليمية 

 :التسويةجتماع ويجب توفر الشروط التالية في ا

  سميةالر المنطقة التعليمية بطلب عقد جلسة االستماع إخطاريوًما من تلقي  15غضون أن يتم إجراؤه في

 أن يتضمن ممثل المنطقة التعليمية الذي يكون لديه سلطة اتخاذ القرارات

 للدفاع عنك للمنطقة التعليمية إال إذا قمت أنت اآلخر باصطحاب محامٍ  وجود محامٍ  أال يشتمل على.

 رسمية بك الخاص بعقد جلسة استماعأن يسمح لك بمناقشة طل.

 الوساطةية ستخدام عملاأو الموافقة كتابة على التسوية اجتماع التنازل عن ويمكن أن تتفق أنت والمنطقة التعليمية كتابة على 
 .عملية الوساطة بعد ذلك إذا لم تنجح جلسة التسويةويرجى مالحظة أنك قد تستخدم  كما هو موضح أعاله.

منطقة ممثل المن ومنك توقيعه يتم اتفاق ملزم من الناحية القانونية إبرام فيجب على الطرفين  ،التوصل إلى حل وإذا ما تم
من محاكم في أي نافذة موقعة الوعادة ما تكون االتفاقات  التعليمية الذي لديه سلطة إلزام المنطقة التعليمية بما تم االتفاق عليه.

رفين من الط ييمكن أل ،ومع ذلك محاكم المقاطعات في الواليات المتحدة األمريكية.في ذات السلطة المختصة أو  الوالية
فيه يوضح  للطرف اآلخرمكتوب  إخطار( أيام من توقيع االتفاق وذلك من خالل تقديم 3إبطال االتفاق في غضون ثالثة )

 عزمه على إبطال االتفاق.

ي غضون فمرٍض تقديم حل قامت بو رسمية الخاص بعقد جلسة استماعطلبك في وإذا لم تكن المنطقة التعليمية قد نظرت 
جلسة االستماع لوتبدأ الحدود الزمنية  .الرسميةجلسة االستماع عقد إجراءات تستمر  ،من تلقي الطلب ا( يومً 30ثالثين )
 .ايومً  30عند انتهاء الفترة المقدرة بـ الرسمية 

مع المنطقة التعليمية على التنازل عن اجتماع التسوية أو استخدام الوسيط وفي  وباستثناء ما إذا قمت باالتفاق بشكل مشترك

طلب لعقد جلسة استماع رسمية، فإن عدم مشاركتك في اجتماع التسوية سوف يؤدي إلى تأخير  بتقديمالحاالت التي قمت فيها 

مسئول جلسة بعض الحاالت النادرة، يمكن ل وفي إجراء عملية التسوية وعقد جلسة االستماع الرسمية حتى يتم عقد االجتماع.

رفض طلبك لعقد جلسة استماع إذا تبين أنك قد قمت عن عمد بإعاقة قدرة المنطقة التعليمية على إجراء جلسة  االستماع

 التسوية.

تعيين فرد محايد في جلسة االستماع الرسمية

ول جلسة مسئكون يوال يمكن أن  إلدارة جلسة االستماع. نويإلييتم تعيين موظف استماع محايد من قبل مجلس التعليم بوالية 
ن له مكن أن يكويما ال كمن الموظفين العاملين في وكالة تعمل في تقديم الخدمات التعليمية أو خدمات الرعاية لطفلك،  االستماع

 أي مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع الموضوعية في سماع الخالفات.

 .ستماعلسة االجمسئول ف جلسة االستماع الرسمية إال بمرة واحدة فقط يمكنه فيه المطالبة بتغيير وال يسمح لطرف من أطرا
م بعد تلقي أيا 5ل ، وذلك خالإلينويفي صورة كتابية إلى مجلس التعليم بوالية  مسئول جلسة االستماعويجب تقديم طلب تغيير 

تم وبية في نفس اليوم قمت أنت والمنطقة التعليمية بتقديم طلبات كتاوفي حالة ما إذا  .مسئول جلسة االستماعاإلخطار بتعيين 
م رف الذي قامن الط يعتبر أنه قد تم تقديم طلب التغيير إلينويتلقي هذه الطلبات في نفس الوقت، فإن مجلس التعليم بوالية 

م طرف من أطراف وفي حالة قيا يير.ويتم حماية حق الطرف اآلخر في المطالبة بالتغ بطلب عقد جلسة االستماع في البداية.
 جديد بشكل استماع يقوم باختيار وتعيين موظف إلينويجلسة االستماع بتقديم طلب مناسب للتغيير، فإن مجلس التعليم بوالية 

 أيام. 3عشوائي خالل 
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بتعيين  ويإلينية م بوالبتعيينه، يقوم مجلس التعلي الطرفينأو تنحيه قبل إخطار  مسئول جلسة االستماعوفي حالة عدم توفر 
 موظف استماع جديد.

اجتماع ما قبل جلسة االستماع

 لسةجإجراءات  ضي فيفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينك وبين المنطقة التعليمية من خالل عملية التسوية، يتم الم
وصل إلى جب الت، فإنه يعمسئول جلسة االستماوفي حالة عدم منح وقت إضافي مسموح به من قبل  االستماع الرسمية.

يجب على  لسة االستماع،جوقبل إجراء  يوًما بعد إغالق عملية جلسة التسوية المبينة أعاله. 45قرار في مدة ال تزيد على 
 .الطرفينعقد اجتماع مع  مسئول جلسة االستماع

 ماعلسة االستمسئول جنه يجب على ، فإإلينويأيام بعد تلقي اإلخطار المكتوب من قبل مجلس التعليم بوالية  5وفي خالل 
االستماع  بل جلسةقويمكن عقد اجتماع ما  لتحديد وقت ومكان لعقد اجتماع ما قبل جلسة االستماع. الطرفينالمعين االتصال ب

قة ع المنطبالتشاور معك وم مسئول جلسة االستماععن طريق الهاتف أو عن طريق المقابلة الشخصية، وذلك وفق اختيار 
 ي:وفي اجتماع ما قبل جلسة االستماع، فإنه يتوقع منك ومن المنطقة التعليمية اإلفصاح عما يل ية.التعليم

 األمور التي يعتقد أنها ستكون محل خالف في جلسة االستماع (1
 الشهود الذين قد يتم استدعاؤهم في جلسة االستماع (2
 ماعقائمة المستندات التي قد يتم تقديمها لعرض القضية في جلسة االست (3

ة ك لعقد جلسفي طلب االستماع ولم تكن هذه القضايا مدرجة يرجى المالحظة أنك إذا قمت بإثارة قضايا في اجتماع ما قبل جلسة
 ع في تاريخالستمااالستماع، فإنه قد يطلب منك تقديم طلب عقد جلسة اجتماع معدل وعقد جلسة تسوية واجتماع ما قبل جلسة ا

استماع  ةعقد جلس )انظر أعاله، طلب ة االستماع المعدل قد يؤدي إلى تأخير عقد جلسة االستماع.كما أن طلب عقد جلس الحق.
 رسمية(

ل جلسة ه في سجإعداد تقرير باالجتماع وإدراج مسئول جلسة االستماعوفي نهاية اجتماع ما قبل جلسة االستماع، يجب على 
 قصوًرا، على:ويجب أن يشتمل التقرير، وال يلزم أن يكون م االستماع.

  الشهود طرفين أووأي ترتيبات جدولة أخرى تم عملها فيما يتعلق بالاألدلة المسائل التي تم طرحها وترتيب تقديم

  ماعمسئول جلسة االستأو من  الطرفينتحديد صلة وتوفر الوثائق أو الشهود، إذا كان التقديم من أحد 

  تماعتمت مناقشتها أثناء اجتماع ما قبل جلسة االسقائمة بالحقائق المنصوصة )أو المتفق عليها( كما 

الحقوق المكفولة قبل جلسة االستماع

 لك الحق في:

 متعلقة مور الأن يكون برفقتك ويقدم لك النصيحة القانونية مستشار قانوني أو أفراد لديهم معرفة متخصصة باأل
 .عاقاتبمشكالت الطالب ذوي اإل

 جالتت المدرسة الخاصة بالطالب وأن تحصل على نسخ من أي من هذه السأن تقوم بفحص ومراجعة جميع سجال

 تقل للطالبييم مسأن يسمح لك باالطالع على قائمة جهات التقييم المستقلة في المنطقة التعليمية وأن تحصل على تق ،
 على أن يكون ذلك على نفقتك الخاصة

  أيام 5التقديم بـ أن يتم إخطارك قبل االستماع إلى أي دليل يتم تقديمه قبل

 مات ه معلوأن تأتي بأي موظف محلي في المنطقة التعليمية إلى جلسة االستماع، أو أي موظف آخر قد يكون لدي
 تتعلق باحتياجات أو قدرات أو حالة أو البرنامج المقترح للطالب

 أن تطلب توفير مترجم شفهي أثناء جلسة االستماع

 تهاء جميع اإلجراءات اإلدارية والقضائيةأن تحتفظ بمكان وأهلية الطالب حتى ان

  يام قأو مع  عملية تحديد المظاهرأن تطالب بعقد جلسة استماع عاجلة لتغيير مكان طفلك أو إذا كنت تختلف مع
 المنطقة التعليمية بنقل الطالب إلى مكان تعليمي بديل مؤقت.

الحقوق المكفولة أثناء جلسة االستماع
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لك الحق في:

 بالعدل والحيادية والنظام لسة االستماع تتسمأن تكون ج

 فأن تتاح لك الفرصة لتقديم الدليل والشهادة والحجج الالزمة لدعم و/أو توضيح المسألة محل الخال

 أن تطالب بحجب جلسة االستماع عن العامة

 أن تأتي بطفلك إلى جلسة االستماع

 أن تواجه الشهود وتطرح عليهم األسئلة

 أيام على األقل قبل جلسة االستماع 5يل لم يتم الكشف عنه خالل أن تمنع تقديم دل

جلسة االستماع

يوًما بعد تلقي  45ومسئول جلسة االستماع العمل على عقد جلسة استماع خالل  إلينوييجب على كل من مجلس التعليم بوالية 
وفي  لطرفين.امعينة بناًء على طلب أي من طلب بعقد جلسة استماع، وذلك ما لم يمنح مسئول جلسة االستماع مدة إضافية 

لخالف ا محل اأيام بعد اختتام جلسة االستماع، يجب على مسئول جلسة االستماع إصدار قرار مكتوب يبين القضاي 10خالل 
تي انتهى القانونية ءات الوالحقائق التي تم التوصل إليها بناًء على األدلة والشهادات التي تم تقديمها، وكذلك األوامر واإلجرا

 ا طلب عقد جلسةويجب أن يتخذ مسئول جلسة االستماع قراًرا بشأن جميع القضايا التي تضمنه إليها مسئول جلسة االستماع.
 ا إذا كانتيحدد م قبل جلسة االستماع( باإلضافة إلى القرار اإلجمالي الذي الطرفيناالستماع )ما لم يتم تسويتها من قبل 

 فرت للطالب فرصة الحصول على تعليم عام مجاني مناسب بناًء على حقائق القضية.المنطقة التعليمية قد و

جلسات االستماع العاجلة

اك ما يكون هنجلة عند( يمكن طلب عقد جلسة استماع عا"اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات"كما تم بيانه أعاله )انظر 
وجه أ وهناك عدد من طفلك من المكان التعليمي الحالي نظًرا ألسباب تأديبية.اعتراض منك على قرار المنطقة التعليمية بنقل 

ا أهم أوجه أم ية.الشبه والعديد من أوجه االختالف الكبيرة بين جلسات االستماع العاجلة وجلسات االستماع الرسمية العاد
 االختالف مع جلسات االستماع الرسمية العادية فهي:

 ( أيام من تقديم طلب عقد جلسة االستماع العاجلة7ية خالل سبعة )يجب الدعوة لعقد جلسة تسو

  يوًما دراسًيا من تقديم طلب عقد جلسة االستماع 20يجب عقد جلسة االستماع خالل

  أيام دراسية من انتهاء إجراءات جلسة االستماع 10يجب التوصل إلى قرار جلسة االستماع خالل

  المعين. تماعمسئول جلسة االسال يسمح بطلب تغيير

طلب التوضيح

لطلب ظر في ابسلطة النظر في القضية، ولكن يكون ذلك لغرض واحد هو الن مسئول جلسة االستماعبعد إصدار قرار، يحتفظ 
، عن طريق تقديم ويمكنك طلب توضيح القرار النهائي الذي قد يقدمه أي من الطرفين للتوضيح فيما يتعلق بالقرار النهائي.

د أجزاء القرار ويجب أن يتم في طلب التوضيح تحدي أيام بعد اإلخطار بالقرار. 5خالل  مسئول جلسة االستماعطلب مكتوب ل
والية بلتعليم ويجب إرسال نسخة عن طريق البريد إلى جميع أطراف جلسة االستماع وكذلك إلى مجلس ا التي يطلب توضيحها.

لطلب خالل لباألجزاء المعينة من القرار أو إصدار رفض كتابي  إصدار توضيح مسئول جلسة االستماعويجب على  .إلينوي
 أيام من تلقي الطلب. 10

استئناف القرار

ًٍ عن الحكم النهائي ل حق في ال اعمسئول جلسة االستمبعد جلسة االستماع الرسمية، يكون ألي طرف يرى أنه غير راِض

محاكم  أو في الواليةمة ذات سلطة مختصة من محاكم ويمكن إقامة الدعوى المدنية في أي محك إقامة دعوى مدنية.

لبريد إلى ايوًما بعد إرسال نسخة من القرار عن طريق  120الواليات المتحدة األمريكية وذلك خالل المقاطعات في 

 وى.ة الدعا إقامويمكن بدء إجراءات إقامة مثل هذه الدعاوى من مكتب كاتب المحكمة في المحكمة التي يتم فيه الطرفين.

 التعليمي على اإللحاققاء اإلب

التعليمي الحالي مع اإلبقاء على اإللحاق أثناء جلسات االستماع الرسمية أو أي إجراءات قانونية لم يتم بعد الفصل فيها، يجب 
ة تمتعه باألهلية والخدمات التعليمية الخاصة والخدمات األخرى ذات الصلة التي كانت تقدم وقت تقديم طلب عقد جلس
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الطالب كإجراء تأديبي وكان هذا المكان موضوع جلسة استماع إلحاق ولكن إذا قامت المنطقة التعليمية بتغيير  االستماع.
الجديد الذي قامت المنطقة التعليمية بتحديده حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في جلسة اإللحاق عاجلة، فإنه يتم اإلبقاء على مكان 

  ("اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات"ه )انظر أعال االستماع العاجلة.

فع أتعاب المحاماةاألمر بد

ب محاماة ع أتعافي أي دعوى أو إجراءات تقع في نطاق قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات، يمكن لمحكمة مختصة األمر بدف
أخذ صفة خر ال يغير المرخص أو أي ممثل آ وأتعاب المحاماة هي أتعاب يجب دفعها لمحاميك )ال يشمل ذلك المحامي معقولة.

 تعاب:األمر بدفع هذه األ ويمكن للمحكمة المحامي( نظير دفاعه عن مصالحك في إجراءات جلسة االستماع الرسمية.

  كان الحكم في صالحهإلى والد أو وصي على طالب معاق 

  اص بوالد حامي الخمية تابعة للدولة ضد المفي وكالة أو منطقة تعليالذي كان الحكم في صالحه والمتمثل إلى الطرف
ولة أو ير معقغالطفل والذي يقوم بتقديم شكوى أو رفع دعوى الحقة عندما تكون هذه الشكوى أو الدعوى عابثة أو 

 غير قائمة على أساس

  ى ى أو الدعوويم الشكضد الوالد، إذا كان قد تم تقدكان الحكم في صالحها إلى وكالة أو منطقة تعليمية تابعة للدولة
ة ة تكلفالالحقة من الوالد ألي غرض غير مناسب كمضايقة الطرف اآلخر أو إحداث تأخير غير ضروري أو زياد

المقاضاة بغير ضرورة.

ت و اإلجراءاألدعوى ويجب أن تكون األتعاب التي يؤمر بدفعها قائمة على األسعار السائدة في المنطقة التي تمت بها إقامة ا
 ها األسعارعوامل منالمحكمة بخفض أتعاب المحاماة بالنظر إلى عدد من ال ويمكن قيام ع وجودة الخدمات المقدمة.والخاصة بنو

ة هذه م بمناقشومن األفضل أن تقو الطرفين. غير المعقولة أو اإلجراءات الممتدة بغير ضرورة أو وجود اتفاق تسوية بين
  األمور مع محاميك.

التعليمية اآلباء المعينون لألغراض

الذي تم  لد الطفليجب على المناطق التعليمية المحلية عمل ما يلزم من المحاوالت لالتصال بوامقيم،   عند التسجيل لطالب
وإذا  ات.الخدم تحويله لتلقي خدمات التعليم الخاصة والخدمات األخرى ذات الصلة أو الطفل الذي يكون في حاجة لمثل هذه

 ار اإلقامةود ،قامةدار إويقيم في تحت وصاية الوالية ة والد الطفل أو تحديد مكانه، أو كان الطفل كان من غير الممكن معرف
د لألغراض وال ينليست جاهزة بعد، فإنه يجب على ممثل هذا المرفق أن يقدم إلى مجلس التعليم في والية إلينوي بطلب لتعي

ا تعيين ذلك الوالد من ، فيمكن أيضً تحت وصاية الواليةوإذا كان الطفل  التعليمية، وذلك لضمان حماية الحقوق التعليمية للطفل.
هم، فإن المنطقة وفي حالة الطالب المشردين الذين ال يقوم أحد على رعايت قبل القاضي الذي يتولى توفير الرعاية للطفل.

ال رعايته، ف فيه شخص أو في مكان يتولىوبالنسبة للطفل الذي يقيم في بيت بنظام التبني  التعليمية تتولى تعيين ذلك الوالد.
و الشخص الذي يقوم أوذلك ألنه في مثل هذه الحالة يقوم األب بالتبني  يلزم في هذه الحالة تعيين والد لألغراض التعليمية.

 ة.الرعاي ولىلذي يتابتقديم الرعاية لألطفال بتمثيل االحتياجات التعليمية لكل طفل موجود في منزل ذلك األب أو ذلك الشخص 

 وال لة لك.ن مكفووإذا قامت مدرستك بتعيينك كوالد في األغراض التعليمية، فإن جميع الحقوق المبينة في هذا المستند تكو
ن يكون أا ال يمكن فل، كميمكن أن يكون هذا الوالد موظًفا في وكالة عامة تقوم بتقديم الخدمات التعليمية أو خدمات الرعاية للط

ة لضمان الالزم المصالح بين هذا الوالد وبين الطفل، كما يجب أن يتمتع ذلك الوالد بالمعرفة والمهاراتهناك تضارب في 
ذه الدار طفل يقيم في هوإذا كنت موظًفا في دار إقامة، فيمكن اختيارك كوالد في األغراض التعليمية ل التمثيل المناسب للطفل.

 ي للطفل.خدمات ذات طابع تعليم إذا كانت الدار ال تقدم

ليمي التعلحاق اإليم وتقيالو التعريفوكوالد معين لألغراض التعليمية، يمكنك أن تمثل الطفل في جميع األمور المتعلقة بمسألة 
 وتقديم خدمات تعليمية عامة ومجانية ومناسبة.

السجالت التعليمية

وكوالد، يكون لك الحق في فحص ومراجعة  ية للطفل.تعد المناطق التعليمية المحلية مسئولة عن حماية سرية السجالت التعليم
ويجب على المنطقة  أي سجالت تعليمية تتعلق بطفلك والتي يتم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها من قبل المنطقة التعليمية.

ديد أو تقييم أو التعليمية اإلذعان لطلب مراجعة السجل التعليمي بدون أي تأخير غير ضروري وقبل أي اجتماع يتعلق بتح
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ويشمل  يوًما دراسًيا بعد تقديم الطلب. 15الطالب، على أن يكون ذلك خالل مدة ال تزيد بأي حال من األحوال على إلحاق 
 الحق في فحص ومراجعة السجالت التعليمية ما يلي:

 التالحق في الحصول على رد من المنطقة التعليمية بشأن الطلبات المعقولة لتوضيح وتفسير السج

 الحق في قيام ممثلك بفحص ومراجعة السجالت 

 لنسخ سوف ال هذه الحق في طلبك قيام المنطقة التعليمية بتوفير نسخ من السجالت التعليمية إذا كان عدم تقديم مث
دةي العايؤدي بالفعل إلى منعك من ممارسة حقك في مراجعة وفحص السجالت في موقع توجد فيه هذه السجالت ف

الم لم يتم إع ذلك ماتفترض المنطقة التعليمية المحلية أنه لديك الحق في مراجعة وفحص السجالت المتعلقة بطفلك، و ويمكن أن
ال ية واالنفصالوصا المنطقة التعليمية بأنه ليس لك الحق في ذلك وفًقا لقوانين الوالية المعمول بها والتي تحكم أمور مثل

 والطالق.

الخاصة  علوماتتعليمية يشتمل على معلومات عن أكثر من طالب، فلن يسمح لك إال بمراجعة الموإذا كان أي من السجالت ال
 بطفلك أو يتم إخبارك بهذه المعلومات.

و تم جمعها أيالتي  ويجب على المنطقة التعليمية المحلية أن توفر لك، عند الطلب، قائمة بأنواع وأماكن السجالت التعليمية
 امها من قبل المنطقة التعليمية.االحتفاظ بها أو استخد

مصاريف البحث واالسترجاع ونسخ السجالت

عليمية طقة التولكن يمكن للمن ال يسمح للمناطق التعليمية المحلية بفرض رسوم على البحث عن المعلومات أو استرجاعها.
وم ال يؤدي ا كان دفع هذه الرسدوالر أمريكي لكل صفحة من السجل يتم نسخها إذ 0.35المحلية فرض رسوم ال تزيد على 

 بالفعل إلى منعك من ممارسة حقك في فحص ومراجعة تلك السجالت.

تسجيل المطلعين على السجالت

أو القانون  ون الواليةا لقانال يسمح للمنطقة التعليمية بتقديم معلومات إال بعد الرجوع إليك، وذلك ما لم يكن يسمح بغير ذلك وفقً 
يمية جالت التعلعلى الس األطراف الذين يسمح لهم باالطالعبيانات ن تحتفظ المنطقة التعليمية المحلية بسجل بويجب أ الفيدرالي.

يث يشمل لمحلية( بحاليمية التي يتم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها )باستثناء اآلباء والموظفين المفوضين في المنطقة التع
 ت.ى السجالت والغرض الذي سمح من أجله لذلك الطرف باستخدام السجالذلك اسم ذلك الطرف وتاريخ االطالع عل

تعديل السجالت بناًء على طلب الوالد

 نك أن تطلب، فيمكإذا كنت ترى أن المعلومات الموجودة في سجل طفلك غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الحقوق المكفولة لطفلك
الل تعديل المعلومات خبلمنطقة التعليمية المحلية أن تقرر ما إذا كانت ستقوم ويجب على ا من المنطقة التعليمية تعديل السجل.

يجب عليها أن تقوم فوإذا رفضت المنطقة التعليمية تعديل المعلومات وفًقا للطلب،  يوًما دراسًيا من تاريخ تسلم الطلب. 15
 و موضح أدناه.بإخبارك بالرفض وبحقك في تقديم طلب عقد جلسة استماع خاصة بالسجالت كما ه

 علوماتويجب على المنطقة التعليمية، عند الطلب، منحك فرصة عقد جلسة استماع خاصة بالسجالت لالعتراض على الم
بل مجلس قولكن هذه ال تعد جلسة استماع رسمية وال يتم عقدها أمام موظف استماع معين من  الموجودة في سجل طفلك.

 ستماع على مستوى محلي.ا ، بل هي جلسةإلينويالتعليم بوالية 

يجب على فلطفل، وإذا تقرر، نتيجة جلسة االستماع الخاصة بالسجالت، أن المعلومات غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك حقوق ا
 المنطقة التعليمية تعديل المعلومات وإخبارك كتابًيا بأنها قد قامت بذلك.

لمعلومات ليست غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك حقوق الطفل، فيجب وإذا تقرر، نتيجة جلسة االستماع الخاصة بالسجالت، أن ا
على المنطقة التعليمية إخبارك بحقك في تقديم بيان تقوم من خالله بالتعليق على المعلومات أو ذكر أسباب اختالفك مع قرار 

فلك حيث يعد جزًءا من سجالت ويجب قيام المنطقة التعليمية باالحتفاظ بأي تفسير موضوع في سجالت ط المنطقة التعليمية.
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وإذا قامت المنطقة التعليمية بتقديم السجالت  طفلك، وذلك طوال مدة احتفاظ المنطقة التعليمية بالسجل أو بالجزء المختلف عليه.
 ألي طرف، فيجب تقديم التفسير معه.

حقوق الوالد انتقال

د، ها في هذا المستنلوقت جميع الحقوق األبوية التي تمت مناقشتوتنتقل إليه في ذلك ا ، يصبح طفلك طالًبا بالًغا.18في سن 
رات الكتابية المسبقة ولكنك سوف يكون لك الحق معه في تلقي جميع اإلخطا وذلك ما لم يتم إخطار المنطقة التعليمية بغير ذلك.

 المطلوبة، وسوف تقوم المدرسة بتزويدك أنت وطفلك بهذه اإلخطارات.

ت إخطارك أن وف يتمالسابع عشر أو قبل ذلك، يجب أن يقوم برنامج التعليم الفردي بإدراج إفادة بأنه س وفي عيد ميالد طفلك
جتماع نموذج وعالوة على ذلك، فسوف تتلقي في اال وطفلك بأن هذه الحقوق سوف تنتقل إليه في عيد ميالده الثامن عشر.

.تنازل عن حقوق اتخاذ القرارات التعليمية

 غ.البلو استخدام هذا النموذج لتفويضك أنت أو شخص آخر في تمثيل مصالحه التعليمية عند وصوله سن وقد يقرر طفلك
 ويجب تقديم هذا النموذج للمنطقة التعليمية المحلية.

وقيع طفلك ل من تويجب أن يتم في نموذج التنازل عن الحقوق تحديد الشخص المعين لتمثيل مصالح الطفل التعليمية وإدراج ك
ك إلغاء ن لطفلويمك قيع ذلك الشخص )أو من خالل وسيلة أخرى مثل الوسائل المرئية أو المسموعة التي تالئم إعاقته(.وتو

ة ول لمدة سني المفعويظل التنازل عن الحقوق سار التنازل عن الحقوق في أي وقت والبدء في اتخاذ قراراته التعليمية بنفسه.
  ا.واحدة بعد توقيعه ويمكن تجديده سنويً 

والية التعليم ب بل مجلسقتم وضع هذا البيان بحقوق الوالد من قبل وزارة التعليم األمريكية، مكتب برامج التعليم الخاص، وتم تعديله من 
 .إلينوي( ليكون متوافًقا مع قواعد والية ISBE) إلينوي

ديسمبر  3 يوممرة ثانية ساري المفعول قانوًنا ( ليصبح IDEA 2004) 2004األشخاص ذوي اإلعاقات لعام  تم توقيع قانون تعليم
 إخطارتقديم ب( ISBE) إلينوي. وقد قام مجلس التعليم بوالية 2005يوليو  1. وتصبح نصوص القانون سارية المفعول بدًءا من 2004

 إلعالمك بحقوقك وفًقا للتغييرات الطارئة على القانون الفيدرالي.الحالي  الحماية اإلجرائية
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ملحق 
 بيان السياسة

 البيئة األقل تقييًدا
إلينويمجلس التعليم بوالية 

2000فبراير 

مجلس الوالية لاللتزامات التعليمية

لعام عليم األفراد ذوي اإلعاقات ت( لضمان تلبيتها لمتطلبات قانون LRE( هذه السياسة حول البيئة األقل تقييًدا )ISBE) إلينوييعتمد ويتبنى مجلس التعليم بوالية 
1997 (IDEA واللوائح ذات الصلة )34 C.F.R. §300.550-330.556.  فيدرالية، على ، كما تتطلبه القوانين الإلينويوسوف يعمل مجلس التعليم بوالية

كما أن  لصلة.االقواعد ذات لوائح ول تمثل سياسة مناسبة للهدف المتمثل في توفير بيئة أقل تقييًدا ومناسبة إلينويضمان أن القواعد واللوائح المعمول بها في والية 
يادة قتي تعمل تحت رعاية السوف يقوم بتوفير القيادة الملموسة والنشطة لضمان تعريف المؤسسات العامة والخاصة ومنشآت توفير ال إلينويمجلس التعليم بوالية 

 وسلطة مجلس الوالية بنصوص سياسية البيئة األقل تقييًدا وممارستها لها.

في البيئة األقل تقييًدا لحاقاإل

سات العامة أو الخاصة أو سنة في المؤس 21سنوات إلى  3تتطلب سياسة البيئة األقل تقييًدا أنه يجب قدر المستطاع تعليم األطفال ذوي اإلعاقات ما بين عمر 
لبرامج والمؤسسات ابمراقبة  إلينويلس التعليم بوالية وسوف يقوم مج .[C.F.R. §300.550 (b)(1) 34]مؤسسات الرعاية الخاصة مع األطفال غير المعاقين 

المساعدة  ستخدام وسائلاادية، مع التعليمي هو البيئة التعليمية العباإللحاق التي تقوم بتقديم الخدمات للطالب ذوي اإلعاقات لضمان أن يكون الخيار األول الخاص 
ذوي  لتي تخرج الطالبا يالتعليماإللحاق ل الخاصة أو المدارس المستقلة أو غير ذلك من أماكن وال يتم االستعانة بالفصو والخدمات اإلضافية حسب الحاجة.

عل من الصعب الوصول إلى ( الخاص بالطالب أن طبيعة أو درجة اإلعاقة تجIEPاإلعاقات عن بيئة التعليم العادية إال إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي )
 لفصل العادية، حتى مع استخدام الخدمات وأدوات المساعدة اإلضافية.مستوى تعليمي مرٍض في بيئة ا

البديلة يالتعليماإللحاق التوفر المستمر ألماكن 

أجل ن مالبديلة  يليمالتعحاق اإللما يجعله يطمئن إلى التوفر الدائم ألماكن  إلينوييجب على كل وكالة عامة أو خاصة مسئولة أن تظهر إلى مجلس التعليم بوالية 
 ويجب أن يكون اجاتهم.تلبية احتياجات الطالب ذوي اإلعاقات وضمان تلقي هؤالء الطالب لخدمة تعليمية خاصة وللخدمات األخرى ذات الصلة والمالئمة الحتي

في في المنزل و ي الدروساصة وتلقالبديلة تلقي الدروس في الفصول العادية والفصول الخاصة والمدارس الخ يالتعليماإللحاق من مظاهر التوفر الدائم ألماكن 
 يالتعليماإللحاق د مكان ويجب على فريق برنامج التعليم الفردي بناء قراره الذي يحد المستشفيات والمؤسسات، ويجب في نفس الوقت تقديم الخدمات اإلضافية.

في فصول  تياجات الفردية للطالبكيفية، أو ما إذا كان يمكن، تلبية االحويجب أن يقوم الفريق أوالً بتحديد  على االحتياجات الخاصة لكل طالب يعاني من اإلعاقة.
قل تفق مع نصوص سياسية البيئة األيويجب على الفريق عند تحديد خيار أكثر تقييًدا تبرير ذلك بما  التعليم العادية مع االستعانة بوسائل المساعدة والدعم الفردية.

 تقييًدا واحتياجات الطالب.

 يالتعليمحاق اإللأماكن 

ى:عله يطمئن إلما يج ويإلينللطالب ذوي اإلعاقات أن تظهر لمجلس التعليم بوالية  أماكن اإللحاق التعليمييجب على كل وكالة عامة أو خاصة مناسبة تقوم بتحديد 

لكل  تعليم الفرديرنامج الهو مسجل في وثائق ب قد اعتمد على االحتياجات المحددة لكل طالب يعاني من اإلعاقة كما أماكن اإللحاق التعليميأن تحديد  .1
طالب، وأن ذلك لم يتم إال بعد تحديد األهداف والغايات/األسس.

غيرهم من وم اآلباء للطالب ذوي اإلعاقات قد تم اتخاذها من قبل مجموعة من األشخاص منه يالتعليماإللحاق أن القرارات المتعلقة بتحديد مكان  .2
سب لتعليم المناايد مكان دراية بحالة الطفل، والذين سوف يقومون بمراجعة وتقييم البيانات ذات الصلة والنظر في خيارات تحداألشخاص الذين هم على 

لالحتياجات المحددة لكل طالب.

لفيدرالية د واللوائح اوالقواع ينتتفق مع نصوص سياسة البيئة األقل تقييًدا والمشار إليها في القوان يالتعليماإللحاق أن القرارات الخاصة بتحديد مكان  .3
وتلك الخاصة بالوالية.

للطالب ذوي اإلعاقات يتم عمله مرة على األقل كل سنة. أماكن اإللحاق التعليميأن تحديد  .4

م لم يكن معاًقا، وال يتب إن أن االعتبار األول يكون للمدرسة التي سينتظم بها الطال قريبة قدر اإلمكان من منزل الطالب. أماكن اإللحاق التعليميأن  .5
مة مناسبة ة تعليمية عاديم خدمالنظر في الخيارات األخرى إال إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي أن احتياجات الطالب تتطلب مكاًنا مختلًفا لضمان تق

ومجانية في بيئة هي األقل تقييًدا.
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 ائل المساعدةوفير وستيعد أمًرا غير مناسب، نظًرا ألن وجود الطالب، بالرغم من  أن وجود الطالب المعاق في بيئة التعليم العادية بشكل متواصل .6
لتعليمية.ارين للخدمات ب اآلخوالخدمات اإلضافية، يؤثر بشكل كلي أو جزئي سلًبا على العملية التعليمية في البيئة العادية ويعوق بشكل كبير تلقي الطال

عم في مقرر وسائل د تعليمي عادي مناسب لعمرهم لمجرد احتمال ضرورة إيجاد تعديالت أو خدمات أو مكان أنه ال يتم نقل الطالب ذوي اإلعاقات من .7
التعليم العام أو ألسباب إدارية.

إعاقة  يان يتعرض لتأثيربويجب على برنامج التعليم الفردي إدراج  أنه يتم دمج األطفال ذوي اإلعاقات في مقرر التعليم العام، وذلك قدر المستطاع. .8
الطفل على سيره الدراسي وقدرته على االندماج في مقرر التعليم العام.

ر كذلك، فهل إذا كان األمووالية، أن يفيد برنامج التعليم الفردي لكل طالب بما إذا كان الطالب سوف يشارك في تقييمات المنطقة التعليمية المحلية و/أو ال .9
ستبعاد الطالب المعاق وإذا ما تم ا .روري عمل أية تعديالت أو ترتيبات خاصةذا كان من المناسب أو الضسيكون ذلك بشكل كلي أم بشكل جزئي، وما إ

ها دمج التي سيتم ب الكيفيةومن هذه التقييمات، فيجب على فريق برنامج التعليم الفردي أن يذكر تقنيات التقييم البديلة التي سوف تتم االستعانة بها 
(.C.F.R. §300.138-300.139 34) الدرجات ورفع تقرير بها

البيئات غير األكاديمية

ناطق التعليمية وغيرها من الوكاالت فيجب على الم تنطبق سياسة البيئة األقل تقييًدا أيًضا على الخدمات غير األكاديمية واألنشطة التي ال تتعلق بالمقرر التعليمي.
عند قيام منطقة و (.C.F.R. §300.553 34فرص مكافئة لهؤالء الطالب للمشاركة في هذه األنشطة ) التي تخدم الطالب ذوي اإلعاقات أن تعمل على توفير

مج التعليم لى فريق برناع، فيجب تعليمية أو وكالة خاصة مناسبة بتقديم أو ترتيب خدمات/أنشطة غير أكاديمية وال تتعلق بالمقرر التعليمي لطالب يعاني من اإلعاقة
ة والتي ال تتعلق بالمقرر ومن األمثلة على األنشطة/الخدمات غير األكاديمي المساعدة والخدمات اإلضافية المطلوبة والالزمة للمشاركة. الفردي تحديد وسائل

تجمام شطة االسوأن الصحية التعليمي، وذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوجبات وفترات الراحة وخدمات االستشارة واأللعاب الرياضية ووسائل النقل والخدمات
وكالة عامة  لعمل فيومجموعات االهتمامات الخاصة واإلحالة إلى وكاالت تقديم المساعدة لألفراد ذوي اإلعاقات وتوفير فرص العمل للطالب بما في ذلك ا

 .[C.F.R. §300.306(b) 34]والمساعدة في العثور على فرص العمل الخارجية المتاحة 

غير العامة أو الخاصةاألطفال في المنشآت العامة و

ليم بوالية س التعلسوف يقوم مج لضمان تعليم الطالب ذوي اإلعاقات وفًقا لسياسة البيئة األقل تقييًدا وتلقي هؤالء الطالب لخدمة تعليمية عامة مناسبة ومجانية،
 للوالية، وذلك حسب الضرورة. بإبرام اتفاقات مع المؤسسات العامة والخاصة المناسبة والوكاالت ذات الصلة التابعة إلينوي

التدريب والمساعدة الفنية

لى وعي تام عاقات ععلى ضمان جعل المدرسين والمديرين في الوكاالت الخاصة والذين يتعاملون مع الطالب ذوي اإل إلينويسوف يعمل مجلس التعليم بوالية 
ي هذه يب والمساعدة الفنية للمساعدة فبتوفير ما يلزم من التدر إلينوييقوم مجلس التعليم بوالية  وسوف بمسئولياتهم تجاه تنفيذ متطلبات سياسة البيئة األقل تقييًدا.

 الجهود.

أنشطة المراقبة

دليالً  إلينويية ف مجلس التعليم بوالفإذا ما اكتش بمراقبة الوكاالت العامة لضمان تنفيذ متطلبات سياسة البيئة األقل تقييًدا. إلينويسوف يقوم مجلس التعليم بوالية 
ة ومساعدة لوكالة العاماتبريرات ال تتفق مع سياسة البيئة األقل تقييًدا، فيقوم المختصون في المجلس بمراجعة وثائق و أماكن اإللحاق التعليميعلى حاالت لتحديد 

 الوكالة على تخطيط وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية الزمة.




