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 نموذج شكاوى الوالية فيما يتعلق بالتعليم الخاص

 COMAR 13A.05.01.15و ) IDEA(من قانون تحسين تعليم ذوي اإلعاقات  Bالجزء 
 

وزارة تعليم والية التابع ل التدخل المبكر/ قسم خدمات التعليم الخاصه شكاوى الوالية الذي أعدهذا النموذج هو نموذج 
شرطا لقبول الطلب، إال أنه من  ليسإستخدام هذا النموذج . وفقًا لمتطلبات الوالية والمتطلبات الفدرالية) MSDE( ميريالند

والوآالة العمومية ) MSDE( وزارة تعليم والية ميريالندالبيانات التي يشملها هذا النموذج إلى  آلأن تصل  الضرورى
عدم توفير البيانات المطلوبة أو عدم إرسال نسخة من الشكوى إلى . الحالة نظرأن يبدأ  قبلالمسؤولة عن تعليم الطالب 

 .سوية الشكوى أو أن يعطل تلك التسويةالوآالة العمومية المسؤولة عن تعليم الطالب من شأنه أن يقف حائًال أمام  ت
 

 :يتعلق بطالب بعينه إنتهاكبيانات الطالب، إن آان األمر يتعلق بزعم حدوث 
 

 ______________: تاريخ الميالد__________________________ _____: اسم الطالب
 

 ___________________________________________________: العنوان
 

 ________________________ / ______________ /__________ 
 الرمز البريدي  الوالية    المدينة

 
 .صال متاحةإن آان الطالب بال مأوى، رجاء ذآر أي معلومات إت

 
 __________________________________________: المدرسة الملتحق الطالب بها حاليًا

 
 ______________________: ، إن آانت مدرسة مختلفةالمدرسة التي حدث بها اإلنتهاك المزعوم

 
رجاء (مدرسة أخرى __ ة مدرسة إبتدائي__ ) متوسطة(مدرسة إعدادية __ مدرسة ثانوية __ : م على أحد ما يليعلِّ

 ____________): التحديد
 

 .رجاء إستعمال أوراق إضافية إن آنت تحتاج لمساحة أآبر لإلجابة األسئلة الالحقة
 

وبالوقائع التي بني عليها  )IDEA(تحسين تعليم ذوي اإلعاقات المزعومة لقانون ) اإلنتهاآات(ما يلي هو إقرار باإلنتهاك 
 ):المزعومة يجب أال تكون قد حدثت قبل عام واحد من تاريخ تلقي الشكوى) اإلنتهاآات(اإلنتهاك : مالحظة(اإلقرار 

 
 
 
 
 
 
 



والوآالة العمومية على ) MSDE(وزارة تعليم والية ميريالند  لمساعدةالمزاعم /الزعمرجاء تضمين أي مستندات تؤيد 
 .بشكل أعمق )المزعمة(مزعم ال) اإلنتهاآات(فهم اإلنهاك 

 
 ____________________________: أو المدة الزمنية لإلنتهاآات) اإلنتهاآات(حدوث اإلنتهاك ) تواريخ(ريخ تا
 

 :ما يلي هو وصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطالب بما في ذلك الوقائع المتعلقة بالمشكلة
 
 
 
 
 
 

 ):يجب تقديمها في نطاق المعلوم والمتاح(للمشكلة إقتراح تسوية أو عالج إن آانت الشكوى متعلقة بطالب بعينه، رجاء 
 
 
 
 
 

 "):الشاآي("بيانات عن مقدم الشكوى 
 

 ___________________________________________________________________ : اسم الشاآي
 رجاء استعمال أحرف الطباعة

 
 ___________________________________________: عالقته بالطالب

 
 ________________________________________________: العنوان، إن آان يختلف عن عنوان الطالب

 
 ________________________ / ______________ /__________ 

 الرمز البريدي  الوالية    المدينة
 

 ______________________________________________________________: الهاتف) أرقام(رقم 
 

 _____________ _____________________________________________ : توقيع الشاآي
 التاريخ         

 
) IDEA(وفقًا للتعريف الوارد في قانون تعليم ذوي اإلعاقة  والدّي الطالبإن لم يكن الشاآي أحد : رجاء مالحظة اآلتي

وزارة تعليم والية األم أو الوصي القانوني إلى /موقع من قبل األب إذن إفشاءقانون الوالية، سيكون من الالزم تقديم و
 .بإفشاء معلومات مكشوفة الهوية عن الطالب ايسمح له) MSDE( ميريالند

 
 : من آًاليتوجب تقديم الشكوى إلى  
 آارول آن باغلين، مساعدة مراقب الوالية. د
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  .مدير التعليم الخاص النظام المدرسي المحلي أو الوآالة العمومية المرفوعة الشكوى بحقها


