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ماناِت اإلجرائيُّ ِلِواليِة ماريالند   إخطاُر الضَّ

ع  ،َمرَحلة ما َقْبَل الَمدرسة ،التَّعليُم الخاصُّ  ضَّ  األطفاُل والرُّ
 م 2021يناير  
 

 م 2013 ِوالية ماريالندالتَّعليمية ب© اإلدارة 
 

ِ باإلدارة التَّعليميَّة بِوالية  ل الُمَبكِ ر/ِخدمات التَّعليم الخاص  ، بَتمويٍل ِمن وزارة  ماريالند تم إصداُر هذا الُمسَتَند وتطويره ِمن ِقَبِل ِقسم التدخُّ
االحتياجات  َذوي  األفراد  تعليم  َوقانوِن  األمريكية،  رقم  الخاصَّ   التَّعليم  الِمنحة  ِخالل  ِمن  رقم    H181A120124ة  والِمنحة  جـ,  بالفقرة 

H027A012035A    م. ُيسَمح ِللُقرَّاء بَنشر هذا الُمسَتَند ومشاَرِكِته، 2013ِلُحقوق الطَّْبع والنَّْشر لعام    بالُخضوعبالفقرة ب ِمَن القانون، وذلك
ل الُمَبكِ ربوالية ماريالن التَّعليميَّةمع اإلشارة إلى اإلدارة  . جميع الُحقوق محفوظة. /د، ِقْسم التَّدخُّ ِ  ِخدمات التَّعليم الخاص 

ين أِو الَعْجز التَّعليميَّةال ُتَميِ ز اإلدارة  أِو   بِوالية ماريالند َبْيَن األفراد على أساس الِعْرق أِو اللَّْون أِو الِجْنس أِو الُعْمر أِو الِجنِسيَّة أِو الدِ 
رية، ُيرجى االتصال بَفْرع  الَمْيل الِجنسيِ  في الَمجاالت التي َتَمسُّ الَعمالة، أو إتاحة االلِتحاِق بالبرامج. لاِلسِتْفسارات الُمتعلِ قة بالسياسة اإلدا

- َوالكاِئن في شارع ويست بالتيمور  بِوالية ماريالند،  التَّعليميَّةَضمان ُحقوق الِملكية واالمِتثال بَمكَتب نائب الُمشِرف اإلداريِ  بالِوالية، في اإلدارة  
ِكُنك التواصل َمَعنا ِمن ِخالل  ، أو ُيمْ 043-767-410  ، فاكس:0433-767-410أو    2595-21201، بالتيمور، هاتف:  6الطابق  

ةفًقا ِللقانون األمريكي ِلَذوي االحتياجات  وِ وَ .  www.MarylandPublicSchools.org  َمْوِقعنا على الرابط التالي: يتم توفير هذا   الخاصَّ
لِقْسم ِخدمات    الُمسَتَند بنماذج بديلة، َحَسَب الطََّلب. يمكنك التواصل مع ، التابع ِلإلدارة  التَّعليم    /التَّربويِ  الُمَبكِ ر  التَّدخُّ ِ في   التَّعليميَّةالخاص 

 .1571-333 (410)أو فاكس:  7770-767 (410)باالتِ صال على:   ِوالية ماريالند،
 

Mohammed Choudhury, State Superintendent of Schools 
 . اليةس بالوِ دارِ ف المَ شرِ مُ  :فةلسَ دكتوراه في الفَ  – د. كارين ب. سالمون 
 . اليةعليم بالوِ س التَّ جلِ ئيس مَ رَ : كالرينس س. كروفورد 

 . سؤول األكاديمي المَ  :ربيةكتوراه في التَّ دُ   - كارول أ. ويليامسون  د.
 .اليةدارس بالوِ دير المَ د مُ ساعِ مُ  :ماجستير في العلوم –فرانشكوسكي  مارسيال إ. 

ِ دمات التَّ ر/ خِ ك ِ بَ ل المُ دخُّ التَّ  مسْ قِ   .عليم الخاص 
 ظ.حافِ المُ  :الري هوغان

 
 الية ماريالند. ة بوِ عليميَّ ة التَّ ار اإلد 

ِ  عليِموالتَّ  رك ِ بَ ل المُ دخُّ م التَّ سْ قِ   .الخاص 
 . 21201بالتيمور, ماريالند   ،بالتيمورشارع ويست  200

   410-767-7770 فون(:ي)تل
  410-333-1571 )فاكس(

http://www.marylandpublicschools.org 
 

ِ دمات التَّ خِ ر وَ ك ِ بَ المُ ل  دخُّ م التَّ سْ الية ماريالند، قِ ة لوِ عليميَّ اإلدارة التَّ   نَ ر مِ د صادِ نَ ستَ هذا المُ  غات التالية: األمهرية،  ر باللُّ فِ اتو ، وهو مُ عليم الخاص 
 والفرنسية، والغوجاراتية، والهايتية، والعبرية، والهندية، واليابانية، والكورية، والنيبالية، والباشتو،  ،الداريةة، وَ ينيَّ بية، والبنغالية، والبورمية، والصِ  رَ والعَ 

http://www.marylandpublicschools.org/
http://www.marylandpublicschools.org/
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ماناتإخطار    اإلجرائي   الضَّ
 من قانون اللوائح الفيدرالية  303.404و 303.421و 300.504 قرةفِ  34مادة 

 
  ن يْ غة الوالدَ لُ استيعابها، وبِ ن  مكِ ريقة سهلة يُ ن بطَ يْ دَ قوق الوالِ لحُ   وافٍ   رحٍ على شَ   مانات اإلجرائيُّ يحتوي إخطار الضَّ 

  ، ب القانون الفيدراليوجِ بمُ   ،وعائالتهم  ةخطار على األطفال ذوي االحتياجات الخاصَّ هذا اإلِ   قُ بِ نطَ لك. يَ  ذنَ كَ ا أمْ مَ   ،مِ األُ 
 ة. وي االحتياجات الخاصَّ عليم األفراد ذَ وهو قانون تَ 

  
  ة,األفراد ذوي االحتياجات الخاصَّ   عليمب القانون الفيدرالي لتَ وجِ بها بمُ ف  رَ عتَ ماية المُ د تدابير الحِ نَ ستَ ل هذا المُ مِ شَ 

وما يليها،  ،  300.1فقرة    ،34وما يليها، وقانون اللوائح الفيدرالية مادة   ،1400فقرة    ،20مادة    ،حدةتَّ اليات المُ وقانون الوِ 
ة  ريَّ سَ دمة األُ ة الخِ طَّ ، باإلضافة إلى خُ وما يليها الفيدرالية  في قانون اللوائح  ،303.1فقرة    ،34مادة    ،الَفْردي ِ التَّعليم  ة  طَّ وخُ 

صل رقم  والفَ   ،01.05أ.13. وفصل رقم  01,  13أ.  13فصل رقم ن قانون لوائح ماريالند:صول التالية مِ والفُ   الَفرديَّة
 . 03.08أ.13

مانات اإلإصدار    الُحكوميَّةيئات  ميع الهَ على جَ  حتياجات الالزمة لقانون تعليم األفراد ذوي  االي  ب ِ لَ جرائية التي تُ الضَّ
  ، أو الفقرة جـ  ،الفقرة ب  ق على بِ ن هذا اإلخطار األقسام التي تنطَ ي ِ بَ . وسيُ االلتزام بها، وتنفيذها، و ةاالحتياجات الخاصَّ 

دمة  ة خِ طَّ خُ ب، و للفقرة    الَفْردي ِ التَّعليم  ة  طَّ وذلك عن طريق توضيح خُ   ة، ن قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصَّ مِ 
 . للفقرة جـ الَفرديَّةسرة األُ 

 
مانات ضَّ ِمَن ال  سخةصول على نُ ة، الحُ رديَّ ة الفَ ريَّ سَ دمة األُ ة الخِ طَّ خُ   رَ بْ عَ   دمات خِ ن  وْ قَّ ر األطفال الذين يتلَ سَ على أُ 

 ة في الحاالت التالية: اإلجرائيَّ 
أو إلحاقه  ،أو تقييمهأو تغييرها،  ،فلة الط ِ يَّ وِ حديد هُ تَ  الُمَبكِ ر  التَّدخُّلدمات م خِ د ِ قَ ض مُ رفُ ح أو يَ رِ قتَ يَ ِعنَدما  •

لدمات قديم خِ أو تَ  ،ةطَّ بالخُ   ق.  بَ سْ مُ  ي ٍ ط ِ قديم إشعار خَ ته، مع تَ سرَ فل وأُ للط ِ  الُمَبكِ ر  ربوي ِ التَّ  التَّدخُّ
خِ   الطِ فلإحالة    دَ نْ عِ  • جـوجِ مُ ب  الُمَبكِ ر   التَّدخُّل دمات  إلى  الفقرة  نُ امتِ ِعْنَد    أو  ، ب  مِ الك  سياسات  سخة  ن 

ل ِخدماتقديم قة تَ وافَ صول على مُ الحُ  دَ عْ الية بَ ظام الوِ نِ دفوعات لِ المَ   . الُمَبكِ ر  التَّربوي ِ  التَّدخُّ
  

مانات  ُمسَتَندن  سخة مِ على نُ   صولالحُ ن  يْ ب على الوالدَ جِ يَ    ِخدماتن  وْ قَّ لألطفال الذين يتلَ   اوي  نَ سَ   ةً رَّ اإلجرائية مَ   الضَّ
 في الحاالت اآلتية:   الُمسَتَندِمَن  خرى  ُأسخةً ن نُ يْ دَ الوالِ  الُحكوميَّةح الهيئة منَ . تَ ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّة

 .للتقييم الواِلَدْينة أو طلب بدئيَّ اإلحالة المَ  دَ نْ عِ  •
 . راسي ِ كتوبة في العام الد ِ ة مَ وى رسميَّ كْ شَ  لِ ي أوَّ ق ِ لَ تَ ِعْنَد  •
 . ي ِ راسِ الد ِ  ذة في العاِمخَ تَّ ة اإلجراءات القانونية المُ حَّ م ِص دَ وى لعَ كْ شَ  لِ ي أوَّ ق ِ لَ تَ ِعْنَد  •
 .  الواِلَدْين دِ ب أحَ لَ على طَ  ناءً ، وبِ ذ قرار لتنفيذ إجراء تأديبي ٍ خَ ما ُيتَّ ندَ عِ  •
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ماناتن إخطار مِ  جاريةً  سخةً كومية نُ هيئة حُ قد تضع    د(. جِ وُ  )إنْ  عها اإللكتروني ِ وقِ على مَ   اإلجرائي ِ  الضَّ
 
ماناتوي إخطار  حتَ يَ    الواِلَدْين غة  لُ بِ و   ن استيعابها،كِ مْ هلة يُ بطريقة سَ   الواِلَدْينقوق  حُ لِ   رٍح وافٍ على شَ   اإلجرائيُّ   الضَّ

ب على  جِ مكن كتابتها، يَ يُ   غةً ليست لُ   للواِلَدْينخرى  األُ   واصلأو وسائل التَّ   مُّ غة األُ ر ذلك. إذا كانت اللُّ ذَّ عَ  إذا تَ ، إالَّ مِ األُ 
ماناتوات واضحة لترجمة  طُ خُ اتِ خاذ    الُحكوميَّةالهيئة   لِ   أو العمل على تحويلها بأي ِ   ،ااإلجرائية شفهي    الضَّ غة لُ وسيلة 
لتوثيق ِكتابي     حتفاظ بدليلاال  الُحكوميَّةالهيئة    َيِجب علىكما    ون فهمها.خرى يستطعوسيلة اتصال أُ   أو أي ِ   ،مِ األُ   الواِلَدْين

ماناتضمون لمَ  الواِلَدْينترجمة اإلخطار، ولتأكيد استيعاب   ة.اإلجرائيَّ  الضَّ
 

  

 مُّ غة األُ اللُّ  
 الَفرديَّة  اأُلَسريَّةدمة الخِ  ُخطَّة و  ردي ِ الفَ التَّعليم   ُخطَّة

من  303.425و 303.421و 300.29و 300.612فقرة  34المادة 
 قانون اللوائح الفيدرالية 

 
 مونها.فهَ غة التي يَ علومات باللُّ المَ للواِلَدْين َتَلقِ ي  قُّ حِ يَ  
 
 ل ما يلي: شمَ وتَ  ،غة اإلنجليزيةحدود للُّ رد الذي لديه إتقان مَ الفَ  هاْعِملستَ يَ غة التي اللُّ  اللُّغة األُمِ :د بقَص يُ وَ 

 .  هيْ ل والدَ ن ِقبَ مِ  ة عادةً عَملستَ غة المُ اللُّ ، فالطِ فلأو في حالة  ، خصهذا الشَّ  لِ ن ِقبَ مِ  ة عادةً عَملستَ غة المُ اللُّ  •
 عادةً  الطِ فلها َيسَتعِملغة التي (، واللُّ الطِ فلل )تقييم شمَ وتَ  ،الطِ فلباشر مع ة في التعامل المُ الُمسَتْعَملغة اللُّ  •

 . التَّعليميَّةيت أو في بيئته البَ  في
 

  غة مكتوبةن ليس لديهم لُ أو مَ   ،ر َص قدان البَ أو فُ   ِم، مَ صابي الصَّ ن مُ ة مِ جوز لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصَّ يَ 
َفهِ و طريقة برايلغة اإلشارة، أسواء )لُ  ،ة لهمالُمناِسبعلومات بالطريقة المَ َتَلقِ ي    (.يُّ ، أو التواصل الشَّ
إلى    ةً كامل  ابأطفالهم  ةالخاصَّ   الَفرديَّة   اأُلَسريَّةدمة  الخِ   ُخطَّةأو    ، ردي ِ الفَ التَّعليم    ُخطَّة ب ترجمة  لَ طَ   للواِلَدْين  قُّ حِ يَ 

 .مِ األُ  اغتهملُ 
 

ال  ئةبالمِ   دٍ ن واحِ أكثر مِ   ثَ دَّ حَ تَ   وفي حال المَ م  لزَ يَ   اللُّغة األُمَّ،الب في نظام المدرسة المحلي  طُّ ِمَن  درسة  موظفي 
نسبة الواحد  شة  ناقَ مُ أيًضا  تم  ب. تَ لَ ن تقديم الطَّ مِ   ا يومً   30خالل  في  مور بالوثيقة المترجمة  األُ   زويد أولياءين تَ عني ِ المَ 

 . الُمسَتَندذكور في المَ  ساطةسم الوَ بات الترجمة في قِ لَّ تطَ بالمئة لمُ 
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 البريد اإللكتروني  
 الَفرديَّة  اأُلَسريَّةدمة الخِ  ُخطَّة و  ردي ِ الفَ التَّعليم   ُخطَّة
 ن قانون اللوائح الفيدرالية مِ  300.505فقرة  34المادة 

 
أِل يَ  األُ جوز  إلكتروني    َتَسلُّممور  ولياء  في حالاإلشعارات  الخِ   ا  الهيئة  رْ عَ   وفي حال  دمة.توافر  على   الُحكوميَّةض 
 ما يلي:  َتَسلُّمن يْ لألبوَ  قُّ حِ اإللكتروني، يَ ريد البَ  رَ بْ ق عَ ثائِ الوَ  َتَسلُّمن يْ األبوَ 

 ق. بَ سْ المُ  يَّ ط ِ اإلخطار الخَ  •
ماناتإخطار  •  ة. اإلجرائيَّ  الضَّ
 . قة باإلجراءات القانونية الواجبةل ِ تعَ اإلخطارات المُ  •

 

 اإلخطار الكتابي المسبق 
 الَفرديَّة  اأُلَسريَّةدمة الخِ  ُخطَّة و  ردي ِ الفَ التَّعليم   ُخطَّة

 من قانون اللوائح الفيدرالية 303.421و 300.503فقرة  34المادة 
 

 ، األطفالهم  الُمَبكِ ر   التَّدخُّل  ِخدماتق بلَّ فيما يتعَ   الُحكوميَّةكتوبة عن أنشطة الهيئات  مَ علومات  مَ   َتَسلُّمن  يْ لألبوَ   قُّ حِ يَ 
ِ التَّعليم أو   لة.  ذات الصِ   ِخدماتوال ،الخاص 

 إخطار: 
، أو رفضه  ليراح ما يَ أن تقوم باقتِ   لَ بْ قَ   كافٍ   قتٍ بوَ   اقً بَ سْ مُ   اكتوبً مَ   اتابي  كِ   ان إشعارً يْ إعطاء األبوَ   الُحكوميَّةم الهيئة  لزَ يَ   

 أو اتخاذه أو تغييره:
 ة. ويَّ الهُ  -
 قييم. التَّ  -
 .التَّعليميَّةرامج البَ  -
 .يُّ التَّعليم الطِ فلوى ستَ مُ  -
 . للطِ فل جاني ِ ب المَ ناسِ المُ  العامِ التَّعليم إتاحة  -
 دة.رِ نفَ سرة المُ دمة األُ خِ  ُخطَّةسرته خالل  وأُ  للطِ فل الُمَبكِ ر  التَّدخُّل ِخدماتإتاحة  -
ِ التَّعليم إتاحة  -  .  ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّة ن خالل مِ  الطِ فلقة بل ِ المتعَ  ِخدماتوال الخاص 

 
 ن. يْ ة األبوَ قَ وافَ م مُ لزِ ستَ ي بإجراءٍ  رُ ق األمْ لَّ تعَ ما يَ دَ نْ عِ َنْفِسه  قت في الوَ  ي ٍ ط ِ تقديم إشعار خَ  الُحكوميَّةجوز للهيئة يَ 
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 : محتوى اإلخطار الكتابي
كما   ،الَفرديَّة اأُلَسريَّةدمة خِ ال ُخطَّةالل  ن خِ مِ   ِخدمات م لهادَّ قَ تابية لألطفال والعائالت المُ قديم اإلخطارات الكِ م تَ لزَ يَ  
 يلي:

 وض.رفُ و المَ ح أرَ قتَ ف اإلجراء المُ ْص وَ  -
 رار. خاذ القَ ات ِ  أسبابتوضيح  -
ماناتل شمَ تَ  -  ة. اإلجرائيَّ  الضَّ

 
 كما يلي:  ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّةالل  ن خِ مِ  ِخدمات م لهم دَّ قَ كتوبة لألطفال المُ م تقديم اإلخطارات المَ لزَ يَ 
 خاذها. رفوض ات ِ أو المَ  ، الُحكوميَّةهيئة ِمَن ال مةدَّ قَ اإلجراء )اإلجراءات( المُ ف ْص وَ  •
 . الُحكوميَّةالهيئة  أو رفضه ِمن ِخالل  قديم اإلجراء )اإلجراءات(تَ  أسبابوضيح تَ  •
خاذ اإلجراء  القتراح ات ِ  الُحكوميَّةوالتقدير والتسجيل أو تقرير الهيئة  التَّقييمِمَن  ةالُمسَتْعَملاإلجراءات  ل ِ ف كُ ْص وَ  •

   .أو رفضه )اإلجراءات(
ماناتحكام  ب أوجِ ن بمُ يْ ماية لألبوَ ر الحِ يعلى توف  صُّ نُ ا يَ يانً ن بَ مَّ تَض يَ  • عليم األفراد ذوي  اإلجرائية في قانون ت  الضَّ

   .ةحتياجات الخاصَّ اال
شَ عن كيفية الحُ   الواِلَدْين إخطار   • القَ مانات اإلجرائية في حال كالضَّ لِ   رحٍ صول على  المُ ن  ال  ذخَ تَّ رار  هيئة ِمَن 

 قييم.لية للتَّ األوَّ  ليس لإلحالة -رفوُض مَ الو م أدَّ قَ مُ ال سواء  - الُحكوميَّة
حتياجات  قانون تعليم األفراد ذوي اال م هْ دة في فَ ساعَ صول على المُ لحُ ن للتواصل لِ يْ ر لألبوَ صادِ وفير المَ ل تَ شمَ يَ  •

  .ةالخاصَّ 
 ها. ِض فْ رَ  سبابوأ ،في االعتبار  ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّةريق ها فَ عُ َض خري يَ  خيارات أإيضاح أي ِ  •
 .أو رفضه لإلجراء الُحكوميَّةقديم الهيئة تَ لخرى األُ  بابوضيح األس تَ  •

 

 القبول 
 الَفرديَّة  اأُلَسريَّة ُخطَّةوال ردي ِ الفَ التَّعليم   ُخطَّة

 من قانون اللوائح الفيدرالية  303.402فقرة  34والمادة  300.300فقرة  34المادة 
 

 ر: األمْ  لي ِ قة وَ وافَ مُ 
ِ التَّعليم  و في  ، أالُمَبكِ ر   التَّدخُّلسواء في    ،الطِ فلن لتقييم  يْ بوَ ِمَن األ  قةوافَ ذ المُ خْ أ  الُحكوميَّةم الهيئة  لزَ يَ    الخاص 

َلة    ذات  ِخدماتوال عض االستثناءات وقت. وهناك بَ   في أي ِ   اتهمقَ وافَ ب مُ حْ سَ   للواِلَدْين  قُّ حِ ولى. ويَ ة األُ رَّ في المَ الصِ 
 .التَّقييمقة على وافَ للمُ 
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 ن: يْ وَ بَ عني أن األقة تَ وافَ المُ 
طريقة    و بأي ِ ، أمِ األُ   اتهمغَ سواء بلُ   قة عليه،المرتبطة بالنشاط المطلوب الموافَ   الَمعلوماتبجميع    اتم إبالغهم •

 خرى.صال أُ ات ِ 
  جالت )إنْ ده في الس ِ رْ وسَ  ، قاملنشاط الذي سيُ ف اْص مع وَ  ،طلوب شاط المَ على تنفيذ النَّ  تابةً ا كِ ما وواَفقهَّ فَ تَ  •

 شاط. ن هذا النَّ مَ ( ولِ دْت جِ وُ 
 قت. ه في أي وَ جوز إلغاؤ ويَ  ،عيةً ا و طَ  يكون قة وافَ المُ ح نْ ن مَ أدركا أ •

 
 بها.  حْ سَ  لَ بْ قة وقَ وافَ المُ  الُحكوميَّةالهيئة َتَلقِ ي   نَ يْ ث ما بَ دَ اإلجراء الذي حَ  ،الواِلَدْينِمَن  قةوافَ ب المُ حْ لغي سَ ال يُ 
 

 ِخدماتوال  الخاصَّ التَّعليم    الطِ فلي  ق ِ لَ تَ لِ   اللةدَ   ف أي ِ ذْ حَ لِ   ؛التَّعليميَّة  الطِ فلت  الَّ جِ عديل سِ تَ   الُحكوميَّةيئة  م الهَ لزَ ال يَ 
َلة  ذات  لة.  الصِ   ذاتَ  ِخدماتوال الخاصَّ التَّعليم يه ق ِ لَ ء في تَ دْ البَ  دَ عْ تابية بَ قة الكِ وافَ المُ  الواِلَدْينإللغاء  تيجةً نَ الصِ 

  

 الفقرة ب  – ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّة

 : ئي ِ بدَ قييم المَ ر على التَّ األمْ  ي ِ لِ قة وَ وافَ مُ  

 الً هَّؤَ مُ   الطِ فللتحديد ما إذا كان    للطِ فل  لي ٍ وَّ قييم أإجراء تَ َقْبَل    الواِلَدْين  ُمواَفقةصول على  الحُ   الُحكوميَّةم الهيئة  لزَ يَ 
ِ التَّعليم  صول على  للحُ  َلة َقْبَل    ذات   ِخدماتوال  الخاص  َقْبَل    الُحكوميَّةم الهيئة  لزَ ، َويَ (1)ولىة األُ رَّ م للمَ علُّ ء في التَّ دْ البَ الصِ 

ِ التَّعليم  صول على  للحُ   اًل هَّ ؤَ مُ   الطِ فلحديد ما إذا كان  لتَ   ؛للطِ فل  لي ِ األوَّ   التَّقييمإجراء   َلة  ذات  ِخدماتوال  الخاص   لُ مَ عَ   ،الصِ 
 ما يلي:

 ح. رَ قتَ ن لإلجراء المُ يْ دَ لِ اق للو بَ سْ مُ  تابي ٍ قديم إخطار كِ تَ  -
 .لي ِ األوَّ  التَّقييمإجراء َقْبَل  الواِلَدْينِمَن  نيرةستَ المُ  ُمواَفقةصول على الالحُ  -
ماناتن إشعار سخة مِ قديم نُ م تَ لزَ يَ  -  ا.قً بَ سْ كتوب مُ تقديم اإلخطار المَ َقْبَل  للواِلَدْيناإلجرائية  الضَّ

 
 الطِ فلفيما إذا كان  ت ِ للبَ  لي ِ قييم األوَّ نيرة للتَّ ستَ المُ  ُمواَفقةصول على اللحُ ة لِ نطقيَّ هود المَ ل الجُ ذْ بَ  الُحكوميَّةم الهيئة لزَ يَ 

ِ التَّعليم ب توفير لَّ طَ تَ تَ  إعاقةٍ  ذا م لة. في حالذات الصِ   ِخدمات وال الخاص  على    د ِ في الرَّ  الشِ و فَ ُمواَفقة، أال نالواِلَدا لم ُيَقدِ 
وليس  -  الُحكوميَّةجوز للهيئة  يَ   ،كوميةدرسة حُ حاق بمَ لتِ ، أو يسعى لالكوميةدرسة حُ في مَ   اوكان طفلهم  ُمواَفقة،ب اللَ طَ 

ماناتباالستعانة ب  ،للطِ فل  لي ِ األوَّ   التَّقييمعة  تابَ مُ   -اإلزامً  التي ت  الضَّ هذه  فاضة في  اإل  ِمنَ   زيدٍ تم مناقشتها بمَ اإلجرائية 
 .(2)اإلجراءات القانونية الُمتََّخذة و في فقرة، أساطةذكور في فقرة الوَ كما هو مَ  ،ثيقةالوَ 

 

 )أ( من قانون اللوائح  الفيدرالية. 300.300فقرة  341المادة  (1)
 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.1( )3)أ( ) 300.300فقرة  342دة الما (2)
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و ل، أنزِ س في المَ رُ دْ يَ   الطِ فلإذا كان    ،حة أعالهضَّ وَ المُ   ُمواَفقةز الجاوِ خدام إجراءات تُ استِ   الُحكوميَّةجوز للهيئة  ال يَ 
 .(3)التَّقييمب إعادة  لَ و طَ أ  ُمواَفقة،  ب تقديم اللَ طَ لِ   نالواِلَدا   لم َيْسَتِجب  ة في حالالخاصَّ   هيْ دَ قة والِ فَ ة على نَ درسة خاصَّ في مَ 
 

التَّعليم  و  ، أالُمَبكِ ر   التَّدخُّل تقديم    الُحكوميَّة ء الهيئة  دْ على بَ   اهمتَ قَ وافَ مُ   لي ِ األوَّ   التَّقييمعلى    الواِلَدْين  ُمواَفقةعني  ال تَ 
 ِ َلة  ذات ِخدماتوال الخاص   ا. لطفلهمالصِ 
 

 لمن هم تحت وصاية الدولة:   الَمبَدئي  قواعد خاصة للتقييم 
وتحديد   الَمبَدئي ِ   التَّقييمل  مَ عَ لِ   هيْ دَ عيش مع والِ وال يَ   ،ولةصاية الدَّ وِ   حتَ تَ   الطِ فلإذا كان    الواِلَدْين  ُمواَفقةذ  خْ م ألزَ ال يَ 

 التالية:جود إعاقة في إحدى الحاالت وُ 
 بذول. د المَ هْ جُ ِمَن ال مِ غْ بالرَّ  ،الطِ فل يِ دَ ثور على والِ في العُ  الُحكوميَّةل الهيئة شَ فَ  •
  ُمواَفقة وال  التَّعليميَّةرارات  خاذ القَ في ات ِ   قَّ نح القاضي الحَ مَ   الية؛ أوا لقانون الوِ فقً وِ   الواِلَدْين  ُحقوق تم إسقاط   •

 . الواِلَدْينر غير آخَ  خصٍ لشَ  لي ٍ على إجراء تقييم أوَّ 
 

 :ِخدماتر على ال األمْ  ي ِ لِ وَ  ُمواَفقة
الهيئة  جِ يَ  ِ التَّعليم  تقديم  َقْبَل    نيرةستَ مُ   ُمواَفقةصول على  الحُ   الُحكوميَّةب على  َلة    ذات  ِخدماتوال  الخاص  الصِ 

مَ ألوَّ   للطِ فل يَ رَّ ل  الهيئة  جِ ة.  الوَ استِ   مُ دَ عَ   الُحكوميَّةب على  إجراءات  الواجبة   ،ساطةخدام  القانونية  اإلجراءات  أو 
ِ التَّعليم  وفير  قضي بتَ كم يَ أو حُ   فاقٍ صول على ات ِ لحُ لِ  َلة    ذات ِخدماتوال  الخاص  إذا    ،الواِلَدْين  ُمواَفقة  ونَ دُ   ،للطِ فلالصِ 

 :اندَ كان الوالِ 
 ذات الصلة. ِخدماتوال الخاصَّ التَّعليم  اي أطفالهمق ِ لَ لتَ  ُمواَفقةح النْ ضا مَ فَ رَ  •
ِ التَّعليم على توفير  ُمواَفقةقديم الب تَ لَ على طَ  د ِ ا بالرَّ لم يقوم • َلة  ذات  ِخدماتوال الخاص   .ةرَّ ل مَ ألوَّ الصِ 

 
َلة    ذات   ِخدماتوال   الخاصَّ التَّعليم  أطفالهما  ِلَتَلقِ ي    ُمواَفقةض الوالدان إعطاء الفَ إذا رَ  ل َمرَّةألالصِ  ، أو إذا لم  وَّ

 :الُحكوميَّة، فإن الهيئة ُمواَفقةب تقديم اللَ الوالدان لطَ  بِ جِ ستَ يَ 
 ا.ألطفالهم الَمجاني  ب ناسِ المُ  العامِ التَّعليم ط إتاحة رْ ك شَ هِ نتَ ال تَ  •
 ردي ٍ عليم فَ تَ   ُخطَّة طوير أو تَ  ردي ِ الفَ التَّعليم    ُخطَّةصوص  ل اجتماع بخُ مَ قوم بعَ بأن تَ   بةً طالَ مُ   ْت يسَ لَ  •

 .افلهمطِ لِ 
 

 

 ( من قانون اللوائح  الفيدرالية.2-1( )4)د( ) 300.300فقرة  343المادة  (3)
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 :ِخدماتته على القَ افَ وَ ر مُ األمْ  ي ِ لِ ب وَ حْ سَ 
ِ التَّعليم  لة توفير  واَص مُ ا لِ ي  تابِ كِ   ُمواَفقةال  الواِلَدْينب أحد  حَ إذا سَ  َلة،  ذات   ِخدماتوال  الخاص  َبْعَد    ، قتوَ   في أيِ    الصِ 
ِ التَّعليم في توفير  الهيئة الُحكوميَّةأن تبدأ  َلة، ذات ِخدماتوال الخاص   :الهيئة الُحكوميَّة فإنَّ  الصِ 

  عليم الخاصَّ لتَّ ا الطِ فل يق ِ لَ شير إلى تَ ت تُ الَّ جِ سِ   إلزالة أي ِ   الطِ فلعليم ت تَ الَّ جِ بتعديل سِ  بةً طالَ مُ  ْت يسَ لَ  •
َلة  ذات ِخدماتوال  .ُمواَفقةب الحْ ب سَ بَ بسَ الصِ 

تَ  • تَ   رَّ مِ ستَ لن  ِ التَّعليم  قديم  في  َلة    ذات   ِخدماتوال  الخاص  تقديم طَ جِ يَ   ، ولكنْ للطِ فلالصِ    تابي ٍ ب كِ لَ ب 
ِ التَّعليم  لوقف جميع    ا؛بطلبهم  الواِلَدْينق إلى  بَ سْ مُ  َلة، َقْبَل    ذات  ِخدماتوال  الخاص  ف عن  وقُّ التَّ الصِ 

ِ التَّعليم تقديم   . ةلَ ذات الصِ   ِخدماتوال الخاص 
  بأنَّ   كٍمأو حُ   ،فاقٍ صول على ات ِ لحُ ذة لِ خَ تَّ أو اإلجراءات القانونية المُ   ،ساطة خدم إجراءات الوَ ستَ لن تَ  •

 . للطِ فلم دَّ قَ قد تُ  ِخدماتال
تَ دَ ب عَ بَ بسَ   ،للطِ فل ب مجاني ٍ ناسِ مُ   تعليم عامٍ  ط إتاحةرْ شَ لِ   فةً خالِ مُ   ُتَعدَّ لن   • ِمَن    زيدبمَ   الطِ فلزويد  م 

ِ التَّعليم   . ةلَ ذات الصِ   ِخدماتوال الخاص 
وفير  تَ لِ   ؛للطِ فلَفرديٍ     تعليم  ُخطَّة طويرأو تَ  ردي ِ الفَ التَّعليم    ُخطَّة فريقماع لِ د اجتِ قْ بعَ   بةً طالَ مُ   ْت يسَ لَ  •

ِ التَّعليم   .لةذات الصِ   ِخدماتوال الخاص 
 

 ها. بِ حْ سَ  لَ بْ وقَ  ،ُمواَفقةَ ال الُحكوميَّةت فيه الهيئة قَّ لَ الوقت الذي تَ  نَ يْ ث بَ دَ إجراء حَ  أيَّ  لغيال يُ  ُمواَفقةالب حْ سَ 
 

 :ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّةلِ  طْ قَ باب فَ قييم األطفال والشَّ ر إلعادة تَ األمْ  ي ِ لِ وَ  ُمواَفقة
ن الهيئة  كَّ ، ما لم تتمَ للطِ فلإجراء إعادة تقييم  َقْبَل    نيرةستَ مُ   ُمواَفقةصول على  الحُ   الُحكوميَّةعلى الهيئة    بُ جِ يَ 

 :اآلتي ن إثباتمِ  الُحكوميَّة
 

 . التَّقييمإلعادة  الواِلَدْين ُمواَفقةصول على لحُ وات كافية لِ طُ خذت خُ ها اتَّ نَّ أ •
 . الواِلَدْينجابة م استِ دَ عَ  •

 
  أنْ   -ا منهاطلوبً ليس مَ   ولكنْ -الُحكوميَّة  جوز للهيئة  ديدة، يَ على إجراء تقييمات جَ   ُمواَفقةض الوالدان الفَ إذا رَ 

المُ   الواِلَدْينض  فْ تسعى إلى تجاوز رَ  القانونية  ض فْ ن في رَ عْ خذة للطَّ تَّ باستخدام إجراءات الوساطة أو اإلجراءات 
قانون تعليم  ب  وجِ التزاماتها بمُ   الُحكوميَّةالهيئة    كُ هِ نتَ ، ال تَ لي ِ األوَّ   التَّقييممع    . كما هو الحالُمواَفقةتقديم ال  الواِلَدْين

 .عة تقييمات جديدةمتابَ  ْت َض فَ ة إذا رَ حتياجات الخاصَّ األفراد ذوي اال
 



مانات اإلجرائيُّ بوِ  -ُحقوق الواِلَديْن  ع، التَّعليم الخاصُّ لمَرحلة ما َقْبَل المَدرسة والتَّعليِم الخاص ِ  -الية ماريالند إخطار الضَّ ل المُبَكِ ر لألطفال والرُّضَّ  التَّدخُّ
 

 م2021  يوليو 1سارية مُنُذ  المُراجعة األخيرة.. -م2021 مايوالمُراَجعة في  تمَّ تَ   
 

 

 

 

 :راألمْ  ي ِ لِ وَ  ُمواَفقةصول على لحُ بذولة لِ هود المَ ثيق الجُ وْ تَ 
للتقييمات   الواِلَدْين   ُمواَفقةصول على  لحُ بذولة لِ هود المَ ثبت الجُ ثائق تُ فاظ بوَ كومية االحتِ حُ ب على الهيئة الجِ يَ 
ِ التَّعليم  توفير  لِ   ة؛ليَّ األوَّ  َلة    ذات   ِخدماتوال  الخاص  ل َمرَّةألالصِ  م في رعاية الدولة  ن هُ حديد آباء مَ ولتَ   التَّقييم، إلعادة  وَّ

 .ةليَّ للتقييمات األوَّ 
 :لَ ثْ ، مِ الواِلَدْين ُمواَفقةصول على لحُ لِ  الُحكوميَّةالت الهيئة حاوَ مُ  لِ ال  جِ ق سِ ثائِ الوَ  نمَّ َض تَ تَ  ب أنْ جِ يَ 

ونتائج تلك   ،د محاوالٍت رَّ جَ و مُ  أ ناجحةً  كانت سواء  ،جريت مات الهاتفية التي أُ كالَ لمُ لة لِ صَّ فَ ت مُ الَّ جِ سِ  •
 .ماتكالَ المُ 

 . دود رُ وأيِ    الواِلَدْينلة إلى رسَ الت المُ راسَ مُ ِمَن ال خسَ نُ  •
 .ياراتونتائج تلك الز ِ  ،لمَ كان العَ أو مَ  ،الواِلَدْينل نزِ ت إلى مَ مَّ يارات التي تَ لز ِ لة لِ صَّ فَ ت مُ الَّ جِ سِ  •

 

 :األخرى  ُمواَفقةال ُمتَطلَّبات
 :باآلتي الُحكوميَّةقوم الهيئة تَ  نْ أَقْبَل  طلوبةمَ  رُ يْ غَ  الواِلَدْين ُمواَفقة
 . أو إعادة تقييمه ،فلكلطِ  لي ِ األوَّ  التَّقييمِمَن  وجودة كفقرةيانات المَ راض البَ عْ استِ  •
تَ   اختبار   إجراء • تَ   ،ه لجميع األطفالا تم إجراؤ مَّ فلك مِ لطِ   قييمأو  هذا  َقْبَل    طلوبةً مَ   ُمواَفقةال  نِ كُ ما لم 

 .ميع األطفالن آباء جَ مِ  التَّقييماالختبار أو 
 

دمة أو فائدة أو  خِ   ن أي ِ مِ   الطِ فلن أو  يْ دَ رمان الوالِ حِ لِ   الواِلَدْينض أحد  فْ خدام رَ استِ   الُحكوميَّةجوز للهيئة  ال يَ 
 .ر شاط آخَ نَ 

 
  ة،ته الخاصَّ قَ فَ ة على نَ درسة خاصَّ فله في مَ أو قام بتسجيل طِ   ،فلهطِ لِ   نزلي ِ المَ التَّعليم  باختيار    الواِلَدْينإذا قام أحد  

 .ُمواَفقةز الجاوُ تَ خدام إجراءات الوساطة أو اإلجراءات القانونية الواجبة لِ ة استِ جوز للهيئة العامَّ ال يَ 
-  300.132فقرة    34لمادة  ا لفقً وِ   ِخدماتصول على  لحُ  لِ اًل هَّ ؤَ مُ   الطِ فل  َعدُّ   الُحكوميَّةهيئة  ِمَن ال  بطلَ وال يُ 

 إذا: ،من قانون اللوائح الفيدرالية 300.144
 . قييمهأو إعادة تَ  ،فلهلطِ  لي ِ األوَّ  التَّقييمعلى  ُمواَفقةم الوالد الد ِ قَ لم يُ  •
 .ُمواَفقةقديم الب تَ لَ طَ جابة لِ الوالد في االستِ  لَ شِ فَ  •

 
 التَّقييم )  عليها الواِلَدْين  ُمواَفقة  بلَّ ة التي تتطَ حتياجات الخاصَّ وي االألفراد ذَ عليم اباإلضافة إلى إجراءات قانون تَ 

 ردي ِ الفَ التَّعليم    ُخطَّة يحصل فريق    الية ماريالند أنْ ب قانون وِ لَّ (، يتطَ التَّقييمة، وإعادة  ليَّ األوَّ   ِخدماتقديم ال، وتَ لي ِ األوَّ 
 تي:اآل إذا اقترح الفريق الواِلَدْيند ن أحَ مِ  ةٍ تابيَّ كِ  ُمواَفقةٍ على 
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درسة ماريالند  هادة مَ صول على شَ لحُ لِ   اعمً م دَ د ِ قَ أو يُ   رُ صدِ عليم بديل ال يُ تَ   ُخطَّةفي    الطِ فلسجيل  تَ  •
 .الثانوية

 .اليةديلة للوِ ة البَ راسيَّ ج الد ِ ناهِ ق مع المَ وافِ تَ ديل المُ البَ التَّعليم لتقييم  الطِ فلاختيار  •
ح في  ضَّ وَ كما هو مُ  ،الطِ فللوك جة سُ عالَ مُ لِ  ؛ الَفْردي ِ التَّعليم  ُخطَّةلة في  زْ س أو العُ فْ ط النَّ بْ ضمين َض تَ  •

 .5.04.08أ. 13الية ميريالند حة قانون وِ الئِ 
 

التَّعليم    ُخطَّةريق  على فَ   بُ جِ يَ ذكورة أعاله،  حة المَ رَ قتَ جراءات المُ ِمَن اإل  على أي ٍ   ةً تابيَّ كِ   ُمواَفقةً   نالواِلَدا  ِمد ِ قَ إذا لم يُ 
 ريقماع فَ اجتِ َبْعَد    ، لٍ مَ عَ   امِ ز خمسة أيَّ تجاوَ ال يَ   دٍ عِ وْ في مَ   اتهمقَ وافَ بخصوص مُ   لواِلَدْينلِ   تابي ٍ إرسال إشعار كِ  ردي ِ الفَ 

 :إلبالغهم بذلك ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّة
 .عليه ُمواَفقةالض فْ رَ  وإمَّا ،حرَ قتَ على اإلجراء المُ  ُمواَفقةا الإمَّ  للواِلَدْين قُّ حِ يَ  •
ريق  ماع فَ اجتِ   نَ مِ   لٍ مَ عَ   ومَ ر يَ شَ عَ   مسةَ خَ   اللِ خِ في    ا،تابي  كِ   ًضافْ أو رَ   ،ةً تابيَّ كِ   ُمواَفقةً   نالواِلَدام  د ِ قَ إذا لم يُ  •

 .حرَ قتَ نفيذ اإلجراء المُ تَ  الَفْردي ِ التَّعليم  ُخطَّة ريقفَ جوز لِ يَ  ،ردي ِ الفَ التَّعليم  ُخطَّة
 

خدام استِ   الُحكوميَّةجوز للهيئة  ذكورة أعاله، يَ حة المَ رَ قتَ جراءات المُ ِمَن اإل  على أي ٍ   ُمواَفقةَ ال  نالواِلَداض  فَ إذا رَ 
ساطة أو اإلجراءات القانونية الواجبة(  )الوَ   413فقرة    8مادة    التَّعليميَّةجة في المادة  درَ زاعات المُ الن ِ   ل ِ خيارات حَ 

 .المسألة ل ِ لحَ 
 

 الَفرديَّة  اأُلَسريَّةدمة الخِ   ُخطَّة –الفقرة ج 

 :الَفرديَّة اأُلَسريَّةالخدمة  ُخطَّة ِمن ِخالل ِخدماتعلى ال  َوِلي  األْمر ُمواَفقة

  :لَ بْ مكتوبة قَ  ُمواَفقةاآلباء إعطاء  َيِجب على
 سرة.واألُ  الطِ فلقييم قدير، وتَ ز، والتَّ رْ الفَ   •
ل ِخدماتقديم روع في تَ الشُّ  •  ات اإلضافية. التَّقييمو  الُمَبكِ ر  التَّدخُّ
 :الوالد مان أنَّ َض د لِ هْ ل جُ ذْ ولة بَ سؤ ة المَ حليَّ الهيئة المَ  َيِجب على، ِكتابيَّة ُمواَفقةإعطاء  مَّ تِ إذا لم يَ  •

o  ُتاحةً التي سوف تكون مُ  ِخدماتأو ال ،قدير والتَّ  التَّقييمبيعة ا طَ مامً ك تَ درِ م . 
o  ُما لم    ِخدماتقدير أو الأو التَّ   التَّقييمصول على  ا على الحُ لن يكون قادرً   الطِ فل  ك أنَّ درِ م

 . ِكتابيَّةُمواَفقةٍ إعطاء  مَّ تِ يَ 
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 :الَفرديَّة اأُلَسريَّةدمة الخِ   ُخطَّة ِمن ِخالل ِخدماتض الفْ ر في رَ األمْ  ي ِ لِ وَ  قُّ حَ 

 دمةِ خِ   ضون أيَّ رفُ لون أو يَ قبَ فراد العائلة سيَ أو أحد أ  الطِ فلو  ا أا همكانحديد ما إذا  ل تَ هَّ ؤَ المُ   الطِ فل  يِ دَ جوز لوالِ يَ 
ل  ِخدماتاس بسَ المَ   ونَ دُ   ،ال  ها أوبولِ قَ َبْعَد    دمةض هذه الخِ فْ رَ   مُّ تِ ر، وقد يَ ك ِ بَ ل مُ خُّ دَ تَ  خرى. إذا اختار  األُ   الُمَبكِ ر   التَّدخُّ

  ة عسَّ وَ مُ ُخطَّة    ِمن ِخالل  مر ثالثة أعوام أو أكثر عُ ِمَن ال  غبلُ فل يَ لطِ   الُمَبكِ ر   التَّدخُّل  ِخدماتلة  واَص مُ   الواِلَدْينأحد  
ا  ، فلن يكونيَّ التَّعليمن و ِ كَ . إذا كان الوالد ال يريد المُ تعليمي ٍ  نٍ و ِ كَ ضمين مُ ب تَ جِ ، فيَ الَفرديَّة اأُلَسريَّة ِخدماتال ُخطَّةل
 .الُمَبكِ ر  التَّدخُّل ِخدماتِلَتَلقِ ي  نيْ لَ هَّ ؤَ مُ 

 

 :الَفرديَّة اأُلَسريَّةدمة الخِ  ُخطَّةر إلعادة تقييم األطفال فقط ل األمْ  ي ِ لِ وَ  ُمواَفقة

. للطِ فلإجراء تقييمات وتقديرات فردية إضافية  َقْبَل    نيرةستَ مُ   ُمواَفقةصول على  الحُ   الُحكوميَّةالهيئة    َيِجب على 
 :دالوالِ  مان أنَّ َض هد لِ ل الجُ ذْ ولة بَ سؤ الهيئة المَ  َيِجب علىق، وافِ مُ  رَ يْ غَ  الواِلَدْينإذا كان أحد 
o  ُاتاحً وتقديره الذي سيكون مُ  الطِ فلبيعة تقييم ا طَ مامً ك تَ درِ ي . 
o  ُُمواَفقةإعطاء ال مَّ تِ والتقدير ما لم يَ  التَّقييمصول على ا على الحُ لن يكون قادرً  الطِ فل ك أنَّ درِ ي. 

 

خدام اإلجراءات القانونية  استِ   العامَّةجوز للهيئة  ، ال يَ ةٍ إضافيَّ   أو تقديراتٍ   على تقييماتٍ   ُمواَفقةدان الض الوالِ فَ إذا رَ 
 . ةتقديم الموافق الواِلَدْينض فْ ن في رَ عْ لطَّ ذة لِ خَ تَّ المُ 

 

 لُّ ـــقِ ـُمْستَ ـالتَّقييم التَّعليمي ال
 فقط  الَفْردي ِ التَّعليم   ُخطَّة

 من قانون اللوائح الفيدرالية  300.502فقرة  34مادة 
 

  ِقَبلِ   نمِ   اأن يتم تقييم طفلهم  للواِلَدْين  قُّ حِ يَ ،  الُحكوميَّةذته الهيئة  الذي نفَّ   التَّقييمعلى    الواِلَدْينأحد    قْ إذا لم يوافِ 
 . الُحكوميَّةخص ال يعمل في الهيئة شَ 

ةجات مور األطفال ذوي االحتياألولياء أُ  طْ قَ فَ  قُّ حِ يَ   . ل ٍ قِ ستَ صول على تقييم مُ ب الفقرة ب الحُ وجِ بمُ  الخاصَّ

   عريفات:تَ 
وال يعملون في الهيئة    ،اد  ين جِ لِ هَّ ؤَ ين مُ فِ ظَّ وَ إجراؤه بواسطة مُ   مُّ تِ يَ   قييم  تَ   :قل ِ ستَ ي المُ التَّعليم  التَّقييمد بُيقَص  •

 . الطِ فلسؤولة عن تعليم المَ  الُحكوميَّة
 



مانات اإلجرائيُّ بوِ  -ُحقوق الواِلَديْن  ع، التَّعليم الخاصُّ لمَرحلة ما َقْبَل المَدرسة والتَّعليِم الخاص ِ  -الية ماريالند إخطار الضَّ ل المُبَكِ ر لألطفال والرُّضَّ  التَّدخُّ
 

 م2021  يوليو 1سارية مُنُذ  المُراجعة األخيرة.. -م2021 مايوالمُراَجعة في  تمَّ تَ   
 

 

 

 

ن تقديم  مَ ْض تَ أْن    وإمَّا  ،تدفع التكلفة الكاملة للتقييمأْن  ا  إمَّ   الُحكوميَّةالهيئة    عني أنَّ تَ   العامَّةصروفات  المَ  •
 .الواِلَدْين علىفة كلِ بدون تَ  التَّقييم

 
حتياجات ب قانون تعليم األفراد ذوي االوجِ بمُ   ا ألطفالهم  ل ٍ قِ ستَ على تقييم تعليمي مُ   الُحصولفي    قُّ الحَ   للواِلَدْين

  طلب إجراء تقييم تعليمي الواِلَدْين ِعْنَد  تزويد    الُحكوميَّةالهيئة    َيِجب على ناه.  إلجراءات الواردة أدْ فًقا لِ وِ   ،ةالخاصَّ 
 : لَ وْ علومات حَ بمَ ُمسَتِقلٍ  
 .ل ٍ قِ ستَ مُ  عليمي ٍ قييم تَ صول على تَ ن الحُ مكِ أين يُ  •
  . الُمسَتِقل ِ عليمي ِ التَّ  التَّقييمقة على بَّ طَ المُ  الُحكوميَّةمعايير الهيئة  •

 

 :الُحكوميَّةعايير الهيئة مَ 

صول  بها الحُ وجِ أن تكون المعايير التي يتم بمُ َيِجب    ،العامَّةقة  فَ على النَّ   الُمسَتِقلُّ   يالتَّعليم  التَّقييميكون  ِعنَدما  
المعايير التي تستخدمها    هاهي نفس   ،ت الفاحصُمَؤهَّالو   التَّقييمبما في ذلك موقع    ،الُمسَتِقل ِ   يالتَّعليم  التَّقييمعلى  

تقييم تعليمي ٍ   الواِلَدْين  ق ِ ر مع حَ إلى الحد الذي تتوافق فيه هذه المعايي  ،التَّقييمتبدأ  ِعنَدما    الُحكوميَّةالهيئة    في 
  الُحصولق بلَّ فرض شروط أو جداول زمنية تتعَ   الُحكوميَّة حة أعاله، ال يجوز للهيئة  . باستثناء المعايير الموضَّ ل ٍ قِ ستَ مُ 

 ة.قة العامَّ فَ على النَّ  ُمسَتِقل ٍ  على تقييم تعليمي

 : العامَّة النََّفقةعلى  التَّقييمفي  الواِلَدْين قُّ حَ  

تعليمي  الُحصوللآلباء    قُّ حِ يَ  تقييم  فقط على    ُمسَتِقل ٍ   على  كُ   العامَّة  النََّفقةواحد  تُ رَّ مَ   ل ِ في  الهيئة  ة  فيها  جري 
 :إذا ،تقييًما الُحكوميَّة

 أو  ،(4)الُحكوميَّةهيئة ِمَن ال ال عليهَص الذي حَ  التَّقييمالوالدان على  قِ لم يوافِ  •
 ، الوالدان إلى الهيئة الحكومية طلًبا كتابًيا إلجراء تقييم تعليمي بواسطة الهيئة الحكومية قدميُ • 

 :والهيئة الحكومية
o  ؛ أويوًما 30ستجيب للطلب في غضون  تال 
o في: من ولي األمر  ، دون خطأ اجتماع التقييم التعليمييتم  ن لوافق على الطلب ولكن ت ، 

 ؛ أويخ استالم الهيئة الحكومية للطلب ار ( يوًما من ت60ن )يستغضون  
( يوًما من تاريخ استالم الطلب من قبل  90، بعد تسعين )ية في حالة طوارئ أعلنها الحاكم إذا كانت الوال  

 الهيئة الحكومية.
 

 

  (.5ب( ))  300.502فقرة  344مادة  (4)
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  ،العامِ   التَّقييمعلى    الواِلَدْين فقد تسأل هيئة حكومية اآلباء عن سبب اعتراض    ،ا مستقال  ب الوالدان تقييًما تعليمي  لَ إذا طَ 
الوالد ليس مَ   فإنَّ   ،ومع ذلك للهيئة    ،طلوًباتفسير  تقديم  إمَّ   ،ير معقولر بشكل غَ تؤخ ِ   أنْ   الُحكوميَّة وال يجوز   التَّقييم ا 

 .الُحكوميَّةفاع عن تقييم الهيئة بدء جلسة االستماع القانونية للد ِ  وإمَّا العامَّة، النََّفقةعلى  الُمسَتِقل ِ  ي ِ التَّعليم

 :رِ األمْ  يُّ لِ الذي بدأه وَ  التَّقييم

في    لواِلَدْينلِ  الحق  تعليمي  الُحصولدائًما  تقييم  مُ مِ   ُمسَتِقل ٍ   على  مُ رِ حتَ ن  مِ لِ هَّ ؤَ فين  نفقتهم  ،ااختيارهم  نَ ين    ا على 
ة  الَفرديَّةالتَّعليم    ُخطَّةوفريق    الُحكوميَّةالهيئة    ِقَبلِ   نات التي بدأها الوالدان مِ التَّقييمأن يتم النظر في نتائج  َيِجب    .الخاصَّ

.  (5)للطِ فل  الَمجاني  و   الُمناِسب  العامِ التَّعليم  قرارات فيما يتعلق بتوفير    أي ِ اتِ خاذ    ، ِعْندَ الُحكوميَّةإذا كانت تفي بمعايير الهيئة  
 .الطِ فلكدليل في جلسة استماع قانونية بشأن  التَّقييميمكن أيًضا تقديم 

 

 : قاضي القانون اإلداري ِ  ِقَبلِ  نقييم مِ ب تَ لَ طَ 

ن جلسة  كفقرة مِ   ُمسَتِقل ٍ   عليميقييم تَ ب جلسات االستماع اإلدارية إجراء تَ كتَ ب قاضي القانون اإلداري لدى مَ لَ إذا طَ 
 ة. على نفقة عامَّ  التَّقييمتكون تكلفة  أنْ َيِجب  ،االستماع القانونية

 

  باء البديلة اآل
 وُخطَّة الخدمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة  ةُخطَّة التَّعليم الَفْردي ِ 

 ن قانون اللوائح الفيدراليةمِ  303.422و 300.519فقرة  34مادة 
 

مثيل لتَ  بديلٍ  عيين والدٍ ، أو في بعض الحاالت القاضي، تَ حلي ِ المدرسة المَ سؤولة، أو نظام جوز للهيئة المحلية المَ يَ  
 : كان ل إذاهَّ ؤَ فل مُ طِ 

 . ال يمكن تحديد الوالد •
 . ل جهود معقولةذْ ن الهيئة الُحكوميَّة ِمَن العثور على والد الطِ فل َبْعَد بَ كَّ إذا لم تتمَ  •
 الية ماريالند. رعاية وِ  تَ حْ الطِ فل تَ  •
يوًما    30  علىة ال تزيد  دَّ ل الهيئة الرئيسية جهوًدا معقولة لضمان تعيين الوالد البديل في مُ ذُ بْ تَ   ب أنْ جِ يَ  •

 . بديلٍ  ر الهيئة الُحكوميَّة أن الطِ فل يحتاج إلى والدٍ ر ِ قَ َبْعَد أن تُ 

 

 .)ج( من قانون اللوائح الفيدرالية 300.502فقرة  34مادة  (5)
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 ديل: البَ  دِ ير الوالِ عايِ مَ 

 .ح الطِ فلصالِ ال يتعارض مع مَ  •
 .ب للطِ فلناسِ ن التمثيل المُ ضمَ تي تَ هارات الفة والمَ عرِ ه المَ يْ دَ لَ  •
الوِ ليس موظَّ  • الُمَبكِ ر م خِ د ِ قَ مُ   ًفا ألي ِ ظَّ وَ أو مُ   ،اليةًفا في  التَّدخُّل  الِخدمات األُ   ،دمة يوفر ِخدمات  خرى أو 

 .للطِ فل أو لعائلة الطِ فل
 ميع النواحي.في جَ  ع بها الوالد الحقيقيُّ تَّ التي يتمَ  َنْفِسها ، يتمتع الوالد البديل بالُحقوق بديلٍ  د تعيينه كوالدٍ رَّ جَ بمُ 

o  َن.يْ يلَ دِ بَ واِلَدْين ا ا ليكونع لهمدفَ تَ  الهيئة الُحكوميَّة د أنَّ رَّ جَ ن في الوكالة لمُ َفيْ ظَّ وَ ديالن مُ الوالدان البَ  دَّ لن ُيع 
 

نوب  ن يَ الية، أو مَ شرف على المدارس بالوِ ة إخطار المُ المحليَّ درسة  ظام المَ أو نِ   ،سؤولةَيِجب على الهيئة المحلية المَ 
 قة بما يلي: ل ِ جوز للوالد البديل تمثيل الطِ فل في جميع األمور المتعَ عيين الوالد البديل. يَ ف، بتَ شرِ عن المُ 

 . وَتْقديره قييم الطِ فلتَ  •
عات راجَ وية والمُ نَ ل األطفال، بما في ذلك التَّقييمات السَّ جْ أن  مِ وَتنفيذها  دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة  طوير ُخطَّة الخِ تَ  •

 . ةوريَّ الدَّ 
 وُمراجعتها. طوير ُخطَّة التَّعليم الَفرديَّة للطِ فل تَ  •
 . دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّةسرة ِمن ِخالل ُخطَّة الخِ لِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر للطِ فل واألُ  رُّ مِ ستَ وفير المُ التَّ  •
ِ تَ  • َلة للطِ فل والِخدمات ذاتِ  وفير التَّعليم الخاص  . ،الصِ   ِمن ِخالل ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ 
•  

يَّة الَمعلومات   ِسرِ 
 مة اأُلَسريَّة الَفرديَّة ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  وُخطَّة الخد

 300.610-627فقرة  34ومادة  303.401-417 رةفق 34مادة 
 ن قانون اللوائح الفيدرالية مِ 

 
  لَّ جِ الس ِ   ا أنَّ ا إذا اعتقدأطفالهم  ل ِ جِ بة الهيئة الُحكوميَّة بتصحيح سِ طالَ ومُ   ات أطفالهمالَّ جِ راجعة سِ في مُ   قُّ لواِلَدْين الحَ لِ 

يَ   رُ يْ غَ  التعريف  جِ صحيح.  معلومات  اإلفصاح عن  َقْبَل  الواِلَدْين  ُمواَفقة  على  الُحصول  خصيَّةب  فإن  الشَّ ذلك  ، ومع 
تحافظ الهيئة الُحكوميَّة   ع أنْ قُّ وَ في تَ   قُّ ح أدناه. للواِلَدْين الحَ ضَّ وَ طلوبة في بعض الظروف، كما هو مُ مَ   رُ يْ موافقتك غَ 

ل الُمَبكِ ر يَّ ر ِ على سِ  علومات التَّعليميَّة تطلب ِمَن الهيئة الُحكوميَّة تدمير المَ   وأنْ   ا،ت التَّعليميَّة ألطفالهمالَّ جِ أو الس ِ   ،ة التَّدخُّ
 ة.ِعنَدما ال تكون هناك حاجة لتوفير التَّدخُّل الُمَبكِ ر أو الِخدمات التَّعليميَّ  األطفالهم

 :يفاترِ عْ تَ 

للتعريف    قابلةً   الَمعلوماتبحيث ال تكون    ؛الَمعلوماتة ِمَن  خصيَّ ات الشَّ فَ ر ِ عَ المُ   أو إزالةَ   ،يَّ الماد ِ   دميرَ عني التَّ دمير يَ التَّ 
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 . بشكل شخصي ٍ 
 
قانون اللوائح الفيدرالي. الفقرة    ،34" في  التَّعليمت  الَّ جِ يها تعريف "سِ ط ِ غَ ت التي يُ الَّ جِ ت التَّعليم تعني نوع الس ِ الَّ جِ سِ 

 (. م 1974سرة لعام ذة لقانون الخصوصية والُحقوق التَّعليميَّة لألُ ف ِ نَ )اللوائح المُ  99
ل الُمَبكِ ر تَ الَّ جِ سِ   تميع  عني جَ ت التَّدخُّ ِجالَّ  ، خدامهافاظ بها أو استِ ها أو االحتِ عُ مْ جَ   طلوبِ بالطِ فل المَ   ُمَتَعلِ قةال  السِ 

ةحتياجات ج من قانون تعليم األفراد ذوي االب الفقرة وجِ بمُ   الفقرة.  واللوائح الواردة في هذه الخاصَّ
خصيَّةعريف  علومات التَّ ع مَ جمَ سة تَ سَّ ؤَ هيئة أو مُ   الهيئة المشاركة تعني أيَّ  أو تستخدمها، أو التي    ،ظ بهافِ حتَ أو تَ   الشَّ

ةحتياجات  ب من قانون تعليم األفراد ذوي االب الفقرة  وجِ منها بمُ   الَمعلوماتالُحصول على    مُّ تِ يَ  الفقرة  ِبُموِجب    .الخاصَّ
ل الُمَبكِ ر د ِ قَ ومُ   ،سؤولة كة الهيئة المَ ج، تشمل الهيئة المشارِ  ل  خُّ دَ تَ   ِخدماِت   م أيَّ د ِ قَ يُ   يانٍ فرد أو كِ   وأيَّ   ،مي ِخدمات التَّدخُّ

يانات ( أو الكِ CHIPأو    State Medicaidُخطَّة    لَ ثْ ة، أو الهيئات الُحكوميَّة )مِ ليَّ ر اإلحالة األوَّ صادِ مَ   لُ شمَ ر. ال تَ ك ِ بَ مُ 
 مويل لِخدمات الفقرة ج. ة( التي تعمل فقط كمصادر تَ شركات التأمين الخاصَّ  لَ ثْ ة )مِ الخاصَّ 
 
خصيَّةن معلومات التعريف مَّ َض تَ تَ   :ما يلي الشَّ

 .سرةن أفراد األُ ر مِ رد آخَ فَ  أو أي ِ  ،الطِ فل يِ دَ أو والِ  ،الطِ فل اسمَ  •
 نوان الطِ فل.عُ  •
 . مان االجتماعي للطِ فلرقم الضَّ   لَ ثْ ، مِ اخصي  شَ  افً ر ِ عَ مُ  •
خصيَّةبالخصائص    قائمةً  • جة  رَ لى الطِ فل بدَ إف  عرُّ ن التَّ مكِ علومات التي تجعل ِمَن المُ أو غيرها ِمَن المَ   الشَّ

 قين.عقولة ِمَن اليَ مَ 
 

الذين تَ بالن ِ  ِقَبلِ دمتهم مِ خِ   مُّ تِ سبة لألطفال  تَ   ن  الَفرديَّة،  التَّ ن مَ مَّ َض تَ ُخطَّة الخدمة اأُلَسريَّة  خصيَّة عريف  علومات    الشَّ
 :ما يلي أيًضا

 واج. َقْبَل الزَّ  مِ ب األُ قَ كان الميالد، ولَ تاريخ ميالد الطِ فل، ومَ  لَ ثْ رة، مِ باشِ ر المُ يْ فات غَ ر ِ عَ المُ  •
  اأي    عةً مِ جتَ أو مُ   دةً رِ نفَ علومات مُ ن تلك المَ ك ِ مَ بحيث تُ   ؛نيَّ عَ مُ   فلٍ بطِ   ، طبِ أو قابلة للرَّ   ،بطةرتَ مُ   خرى بيانات أُ  •

ذلك    إلىف  عرُّ ِمَن التَّ   ،حيطةروف المُ علومات عن الظُّ ن ليس لديهم مَ مَّ دمة التَّدخُّل الُمَبكِ ر مِ ن أفراد خِ مِ 
 . ةقَّ ِمَن الد ِ بير ر كَ دْ الطِ فل بقَ 

سة  سَّ ؤَ ا تراه المُ مَ ا لِ فقً وِ   يُّ التَّعليم لُّ جِ ه الس ِ صُّ خُ ة الطالب الذي يَ يَّ وِ راية بهُ دِ  على ما  خص  ها شَ بَ لَ علومات طَ مَ  •
 . أو الهيئة التَّعليميَّة

مانات  :الضَّ

المُ   كل ٍ   ىعل الهيئات  سِ شارِ ِمَن  الهُ يَّ ر ِ كة حماية  بيانات  خصيَّةوية  ة  كُ   الشَّ الجَ دْ بَ   ،راحلالمَ   ل ِ في  ِمَن  ا  ورً رُ مُ   ،معًءا 
خصيَّةة  ويَّ ة بيانات الهُ يَّ ر ِ سِ   فاظ علىد مهمة الحِ سنَ ص منها. تُ لُّ خَ التَّ   ، حتى فشْ خزين والكَ بالتَّ  ولين  إلى أحد المسؤ   الشَّ
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مانات اإلبا ا تحكم حماية واللوائح الفيدرالية أيًض   الواليةقوانين ولوائح    ة فإنَّ يجرائلهيئة الُحكوميَّة. وباإلضافة إلى تلك الضَّ
ت تلك  ِجالَّ ٍ التَّعليميَّة. البد مِ  السِ  خصيَّةة ويَّ جراءات بيانات الهُ الية وإعلى سياسات الوِ  ن َتَلقِ ي تدريب خاص  ن  مِ  ل ٍ لكُ  الشَّ

الذين الُحكوميَّة  الهيئة  استخدامها. على  أفراد  أو  بجمعها  مُ سَّ ؤَ مُ   ل ِ كُ   يقومون  أنْ شارِ سة  بأسماء    كة  قائمة  لديها  يكون 
خصيَّةة ويَّ صول لبيانات الهُ مكانية الوُ فيها الذين لديهم إظَّ وَ مُ   . (6)فتيش العامِ ض التَّ رَ وذلك بغَ ووظائفهم؛  ،الشَّ

 : الُمواَفقة

خصيَّة الُهويَّة ُمواَفقة الواِلَدْين َقْبَل كشف بيانات  ب الُحصول علىجِ يَ  ن في  ن ذلك المسؤولو ى مِ نَ ثْ ستَ يُ  ،لألطراف الشَّ
س    وأنْ   ، يالتَّعليم  ل ِ جِ نة بالس ِ مَّ َض تَ إال إذا كانت البيانات مُ   ،الفقرة "ب"  ُمتَطلَّباتض تنفيذ أحد  رَ بغَ   ؛كة رَ شتَ ات المُ الُمَؤسَّ

ب على الهيئة جِ . يَ 99درالية الفقرة  من قانون اللوائح الفي  34للمادة  ، ِوفًقا  ون ُمواَفقة الواِلَدْينبدُ   ،بها  حً رَّ َص يكون الكشف مُ 
َقْبَل    وذلك  ،الواليةلقانون  ، ِوفًقا  شدالرُّ   نَّ سِ   غَ لَ الذي بَ   ُمَؤهَّلأو ُمواَفقة الطِ فل ال  ،ُمواَفقة الواِلَدْين  الُحكوميَّة الُحصول على 

خصيَّة الُهويَّةانات دالء ببياإل س ولين بللمسؤ  الشَّ للفقرة "ب"  ِوفًقا  التي توفر أو تدفع لِخدمات االنتقال، كةات المشارِ الُمَؤسَّ
ةحتياجات  ن قانون تعليم األفراد ذوي االمِ  درسة  ل بمَ جَّ سَ  أو سيُ اًل جَّ سَ , وإذا كان الطِ فل مُ ()ُخطَّة التَّعليم الَفْردي ِ   الخاصَّ

ن بيانات مِ   ُمواَفقة الواِلَدْين َقْبَل اإلدالء بأي ٍ   ى علالً الواجب الُحصول أوَّ   نَ فمِ   ،طاق محل إقامة الواِلَدْينة خارج نِ خاصَّ 
خصيَّة  الُهويَّة ةللمسئولين بهيئة التَّعليم المحلية التابعة لها تلك المدرسة    الشَّ ن بهيئة التَّعليم المحلية  ؤولو والمس   الخاصَّ

 التابعة لمحل إقامة الواِلَدْين. 
 

في    الواليةللهيئات الُحكوميَّة تستخدمها    وعقوباتٍ   جراءاتٍ إو   دارة التَّعليميَّة بوالية ميريالند بتطوير سياساتٍ قامت اإل
حتياجات  لقانون تعليم األفراد ذوي االِوفًقا    ةيَّ ر ِ س ِ ال  ىات الحفاظ علبلَّ طَ تَ ن تنفيذ مُ ومِ   ،جراءاتهاإباع سياساتها و ات ِ   نَ التحقق مِ 
ة، سات  أحد األفراد أو    نَّ الية إذا ظَ وقانون الخصوصية والُحقوق التَّعليميَّة لألسرة. قد يتم تقديم شكوى بالوِ   الخاصَّ الُمَؤسَّ

ة،حتياجات  تعليم األفراد ذوي اال لقانون  ِوفًقا    ةيَّ ر ِ الس ِ   ُمتَطلَّباتالهيئات العامَّة انتهكت    ى حدإ  أنَّ  وذلك للوقوف    الخاصَّ
 حل المشكلة.   ىعل

 
ة  يَّ ر ِ سِ   ُمتَطلَّباتإلخطار الواِلَدْين ب  الُمناِسبذة لتقديم اإلشعار  خَ تَّ هيئة حكومية إجراءات مُ   ل ِ كُ   ىيكون لد  ب أنْ جِ يَ 

خصيَّة الُهويَّةبيانات   ن:  مَّ َض تَ وتَ  ،الشَّ
o  َالواليةف الطوائف السكانية بلِ ختَ لمُ  مِ غات األُ بأنه تم اإلخطار باللُّ  ادقيقً  افً ْص و . 
o  َخصيَّة الُهويَّةهم بيانات صُّ األطفال الذين تخُ  فْص و  ونوع البيانات المطلوبة.  الشَّ
o  ُس  ىعل  التي َيِجبجراءات واإلص السياسات خَّ لَ م  يَّةالُهو باعها فيما يختص ببيانات اركة ات ِ المش ات الُمَؤسَّ

خصيَّة  .واالسترجاع والتدمير  ى،خر ن ناحية التخزين والكشف ألطراف أُ مِ  الشَّ
o  َح الُمواَفقةنْ أحد الواِلَدْين مَ  ضِ فْ رَ  حالبعة في جراءات المتَّ ف السياسات واإلْص و. 
o  َةجراءات  واإلالُحقوق    ل ِ ف كُ ْص و بما في ذلك الُحقوق    ،تعلق بهذه البياناتيبالواِلَدْين واألطفال فيما    الخاصَّ
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التَّعليميَّة لألسرةالمَ  المادة    ،كفولة ِمن ِخالل قانون الخصوصية والُحقوق  من قانون   34وتطبيق لوائح 
 .99رالية الفقرة داللوائح الفي

 
التنويه عنه بالجرائد أو   نشر اإلشعار أو  الً أوَّ   بُ جْ يَ   ،ة أو الموقع أو التَّقييميَّ وِ لهُ انشاط لتحديد    أي ِ في  روع  الشُّ   لَ بْ قَ 

القضائية    الواليةب إلخطار اآلباء في جميع أنحاء  ناسِ يتم ذلك بانتشار مُ   أنْ   ىعل  ، اعً يمج  فيهاأو    ى خر وسائل اإلعالم األُ 
 راد. شاط المُ للنَّ 

كة  شارِ لهيئات المُ ولين باؤ شخص سوى المس   ة ألي ِ يَّ وِ دة للهُ د ِ حَ بيانات مُ   فصاح عن أي ِ ال يتم اإل  ذلك قد   ىباإلضافة إل
ة،حتياجات  ة قانون تعليم األفراد ذوي االلَّ ظَ مِ   تَ حْ التي تجمع أو تستخدم البيانات تَ  ستثناء ، باضرَ غَ   أو أليِ    الخاصَّ

ةا   للطِ فل ذيجاني ٍ مَ  ُمناِسب  بتوفير تعليم عامٍ  ُمَتَعلِ قةب الطالِ استيفاء المَ   أو لِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر   الحتياجات الخاصَّ
ةجات  احتيلقانون تعليم األفراد ذوي االِوفًقا   تُ الخاصَّ الرائدة إشعارً ف ِ وَ .  الهيئات  التَّعليم بوالية ميريالند وجهاز ر  ا لوزارة 

الطِ فل قد يكون    ادة بأنَّ لإلف  ؛مرحلة الروضة  ِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر إلىخالل فترة االنتقال بين  في  ة  ارس المحليَّ دَ المَ 
ِ تَّ ال لِخدمات ُمَؤهَّاًل  ن ذلك اإلشعار  مَّ َض تَ )ي(. يَ  ( 1) )ب(  209-302فقرة  -لقانون اللوائح الفيدرالية  ِوفًقا عليم الخاص 

  209-302فقرة  –الفيدرالية  بقانون اللوائح    34للمادة  ، ِوفًقا  علومات االتصال بالواِلَدْيناسم الطِ فل وتاريخ الميالد ومَ 
ا رً ظَ نَ  ؛تطبيًقا لقانون  ؛أو التخاذ إجراء ،فصاح عن البيانات الموجهة لجهة قضائيةاإلا . أمَّ 401-303( وفقرة 1)  )ب(

صريح التحويل يتم التَّ  نَّ جة أرَ دَ لِ  ،ط ُمواَفقة الواِلَدْينرَ شتَ ه ال يُ فإنَّ  ، ةحتياجات خاصَّ فل ذو ا لإلبالغ عن جريمة ارتكبها طِ 
 سرة. به ِمن ِخالل قانون الخصوصية والُحقوق التَّعليميَّة لألُ 

 

 :صولُحقوق الوُ 
الهيئات المحلية المسؤولة توفير نسخة مبدئية َيِجب على  ،ين لِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر ق ِ لَ سر واألطفال المتَ بالنسبة لألُ 

تقدير    ل ِ ن كُ ة مِ سخة مجانيَّ ا توفير نُ عليها أيًض َيِجب    الواِلَدْين.على    تكلفةمن سجل التَّدخُّل الُمَبكِ ر للطِ فل بدون أي  
سة  سَّ ؤَ مُ َيِجب على ُكلِ     الُخطَّة.   صُّ خُ ماع يَ اجتِ   ل ِ كُ   بَ قِ دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة عَ وُخطَّة الخِ   ،سرةوتقييم األُ   ،وتقييم للطِ فل

تِمَن    تسمح للواِلَدْين باستطالع أي ٍ   ة أنْ عامَّ  ِجالَّ ةالتَّعليميَّة    السِ  ها  ظُ فْ ها أو حِ عُ مْ والتي تم جَ ومراجعتها،    ،بطفلهما  الخاصَّ
س   ن ِقَبلِ أو استخدامها مِ  أو لتطوير ُخطَّة    ،لطفلهما  سيب تعليمي ٍ نْ أو تَ   ،أو تقييم  ،ةٍ يَّ وِ سواء لتحديد هُ   ،ة الُحكوميَّةالُمَؤسَّ

ين للِخدمات ِمن ق ِ سر المتلَ . بالنسبة لألطفال واألُ مجاني ٍ ُمناِسب    أو لتوفير تعليم عامٍ وتطبيقها،  خدمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة  
س َيِجب على ِخالل ُخطَّة الخدمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة  ر َقْبَل  رَّ بَ مُ ة المحلية المسؤولة االمتثال للطلب بدون تأخير غير الُمَؤسَّ

ن تاريخ  يتم ذلك َبْعَد أكثر من عشرة أيام مِ   أنْ   حالٍ  وال يمكن بأي ِ   ، ماعلسة استِ جَ   أيِ    َقْبلَ   أو  ،الُخطَّة   صُّ أي اجتماع يخُ 
 ب.  لَ الطَّ 

 
ون ب بدُ لَ الُحكوميَّة االمتثال للطَّ الهيئة  َيِجب على    ،ين للِخدمات ِمن ِخالل ُخطَّة التَّعليم الَفْردي ِ ق ِ بالنسبة لألطفال المتلَ 

  ن بأيِ  كِ مْ وال يُ  ،لسة قرارلسة استماع أو جَ جَ  أي ِ  َقْبلَ  أو  ،ُخطَّة التَّعليم الَفْردي ِ  صُّ خُ اجتماع يَ  ر َقْبَل أي ِ رَّ بَ مُ  رِ يْ تأخير غَ 
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تراجعة  الع ومُ ط ِ يوًما من تاريخ الطلب. ُحقوق الواِلَدْين في اال  45يتم ذلك َبْعَد أكثر من    أنْ   حالٍ  ِجالَّ التَّعليميَّة    السِ 
 :  ما يليا حقهما فيأيًض َتَتَضمَّن  مسْ هذا القِ  تَ حْ المندرجة تَ 
تة لتوضيح قيَّ نطِ بات المَ لَ يختص بالطَّ  االهيئة الُحكوميَّة فيم ِقَبلِ ن االستجابة مِ  • ِجالَّ  وتفسيرها. السِ 
س ِمَن    ل ِ جِ ِمَن الس ِ   خٍ سَ ب نُ لَ طَ  • ن  هما مِ سيمنع أحدَ   خِ سَ النُّ على    ة الُحكوميَّة إذا كان عدم حصولهماالُمَؤسَّ

ت عة الَ طَ ممارسة حق مُ  ِجالَّ  وُمراَجَعتها.  السِ 
تعة طالَ هما لمُ لُ ن يمث ِ الواِلَدْين مَ  ىيكون لد أنْ  • ِجالَّ  وُمراَجَعتها.   السِ 

س ح  نَ مْ تَ   تعة  طالَ الصالحية لمُ ة الُحكوميَّة الواِلَدْين  الُمَؤسَّ ِجالَّ خطارها  لم يتم إ  ماوُمراَجَعتها،  بطفلهما    ُمَتَعلِ قةال  السِ 
صاية واالنفصال الوِ   لَ ثْ مِ   مورٍ مة ألُ ظ ِ نَ والمُ   ،اليةقة بالوِ بَّ طَ القوانين المُ إلى    انادً استِ   ؛الحيةة أحد الواِلَدْين لتلك الصَّ م أهليَّ دَ بعَ 

 والطالق. 
 

 : صولالوُ  الحيةِ سجيل صَ تَ 

ين ِمَن الهيئة ِض وَّ فَ ين المُ فِ ظَّ وَ الواِلَدْين والمُ   ر عنِ ظَ ف النَّ رْ بَص   ، األفراد  ل ِ لكُ   ل ٍ جِ كومية االحتفاظ بسِ سة حُ سَّ ؤَ مُ على ُكلِ   
الفقرة  ِبُموِجب    خدامهاها أو استِ ظُ فْ ها أو حِ عُ مْ التَّعليميَّة التي تم جَ ت  الَّ جِ تصريح للوصول للس ِ على    لواَص ن حَ مَّ الُحكوميَّة مِ 

ةج أو ب من قانون تعليم األفراد ذوي ا   نِ اإلذْ على    اسم الفرد وتاريخ الُحصول  لُّ جِ ذلك الس ِ   َوَيَتَضمَّن  ،الحتياجات الخاصَّ
  نَّ ، فإفلن طِ أكثر مِ   صُّ خُ بيانات تَ   ل ٍ جِ سِ   أيُّ َتَضمَّن    بالوصول. إذا   نَ ض اإلذْ وَّ فَ ه تم منح الفرد المُ لِ ن أجْ ض الذي مِ رَ والغَ 

  الَمعلومات بتلك     يتم إعالمهمأو أنْ   ،طْ قَ فَ ومراجعتها،    بأطفالهم  ُمَتَعلِ قةعلومات العة المَ طالَ في مُ   قَّ ك األطفال الحَ ئآلباء أول
تم لهما قائمة بأنواع  دَّ قَ تُ   ن أنْ على ُكلِ  هيئة حكومية في حال طلب الواِلَدا  نيَّ عَ تَ دة. يَ دَّ حَ المُ  ِجالَّ ة لَ صَّ حَ التَّعليميَّة المُ   السِ 

ت خ  سَ نُ على    سومض رُ رْ ن للهيئة الُحكوميَّة فَ مكِ . يُ ، وَمواِقعهاالهيئة الُحكوميَّة  ن ِقَبلِ م مِ دَ خستَ التي تُ ،  ةحفوظَ والمَ  ِجالَّ   السِ 
تالع ومراجعة تلك هما في االط ِ ق ِ سوم عائًقا لدى الواِلَدْين من ممارسة حَ ل تلك الرُّ ث ِ مَ لم تُ  ما ،ميَّةالتَّعلي ِجالَّ ن  كِ مْ . ال يُ السِ 

ت ردادها ِمَن أو استِ  الَمعلوماتسوم على البحث عن ض رُ رْ للهيئة الُحكوميَّة فَ  ِجالَّ  التَّعليميَّة.  السِ 
 

تعديل تَ  ِجالَّ    :راألمْ  ي ِ لِ لطلب وَ ِوفًقا  السِ 

تعلومات الواردة بالمَ   ن أنَّ إذا رأى الواِلَدا ِجالَّ قانون تعليم  ِبُموِجب    مخدَ ستَ لة أو المحفوظة التي تُ صَّ حَ التَّعليميَّة المُ   السِ 
ةاألفراد ذوي ا   ا ِمَن الُحقوق األخرى أو أي    ،تنتهك الخصوصيةها  أو أنَّ   لة،ل ِ َض مُ أنَّها  أو    ،غير دقيقة  الحتياجات الخاصَّ

  علومات ر تعديل المَ ر ِ قَ تُ  ن للهيئة أنْ كِ مْ الهيئة الُحكوميَّة التي تحتفظ بها. يُ  ِقَبلِ ن تعديلها مِ  بُ لَ ن ألحدهما طَ كِ مْ يُ ، للطِ فل
  علومات وإذا رفضت الهيئة الُحكوميَّة تعديل المَ   ،ب لَ م الطَّ َتَسلُّ   تِ قْ ن وَ عقولة مِ ة مَ دَّ الل مُ لطلب أحد الواِلَدْين في خِ ِوفًقا  
ت علومات في ة المَ شَ ناقَ ماع لمُ لسة استِ في جَ  ابحقهم اخطارهمها وإِض فْ فعليها إعالم أحد الواِلَدْين برَ  ،بلَ للطَّ ِوفًقا  ِجالَّ   السِ 

يَ  إيَّ عَ تَ التَّعليميَّة.  جَ ن  االستِ قامة  بغَ لسة  مُ رَ ماع  المَ ناقَ ض  بالس ِ شة  الواردة  قانون  ِوفًقا    ،يالتَّعليم  ل ِ جِ علومات  إلجراءات 
 . 22-99فقرة  -34وجودة بالمادة سرة المَ الخصوصية والُحقوق التَّعليميَّة لألُ 
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س على    بجِ يَ  الُحكوميَّة  الُمَؤسَّ طُ -ة  منهالِ إذا  جَ   -ب  استِ توفير  الواِلَدْينلسة  ألحد  الفُ   ؛ماع  لمُ إلتاحة  شة ناقَ رصة 

بالس ِ المَ  الواردة  انتهاكها لخصوصيةٍ تَ َعَدم  تها أو  قَّ عدم دِ   ن أنَّ د مِ أكُّ للتَّ   ؛يالتَّعليم  ل ِ جِ علومات  ن مِ   أو أي ٍ   ،ضليلها أو 
، صوصيةك الخُ هِ و تنتَ ، أ لةضل ِ مُ أنها  أو    ،دقيقة  رُ يْ غَ   الَمعلوماتلسة أن  الل الجَ خِ في  ت  بَ صحيح. وإذا ثَ   رُ يْ غَ   الطِ فل،ُحقوق  

لسة  الل جَ خِ في  منها    ت أي  بُ ثْ ا إذا لم يَ ا. أمَّ ي  تابِ ويتم إخطار الواِلَدْين كِ   ،لذلكِوفًقا    الَمعلوماتالهيئة تعديل تلك    فعلى
تال في يسج ِ  في أنْ  اهمق ِ فعليها إعالم الواِلَدْين بحَ  ،علوماتة المَ حَّ رت الهيئة ِص رَّ وقَ  ،االستماع ِجالَّ ة السِ  بطفلهما  الخاصَّ

سقرار  على    ظهمافُّ حَ ب تَ بَ أو سَ   ،علوماتالمَ على    فيد تعليقهماما يُ  توضيح    روط التالية في أي ِ ن تتوافر الشُّ أَيِجب    ة.الُمَؤسَّ
تق بفَ رْ يُ  ِجالَّ  فلك: لطِ  السِ 

  ة حفوظمَ   اع عليهنازَ تَ أو الفقرة المُ   لُّ جِ الس ِ   ما دام  ، الطِ فل  ل ِ جِ ن سِ تحتفظ به الهيئة الُحكوميَّة كفقرة مِ   أنْ  •
  .لديها

 .  اع عليهنازَ تَ الفقرة المُ  الطِ فل أو ل ِ جِ ن سِ مِ  سخةً ب نُ لُ طْ ف يَ رَ طَ  وضيح ألي ِ شف عن ذلك التَّ الكَ  •
 

 :علوماتدمير المَ إجراءات تَ 
خصيَّة  الُهويَّةصبح معلومات تحديد  تلتزم الهيئة الُحكوميَّة بإبالغ الواِلَدْين ِعنَدما تُ  ها واالحتفاظ بها عُ مْ التي تم جَ   ،الشَّ

ةقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  ِبُموِجب    خدامهاواستِ  ضرورية في توفير التَّدخُّل الُمَبكِ ر والِخدمات    رَ يْ ، غَ الخاصَّ
ن ِخدمات التَّعليم وْ قَّ لَ تَ الب الذين يَ ن للطُّ كِ ذلك. ومع هذا، ُيمْ ِعْنَد طلب الواِلَدْين    الَمعلوماتالتَّعليميَّة للطِ فل. ويجب تدمير  

 ِ يَ   ل ٍ جِ الفقرة ب، االحتفاظ بسِ ِبُموِجب    ،الخاص  الهاتف  ،والعنوان  ،فلل على اسم الط ِ مِ تَ شْ دائم    ، ودرجات الطِ فل  ،ورقم 
ل إليها دون أن  َص ة التي وَ نَ والسَّ   ،الذي وصل إليه  راسي ِ الد ِ   ف ِ ى الصَّ وَ تَ سْ ومُ   ،هارَ َض والمواد التي حَ   ،الحضور  ل ِ جِ وسِ 

  ل ٍ جِ الفقرة ت، االحتفاظ بسِ ِبُموِجب    ِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر،  َيَتَلقَّْون ن لألطفال الذين  كِ . كذلك، ُيمْ يكون لهذا وقت محدد
الهاتف( وأسماء   ،وتاريخ ميالده  ،دائم يشتمل على اسم الطِ فل العنوان ورقم  للواِلَدْين )بما في ذلك  وبيانات االتصال 

قيها،  ق الخدمة  س ِ نَ مُ  ل الُمَبكِ ر د ِ وُمقَ أو ُمَنسِ  ميها،  أو مُ   ،م ِخدمات التَّدخُّ والُعمر    ،وبيانات الخروج منها )بما في ذلك العامَقدِ 
 . ت الخروج( دون أن يكون لهذا وقت محددبرامج التحق بها حتى وق وأي ِ  ،وقت الخروج

 

 ُحقوق األطفال: 

ت ُحقوق الواِلَدْين فيما يتعلق ب  سرة، فإنَّ ب تشريعات قانون الخصوصية والُحقوق التَّعليميَّة لألُ وجِ بمُ  ِجالَّ التَّعليميَّة  السِ 
بمُ   ،للطِ فل الطِ فل  إلى  وُ رَّ جَ تنتقل  لِ صولِ صوله/وُ د  غَ   ،ةً نَ سَ   18  ن ِ سِ ها  تجعله/تجعلها  الطِ فل  إعاقة  كانت  إذا   رَ يْ إال 
لقانون  بَ تَ   ،ةُمَؤهَّل/ُمَؤهَّل ُحقوق  الواليةًعا  انتقلت  إذا  االحتياجات ِبُموِجب    الواِلَدْين.  األفراد ذوي  تعليم  لقانون  الفقرة ب 

ة بقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات    ُمَتَعلِ قةة اليَّ رِ الس ِ   ُمتَطلَّبات  شد، فإنَّ الرُّ   ن ِ سِ   إلى  لَص إلى الطِ فل الذي وَ   الخاصَّ
ة   ، طلوبإخطار مَ   م الهيئة الُحكوميَّة للواِلَدْين والطِ فل أيَّ د ِ ُتقَ   نْ أَيِجب    تنتقل إلى الطِ فل أيًضا. مع ذلك،  أنْ َيِجب    الخاصَّ
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ةفًقا لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  وِ  صول  شد" للحُ الرُّ   ن ِ . ُيرجى الرجوع إلى "انتقال ُحقوق الواِلَدْين في سِ الخاصَّ
 دة. دَّ حَ علومات المُ مزيد ِمَن المَ على 
 

   التأديبية: علومات المَ 

ت جوز للهيئة الُحكوميَّة إدراج بيان فييَ  ل قْ ونَ  ،الطِ فل دَّ ق تم اتخاذه ِض أو سابِ  حالي ٍ  إجراء تأديبي ٍ  الطِ فل بأي ِ  ِسِجالَّ
لوك صادر  سُ   ًفا بأي ِ ْص البيان وَ َيَتَضمَّن    ق على األطفال بدون إعاقة. ُيمكن أنبِ نطَ ه الذي يَ سِ فْ ر نَ دْ علومات التأديب بالقَ مَ 

ن  طة بأمْ بِ رتَ خرى مُ علومات أُ مَ  خاذه، وأي ِ الذي تم ات ِ  ًفا باإلجراء التأديبي ِ ْص ، ووَ ب اإلجراء التأديبيَّ لَّ طَ تَ يَ ا مَّ مِ  ، الطِ فل عنِ 
  نمِ   ي ٍ أ  لُ قْ مل نَ شتَ أن يَ َيِجب    خرى،درسة إلى أُ ن مَ طين بالطِ فل. إذا انتقل الطِ فل مِ بِ الطِ فل واألشخاص اآلخرين المرتَ 

ت   دَّ خاذه ِض ق تم ات ِ أو سابِ  حالي ٍ  تأديبي ٍ  بإجراءٍ  بيانٍ   وأي ِ  ،للطِ فل ن ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  الحالي ِ مِ  ُكل ٍ  الطِ فل على ِسِجالَّ
   الطِ فل. 

 

 وي اإلعاقات األطفال ذَ  أديبُ تَ 
 ُخطَّة التَّعليم الَفْردي ِ 

 300.536-300.530الفيدرالية الفقرة من قانون اللوائح  34المادة 
 

ِخدمات ِمن   َيَتَلقَّْون ، الذين ةً نَ سَ  21سنوات إلى   3مر ن عُ التالية على األطفال ذوي اإلعاقات، مِ  الَمعلوماتبق نطَ تَ 
 .د ِ تَ مْ ة أو ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  المُ دَّ تَ مْ دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة المُ ِخالل ُخطَّة الخِ 

 
للواِلَدْين تأديبية مُ اتِ خاذ    نة في حالة يَّ عَ إجراءات وأشكال حماية مُ اتِ خاذ    يحق  الُحكوميَّة إجراءات  نة تجاه يَّ عَ الهيئة 

)ث(، َيِجب على الهيئة الُحكوميَّة تقديم   300.530من قانون اللوائح الفيدرالية في الفقرة  34فًقا للمادة رقم  طفلهما. ووِ 
َبْعَد استبعاد الطِ فل ألكثر من  الِخدمات   الدراسية لمخالفة/  10التَّعليميَّة للطِ فل،  مخالفات قواعد سلوك لأيام في السنة 

 .الطالب
 

  عريفات:تَ 

  ق التعريفات التالية ألهداف هذا الفقرة: بَّ ُتطَ 
في   5أو    4أو    3أو    2أو    1الجداول  ِبُموِجب   أو مادة أخرى تم تعريفها  (ر د ِ خَ مُ )  :نيعْ مادة خاضعة للرقابة تَ  •

 )ت((.  812من قانون الواليات المتحدة  21)ت( من قانون المواد الخاضعة للرقابة )رقم   202الفقرة 
ا  تم حيازتها أو استخدامها قانوني  لمادة التي تاَيَتَضمَّن    ر غير القانوني يعني مادة خاضعة للرقابة، لكنه الد ِ خَ المُ  •
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ِ إشراف مختَ   تَ حْ تَ    لطة سُ   إشراف أيِ    تَ حْ ا تَ تم حيازتها أو استخدامها قانوني  ، أو التي تصرعاية صحية ُمرخَّ   ص 
ةقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات ِبُموِجب   بند آخر في القانون الفيدرالي. ًعا ألي ِ بَ أو تَ  ، الخاصَّ

( في القسم الفرعي األول )خ( ِمَن الفقرة 2الفقرة )ِبُموِجب    طير"ظ "سالح خَ فْ السالح له المعنى الذي يعطيه لَ  •
 في قانون الواليات المتحدة.  18العنوان  َت حْ تَ  930

  1365م الفرعي )د( ِمَن الفقرة  سْ ( في القِ 3الفقرة )ِبُموِجب    إصابة جسدية خطيرة تعنى "إصابة بدنية جسيمة" •
 في قانون الواليات المتحدة.  18العنوان  تَ حْ تَ 
 

  درسة: في المَ ظَّ وَ ة مُ طَ لْ سُ 

ةروف راعاة الظُّ درسة مُ في المَ ظَّ وَ جوز لمُ يَ  ِعْنَد تحديد ما إذا كان التغيير في   ةٍ دَ حالة على حِ  ُكل ِ  على أساس الخاصَّ
يَ -يالتَّعليمالوضع   الفًقا للشُّ ث وِ دُ حْ الذي  التالية  مناسًبا للطِ فل ذي اإلعاقة الذي يخالف قواعد    -بالتأديب   ُمَتَعلِ قةروط 

 . (7) السلوك في المدرسة
 
مِ يَ  اإلعاقة  الطِ فل ذي  استبعاد  المدرسة  لموظفي  وَ جوز  الحالي ِ ْض عه/وَ ْض ن  وَ   عها  تعليمي ٍ ْض إلى  ومُ   ع  ت  قَّ ؤَ بديل 

ذ  خَ تَّ ر الذي تُ دْ بالقَ  ،فةخالَ مُ  ل ِ لكُ  ةٍ رَّ مَ ُكل   أيام دراسية في 10ليس ألكثر من   أو اإليقاف، لكنْ  ،رَ ع آخَ ْض أو وَ  ، بناسِ ومُ 
ة  نَ أيام دراسية متتالية في السَّ   10  لىفيه تلك اإلجراءات مع األطفال بدون إعاقة. وال تزيد االستبعادات اإلضافية ع

نَ  مُ سِ فْ الدراسية  لحوادث  مِ ِص نفَ ها  سُ لة  السُّ ن  دامتلوك )وء  ُتشَ   ما  االستبعادات ال  الوضع  ك ِ تلك  في  تغييًرا   ي ِ التَّعليمل 
 .(8) ( 300.536ِبُموِجب 

 
ر اإلعاقة أدناه(  ظهَ ر اإلعاقة )انظر تحديد مَ ظاهِ ن مَ ظهًرا مِ الب مَ لوك الطُّ ف لقواعد سُ خالِ ف المُ رُّ َص التَّ  نِ كُ إذا لم يَ 

درسة تطبيق اإلجراءات التأديبية  في المَ ظَّ وَ أيام دراسية متتالية، يجوز لمُ   10   علىالتغيير في الوضع التأديبي ِ   وإذا زادَ 
ه َيِجب على  ثناء أنَّ بدون إعاقة، باستِ الذين  ق على األطفال  بَّ ها التي ُتطَ سِ فْ ة نَ دَّ ها وبالمُ سِ فْ للطِ فل ذي اإلعاقة بالطريقة نَ 

حديد  ريق ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  للطِ فل بتَ قوم فَ . يَ (9)ن أدناه في مادة الِخدماتيَّ للطِ فل على النحو الُمبَ المدرسة تقديم ِخدمات  
 . (10)ت لتلك الِخدماتقَّ ؤَ ي المُ التَّعليمع ْض الوَ 

 
طلوب في مادة الِخدمات  ر المَ دْ الل األيام التالية لالستبعاد، تقديم ِخدمات بالقَ َيِجب على الهيئة الُحكوميَّة، في خِ 

 

 الفيدرالية.)أ( من قانون اللوائح  300.530فقرة  34مادة  (7)
 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.1)ب( ) 300.530فقرة  34مادة  (8)
 )ت( من قانون اللوائح الفيدرالية. 300.530فقرة  34مادة  (9)
 )ت( من قانون اللوائح الفيدرالية. 300.530فقرة  34مادة  (10)
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ة  نَ أيام دراسية ِمَن السَّ   10دة  لمُ   الحالي ِ   ي ِ التَّعليمعها  ْض عه/وَ ْض ن وَ بعاد الطِ فل ذي اإلعاقة مِ َبْعَد استِ   ،(11) الواردة أدناه
 ها.سِ فْ الدراسية نَ 

 
 

لألطفال في البرامج الُحكوميَّة لمرحلة    التأديبيُّ بعاد  جوز االستِ ميع األطفال، يَ بالتوافق مع سياسة االنضباط الالزمة لجَ 
الرَّ  َقْبَل  الرَّ   ،ةَض وْ ما  المَ   ،ةَض وْ أو مرحلة  األُ رحَ أو  أولة  فقطالَمرَحلة    ولى  المَ   ،الثانية  اإلدارة  تقرير  ة،  درسيَّ في حالة 

ٍ تَ خأو مُ   ، درسةبالمَ   ي ِ سِ فْ بيب النَّ ر مع الطَّ شاوُ بالتَّ  ق  هناك خطًرا وشيًكا قد ُيلحِ   قلية، أنَّ العَ   ةحَّ ر في مجال الصِ  آخَ   ص 
ل هذه الحالة،  ثْ م. في مِ عْ ها ِمن ِخالل التَّدخُّل والدَّ فُ قْ ها أو وَ لُّ ن حَ كِ مْ ال يُ  ،فينظَّ وَ رين أو المُ الب اآلخَ الطُّ بأضراًرا جسيمة 

جوز  ر الطالب. باإلضافة إلى ذلك، ال يَ أمْ   ي ِ لِ أو وَ   ،درسية التواصل فوًرا مع أحد الواِلَدْينَيِجب على الناظر أو اإلدارة المَ 
لة ما َقْبَل  رحَ بعاد األطفال في البرامج الُحكوميَّة لمَ أيام دراسية للحادثة الواحدة. يجوز استِ   5بعاد الطالب ألكثر من  استِ 
ق ذلك مع سِ تَّ حينما يَ   طْ قَ فَ   ،يوًما أو أكثر  45ة  دَّ الثانية لمُ الَمرَحلة  ولى أو  لة األُ رحَ ضة أو المَ وْ لة الرَّ رحَ ضة أو مَ وْ الرَّ 

 (. 08.01.11أ،13” رقم COMARالقانون الفيدرالي )لوائح قانون ميريالند “
 

 الِخدمات: 

ة،  راسيَّ ة الد ِ نَ أيام دراسية أو أقل في السَّ   10، لمدة  ي الحالي ِ التَّعليمعه  ْض ن وَ د مِ بعَ للطِ فل ذي اإلعاقة الُمستَ   قُّ حِ يَ 
 د بطريقة مماثلة.عَ بْ ُمستَ  ر إعاقاٍت يْ ن غَ ل مِ فْ الُحصول على الِخدمات فقط في حالة تقديم الهيئة الُحكوميَّة ِخدمات لطِ 

 
والذي ال يكون    ، أيام دراسية  10ألكثر من    الحالي ِ   ي ِ التَّعليمعه  ْض ن وَ د مِ بعَ ب على الطِ فل ذي اإلعاقة الُمستَ جِ يَ 

ةة )انظر الظروف  روف خاصَّ ب ظُ بَ د بسَ ر اإلعاقة(، أو اسُتبعِ ظهَ نظر تحديد مَ لوكه ناتًجا عن إعاقته )اسُ  ما    ( الخاصَّ
 : (12)يلي

ين الطِ فل ِمَن االستمرار كِ مْ (، لتَ الَمجاني ِ   الُمناِسب  في َتَلقِ ي الِخدمات التَّعليميَّة )مع إتاحة التَّعليم العامِ   رَّ مِ ستَ يَ   أنْ  .1
  بديالً   اتعليمي    اعً ْض يكون وَ   مكن أنْ الذي يُ ع )ْض الف الوَ اختِ   نَ م مِ غْ على الرَّ   ي العامِ التَّعليمفي المشاركة بالمنهج  

 التَّعليم الَفْرديِ  للطِ فل. دة في ُخطَّة دَّ األهداف الُمحَ  وَ حْ م نَ دُ قَّ ن تحقيق التَّ كين الطِ فل أيًضا مِ مْ (، ولتَ اتً قَّ ؤَ ومُ 
بة  خاطَ صت لمُ والتي ُخصِ   ،عديلهاوتَ  لوكي ِ ا وِخدمات التَّدخُّل السُّ ا وظيفي  ضاء، تقييًما سلوكي  ى، ِعْنَد االقتِ قَّ لَ تَ يَ  أنْ  .2

 ًدا. دَّ جَ مُ  حُدثَ حتى ال يَ  ؛نيفلوك العَ السُّ 
 

عها ْض عه/وَ ْض ن وَ بعاد الطِ فل ذي اإلعاقة مِ ، َبْعَد استِ لَّ أيام دراسية متتالية أو أقَ  10 بعاد الحالي ِ ة االستِ دَّ إذا كانت مُ 
)انظر   ي ِ التَّعليمبعاد تغييًرا في الوضع  االستِ   نْ كُ ها، وإذا لم يَ سِ فْ ة الدراسية نَ نَ أيام دراسية في السَّ   10ة  دَّ لمُ   الحالي ِ   ي ِ التَّعليم

 

 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.2)ب( ) 300.530فقرة  34مادة  (11)
  .( من قانون اللوائح الفيدرالية3)ث( ) 300.530فقرة  34ماده  (12)
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ى الِخدمات المطلوبة  دَ دون مَ سي الطِ فل، ُيحد ِ ر ِ المدرسة، بالتشاور مع واحد على األقل من ُمدَ   فيظَّ وَ التعريف أدناه(، فإن مُ 
حقيق ن تَ ين الطِ فل أيًضا مِ كِ مْ ولتَ   ،عْض الف الوَ اختِ   نَ م مِ غْ على الرَّ   ي العامِ التَّعليملتمكين الطِ فل ِمَن المشاركة في المنهج  

)انظر تغيير   ي ِ التَّعليمع  ْض بعاد تغييًرا في الوَ وإذا كان االستِ   دة في ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  للطِ فل.دَّ األهداف الُمحَ   وَ حْ م نَ دُّ قَ التَّ 
االستِ بَ بسَ   ي ِ التَّعليمع  ْض الوَ  التأديبي ِ ب  فَ (،  بعاد  الِخدمات  َيِجب على  تحديد  الَفْرديِ   التَّعليم  لتَ الُمناِسبريق ُخطَّة  ين  كِ مْ ة 

  ا عً ْض كون وَ يَ   ن أنْ كِ الذي ُيمْ ع )ْض الف الوَ اختِ   نَ م مِ غْ على الرَّ   ،العامِ   ي ِ التَّعليمج  نهَ كة في المَ شارَ ن استمرار المُ الطِ فل مِ 
 التَّعليم الَفْرديِ  للطِ فل. دة في ُخطَّة دَّ األهداف الُمحَ  وَ حْ م نَ دُّ قَ ن تحقيق التَّ ين الطِ فل أيًضا مِ كِ مْ تَ (، ولِ اتً قَّ ؤَ ومُ  بدياًل  اتعليمي  

 َتْحديد َمظَهر اإلعاقة: 

ريق  لوك، َيِجب على الواِلَدْين وفَ لقواعد السُّ   فةٍ خالَ ب مُ بَ بسَ   ي ِ التَّعليمع  ْض قرار لتغيير الوَ   أيام دراسية أليِ    10الل  خِ في  
َلة بالمَ   الَمعلومات ُكلَّ  ن ُيراجعواأ  ،ريق ُخطَّة التَّعليم الَفْردي ِ وفَ  ،دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة ُخطَّة الخِ    فِ  لَ وضوع في مَ وثيقة الصِ 

الَفرديَّةالطِ فل، بما في ذلك ُخطَّة الخِ  التَّعليم الَفْردي ِ   ،دمة اأُلَسريَّة  بالطِ فل، وأي ِ يْ تَ الخاصَّ   ،أو ُخطَّة  ظات ِمَن الحَ مُ   ن 
 قاش: الن ِ  لُّ حَ لوك مَ أعطاها الوالدان، وذلك لتحديد ما إذا كان السُّ وضوع لة بالمَ ِص تَّ علومات مُ مَ  وأي ِ  ،سر ِ الُمدَ 

 رة وأساسية بإعاقة الطِ فل. باشِ أو له عالقة مُ  ،بٍ بَ بسَ  •
أو ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ     ،دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّةل الهيئة الُحكوميَّة في تطبيق ُخطَّة الخِ شَ رة لفَ باشِ أو النتيجة المُ  •

 .(13)ن بالطِ فليْ تَ الخاصَّ 
 

لوك السُّ   سيتم تحديد أنَّ فتان على الوضع،  قَ بِ نطَ ن مُ يْ ن السابقتَ يْ ِمَن العبارتَ   اأي    إذا قرر فريق ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  أنَّ 
 .(14) ن مظاهر إعاقة الطِ فلهو مظهر مِ 
ل هيئة شَ لفَ   مباشرةً   قاش كان نتيجةً الن ِ   ل ِ حَ لوك الطِ فل مَ سُ   الَفْرديِ  أنَّ ر فريق ُخطَّة التَّعليم  رَّ إلى ذلك، إذا قَ   وإضافةً 

جة تدابير فورية لمعالَ اتِ خاذ    ه َيِجب على هيئة التَّعليم المحليةالتَّعليم المحلية في تنفيذ ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  للطِ فل، فإنَّ 
 . (15)صور هذهالقُ  هِ جُ وْ أَ 

أو فريق ُخطَّة    ،دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّةَيِجب على فريق ُخطَّة الخِ ر إعاقة الطِ فل،  ظاهِ ن مَ ظهًرا مِ السلوك مَ إذا كان  
 :(16)التَّعليم الَفْردي ِ 
لت عَ الهيئة الُحكوميَّة قد فَ   نِ كُ لوكي للطِ فل، إذا لم تَ لوك الوظيفي وتنفيذ ُخطَّة التَّدخُّل السُّ إجراء تقييم السُّ إمَّا   •

ل السُّ لُ بْ ن قَ ذلك مِ   للطِ فل.  لوكي ِ ، وتنفيذ ُخطَّة التَّدخُّ
ب  سَ ل هذه الُخطَّة، وتعديلها حَ عْ ها بالفِ يْ دَ ه/لَ يْ دَ للطِ فل إذا كان/كانت لَ   لوكي ِ عة ُخطَّة التَّدخُّل السُّ راجَ مُ وإمَّا   •

 

 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.1)ح( ) 300.530فقرة  34مادة  (13)
   ( من قانون اللوائح الفيدرالية.2( )1)ح( ) 300.530فقرة  34مادة  (14)
 الفيدرالية.( من قانون اللوائح 2)ح( ) 300.530فقرة  34مادة  (15)
 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.1)خ( ) 300.530فقرة  34مادة  (16)
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 . (17)ة السلوكجَ عالَ رورة لمُ الضَّ 
ق الوالدان والهيئة الُحكوميَّة فَ لها منه، إال إذا اتَّ ْص له/فَ ْص الذي تم فَ   ي ِ التَّعليمع  ْض إعادة الطِ فل إلى الوَ وإمَّا   •

الوَ  التَّدخُّل السُّ كفقرة مِ   ي ِ التَّعليمع  ْض على تغيير  باستِ   لوكي ِ ن تعديل ُخطَّة  بعاد  ثناء إذا كان استِ للطِ فل، 
 . (18)طيرةٍ حة أو إصابات جسدية خَ األسلِ  رات أوِ د ِ خَ ب المُ بَ ت بسَ قَّ ؤَ بديل ومُ  ع تعليمي ٍ ْض الطِ فل إلى وَ 

 

 وف خاصة:رُ ظُ 

ِ غَ بِ   ،ا يوًما دراسي    45ت لمدة تصل إلى  قَّ ؤَ بديل ومُ   ع تعليمي ٍ ْض فل إلى وَ ل طِ قْ درسة نَ في المَ ظَّ وَ جوز لمُ يَ  ظر  النَّ   ض 
 الطِ فل، في الحاالت التي يكون فيها الطِ فل: ن مظاهر إعاقة ر مِ هَ ظْ ه مَ عما إذا كان السلوك قد تم تحديده على أنَّ 

  ، درسة، أو إلى نشاط مدرسي ٍ ى المَ نَ بْ ، أو في مَ ، أو فيهاأو يمتلكه في الطريق إلى المدرسة ،ل سالًحاحمِ يَ  •
 . (19)لطة القضائية للوالية أو الهيئة الُحكوميَّة المحليةيقع في نطاق السُّ أو فيه، 

  في   ج لبيعها،قابة أو يرو ِ عة للرَّ د، أو يبيع مادة خاِض ْص يسَتعِملها عن قَ يمتلك عقاقير غير مشروعة أو   •
لطة القضائية  في المدرسة، أو في مبنى المدرسة، أو في نشاط مدرسي يقع في نطاق السُّ   ُوجودهأثناء  

 .(20)للوالية أو الهيئة الُحكوميَّة المحلية
ى المدرسة، أو في  نَ بْ ه في مدرسة، أو في مَ وجودأثناء في ر ب في إصابة جسدية خطيرة لشخص آخَ بَّ سَ تَ  •

 . (21)لمحليةالية أو الهيئة الُحكوميَّة الطة القضائية للوِ يقع في نطاق السُّ  نشاط مدرسي ٍ 
 

فَ د ِ حَ يُ  الوَ د  الَفْرديِ   التَّعليم  القَّ ؤَ البديل والمُ   يَّ التَّعليمع  ْض ريق ُخطَّة  ي، التَّعليمبتغيير الوضع    ُمَتَعلِ قةت لالستبعادات 
ةروف لطة اإلضافية والظُّ نود الفرعية للسُّ البُ ِبُموِجب  خرى واالستبعادات األُ   .الخاصَّ

 

 : ي ِ التَّعليمع ْض تغيير الوَ 

 ع إذا: ْض ث تغيير في الوَ حدُ للطِ فل، يَ  الحالي ِ  ي ِ التَّعليمإعاقة ِمَن الوضع  فل ذيل طِ قْ غراض نَ أِل 
 . أيام دراسية متتالية في العام الدراسي ِ  10اسُتبعد ألكثر من  •
أيام دراسية في العام    10  علىبعاد  ب زيادة االستِ بَ ًطا بسَ مَ ل نَ ك ِ شَ بعاد التي تُ ات االستِ رَّ ن مَ لة مِ سِ لْ سِ ض لِ َتَعرَّ  •

ت إلى  السابقة التي أدَّ لوك الطِ فل في الحوادث  كبير لسُ   د ٍ شابه إلى حَ لوك الطِ فل مُ سُ  ب أنَّ بَ أو بسَ   ،الدراسي ِ 

 

  ( من قانون اللوائح الفيدرالية.2)خ( ) 300.530فقرة  34مادة  (17)
 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.1( )ح)  300.530فقرة  34مادة  (18)
  اللوائح الفيدرالية.( من قانون 2) (1)  (ح)  300.530فقرة  34مادة  (19)
 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.2) (ح( 300.530فقرة  34مادة  (20)
 .( من قانون اللوائح الفيدرالية1( )خ)  300.530فقرة  34مادة  (21)
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  قت اإلجمالي ِ بعاد، والوَ عملية استِ   ُكل ِ   ةدَّ ول مُ طُ   لَ ثْ مِ   ،ب عوامل إضافيةبَ بعاد، وبسَ ن عمليات االستِ لة مِ سِ لْ سِ 
 .ضعْ ن بَ مِ َبْعِضها ة عمليات االستبعاد دَّ ب مُ رْ دى قُ بعاد الطِ فل، ومَ الذي تم فيه استِ 

ي. التَّعليمل تغييًرا في الوضع ما إذا كان نمط االستبعاد يشك ِ  دةٍ حالة على حِ  ُكل ِ  الُحكوميَّة على أساسد الهيئة د ِ حَ تُ 
فل ألكثر بعد طِ واإلجراءات القضائية. ِعنَدما ُيستَ   ،ذةخَ تَّ راجعة ِمن ِخالل اإلجراءات القانونية المُ يخضع هذا القرار للمُ 

ال،    ن مظاهر اإلعاقة أومِ   اظهرً لوك مَ سواء كان السُّ   ،يالتَّعليمير في الوضع  أيام دراسية، يؤدي ذلك إلى تغي  10من  
أو إصابة جسدية خطيرة،    ،أو األسلحة   ،راتد ِ خَ ب المُ بَ ت بسَ قَّ ؤَ مُ   وأبديل    ع تعليمي ٍ ْض ل الطِ فل إلى وَ قْ أو ِعنَدما يتم نَ 

م من  غْ على الرَّ   ،ينها ِمَن االستمرار في المشاركة في مناهج التَّعليم العامِ كِ مْ تَ   /ينهكِ مْ يستمر الطِ فل في َتَلقِ ي الِخدمات لتَ 
ِ دَّ حَ تحقيق األهداف المُ  وَ حْ م نَ دُّ قَ خرى والتَّ وجوده في بيئة أُ  ى الطِ فل  قَّ لَ تَ يَ  أنْ َيِجب  به. دة في ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  الخاص 

ل السُّ ا وظيفي  ضاء، تقييًما سلوكي  االقتِ   َب سَ أيًضا، حَ    ؛ لوكي ِ جة االنتهاك السُّ عالَ مة لمُ مَّ َص لوكي والتعديالت المُ ا وِخدمات التَّدخُّ
 ة والموقع الذي سيتم تقديم الِخدمات فيه. الُمناِسبد فريق ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  الِخدمات حد ِ حتى ال يتكرر. يُ 

 

 ة: ئناف اإلجراءات التأديبيَّ استِ 

أو مع أي قرار يتعلق بالوضع  ،ق بتحديد مظهر اإلعاقةل ِ عَ تَ إذا كان والدا الطِ فل ذي اإلعاقة ال يتفقان مع القرار المُ 
ذة إلى مكتب  خَ تَّ جوز للواِلَدْين تقديم شكوى بعدم تحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ ألسباب تأديبية، يَ   ؛يالتَّعليم

للطِ فل    الحالي ِ   ي ِ عليمالتَّ ع  ْض اإلبقاء على الوَ   ، إذا رأت الهيئة الُحكوميَّة أنَّ (22) جلسات االستماع اإلدارية والهيئة الُحكوميَّة
جوز للهيئة الُحكوميَّة تقديم شكوى قانونية إلى  يَ ، أو أطفال آخرين، ي إلى إصابة الطِ فلح بشكل كبير أن يؤد ِ جَّ رَ ِمَن المُ 

 كتب الجلسات اإلدارية والواِلَدْين.مَ 
ساطة، ِعْنَد  أو استخدام عملية الوَ   ، التَّسويةتماع  ا عن اجق الوالدان وهيئة التَّعليم المحلية على التنازل كتابي  فِ تَّ إذا لم يَ 

الفقرة،ِبُموِجب    ماعب جلسة استِ لَ طَ  َتَلقِ ي إخطارٍ عقد اجتماع تسوية في غُ َيِجب    هذا  أيام من  كوى ب  ضون سبعة    الشَّ
  َتَسلُّمِ يوًما من تاريخ  15ضون ن في غُ يْ فَ رَ رضي الطَّ لة بما يُ شكِ المُ  لُّ ما لم يتم حَ  ،القانونية، وقد تستمر جلسة االستماع

كوى  القانونية.  الشَّ
 

القانون اإلداري بإجراء جَ  القانونية    ماعِ لسة استِ يقوم قاضي  بمُ الُمتََّخَذةاإلجراءات  ماع فيما  لسة استِ ب جَ لَ د طَ رَّ جَ . 
)ت(    300.532فقرة    34مع مادة    قةً ومتوافِ   ماع عاجلةً لسة االستِ أن تكون جَ َيِجب    قرارات تم اتخاذها أعاله،  يتعلق بأي ِ 

كوىا من تاريخ تقديم  يوًما دراسي    20ضون  ماع في غُ لسة االستِ عقد جَ أن تُ َيِجب    من قانون اللوائح الفيدرالية. القانونية،   الشَّ
 لسة االستماع.  أيام دراسية َبْعَد جَ  10قرار في غضون  اتِ خاذ  ماعوَيِجب على ضابط االستِ 

 
 

 

 .( من قانون اللوائح الفيدرالية2( )خ)  300.530فقرة  34مادة  (22)
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 : داري ِ ، يجوز لقاضي القانون اإلئناف تأديبي ٍ قرار في استِ اتِ خاذ  دَ نْ عِ 
 دت منه.عِ د/اسُتبْ عِ الذي اسُتبْ  ي ِ التَّعليمع ْض إعادة الطِ فل إلى الوَ  •
  ، ايوًما دراسي   45 لىة ال تزيد عدَّ ب لمُ ناسِ ت ومُ قَّ ؤَ بديل مُ  ع تعليمي ٍ ْض ي إلى وَ التَّعليمع الطِ فل ْض ب تغيير وَ لَ طَ  •

  ل كبير أنْ كْ ل بشَ مَ حتَ للطِ فل ِمَن المُ   الحالي ِ   ي ِ التَّعليمع  ْض اإلبقاء على الوَ   إذا قرر قاضي القانون اإلداري أنَّ 
 ي إلى إصابة الطِ فل أو أطفال آخرين. يؤد ِ 

ق مع مادة  فِ تَّ ئناف بما يَ لالستِ   الفقرة، قابل  هلة تخضع لهذخاذه بشأن جلسة استماع قانونية ُمعجَّ قرار يتم ات ِ   أيُّ  •
 . (23)من قانون اللوائح الفيدرالية 514.300فقرة  34
 

ع  ْض إعادة الطِ فل إلى الوَ  ة أنَّ حليَّ أعضاء هيئة التَّعليم المَ  ىذكورة أعاله، إذا رأكرار اإلجراءات المَ ن تَ مكِ يُ  ملحوظة:
 . (24) ى إصابة الطِ فل أو أطفال آخريني إلد ِ ؤَ يُ  كبير أنْ ل كْ ل بشَ مَ حتَ ِمَن المُ  األساسي ِ  ي ِ التَّعليم
ِمَن الواِلَدْين أو الهيئة الُحكوميَّة،    أيٍ    لِ بَ ن قِ ذة، مِ خَ تَّ م تحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ دَ كوى بعَ ب شَ لَ طَ   دَ نْ عِ 

أو حتى انتهاء الفترة الزمنية   ،انتظاًرا لقرار قاضي القانون اإلداري   ؛تقَّ ؤَ ي البديل والمُ التَّعليمع  ْض يظل الطِ فل في الوَ 
 الف ذلك. الوالدان والهيئة الُحكوميَّة على خِ ق فِ تَّ اًل، ما لم يَ ا(، أيهما يأتي أوَّ يوًما دراسي   45  لىمة )ال تزيد عدَّ قَ المُ 

 

 د األهلية:دَّ حَ مُ  رُ يْ الطِ فل غَ 

 ِ ن مبدأ أو قاعدة مِ   لوك ينتهك أيَّ طوا في سُ والذين تورَّ   ،يحق لألطفال الذين لم يتم تحديد أهليتهم للتعليم الخاص 
الطِ فل لديه إعاقة   كانت الهيئة الُحكوميَّة على معرفة بأنَّ مة، إذا دَّ ِمَن الحمايات الُمقَ  ن أي ٍ أن يستفيدوا مِ  ،لوكقواعد السُّ 

 لوك. َقْبَل حدوث السُّ 
 

 إذا: ى إلى اإلجراء التأديبي ِ لوك الذي أدَّ قوع السُّ عرفة َقْبَل وُ تكون الهيئة الُحكوميَّة على مَ 
ٍ فلهما بحاجة إلى تعليم طِ  أنَّ ِمن ا، تابي  هما كِ قِ لَ الوالدان عن قَ  رَ بَّ عَ  • ن ِخدمات، وذلك وما يرتبط به مِ  ،خاص 

 س الطِ فل. ر ِ دَ أو لمُ  ،في الهيئة الُحكوميَّة أو إشرافي ٍ  ف إداري ٍ ظَّ وَ لمُ 
 .الوالدان التَّقييم بَ لَ طَ  •
بالمَ ظَّ وَ أو مُ   ، س الطِ فلر ِ دَ مُ   رَ بَّ عَ  • تِ دَّ حَ درسة عن قلقهما بشكل مُ ف آخر  نَ د  واضح على    لوكي ٍ سُ   طٍ مَ جاه 

ِ الطِ فل، وذلك بشَ   آخر في الهيئة الُحكوميَّة.  ف إشرافي ٍ ظَّ وَ أو مُ  ،كل مباشر إلى مدير التَّعليم الخاص 
 

 

 .اللوائح الفيدرالية( من قانون 3( )خ)  300.530فقرة  34مادة  (23)
 .( من قانون اللوائح الفيدراليةأ) 300.532فقرة  34مادة  (24)
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 عرفة إذا: الهيئة الُحكوميَّة على مَ  دُّ ال ُتعَ 
 فلهما. ماح للهيئة الُحكوميَّة بتقييم طِ ض الوالدان السَّ فَ رَ  •
ِ ماح للهيئة ض الوالدان السَّ فَ رَ  •  . الُحكوميَّة بتقديم ِخدمات التَّعليم الخاص 
أنَّ  • وتقرر  الطِ فل  تقييم  طفاًل   -هاأنَّ -  هتم  إعاقة  ليس  االحتياجات  ِبُموِجب    ،ذا  ذوي  األفراد  تعليم  قانون 

ة  . الخاصَّ
 

إلجراءات ل، فقد يخضع الطِ فل  إجراء تأديبي ٍ اتِ خاذ    الطِ فل لديه إعاقة َقْبلَ   لم بأنَّ إذا لم تكن الهيئة الُحكوميَّة على عِ 
 لوكيات مماثلة. ر عنه سُ صدُ الذي يَ  ،إعاقة الذي بدون  التي يخضع لها الطِ فلَنْفِسها التأديبية 

 
ب  جِ يَ ا إلجراءات تأديبية، ني الذي يخضع فيه طفلهممَ الل اإلطار الزَّ خِ في ًبا إلجراء تقييم، لَ م أحد الواِلَدْين طَ دَّ إذا قَ 

 درسة. لطات المَ ده سُ حد ِ الذي تُ  ي ِ التَّعليمقى الطِ فل في الوضع بْ عجيل التَّقييم. في انتظار النتائج، يَ يتم تَ  أنْ 
تَ  تم  أنَّ إذا  الطِ فل على  مِ ه طِ حديد  و فل  الُحكوميَّة  الهيئة  تقييم  بناًء على  اإلعاقة،  ِمَن  دَّ قَ المُ   الَمعلوماتن ذوي  مة 

ِ وميَّة تَ َيِجب على الهيئة الُحك الواِلَدْين،   مانات اإلجرائية    ، وما يرتبط به من ِخدمات  قديم التَّعليم الخاص  وتطبيق جميع الضَّ
 بانضباط األطفال ذوي اإلعاقات.  ُمَتَعلِ قةال

 ، واإلجراء بواسطتهما: لطات القضائيةطبيق القانون والسُّ اإلحالة إلى تَ 

ةمنع قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  ال يَ  ة  صَّ ختَ لطات المُ الهيئات الُحكوميَّة ِمَن اإلبالغ عن جريمة للسُّ   الخاصَّ
الية على  وقانون الوِ   سة مسؤولياتها في تطبيق القانون االتحادي ِ مارَ لطات القضائية مُ طبيق القانون. ُيمكن للسُّ هات تَ وجِ 

ت  نمِ   خٍ سَ قديم نُ ريمة، تَ بالغ عن جَ كالة، ِعْنَد اإلوِ   إعاقة. َيِجب على أي ِ   فل ذوالجرائم التي يرتكبها طِ  التَّعليم    ِسِجالَّ
 ِ تو   الخاص  ِجالَّ صوصية والُحقوق التَّعليميَّة سمح به قانون الخُ الذي يَ   د ِ ة إلى الحَ صَّ ختَ لطات المُ التأديبية للطِ فل إلى السُّ   السِ 

 سرة.لألُ 
 

ةدارس جانب أحد الواِلَدْين في المَ وضع األطفال من  على    الخاصَّ
 قة الدولة فَ نَ 

 د رِ نفَ ُخطَّة التَّعليم المُ 
 من قانون اللوائح الفيدرالية  300.148فقرة  34مادة 

 
ةال ُيلزم قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات   صاريف تعليم الطِ فل ذي اإلعاقة في  الهيئة الُحكوميَّة بدفع مَ   الخاصَّ

ِ مَّ َض تَ ة وما يَ درسة خاصَّ مَ  ن ِخدمات، وذلك إذا قامت الهيئة  ط به مِ بِ رتَ وما يَ   نه ِمَن التَّدخُّل الُمَبكِ ر أو التَّعليم الخاص 

 ة.  درسة خاصَّ مَ ب ماواختار أحد الواِلَدْين إلحاق طفله ، الَمجاني ِ  الُمناِسب الُحكوميَّة بإتاحة التَّعليم العامِ 
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ةدارس  بالمَ   حقينلتَ عداد األطفال المُ ن تِ مْ الهيئة الُحكوميَّة الطِ فل ِض   مُّ للوائح الفيدرالية ستُض فًقا  وِ   ولكنْ  بواسطة   الخاصَّ
وُ  حالة  وفي  خِ أبويهم،  بَ جود  بخُ   نَ يْ الف  الُحكوميَّة  الهيئة  وتلك  العامِ اآلباء  التَّعليم  إتاحة    الَمجاني ِ   الُمناِسب  صوص 

كوىإلجراءات    الطََّرَفْين  ع كاِل خَض يَ   أنْ َيِجب    المادية،ولية  والمسؤ  ذة، خَ تَّ م تحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ دَ بعَ   الشَّ
ةفًقا لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  وِ  جوع إلى "حل  رجى الرُّ بخصوص هذه النقطة يُ   الَمعلومات. للمزيد ِمَن  الخاصَّ

 الخالفات". 
 

  قَ حَ لْ لطة الهيئة الُحكوميَّة، ثم أَ سُ   تَ حْ ا وما يرتبط به من ِخدمات تَ ى طفل ذو إعاقة تعليًما خاص  قَّ لَ ق أن تَ إذا سب
ةثانوية للحاالت  َمدرسة  أو    ،درسة ابتدائيةأو مَ   ،ةَض وْ الوالدان طفلهما في حضانة ما َقْبَل الرَّ  ون ُمواَفقة الهيئة دُ   ، الخاصَّ

الهيئة الُحكوميَّة    ن ِقَبلِ تعويض الواِلَدْين مِ   ،أو قاضي المحكمة اإلدارية  ،حكمةر المَ ر ِ قد ُتقَ ف،  أو إحالتها  ولةؤ الُحكوميَّة المس 
  التَّعليم العامَّ   حِ تِ الهيئة الُحكوميَّة لم تُ   مة اإلدارية أنَّ حكَ مة أو قاضي المَ حكَ إذا اكتشفت المَ   ، تلك  اعن تكاليف إلحاقهم

ِ   َقْبَل تسجيله، وأنَّ   الُمناِسبت  قْ لطِ فل في الوَ ل  الَمجانيَّ   الُمناِسب قاضي    دَ جِ يَ   ن أنْ كِ مْ ًبا. يُ ناسِ كان مُ   إلحاقه بالتَّعليم الخاص 
الية  بمعايير الوِ    لم يفِ ، حتى إنْ ناِسبه الوالدان للطِ فل مُ دَ دَّ الذي حَ   يَّ التَّعليمع  ْض الوَ   مة أنَّ حكَ القانون اإلداري أو المَ 

 م ِمَن الهيئات الُحكوميَّة.دَّ على التَّعليم الُمقَ  قبِ طَ نْ التي تَ 
 

 : عويض المادي ِ وط التَّ رُ شُ 

 إذا: عويض الماديَّ ضا التَّ فُ رْ ضا أو يَ ف ِ خَ يُ  أنْ  مة أو قاضي القانون اإلداري ِ حكَ جوز للمَ يَ 
الُحكوميَّة، بإخبار ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  ل أطفالهم ِمَن المدارس قْ ضوره َقْبَل نَ اجتماع تم حُ  رِ اآلباء في آخِ  ِمقُ لم يَ  •

، بما في ذلك الَمجاني ِ  الُمناِسب ح ِمَن الهيئة الُحكوميَّة لتوفير التَّعليم العامِ رَ قتَ المُ  ي ِ التَّعليمع ْض هم للوَ ِض فْ رَ  لَ وْ حَ 
 الدولة. ة على نفقة درسة خاصَّ تهم في تسجيل الطِ فل في مَ يَّ توضيح مخاوفهم ونِ 

في كومية  جاه إلحاق أبنائهم بهيئة حُ فهم تِ اوِ خَ ل أبنائهم أو مَ قْ هم في نَ تَ يَّ ًحا نِ ضِ  وَ ا مُ اآلباء إخطاًرا خطي    ِمد ِ قَ لم يُ  •
الهم ِمَن المدرسة طفأل  قْ أيام العمل التي تأتي في أيام اإلجازات( َقْبَل نَ   نةً م ِ َض تَ )مُ   ل ِ ل على األقَ مَ أيام عَ   10الل  خِ 

 الُحكوميَّة. 
ن للطِ فل ِمَن المدارس  يْ دَ بعاد الوالِ استِ   لَ بْ ق، وقَ بَ سْ المُ   تابي ِ ت الهيئة الُحكوميَّة اآلباء ِمن ِخالل اإلخطار الكِ غَ إذا أبلَ  •

 .اآلباء الطِ فل للتقييم رِ للتقييم( ولم ُيحِض  ي ٍ قِ نطِ ومَ  ُمناِسبٍ  ضٍ رَ الطِ فل )مع بيان غَ ها في تقييم تَ بَ غْ الُحكوميَّة، رَ 
 فات اآلباء.رُّ َص ة تَ يَّ قِ نطِ م مَ دَ بعَ  كم قضائي ٍ اًء على حُ نَ بِ  •

 
 
 
 

ها  حِ نْ ض مَ فْ تخفيضها أو رَ لن يتم    عويض المادي ِ فة التَّ كلِ تَ   ذكورة أعاله، فإنَّ اإلخطار المَ   ُمتَطلَّباتن  م مِ غْ لى الرَّ عَ و 
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 م تقديم اآلباء لهذا اإلخطار إذا: دَ ب عَ بَ بسَ 
 ن تقديم اإلخطار. ت الهيئة الُحكوميَّة اآلباء مِ عَ نَ مَ  •
ةقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  ُمتَطلَّباتفي با يَ تابي  م َتَلقِ ي اآلباء إخطاًرا كِ دَ عَ  •  ذكورة أعاله.المَ  الخاصَّ
 . للطِ فل دي ٍ سَ ر جَ رَ ي إلى َض د ِ ؤَ اإلخطار ستُ  ُمتَطلَّباتة يَ لبِ كانت تَ  •

 
قديم م تَ دَ ب عَ بَ ضه بسَ فْ أو رَ   عويض المادي ِ ض التَّ فْ م خَ دَ عَ   -مة أو قاضي القانون اإلداري حكَ فًقا لتقدير المَ وِ - جوز  يَ وَ 

 هذا اإلخطار إذا: الواِلَدْين 
 .نجليزيةغة اإلتابة باللُّ الكِ ن طيعاستَ وال يَ  ،نيْ يَّ م ِ دان أُ كان الوالِ  •
 ديد للطِ فل. شَ  عالي ٍ ر انفِ رَ ي إلى َض د ِ ؤَ ح أعاله ستُ ضَّ وَ اإلخطار كما هو مُ  ُمتَطلَّباتية لبِ كانت تَ  •

 

 شد الرُّ   ن ِ ل ُحقوق الواِلَدْين في ِس قْ نَ 
 رد نفَ ُخطَّة التَّعليم المُ 

 الفيدرالية من قانون اللوائح   300.520فقرة  34مادة 
 

ةن ذوي االحتياجات  مِ   اطفالهمل ُحقوق الواِلَدْين إلى أقْ الية ماريالند، ال يتم نَ في وِ  شد،  الرُّ   نَّ سِ ِعْنَد بلوغهم    الخاصَّ
 دة. دَّ حَ روف مُ  في ظُ إالَّ 

 
ًعا لقانون بَ منوحة للواِلَدْين تَ الُحقوق المَ   ُكل ِ   حدودة، يتم تحويلروف المَ ض الظُّ عْ الية ماريالند، في بَ ب قانون وِ وجِ بمُ 

ةتعليم األفراد ذوي االحتياجات   كم  ، إذا لم يتم الحُ ةً نَ سَ   18قل ِعْنَد بلوغ الطِ فل سن  اإلعاقة. يتم هذا النَّ   للطِ فل ذي  الخاصَّ
 فيد بما يلي:وكان هناك وثائق تُ  ،اليةقانون الوِ ِبُموِجب  ه فاقد لألهليةعلى الطِ فل بأنَّ 

 ديل. بَ   دٍ عيين والِ ن تَ اًل مِ دَ بَ   ،قال ُحقوق الواِلَدْين إليهب انتِ لَ م الطِ فل بطَ دَّ قَ تَ ليهم، فيَ إف  رُّ عَ م التَّ دَ اِلَدْين أو عَ ياب الو غِ  •
ةحلة التَّعليميَّة  أثناء الر ِ في  ذة  خَ تَّ ِمَن القرارات المُ   شاركة اآلباء في أي ٍ م مُ دَ عَ  • الت  حاوَ بالطِ فل، وذلك َبْعَد مُ   الخاصَّ

 عوام السابقة.الل األخِ في الهيئة الُحكوميَّة إلشراك الواِلَدْين  لِ ن ِقبَ ة مِ كثير 
ةملية التَّعليميَّة بط بالعَ رتَ قرار مُ  أي ِ اتِ خاذ  كة فيشارَ ن المُ الوالَديْ ض فْ رَ  •  ًعا.ًضا قاطِ فْ رَ  الخاصَّ
استِ دَ عَ  • المُ الوالَديْ طاعة  م  فيشارَ ن  مُ   أي ِ اتِ خاذ    كة  بالعَ رتَ قرار  التَّعليميَّة  بط  ةملية  إقامتهمبَ بسَ   ؛الخاصَّ في   اب 

هما،  يْ لَ أو كِ  هما،ز أحدجْ أو عَ  ،طير ض خَ رَ ب مَ بَ بسَ  ؛فةلِ ختَ عاية المُ سات الر ِ سَّ ؤَ أو في مُ  ،ة طويلةدَّ شفى لمُ ستَ المُ 
 الطِ فل. إلى  ل الُحقوق قْ دان على نَ الوالِ  قَ وقد وافَ 

 
ةبط بالعملية التَّعليميَّة  رتَ قرار مُ   أي ِ اتِ خاذ    كة فيشارَ ن المُ يْ طاعة الوالدَ م استِ دَ عَ  • ة ريَّ هْ روف قَ ب ظُ بَ بسَ   ؛الخاصَّ

 ل الُحقوق إلى الطِ فل.  قْ دان على نَ الوالِ  قَ تهما، وقد وافَ رَ خارجة عن سيطَ 
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 . ، أو َتْحَت ِوصايتهاعاية أي هيئة حكومية أخرى رِ  تَ حْ ج تَ رِ ندَ ه وال يَ يْ ل أبوَ نزِ إذا كان الطِ فل ال يعيش في مَ  •
 

ةاالحتياجات    دا الطِ فل ذيوالِ   قْ إذا لم يوافِ  ،  ةً نَ سَ   18  ِسنَّ  ل الُحقوق له ِعْنَد بلوغهقْ ، على نَ اقيم معهمالذي يُ ،  الخاصَّ
َيِجب   لتحديد ما إذا كان ؛ع شكوى قانونيةفْ ن رَ يْ فَ رَ ِمَن الطَّ  ألي ٍ جوز ، يَ الواليةقانون ِبُموِجب  ة الطِ فلم أهليَّ دَ م بعَ ولم ُيحكَ 

 . أو ال ل الُحقوق قْ نَ 
 

ةاالحتياجات   الطِ فل ذاأنَّ  في حال  أنْ َيِجب  الية،وقانون الوِ  ،وائح والقوانين الفيدراليةفًقا للَّ وِ  ،ديلبَ  د  له والِ يمث ِ  الخاصَّ
ديل. د البَ ِمَن الطِ فل والوالِ   ل ٍ الية، لكُ وقوانين الوِ   ،وائح الفيدراليةالقوانين واللَّ ِبُموِجب    ،ي ٍ ط ِ إخطار خَ   الُحكوميَّة أيَّ م الهيئة  د ِ قَ تُ 

ةقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  ِبُموِجب    ديل، د البَ خرى الممنوحة للوالِ ل جميع الُحقوق األُ قْ نَ   بُ جِ ويَ  ، إلى  الخاصَّ
 انتقال الُحقوق.ب الطِ فل لَ وطَ  ، الواليةقانون ِبُموِجب  ة الطِ فلم أهليَّ دَ م بعَ إذا لم ُيحكَ  ،الطِ فل

 

 الفات الخِ  لُّ حَ 
 دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة رد وُخطَّة الخِ نفَ ُخطَّة التَّعليم المُ 
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التَّدخُّل الُمَبكِ ر    لَ وْ ِمَن اآلباء والهيئات الُحكوميَّة لحل الخالفات حَ   ات التالية األساليب المتاحة لُكل ٍ جراءح اإلوضِ  تُ 

 ِ االختيارات المتاحة الوساطة،  َتَتَضمَّن    وما يرتبط به من ِخدمات للطِ فل، بما في ذلك أهلية الطِ فل.  ،وُخطَّة التَّعليم الخاص 
 . الُمتََّخَذةم بشكوى للوالية، والنظر في شكوى عدم تحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية دُّ قَ التَّ 

 

 الوساطة:

الطِ فل ذي   يِ دَ ل والِ ن ِقبَ ت مِ قْ وَ   جوء إليه في أي ِ ن اللُّ كِ مْ الف، ويُ أطراف الخِ   ل ِ تاح لكُ مُ   عي  وُّ الوساطة هي إجراء تطَ 
ةاالحتياجات   ن  الفقرة ب مِ   لَ وْ خالف يدور حَ   أي ِ   ل ِ ض حَ رَ بغَ   ؛ ولة عن تعليم الطِ فلأو الهيئة الُحكوميَّة المسؤ   الخاصَّ

ةقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات   كوىل المسائل الناجمة َقْبَل رفع  شمَ ا يَ مَّ مِ   ،الخاصَّ ساطة  خدام الوَ ن استِ كِ مْ . يُ (25)الشَّ
 .(26)بواسطة اآلباء أو الهيئة الُحكوميَّة

  لَ وْ دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة حَ د وُخطَّة الخِ رِ نفَ أثناء اجتماعه مع فريق ُخطَّة التَّعليم المُ في  ر الطِ فل  أمْ   يُّ لِ ق وَ فِ تَّ إذا لم يَ 
ةالتَّعليم لذوي االحتياجات  ِخدمات   المُ جَّ وَ سيتَ فَ فرة للطِ فل،  اتو المُ   الخاصَّ التَّعليم  دمة د وُخطَّة الخِ رِ نفَ ب على فريق ُخطَّة 

 

 ( من قانون اللوائح الفيدرالية.1( )1)ب( ) 300,506فقرة  34مادة  (25)
 )أ( من قانون اللوائح الفيدرالية. 303,431فقرة  34مادة  (26)
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 : -بسيطة وواضحة غةً مة لُ خدِ ستَ مُ -الواِلَدْين بما يلي  دَّ مِ اأُلَسريَّة الَفرديَّة أن تُ 
 ساطة. ب الوَ لَ الواِلَدْين في طَ  ق ِ لحَ  اي  ط ِ وخَ  افهي  شَ  اوضيحً تَ  •
ر الُحصول على  األمْ   يُّ لِ حمول؛ كي يستطيع وَ قم الهاتف المَ ها رَ نِ مْ ن ِض مِ وَ   ،تاحةعلومات االتصال المُ مَ  •

 ساطة. عملية الوَ  لَ وْ حَ   الَمعلوماتزيد ِمَن مَ 
يتعَ مَ  • فيما  بالتَّ لَّ علومات  التطَ ق  القضائي  قانوني ٍ   ،عي ِ وُّ مثيل  تمثيل  الُحصول على  أو    ، اني ٍ جَّ مَ   بُمحاٍم  أو 

َلة المُ  ؛فضةنخَ بتكاليف مُ   تاحة في هذا المجال. لتوفير االستشارة القانونية والِخدمات ذات الصِ 
 

غة أكثر  ثي تلك اللُّ د ِ حَ تَ سبة مُ ، وإذا كانت نِ مِ هم األُ تِ غَ للُ  مةً ساطة ُمترجَ الوَ  لَ وْ حَ  الَمعلومات عض اآلباء تلك ب بَ طلُ قد يَ 
ريق ُخطَّة التَّعليم دمة اأُلَسريَّة الَفرديَّة وفَ ريق ُخطَّة الخِ سيقوم فَ فظام المدارس المحلية،  لين في نِ جَّ بة الُمسَ لَ ِمَن الطَّ   1من %
 يوًما ِمَن الطلب. 30الل خِ في ف لَ مة لهم ِمَن المَ رجَ تَ سخة مُ بتوفير نُ  الُمْنَفِرد
 

ماع اإلدارية، بإدارة عملية  لسات االستِ كتب جَ ن مَ ساطة، مِ الة للوَ عَّ قنيات الفَ ب على الت ِ رَّ دَ ل ومُ هَّ ُمؤَ ف  ظَّ وَ سيقوم مُ 
الية ماريالند، ِمَن اإلدارة التَّعليميَّة بوِ   ل فقرةً ث ِ مَ وال يُ   ، د  حايِ يان مُ عاوى اإلدارية كِ كتب الدَّ مَ   نَّ  األطراف، حيث إنَ يْ ساطة بَ الوَ 
لون لدى  عمَ ، وال يَ ي ٍ نِ هَ أو مِ   خصي ٍ ح، شَ صالِ مَ في الب  تضارُ   ين الذين ال يمتلكون أيَّ ُمَؤهَّلفين الظَّ وَ ِمَن المُ   ئمةً ك قالِ متَ ويَ 

ليقوموا    ؛، ولهذا يتم اختيارهم بحيادية كاملةورعايته  شارك في تعليم الطِ فلهيئة حكومية أو هيئة التَّعليم المحلية التي تُ 
هيئة   أو أي ِ  ،والية ماريالندعمل لدى اإلدارة التَّعليميَّة بهو الشخص الذي ال يَ  ثالي ِ سيط المِ الوَ فإنَّ  فًقا لذلكساطة. وِ بالوَ 

 . الكونه وسيطً  ؛تعليم محلية فقط
 

  تعليمه، إجراء  ولة عن التَّدخُّل الُمَبكِ ر للطِ فل أو  المسؤ سبة لآلباء أو الهيئة الُحكوميَّة  ساطة بالن ِ إجراء الوَ  •
 ساطة. وذلك لتشجيع الوَ  اآلباء؛ل تكلفة االجتماع مع شمَ ويَ  مجاني  

طَ ُيقد ِ  • الوَ لَ م  الطِ فلب  تعليم  أو  الُمَبكِ ر  التَّدخُّل  عن  المسؤولة  الُحكوميَّة  للهيئة  جلسات  ولمَ   ،ساطة  كتب 
ساطة  دة اآلباء على إعداد طلب الوَ تاحة ِمَن الهيئة الُحكوميَّة لمساعاالستماع اإلدارية. ويوجد استمارة مُ 

المَ  اإلعلى  بوقع  التَّعليميَّة  باإلدارة  الخاص  ماريالند لكتروني    والية 
www.marylandpublicschools.org َكتب التَّعليم مع مَ   رجى التواصلزيد ِمَن المساعدة يُ ي المَ ق ِ لَ . ولت

 ِ ِ سْ قِ   ،ية ماريالندالبالهيئة الُحكوميَّة أو اإلدارة التَّعليميَّة بوِ   الخاص  ،  م التَّدخُّل الُمَبكِ ر وِخدمات التَّعليم الخاص 
 .  410- 767- 7770على الرقم 

 ساطة. أثناء الوَ في شورة هم المَ وإعطاؤ  ،اشاًرا قانوني  ستَ ب اآلباء أو الهيئة الُحكوميَّة مُ صحَ يَ  جوز أنْ يَ  •
 
 

الوَ د جَ قْ سيتم عَ              ها  دُ قْ عَ َيِجب    ولكنْ   ،ي ٍ ط ِ خَ   بٍ لَ م طَ َتَسلُّ   نَ يوًما مِ   20الل  خِ في    كل عامٍ ساطة بشَ لسة 
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 .(27) زاعالن ِ  يِ فَ رَ م لطَ الئِ مُ  ر ٍ قَ وفي مَ  ،ُمناِسب توقيت                في 
ون  كُ أثناء الجلسة البد أن تَ في ث حدُ شات التي تَ ن المناقَ إحيث   ؛ةيَّ ر ِ ساطة هي إجراءات سِ جلسات الوَ  إنَّ  •

يَ   ،ةيَّ ر ِ سِ  استِ وال  أيِ  جوز  في  كدليل  استِ جَ   خدامها  الحِ لسات  أي ِ   ،قةماع  في  مَ   أو  ِخالل    ني ٍ دَ إجراء  ِمن 
ةعليم األفراد ذوي االحتياجات ن قانون تَ الفقرة ب مِ ِبُموِجب  اليةمة الوِ حكَ أو مَ  ،مة الفيدراليةحكَ المَ  .  الخاصَّ

 ساطة. لسة الوَ ء جَ دْ ة َقْبَل بَ يَّ ر ِ زام الس ِ د بالتِ هُّ ميَّة توقيع تعَ ب ِمَن اآلباء أو الهيئة الُحكو جوز أن ُيطلَ يَ 
كتوبة  حديده في اتفاقية مَ يتم تَ   أنْ   دَّ ساطة البُ الل الوَ خِ في  األطراف    ِقَبلِ ن  ل إليه مِ وصُّ فاق يتم التَّ ات ِ   أيُّ  •

للتَّ  أي ِ وقابلة  في  دولةحكَ مَ   نفيذ  مَ   ،مة  للوِ تابِ   مةٍ حكَ أو  السُّ يْ دَ ولَ   ،اليةعة  لالستِ ها  النَّ لطة  لهذا  ِمَن  ماع  وع 
 ل ِمَن الهيئة الُحكوميَّة بتوقيع تلك االتفاقية.ث ِ مَ ر ومُ األمْ  يُّ لِ القضايا. يقوم وَ 

ب  لَ اإلجراءات القانونية لطَ ِبُموِجب    أحد الواِلَدْين بتقديم شكوى   قامَ   سواء    ،الفات الخِ   ل ِ تاحة لحَ ساطة مُ الوَ  •
لسة  ر في جَ األمْ  ي ِ لِ وَ  ق ِ ض حَ فْ ساطة لرَ خدام الوَ جوز للهيئة الُحكوميَّة استِ ال يَ  ال. ولكنْ  ، أوماعلسة استِ جَ 

 ، أو تأجيلها.للشكوى القانونية ماعٍ استِ 
 

 ساطة: على الوَ  ث ِ ماع للحَ اجتِ 

  ِت قْ تتقابل معهم، في الوَ   ساطة أنْ خدام الوَ م استِ دَ ختارون عَ ض على اآلباء الذين يَ عرِ تَ   جوز للهيئة الُحكوميَّة أنْ يَ 
 ملية.خدام تلك العَ هم على استِ ث ِ ولحَ  ،ساطةزايا عملية الوَ عراض مَ الستِ  ن لهم؛يْ مَ الئِ كان المُ والمَ 

 

 اإلجراءات القانونية:  ِبُموِجب  كوى الشَّ َبْيَن الية و كوى الوِ شَ  نَ يْ ق بَ رْ الفَ 

الفات  الخِ  ل ِ اإلجراءات القانونية لحَ ِبُموِجب  كوىالشَّ  أوِ  ،اليةكوى الوِ خدام شَ حق لآلباء استِ ساطة، يَ باإلضافة إلى الوَ 
 فة. لِ ال الخيارين له قوانينه وإجراءاته المختَ مع الهيئة الُحكوميَّة. وكِ 

  
ةحة  ئِ الالَّ   صُّ نُ تَ  ةبقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات    الخاصَّ كوىالية و لشكوى الوِ لة  ِص نفَ على إجراءات مُ   الخاصَّ   الشَّ

اإلجراءات القانونية ِبُموِجب    قديم شكوىتَ مة  ظَّ نَ د أو مُ رْ فَ   جوز ألي ِ ح أدناه، يَ ضَّ وَ اإلجراءات القانونية. وكما هو مُ ِبُموِجب  
ةعليم األفراد ذوي االحتياجات  روط قانون تَ ن شُ رط مِ شَ   فة ألي ِ خالَ دوث مُ واالدعاء فيها بحُ  عن طريق الهيئة   ،الخاصَّ

مسألة    صوص أي ِ اإلجراءات القانونية بخُ ِبُموِجب    كوىقديم شَ تَ   ،أو الهيئة الُحكوميَّة  ،راألمْ   ي ِ لِ جوز فقط لوَ الُحكوميَّة. يَ 
ةدرات  ن ذوي القُ فل مِ طِ   ي ألي ِ التَّعليمأو الوضع    ، أو ِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر   ،أو التَّقييم  ،الُهويَّةب  ُمَتَعلِ قة أو    ،الخاصَّ

 . الَمجاني ِ  الُمناِسبإتاحة التَّعليم العام 
 

 إذا تمت  إالَّ   ،ن أيام التقويميوًما مِ   60خالل    الواليةشكوى    لُّ الية ماريالند حَ في اإلدارة التَّعليميَّة بوِ ظَّ وَ َيِجب على مُ 
 

 اللوائح الفيدرالية.( من قانون 4) )ب( 303،431فقرة  34مادة  (27)
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كوىع قاضي القانون اإلداري إلى  مِ ستَ أن يَ َيِجب    ب.ناسِ ل مُ كْ منية بشَ ة الزَّ دَّ إطالة المُ  اإلجراءات القانونية )إذا ِبُموِجب    الشَّ
ن أيام  يوًما مِ   45الل  خِ في  ا  تابي  ر قراًرا كِ صدِ يُ   ساطة(، وأنْ أو عن طريق الوَ   ،ها عن طريق اجتماع تسويةلُّ لم يتم حَ 

ة  دَ دَّ حَ مُ   قاضي القانون اإلداري إطالةً   حَ نَ  إذا مَ دلة، إالَّ اعالمُ   ل ِ ل لحَ صُّ أو فترة التوَ   ،ل ٍ ل لحَ التقويم َبْعَد انتهاء فترة التوصُّ 
 ب الهيئة الُحكوميَّة. لَ أو طَ  ،رمْ  األي ِ لِ ب وَ لَ ناًء على طَ ة بِ منيَّ دة الزَّ للمُ 

 ق مع هذا الُمسَتَند. رفَ نة هذه الخيارات، انظر المُ قارَ الع ومُ الط ِ لِ 
 

 الية:كوى الوِ شَ 

نفيذ الية ماريالند. ولتَ الية إلى اإلدارة التَّعليميَّة بوِ كوى الوِ الية، تقديم شَ ن خارج الوِ لألفراد أو المنظمات، حتى مِ  قُّ حِ يَ 
ةطلوب في الالئحة  كما هو مَ   ،ة معايير دَّ ق عِ وافِ تُ   كتوبة أنْ كوى المَ َيِجب على الشَّ   اليةحقيق عن طريق الوِ التَّ   الخاصَّ

ةم األفراد ذوي االحتياجات  لُّ عَ بقانون تَ  ةر اإلجراءات  شْ المسؤولة عن نَ   والية ماريالنداإلدارة التَّعليميَّة ب  دُّ . ُتعَ الخاصَّ   الخاصَّ
وهيئات الوقاية    الَمعلوماتلآلباء واألفراد المهتمين على أوسع نطاق، بما في ذلك تدريب اآلباء ومراكز    الواليةكوى  بشَ 

 خرى.ة أُ صَّ ختَ يئات مُ وهَ  ومراكز العيش الُمسَتِقل ِ عم والدَّ 
 

 ا،فيدرالي    اق قانونً رِ ختَ الهيئة الُحكوميَّة تَ   أنَّ قد  عتَ خرى، تَ ن واليات أُ مات أو االفراد، بما فيهم مِ المنظَّ   ىدحَ ت إإذا كان
ل الُمَبكِ ر أو  الئحة خاصَّ   أو أيَّ   ، الواليةأو قانون   ِ   ُمتَطلَّباتة بالتَّدخُّ ق ب ِ طَ الهيئة الُحكوميَّة لم تُ   أو أنَّ   ،التَّعليم الخاص 
كوى إلى اإلدارة التَّعليميَّة قديم الشَّ تَ َيِجب  تلك المسألة. ل ِ لحَ  الواليةكوى قديم شَ جوز تَ فيَ  ،ا باالستماع القانونيقراًرا خاص  

م التَّدخُّل الُمَبكِ ر/ِخدمات التَّعليم الخاص، اإلدارة سْ بقِ   الواليةف  شرِ د مُ ساعِ يتم إرسالها إلى مُ   ب أنْ جِ ويَ   ،الية ماريالندبوِ 
ب بالتيمور، ماريالند    200،  والية ماريالندالتَّعليميَّة  بالتيمور،  الفَ 21201شارع غرب  المُ . وعلى  المُ ظَّ نَ رد أو  مة  د ِ قَ مة 

كوى، توجد إجراءات  قديم الشَّ دة في تَ ساعَ للمُ   .سهفْ قت نَ كوى للهيئة الُحكوميَّة في الوَ ِمَن الشَّ سخة  إرسال نُ   الواليةكوى  لشَ 
المَ ونَ   ،لةصَّ فَ مُ  على  ِ موذج  الخاص  اإللكتروني  ب  وقع  التَّعليميَّة  ماريالندباإلدارة   .والية 

www.marylandpublicschools.org  التابع  ،اإلجراءات القانونيةِبُموِجب كاوى حقيق في الشَّ ع التَّ رْ صال بفَ الت ِ باأو
 . 410-767-7770م على رقم سْ للقِ 

 
 اآلتي:  الواليةكوى شَ َتَتَضمَّن  ب أنْ جِ يَ 
  أو أنَّ   ،الواليةأو قانون    ،شريعات القانون الفيدراليرًطا في تَ أو شَ   ت الئحةً فَ الهيئة الُحكوميَّة قد خالَ   بأنَّ   ايانً بَ  •

ٍ لَ شِ الهيئة الُحكوميَّة قد فَ   ماع قانونية.لسة استِ بجَ  ت في تنفيذ قرار خاص 
 ليها هذا البيان.إد الُمسَتنِ الحقائق  •
ةصال علومات االت ِ التوقيع ومَ  •  .الواليةكوى مة لشَ د ِ قَ مة المُ ظَّ نَ رد أو المُ بالفَ  الخاصَّ
 : َيِجب أْن َتَتَضمَّنَ  نيَّ عَ فل مُ فة فيما يتعلق بطِ خالَ دوث مُ عي حُ دَّ تَ  الواليةكوى إذا كانت شَ  •

o .اسم الطِ فل وعنوان إقامته 

http://www.marylandpublicschools.org/
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o  َةدرسة اسم الم  بالطِ فل.  الخاصَّ
o  ِفرة لهذا الطِ فل، واسم المدرسة  اعلومات االتصال المتو ُتضاف مَ د،  رَّ شَ مُ   فل أو شاب ٍ وفي حالة ط

ة  .هب الخاصَّ
o  َلة.شكِ بما في ذلك الحقائق المرتبطة بالمُ  ،شكلة الطِ فللطبيعة مُ  افً ْص و 
o  َنِ شكِ للمُ   احً رَ قتَ مُ   ال  ح الوَ رَ تاح للطَّ عروف ومُ طاق ما هو مَ لة في  تَ قْ ف في  قديم ت الذي تم فيه 

 . الواليةكوى شَ 
 

 ظة: و حمل
استِ وجَ يُ  نماذج  لَ د  بوِ دَ مارات  التَّعليميَّة  اإلدارة  لمُ ى  ماريالند  تَ ساعَ الية  في  الُحكوميَّة  والهيئات  اآلباء  شَ دة  كوى قديم 

وأطرافٍ يَ   ،الوالية الُحكوميَّة  والهيئات  لآلباء  استِ أُ   جوز  أي ِ   ،موذجنَ الخدام  خرى  أُ استِ   أو  تُ مارات  دامت  ما  ق  طابِ خرى 
 ذكورة أعاله.فات المَ واَص المُ 

 
مت فيه  لَّ َتسَ ت الذي  قْ لوَ لِ   قةٍ سابِ   واحدةٍ   ةٍ نَ سَ   زيد علىة ال تَ دَّ الل مُ خِ   في  تمت   فةً خالَ مُ   الواليةكوى  عي شَ دَّ تَ   ب أنْ جِ يَ 

نتاجات  ق واالستِ قائِ نتائج الحَ َيَتَضمَّن    كتوب مَ   رارٍ قَ   الية ماريالند إصدارُ كوى. َيِجب على اإلدارة التَّعليميَّة بوِ الشَّ   الوالية
الحاَلَتْين في    طْ قَ يوًما فَ   60ترة الزمنية إلى  الفَ   دُّ ويمكن مَ   ،الواليةكوى  م شَ َتَسلُّ   نَ ن أيام التقويم مِ يوًما مِ   60الل  في خِ 

 : اآلتَيَتْين
 . (28)نةيَّ عَ كوى مُ صوص شَ ثنائية بخُ روف استِ دوث ظُ حُ  •
المَ مْ األ  ي ِ لِ ُمواَفقة وَ  • الُحكوميَّة طَ   عني ِ ر  الهيئة  لِ قْ الوَ   د ِ على مَ   واعيةً أو  لِ عْ لسَّ ت  سائل  ساطة أو وَ لوَ ي 

 .(29) الفالخِ  ل ِ ديلة لحَ بَ 
  

 :ما يلي الية ماريالندَيِجب على اإلدارة التَّعليميَّة بوِ   أدنىد ٍ حَ كَ وَ 
 رورة.في حالة الضَّ  ُمسَتِقل ٍ  داني ٍ يْ حقيق مَ نفيذ تَ تَ  •
الفُ تَ  • لتقديم مَ رصة لصاحب الشَّ وفير  المَ خالَ صوص المُ علومات إضافية بخُ كوى  كوى ذكورة في شَ فة 

 .كتوبةً أو مَ  ةً فهيَّ ، سواء كانت شَ الوالية
الفُ تَ  • لتقديم مُ وفير  الُحكوميَّة  للهيئة  الفُ جة الشَّ عالَ مُ لِ   حٍ رَ قتَ رصة  للمُ كوى وإتاحة  كة  شارَ رصة لألطراف 

 . (30) وائح الفيدراليةن قانون اللَّ مِ  506.300فقرة  34مادة الساطة بما يتوافق مع في الوَ  واعيةً طَ 
القانون   ُمتَطلَّباتت  فَ ما إذا كانت الهيئة الُحكوميَّة قد خالَ في  ت ِ لبَ ة لِ يَّ نِ هَ المِ   الَمعلوماتالع على  االط ِ  •

 .الواليةالفيدرالي أو قانون 

 

 ( من قانون اللوائح الفيدرالية. 1( )1)ب( ) 300.152فقرة  34مادة  (28)
 ( من قانون اللوائح الفيدرالية. 2( )1)ب( ) 300.152فقرة  34مادة  (29)
  ( من قانون اللوائح الفيدرالية.3)أ( ) 300.152فقرة  34مادة  (30)



مانات اإلجرائيُّ بوِ  -ُحقوق الواِلَديْن  ع، التَّعليم الخاصُّ لمَرحلة ما َقْبَل المَدرسة والتَّعليِم الخاص ِ  -الية ماريالند إخطار الضَّ ل المُبَكِ ر لألطفال والرُّضَّ  التَّدخُّ
 

 م2021  يوليو 1سارية مُنُذ  المُراجعة األخيرة.. -م2021 مايوالمُراَجعة في  تمَّ تَ   
 

 

 

 

 التي،  كوىالشَّ في  َنْفَسه  ه االدعاء  ج ِ وَ كوى والهيئة الُحكوميَّة التي تُ لصاحب الشَّ   رار ِكتابي ٍ إصدار قَ  •
 .، واسِتنتاجاته وأسبابهالية ماريالندلإلدارة التَّعليميَّة بوِ  هائي ِ رار الن ِ نتائج حقائق القَ َتَتَضمَّن 

 
للتَّ القَ َتَتَضمَّن    سوف إجراءات  الفَ ضية  للقَ عَّ نفيذ  الن ِ ال  لَ هائي ِ رار  إذا  األمْ زِ ،  للمُ م  نشاطات  ومنها  الت ِ ر،  ة  قنيَّ ساعدة 

 جابة.مان االستِ َض ة لِ صحيحيَّ وإجراءات تَ  ،ضاتفاوَ والمُ 
  هائيَّ القرار الن ِ   فإنَّ   بة؛ناسِ إتاحة ِخدمات مُ ت في  لَ شِ الهيئة الُحكوميَّة قد فَ   أنَّ الية ماريالند  ت اإلدارة التَّعليميَّة بوِ رَ إذا قرَّ 

ة الحتياجات الطِ فل، ومنها إجراءات  الُمناِسبص تلك الِخدمات  قْ جة الهيئة الُحكوميَّة نَ عالَ ل كيفية مُ تناوَ سوف يَ   كتوبَ المَ 
بة ناسِ ة مُ ليَّ قبَ ستَ ( باإلضافة إلى ِخدمات مُ مادي ٍ   عويضٍ أو تَ   ،ةعويضيَّ دمة تَ خِ   لَ ثْ الطِ فل )مِ   ُمتَطلَّباتق  وافِ ة لتُ صحيحيَّ تَ 

ةوي االحتياجات ن ذَ األطفال مِ ميع لجَ   . الخاصَّ
 

 :الِواليةكوى شَ  لُّ حَ 

كوى،  الشَّ   لَّ األطراف حَ   مَّ الفات. إذا أتَ الخِ   ل ِ لحَ   ةً سميَّ رَ   لَّ خرى أقَ  عليها هي ووسائل أث ِ ساطة والحَ تم إتاحة الوَ سوف تَ 
 .ئحة الفيدراليةالَّ فًقا لِ وِ  حقيقَ لن ُتجري التَّ  والية ماريالنداإلدارة التَّعليميَّة ب فإنَّ 

 

 ماع قانونية: لسة استِ ع لجَ خضَ التي تَ  الِواليةكوى شَ  لُّ حَ 

تَ  التَّعليميَّة ب  تِ قَّ لَ إذا  تَ كوى دولية،  شَ   والية ماريالنداإلدارة    الوالية كوى  ماع، أو إذا كانت شَ لسة استِ ع لجَ خَض التي 
  دَ عِ بْ ستَ تَ   أنْ َيِجب    والية ماريالنداإلدارة التَّعليميَّة ب  ماع، فإنَّ ع لالستِ خَض أو أكثر تَ   واحدةً   نَّ ؛ حيث إسائلة مَ دَّ عِ َتَتَضمَّن  

ماع القانونية، لسة االستِ نتاج جَ ح استِ ِض تَّ ماع القانونية حتي يَ لسة االستِ ته في جَ بَ خاطَ تم مُ ت ،الواليةكوى ن شَ ف مِ رَ طَ  أيَّ 
طار  خدام اإلها باستِ لُّ يتم حَ   أنْ َيِجب    ماع القانونيةلسة االستِ ن جَ مْ ِض   ْت يسَ لَ   الواليةكوى  مسألة في شَ   أيَّ   ومع ذلك فإنَّ 

المُ   مني ِ الزَّ  إثارة أي ِ حَ ضَّ وَ واإلجراءات  لسة  ها في جَ لُّ ق حَ بَ قد سَ   كانت  الواليةكوى  بشَ   ُمَتَعلِ قةلة  شكِ مُ   ة أعاله. إذا تمت 
  والية ماريالند وعلى اإلدارة التَّعليميَّة ب  ،ماع يتم تقييدهقرار االستِ   هم، فإنَّ سَ فُ أنْ   ل األطرافشمَ التي تَ ماع القانونية،  االستِ 

 ن. أْ كوى بهذا الشَّ ب الشَّ إبالغ صاحِ 
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 ذة:خَ تَّ مُ ـدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الحقيق العَ م تَ دَ كوى بعَ الشَّ 

كوى قديم شَ ة الرئيسية أو الهيئة الُحكوميَّة تَ التَّدخُّل الُمَبكِ ر أو الهيئة المحليَّ م على ِخدمات قدِ ر أو المُ األمْ  ي ِ لِ جوز لوَ يَ 
نسيب وفير ِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر أو التَّ عه، أو تَ ْض ة الطِ فل أو تقييمه أو وَ يَّ وِ ق بتحديد هُ لَّ سألة تتعَ مَ   قانونية بشأن أي ِ 

  .(31) للطِ فل الُمناِسب الَمجاني ِ  وفير التَّعليم العامِ ي، أو تَ التَّعليم
 
أو  -  به مَ لِ ن ِمَن التاريخ الذي عَ يْ الل عامَ هاك في خِ دوث انتِ باإلجراءات القانونية بحُ  ُمَتَعلِ قةكوى الم الشَّ د ِ قَ تُ  ب أنْ جِ يَ 

دالة  حقيق العَ م تَ دَ كوى بعَ الشَّ   ل أساَس ك ِ شَ زعوم الذي يُ باإلجراء المَ   ،أو الهيئة  ، ر األمْ   يُّ لِ وَ   - م بهلَ عْ يَ   ض أنْ رَ فتَ كان ِمَن المُ 
 ذةخَ تَّ ماع لإلجراءات القانونية المُ لسة استِ ب جَ لَ ريح لطَ َص   ي  نِ مَ زَ   د  الية حَ ذة، أو إذا كان للوِ خَ تَّ ِمَن اإلجراءات القانونية المُ 

 . (32)الواليةح به قانون هذه سمَ قت الذي يَ الفقرة، في الوَ  هذهِبُموِجب 
 

دالة ِمَن اإلجراءات حقيق العَ م تَ دَ كوى بعَ قديم شَ ن تَ ع مِ ر إذا كان قد ُمنِ األمْ   ي ِ لِ على وَ   يُّ نِ مَ دول الزَّ بق هذا الجَ نطَ ال يَ 
ت ها قامَ ة بأنَّ يَّ ل ِ حَ اإلدارة التَّعليميَّة المَ   ن ِقَبلِ نة مِ يَّ عَ مُ   طأ عاءات خب اد ِ بَ بسَ   ي ِ نِ مَ دول الزَّ الل هذا الجَ ذة في خِ خَ تَّ القانونية المُ 

طلوًبا  التي كان مَ   الَمعلوماتر  األمْ   ي ِ لِ الهيئة الُحكوميَّة عن وَ   بتِ جَ كوى، أو إذا حَ الشَّ   ل أساَس ك ِ شَ لة التي تُ شكِ المُ   ل ِ بحَ 
ةقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات ِبُموِجب  قديمها لهمنها تَ   . (33)الخاصَّ
 
أو الهيئة الُحكوميَّة )أو    ، ر األمْ   ي ِ لِ ذة، َيِجب على وَ خَ تَّ ِمَن اإلجراءات القانونية المُ م تحقيق العدالة  دَ كوى بعَ قديم شَ لتَ 

َيِجب   ماع اإلدارية.لسات االستِ ب جَ كتَ ومَ  ،ر ف اآلخَ رَ كوى إلى الطَّ قديم الشَّ كيل الهيئة الُحكوميَّة( تَ ر أو وَ األمْ  ي ِ لِ كيل وَ وَ 
  ب أنْ جِ ويَ  ،جة أدناهدرَ ميع المحتويات المُ ذة جَ خَ تَّ دالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ ق العَ حقيم تَ دَ عَ كوى ِمن الشَّ َتَتَضمَّن  أن

 ة. يَّ ر ِ سِ  لَّ ظَ تَ 
 
ساطة  ب الوَ لَ ج طَ موذَ نَ   ذة، فإنَّ خَ تَّ دالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ حقيق العَ م تَ دَ كوى بعَ قديم شَ دة الواِلَدْين على تَ ساعَ مُ ولِ 

درسة التي  ى المَ دَ قديم ِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر، ولَ ى الوكالة الُحكوميَّة التي يتم منها تَ دَ لَ   تاح  اإلجراءات القانونية مُ ودعوى  
  الرابط التالي: على والية ماريالندع اإللكتروني لإلدارة التَّعليميَّة بوقِ حق بها الطِ فل، وعلى المَ لتَ يَ 

 www.marylandpublicschools.org. 
 
 
 
 

 

 )أ(.  303.440الفقرة  34مادة  (31)
 )ج(.  300.511الفقرة  34مادة  (32)
 )ح(.  300.511الفقرة  34مادة  (33)
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أو    ،ر األمْ   ي ِ لِ ب وَ لَ ناًء على طَ فة بِ كلِ ضة التَّ فِ نخَ ة أو مُ جانيَّ لة مَ مَ حتَ د قانونية مُ وارِ مَ   أي ِ   لَ وْ علومات حَ فر أيًضا مَ اتتو وَ 
زيد ِمَن  صول على مَ للحُ وَ ذة.  خَ تَّ دالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن  الهيئة شَ   ر أوِ األمْ   يُّ لِ وَ   مَ دَّ إذا قَ 

اتَّ  مَ   لْ ِص المساعدة،  أو  الُمَبكِ ر،  التَّدخُّل  ِ بمكتب  الخاص  التَّعليم  قِ يْ عَ التابِ   كتب  أو  الُحكوميَّة،  للهيئة  التَّدخُّل  سْ ن  م 
 ِ  .  7770-767( 410على ) والية ماريالندالتابع لإلدارة التَّعليميَّة ب الُمَبكِ ر/ِخدمات التَّعليم الخاص 

 ذة:خَ تَّ دالة ِمَن اإلجراءات القانونية المُ حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن وى الشَّ حتَ مُ 
 ما يلي: الُمتََّخَذةلقانونية دالة ِمَن اإلجراءات احقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن  الشَّ َتَتَضمَّن  أنْ  بجِ يَ 

   .اسم الطِ فل •
   .تاحة(صال المُ علومات االت ِ مَ  ى:وً أْ بال مَ  فلٍ سبة لطِ كن الطِ فل )أو، بالن ِ عنوان سَ  •
 . ق بها الطِ فلحِ لتَ درسة التي يَ اسم المَ  •
   .ة(درسة المحليَّ ظام المَ نِ  :عليم الطِ فل )أيْ اسم الهيئة الُحكوميَّة المسؤولة عن تَ  •
 ُمَتَعلِ قةرفوض، بما في ذلك الحقائق الح أو المَ رَ قتَ غيير المُ ء أو التَّ دْ ق بالبَ لَّ شكلة الطِ فل فيما يتعَ مُ لِ   افً ْص وَ  •

 .بالمشكلة
 كوى.قديم الشَّ تَ  تَ قْ ف وَ رَ تاح للطَّ المعروف والمُ  د ِ لة إلى الحَ شكِ للمُ  ل ٍ حَ  اقتراحَ  •

 
  َوِليُّ األْمرقوم حتى يَ  الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية لسة استِ أو الهيئة الُحكوميَّة على جَ  َوِليُّ األْمرل  حُص قد ال يَ 

دالة ِمَن اإلجراءات حقيق العَ م تَ دَ كوى بعَ قديم شَ كيل الهيئة الُحكوميَّة(، بتَ أو وَ   َوِليِ  األْمر،كيل  أو الهيئة الُحكوميَّة )أو وَ 
 .الَمعلوماتوي على هذه تَ حتَ  الُمتََّخَذة،القانونية 

قديم مور والهيئات الُحكوميَّة في تَ دة أولياء األُ ساعَ مُ ة لِ تاحَ مارات مُ ماذج استِ نَ   والية ماريالندلدى اإلدارة التَّعليميَّة ب
خدام  خرى استِ الُحكوميَّة واألطراف األُ ن لآلباء والهيئات  مكِ . يُ الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية  حقيق العَ م تَ دَ كوى بعَ شَ 
 .ذكورة أعالهالمَ  ُمتَطلَّباتي الب ِ لَ يُ  ما دامر ج آخَ موذَ نَ  خدام أي ِ مارة، أو يمكنهم استِ موذج االستِ نَ 

 :الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن على الشَّ  دُّ الرَّ 
يُ  شَ رَ م طَ د ِ قَ ِعنَدما  ِمن  ف  تَ دَ عَ كوى  العَ م  القانونية  حقيق  اإلجراءات  ِمَن  الُحكوميَّة الُمتََّخَذةدالة  الهيئة  على  َيِجب   ،

 : ما يلي المسؤولة عن التَّدخُّل الُمَبكِ ر للطِ فل وتعليمه
 . ِمَن الِخدمات المشابهةيرها  فة المتاحة وغَ كلِ ضة التَّ فِ نخَ أو مُ   ،ةالَمجانيَّ بالِخدمات القانونية    َوِليِ  األْمرإبالغ   •
مانات اإلجرائيةن وَ سخة مِ بنُ  َوِليِ  األْمرزويد تَ  •  .ثيقة الضَّ
 ساطة. إبالغ الواِلَدْين ِعْنَد توافر الوَ  •

 
 

  َوِليُّ ث عنها  دَّ حَ الت التي تَ شكِ ن المُ أْ ًقا إلى الواِلَدْين بشَ بَ سْ ا مُ تابي  ت إخطاًرا كِ لَ الهيئة الُحكوميَّة قد أرسَ   نِ كُ إذا لم تَ  
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إلى    د ٍ َيِجب على الهيئة الُحكوميَّة إرسال رَ ،  الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية  حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمْن  في الشَّ   األْمر 
 ما يلي: َيَتَضمَّن  كوىن َتَلقِ ي الشَّ أيام مِ  10ضون  في غُ  األْمر  َوِلي ِ 

 . اإلجراء )اإلجراءات(اتِ خاذ  الُحكوميَّة ض الهيئةرفُ ح أو تَ رِ قتَ لماذا تَ  :حرْ شَ  •
 .ض هذه الخياراتفْ وأسباب رَ  ،ها الهيئة الُحكوميَّةتْ خرى اقترحَ خيارات أُ  ألي ِ  افً ْص وَ  •
 .وضرفُ ح أو المَ رَ قتَ خدامه كأساس لإلجراء المُ إجراء تقييم أو تقدير أو تسجل أو تقرير تم استِ  ل ِ لكُ  افً ْص وَ  •
َلةوامل األُ للعَ  افً ْص وَ  •  .وضرفُ ح أو المَ رَ قتَ خدامها كأساس لإلجراء المُ التي تم استِ  ،خرى ذات الصِ 
ةالطِ فل ذي االحتياجات  يِ دَ والِ  بأنَّ  ايانً بَ  • مانات اإلجرائية ِبُموِجب  مايةٍ عان بحِ تَّ تمَ يَ  الخاصَّ الفقرة،   لهذهالضَّ

مانات  سخَ ن بها الُحصول على نُ مكِ سيلة التي يُ للتقييم، الوَ  ةً ليَّ أوَّ  هذا اإلخطار إحالةً  نْ كُ وإذا لم يَ  ة ِمَن الضَّ
 .اإلجرائية

وي االحتياجات  م أحكام قانون تعليم األفراد ذَ هْ دة في فَ اعَ سَ صول على المُ للحُ  ؛لالتصال ؛للواِلَدْين رَ صادِ مَ  •
ة  .الخاصَّ

 
، كافيةً   نْ كُ باإلجراءات القانونية لم تَ   ُمَتَعلِ قةال  األْمر  َوِلي ِ كوى  شَ   أنَّ ِمن  د  الهيئة الُحكوميَّة ِمَن التأكُّ   دُّ ع هذا الرَّ منَ ال يَ 

 ضاء. االقتِ  بَ سَ حَ 
 

أو الهيئة    األْمر   َوِلي ِ )  الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية  حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن  ر في الشَّ ف اآلخَ رَ َيِجب على الطَّ 
دالة  حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن  دة في الشَّ ضايا الوارِ حديد القَ التَّ   هِ جْ تناول على وَ ا يَ د  ل رَ ف األوَّ رَ ل إلى الطَّ رسِ يُ   الُحكوميَّة( أنْ 

 كوى. ن َتَلقِ ي الشَّ أيام تقويمية مِ  10ضون ، وذلك في غُ الُمتََّخَذةِمَن اإلجراءات القانونية 
 

 إلخطار: فاية اكِ 

كوى ِمن َعَدم تحقيق الَعدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة   دُّ عَ تُ  كوى  ي للشَّ ق ِ لَ ف المتَ رَ ر الطَّ خطِ ، ما لم يُ كافيةً   الشَّ
  د أنَّ قِ عتَ ي يَ ق ِ لَ ف المتَ رَ الطَّ   مها بأنَّ َتَسلُّ ن  يوًما مِ   15ضون  ا في غُ تابي  ر كِ ف اآلخَ رَ ماع اإلدارية والطَّ لسات االستِ كتب جَ مَ 

كوى ِمن َعَدم تحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة ن  ضون خمسة أيام مِ في غُ   الُمحَتوى.   ُمتَطلَّباتي  ب ِ لَ ال تُ   الشَّ
كوىماع اإلدارية ما إذا كانت  لسات االستِ كتب جَ د مَ د ِ حَ فاءة، سيُ م الكَ دَ َتَلقِ ي اإلخطار بعَ  الُمحَتوى،    ُمتَطلَّباتفي بتَ   الشَّ

 على الفور. ِكتابي ا  وسيقوم بإخطار األطراف
 
 
 
 

تيحت له وأُ ِكتابي ا،  ر ف اآلخَ رَ  إذا وافق الطَّ إالَّ   ،باإلجراءات القانونية ُمَتَعلِ قةكواه الل شَ د ِ عَ يُ  ن أنْ يْ فَ رَ جوز ألحد الطَّ ال يَ 
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كتب جلسات االستماع  ه مَ حَ نَ شار إليه أدناه؛ أو إذا مَ المُ   وِ حْ القرار على النَّ اتِ خاذ    ماعالمسائل ِمن ِخالل اجتِ   ل ِ لحَ رصة  الفُ 
الواجبة.    الُمتََّخَذةلسة االستماع لإلجراءات القانونية  قاد جَ ز خمسة أيام َقْبَل انعِ اوَ جَ تَ د ال يَ عِ وْ في مَ   نَ ( اإلذْ OAHاإلدارية )

كوىقديم  تَ خرى  أُ   ةً رَّ مَ   الُمتََّخَذةالقرار وجلسة االستماع لإلجراءات القانونية  اتِ خاذ    الجتماع  جدول الزمنيُّ ويبدأ ال لة دَّ عَ المُ   الشَّ
 .الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ م تَ دَ عَ ِمن 

 

 أثناء اإلجراءات: في حالة الطِ فل 

 قْ فِ تَّ باط(، ما لم يَ م االنِض سْ نصوص عليه في قِ ثناء ما هو مَ )باستِ  أو قضائي ٍ  إجراء إداري ٍ  ترة تقاضي أي ِ أثناء فَ في 
 ي ِ التَّعليمعه  ْض أو وَ   ، كانه في التَّدخُّل الُمَبكِ ر قى الطِ فل في مَ بْ يَ   ب أنْ جِ الف ذلك، فيَ والهيئة الُحكوميَّة على خِ   األْمر   َوِليُّ 

ل الُمَبكِ ر،  ي ٍ لِ ب أوَّ لَ اإلجراء يحتوي على طَ . إذا كان  الحالي ِ  ل الطِ فل على تلك الِخدمات  يحُص   أنْ َيِجب    لِخدمات التَّدخُّ
 .(34) عليها الفَ التي ال خِ 

بُمواَفقة الواِلَدْين، ع الطِ فل،  وَض يُ   ب أنْ جِ يَ  في المدارس العامَّة،  ي ِ لِ وَّ بول األَ ا للقَ ي  لِ ًبا أوَّ لَ طَ َيَتَضمَّن    وإذا كان اإلجراء
ق مع الواِلَدْين على  فِ تَّ ميع اإلجراءات. إذا كان قرار قاضي القانون اإلداري يَ ن جَ هاء مِ إلى حين االنتِ   ةفي الُخطَّة العام

الل خِ في    الطِ فل الحالي ِ ع  وِض ح مَ صبِ ع يُ ْض هذا الوَ   ب، فإنَّ ناسِ مُ   ي ِ التَّعليمع  ْض تغيير ِخدمات التَّدخُّل الُمَبكِ ر أو الوَ   أنَّ 
 فترة االستئناف الالحقة. 

 
كوىنت  مَّ َض ومع ذلك، إذا تَ  تم نقله ِمَن الفقرة  فل يالفقرة عن طِ   هذهِبُموِجب    ةليَّ صول على الِخدمات األوَّ ًبا للحُ لَ طَ   الشَّ

( وأصبح الطِ فل غير  ِمَن القانون إلى الفقرة ب )ُخطَّة التَّعليم ال  ( سرة الَفرديَّةِخدمات األُ ج )ُخطَّة   للحصول    ُمَؤهَّلَفْرديِ 
بة بتقديم ِخدمات الفقرة ج التي كان  طالَ مُ   رُ يْ الهيئة الُحكوميَّة غَ   مره، فإنَّ ن عُ ه قد بلغ الثالثة مِ ألنَّ   ؛على ِخدمات الفقرة ج

ِ صول على  للحُ   ُمَؤهَّلالطِ فل    ن أنَّ يَّ بَ اها. إذا تَ قَّ لَ تَ الطِ فل يَ  ق  ووافَ   ،الفقرة بِبُموِجب    هةوالِخدمات المشابِ   التَّعليم الخاص 
ِ للتَّ   ي ِ لِ على التوفير األوَّ   األْمر   َوِليُّ  َيِجب على الهيئة  )ب(،    300.300الفقرة  ِبُموِجب    والِخدمات المشابهة  عليم الخاص 

 . (35) الواِلَدْين والهيئة الُحكوميَّة نَ يْ ها بَ الف عليالُحكوميَّة توفير التَّعليم الخاص والِخدمات المشابهة التي ال خِ 
 
 
 

 ة:سويَ ة التَّ ليَّ مَ عَ 

كوى ِمن َعَدم تحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذةن َتَلقِ ي  ا مِ يوًما تقويمي    15ضون  في غُ    َوِلي ِ ن  مِ   الشَّ
  األْمر َوِلي ِ ، َيِجب على الهيئة الُحكوميَّة عقد اجتماع مع  الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية لسة االستِ ء جَ دْ بَ  لَ بْ ، وقَ األْمر 

 

 (. 2)ج( ) 303.430الفقرة  34مادة  (34)
  )ت(.   300.518الفقرة  34مادة  (35)



مانات اإلجرائيُّ بوِ  -ُحقوق الواِلَديْن  ع، التَّعليم الخاصُّ لمَرحلة ما َقْبَل المَدرسة والتَّعليِم الخاص ِ  -الية ماريالند إخطار الضَّ ل المُبَكِ ر لألطفال والرُّضَّ  التَّدخُّ
 

 م2021  يوليو 1سارية مُنُذ  المُراجعة األخيرة.. -م2021 مايوالمُراَجعة في  تمَّ تَ   
 

 

 

 

ة بالحقائق  فة خاصَّ عرِ ه مَ يْ دَ أو ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  الذي لَ   ،سرة الَفرديَّةأو أعضاء فريق ُخطَّة ِخدمات األُ   ،عني ِ ضو المَ والعُ 
 القانونية. األْمر ي ِ َولِ كوى  دة في شَ دَّ حَ المُ 

 ماع: االجتِ 

 .الهيئة الُحكوميَّ  عنِ  خاذ القرارات نيابةً لطة الت ِ سُ   ذا ،ممثاًل للهيئة الُحكوميَّةاالجتماع َيَتَضمَّن  ب أنْ جِ يَ  •
 . اًل كَّ وَ مُ  األْمر  َوِليُّ  ْر حِض ل الهيئة الُحكوميَّة ما لم يُ ث ِ مَ ل يُ كَّ وَ حضار مُ إ جوز ال يَ  •

َلة مِ والهيئة الُحكوميَّة األعضاء ذَ   األْمر   َوِليُّ د  د ِ حَ يُ  أو فريق ُخطَّة    ،ريق ُخطَّة ِخدمات اأُلَسريَّة الَفرديَّةن فَ وي الصِ 
كوى ِمن َعَدم تحقيق العدالة ِمَن  األْمر  َوِليُّ ش ناقِ يُ  رض ِمَن االجتماع هو أنْ ماع. الغَ ضور االجتِ حُ لِ  ؛التَّعليم الَفْردي ِ  الشَّ

كوىل أساس ك ِ شَ والحقائق التي تُ  اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة  زاع.الن ِ  ل ِ رصة لحَ تاح للهيئة الُحكوميَّة الفُ حتى تُ ؛ الشَّ
 
 ا إذا: روري  سوية ليس َض ماع التَّ اجتِ وَ 

 . ل عن االجتماعنازُ على التَّ ِكتابي ا  والهيئة الُحكوميَّة األْمر  َوِليُّ ق فَ اتَّ  •
 . ساطةلة الوَ حاوَ والهيئة الُحكوميَّة على مُ  األْمر  َوِليُّ ق فَ اتَّ  •
كوى ِمن َعَدم تَ قديم ت الهيئة الُحكوميَّة بتَ رَ بادَ  •  .حقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذةالشَّ

  
كوى ِمن َعَدم تَ   ل ِ الهيئة الُحكوميَّة بحَ   ِمقُ إذا لم تَ    َوِليَّ رضي  بما يُ   اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذةحقيق العدالة ِمَن  الشَّ

كوىم  َتَسلُّ ن  يوًما مِ   30ها  تُ دَّ مُ   هلةفي مُ   األْمر  ماع لإلجراءات  لسة االستِ د جَ قْ عَ   ذٍ ئِ ينن حِ مكِ ه ِمَن المُ سوية(، فإنَّ ترة التَّ )فَ   الشَّ
 .  الُمتََّخَذةالقانونية 

 
بق نطَ إذا لم تَ   ، يوًما  30سوية البالغة  ة التَّ دَّ هاء مُ ِعْنَد انتِ   رار نهائي ٍ يوًما إلصدار قَ   45ته  دَّ مُ   ةالبالغ  منيُّ يبدأ اإلطار الزَّ 

ة منيَّ والجداول الزَّ   ،يوًما  سوية ذات الثالثينة التَّ دَّ بمُ   ُمَتَعلِ قةعديالت الالتَّ   يِ مَ سْ حة أدناه في قِ وضَّ سات اآلتية المُ البَ المُ   ىحدإ
   العاجلة.

 
 
 

 يوًما: ثالثينسوية ذات الة التَّ دَّ بمُ  ُمَتَعلِ قةعديالت الالتَّ 

  التَّسوية، ة إلجراءات  منيَّ ي هذا إلى تأجيل الجداول الزَّ د ِ ؤَ سيُ ف  التَّسويةلسة  كة في جَ شارَ في المُ   األْمر   َوِليُّ ل  شِ إذا فَ 
  َوِلي ِ و   الهيئة الُحكوميَّةِمَن    ق ُكل  فَ  إذا اتَّ لسة، إالَّ د الجَ إلى أن ُتعقَ   ،الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  لسة االستِ وكذلك جَ 

 ساطة.  خدام الوَ على استِ  ، أوالتَّسويةملية ل عن عَ نازُ ، أو على التَّ التَّسويةعملية  د ِ على مَ  األْمر 
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نة كِ مْ هود المُ ل الجُ ذْ َبْعَد بَ  ، وذلكالتَّسويةلسة في جَ  األْمر  َوِلي ِ ع الهيئة الُحكوميَّة الُحصول على مشاركة طِ ستَ إذا لم تَ 

كوى ِمن َعَدم تَ ض  رفُ يَ   أنْ   ن قاضي القانون اإلداري ِ ب مِ طلُ تَ   ن أنْ كِ مْ الهيئة الُحكوميَّة يُ   وثيق هذه الجهود، فإنَّ وتَ  حقيق  الشَّ
هود  توثيق جُ َيَتَضمَّن    يوًما. والبد أن   ثالثينذات ال  التَّسويةترة  هاء فَ وذلك َبْعَد انتِ   ،العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة

 : لَ ثْ كان، مِ مان والمَ ك على الزَّ رَ شتَ فاق مُ بمحاوالت تنظيم ات ِ  سجياًل الهيئة الُحكوميَّة تَ 
 . ماتكالَ ونتائج تلك المُ  ،هاإجرائمحاولة  تأو تم ،مات الهاتفية التي تم إجراؤهاالَ كَ سجيالت ُمفصلة بالمُ تَ  

 .يهاق ِ لَ دود تم تَ رُ  وأي ِ  ،األْمر  َوِلي ِ سائل التي تم إرسالها إلى ِمَن الرَّ خ سَ نُ  •
 يارات.له ونتائج تلك الز ِ مَ كان عَ أو مَ  ، األْمر  َوِلي ِ ل نزِ يارات إلى مَ لة بالز ِ صَّ سجيالت ُمفَ تَ  •

 
م تحقيق دَ عَ كوى ِمن  بشَ   األْمر  َوِلي ِ قبال إخطار  استِ   نَ يوًما مِ   15الل  في خِ   التَّسويةلسة  د الهيئة الُحكوميَّة جَ عقِ إذا لم تَ 

القانونية   اإلجراءات  ِمَن  تُ الُمتََّخَذةالعدالة  لم  أو  في جَ شارِ ،  يُ التَّسويةلسة  ك  لكِ مْ ،  البَ لَ طَ   األْمر   َوِلي ِ ن  جَ دْ ب  في  لسة  ء 
 ا.  يومً  45الل وسيتم إصدار القرار في خِ  ،الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية االستِ 
 

يوًما لجلسة    45فترة الـ  ، فإنَّ التَّسويةلسة  ل عن جَ نازُ على التَّ ِكتابي ا    والهيئة الُحكوميَّة  األْمر   َوِلي ِ ن  مِ   ق ُكل  فَ إذا اتَّ 
 وم التالي.  بدأ ِمَن اليَ تَ  الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية االستِ 
 

َوِليِ  األْمر   اتََّفق ُكل  ِمن  ِكتابي اإذا  الُحكوميَّة  أنَّ   والهيئة  يُ على  ات ِ ه ال  الـ  ن، فإنَّ كِ مْ فاق مُ وجد  يوًما لجلسة    45فترة 
هاء  أو َقْبَل انتِ   ، التَّسويةلسة  أو جَ   ،ساطة ء الوَ دْ وم التالي، وذلك َبْعَد بَ بدأ ِمَن اليَ تَ   الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  االستِ 

 يوًما.  30غة البالِ  التَّسويةة دَّ مُ 
 

  ، فإنَّ التَّسويةة  دَّ مُ يوًما لِ   30هاء الـساطة، وذلك مع انتِ بة الوَ جرِ على تَ إذا اتََّفق ُكل  ِمن َوِليِ  األْمر والهيئة الُحكوميَّة  
 فاق. ل إلى ات ِ وصُّ يتم التَّ  ساطة إلى أنْ لية الوَ مَ مرار بعَ على االستِ ِكتابي ا  فاقطيع االت ِ ستَ ن يَ يْ فَ رَ ال الطَّ كِ 

لسة االستماع  ة لجَ منيَّ ة الزَّ هلَ ساطة، فإن المُ ن عملية الوَ أو الهيئة الُحكوميَّة مِ   األْمر   َوِلي ِ ن  مِ   ب أي  حَ إذا انسَ   ولكنْ 
 وم التالي. بدأ ِمَن اليَ تَ  -يوًما 45البالغة - الُمتََّخَذةلإلجراءات القانونية 

 

 : التَّسويةفاق ات ِ 
فاق  ت ِ والهيئة الُحكوميَّة إبرام ا األْمر  َوِلي ِ ن ٍل مِ ، َيِجب على كُ التَّسويةماع الف في اجتِ لخِ لِ  سويةٍ ل إلى تَ وصُّ تم التَّ  إذا
 : (36) كما يلي م قانوًنا، ويكون ُملزِ  ِكتابي ٍ 

لَ ث ِ مَ ومُ   األْمر   َوِلي ِ   نَ يْ بَ   اعً وقَّ مُ  • الذي  الُحكوميَّة  الهيئة  السُّ يْ دَ ل  عَ لطة  ه  االت ِ قْ على  نِ د  الهيئة    يابةً فاق  عن 
 

  )ث(. 300.510الفقرة  34مادة  (36)
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 . الُحكوميَّة
مِ   قاباًل  • وِ حكَ مَ   أي ِ   ِقَبلِ ن  للتنفيذ  قَ مة  مُ الية  )مَ صَّ ختَ ضائية  لَ صَّ ختَ المُ   الواليةمة  حكَ ة  التي  السُّ يْ دَ ة  لطة ها 

 ة فيديرالية.حليَّ مة مَ حكَ مَ  ع ِمَن القضايا( أو في أي ِ وْ ماع لهذا النَّ لالستِ 
 

ن إلغاء  يْ فَ رَ ِمَن الطَّ   ن ألي ٍ مكِ ، يُ التَّسويةماع  فاق كنتيجة الجتِ ت ِ والهيئة الُحكوميَّة بإبرام ا  األْمر   َوِلي ِ ن  مِ   ل  كُ   إذا قامَ  
 ل. مَ أيام عَ  3الل خِ في فاق االت ِ 

 

 :الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية لسة االستِ جَ 

المَ   األْمر  َوِلي ِ ى  دَ لَ  الُحكوميَّة  الهيئة  بالخِ يْ عنيَّ أو  فُ ن  بجَ الف  للقيام  استِ رصة  مُ لسة  القانونية حايِ ماع  لإلجراءات  دة 
تَ   الُمتََّخَذة تَ دَ عَ كوى ِمن  قديم شَ ِعْنَد  العَ م  القانونية  حقيق  ِمَن اإلجراءات  َيِجب على  الُمتََّخَذةدالة  الهيئة    األْمر   َوِلي ِ .  أو 

زعوم  أو الهيئة الُحكوميَّة بشأن اإلجراء المَ   األْمر   َوِلي ِ فة  عرِ ن تاريخ مَ ن مِ يْ الل عامَ خِ في  ماع  سة االستِ ل ب جَ لَ الُحكوميَّة طَ 
 .الُمتََّخَذةحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية م تَ دَ عَ كوى ِمن ل أساس شَ ك ِ شَ الذي يُ 
 ن هما:يْ تَ نَ ط السَّ رْ حيدان لشَ ثناءان الوَ ستِ اال

عاءات  ب اد ِ بَ بسَ   الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية  حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن  قديم شَ ن تَ مِ   األْمر   َوِليُّ ع  إذا ُمنِ  (1
كوىل أساس ك ِ شَ لة التي تُ شكِ المُ  ل ِ ت بحَ ها قامَ ة بأنَّ يَّ حل ِ اإلدارة التَّعليميَّة المَ  ن ِقَبلِ نة مِ يَّ عَ مُ  طأخ  . الشَّ

ب  جْ ب حَ بَ بسَ  الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن قديم شَ ن تَ مِ  األْمر  َوِليُّ إذا ُمنع  (2
 . األْمر  َوِلي ِ طلوب تقديمها لعلومات مَ مَ ة يَّ ل ِ حَ اإلدارة التَّعليميَّة المَ 

 قاضي القانون اإلداري: 

 ؛والية ماريالندة بالتَّعليمماع اإلدارية، وليس في اإلدارة ب جلسات االستِ كتَ ف في مَ ظَّ وَ هو مُ  •
م بأحكام  هْ وفَ  رايةٍ على دِ   ماع؛ لسة االستِ ه في جَ تِ وضوعيَّ ض مع مَ عارَ تَ ة تَ يَّ نِ هَ أو مِ   َشخصيَّة  حة صلَ ليس له مَ  •

ةعليم األفراد ذوي االحتياجات  قانون تَ  بقانون تعليم األفراد   ُمَتَعلِ قةوالفيدرالية ال، وبالضوابط الُحكوميَّة  الخاصَّ
ةذوي االحتياجات  ة، وبالتفسيرات القانونية لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصَّ  . الخاصَّ

نية سات القانو مارَ ساًقا مع المُ خاذ القرارات وكتابتها، وذلك ات ِ لسة استماع، وات ِ د جَ قْ رة على عَ دْ فة والقُ عرِ ه المَ يْ دَ لَ  •
 ة. ادَ عتَ المُ 

ال • الشخص  فإن  ذلك،  إلى  جَ   ُمَؤهَّلباإلضافة  مُ لعقد  ليس  استماع  اإلدارة  ظَّ وَ لسة  في  بيالتَّعليمًفا  والية  ة 
الدَّ   اخًص نه شَ وْ لمجرد كَ   ماريالند ِقَبلِ ع له مِ فْ يتم  ب التَّعليماإلدارة    ن  يَ   والية ماريالندة  ف  ظَّ وَ م كمُ خدُ حتى 

 . (37)ماعاستِ 
َتَتَضمَّن    لكي  ؛ماع استِ   فيظَّ وَ مون كمُ خدُ بقائمة األشخاص الذين يَ   والية ماريالندة بالتَّعليمفظ اإلدارة  حتَ ستَ  •
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هذه  مِ   ُكل ٍ   تالُمَؤه ِ ب  اصريحً تَ  األشخاص.  المَ تاحَ مُ   الَمعلوماتن هؤالء  على  ِ وقِ ة  الخاص  اإللكتروني   ع 
 . (38) ماع اإلداريةلسات االستِ ب جَ كتَ بمَ 

 

كوى ِمن َعَدم تَ وى حتَ مُ   :دالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذةحقيق العَ الشَّ
دالة ِمَن اإلجراءات القانونية  حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن م شَ د ِ قَ أو الهيئة الُحكوميَّة( الذي يُ  األْمر َوِلي ِ ف )رَ مكن للطَّ ال يُ 
كوىطرح قضايا لم ُتذكر في    الُمتََّخَذة ، إال إذا  الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية  حقيق العَ م تَ دَ ستماع عَ لسة افي جَ   الشَّ

 ر على ذلك. ف اآلخَ رَ وافق الطَّ 
 

 ماع:لسة االستِ جَ  ُحقوقُ 

لسة االستماع لإلجراءات  )بما في ذلك جَ   الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  ن في جلسات االستِ يْ فَ رَ ِمَن الطَّ   ى أي ٍ دَ لَ 
ةالتأديبية لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات   ما يلي: في قُّ ( الحَ الخاصَّ

 ُمَتَعلِ قةق مع المادة البما يتوافَ   ،الُمتََّخَذةلسة استماع لإلجراءات القانونية  كيل في جَ وَ   ن ِقَبلِ مثيله مِ أو تَ   ،هسِ فْ مثيل نَ تَ  •
   .والية ماريالندشروح ل، في القانون المَ 1607.1-9الفقرة  ،الواليةكم بحُ 

  ت الكِ ش ق بمُ ل ِ عَ تَ دريب مُ ة أو تَ فة خاصَّ عرِ هم مَ يْ دَ ن أشخاص لَ ومِ  ه، نصيحة مِ والُحصول على النَّ  ُمحاٍم ما، بةصاحَ مُ  •
 . األطفال ذوي اإلعاقة

   . جوابهمتهم واستِ هَ واجَ هود ومُ ضور الشُّ تقديم األدلة وطلب حُ  •
تَ نْ مَ  • أي ِ ع  في جَ لَّ أدِ   قديم  ُيكشَ ة  لم  االستماع  الطَّ   ْف لسة  لهذا  َقْبَل  رَ عنها  عَ   5ف  َقْبَل جَ مَ أيام  األقل  لسة  ل على 

 . ماعاالستِ 
 . ماعلسة االستِ مة لجَ لِ مة بكَ لِ ورة كَ في ُص  إلكتروني ٍ  -األْمر  َوِلي ِ باختيار -  أوالُحصول على تسجيل ِكتابي ٍ  •
 رارات. ق والقَ قائِ للحَ  ،ةإلكترونيَّ  -األْمر َوِلي ِ باختيار  - كتوبة أونتاجات مَ الُحصول على استِ  •

 : َمعلوماتـالعن  ف اإلضافيُّ شْ الكَ 

والهيئة   األْمر  َوِلي ِ ن  مِ   ل  كُ   فَ كشِ يَ   أنْ َيِجب    ،الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  لسة االستِ ن جَ مِ   ل ِ أيام على األقَ   5  لَ بْ قَ 
والتوصيات القائمة على هذه التَّقييمات،   ،لول هذا التاريخكمالها بحُ التَّقييمات التي تم استِ   عنِ   أَحُدهما لآلَخر الُحكوميَّة  

 ماع. لسة االستِ خدامها في جَ والهيئة الُحكوميَّة استِ  األْمر  َوِلي ِ ن مِ  ل  ي كُ وِ نْ والتي يَ 
 

وصيات ذات قديم التَّقييمات أو التَّ ن تَ مِ   ُمتَطلَّباتلهذه ال  لْ ثِ متَ ف لم يَ رَ طَ   ع أي ِ نْ اإلداري بمَ قد يقوم قاضي القانون  
َلة في جَ   ر. ف اآلخَ رَ ون الُحصول على ُمواَفقة الطَّ ماع دُ لسة االستِ الصِ 
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 :األْمر َوِلي ِ ُحقوق 

 : ما يليفي قُّ الحَ  األْمر  َوِلي ِ ى دَ لَ 
 . حاضًراكون الطِ فل يَ  أنْ  •
 . مهور ماع للجُ لسة االستِ ح جَ تْ فَ  •
 كاليف. ون تَ رارات بدُ قائق، والقَ نتاجات الحَ ماع، واستِ لسة االستِ سجيل جَ الُحصول على تَ  •

 

 قرار جلسة االستماع:

قائم على  ُمناِسب    اني ٍ جَّ مَ   عام ٍ   عليٍمل الطِ فل على تَ َص ل إذا ما حَ وْ حَ   رار قاضي القانون اإلداري ِ كون قَ يَ   أنْ   بُ جِ يَ 
على   لْ حُص الطِ فل لم يَ  ج قاضي القانون اإلداري أنَّ نتِ ستَ ، قد يَ هاك إجرائي ٍ نتِ عاء وجود ااد ِ ة. وفي حالة وضوعيَّ أسباب مَ 

 صور اإلجرائية: ن القُ واطِ مَ  ْت فقط إذا كانَ  ،ُمناِسب  جاني ٍ مَ  عامٍ  عليٍمتَ 
 

 . ُمناِسب جاني ٍ مَ  عليم عامٍ الطِ فل في الُحصول على تَ  ق ِ ض مع حَ تعارَ تَ  •
صول  حُ   أحكامَ   صُّ خُ رار فيما يَ القَ اتِ خاذ    مليةكة في عَ شارَ في المُ   األْمر  َوِلي ِ رصة  بير مع فُ كل كَ ض بشَ تعارَ تَ  •

 . ُمناِسب جاني ٍ مَ  عليم عامٍ الطِ فل على تَ 
 التَّعليميَّة. دة مان ِمَن الفائِ رْ حِ الب في بَّ سَ تَ تَ  •

 
يُ  أنْ مكِ ال  أيُّ دَّ ُيقَ   ن  المُ حُ   م  األحكام  ِمَن  لِ ضَّ وَ كم  أعاله  مِ نْ مَ حة  اإلداري  القانون  قاضي  أمْ ع  الُحكوميَّة  ن  الهيئة  ر 

عليم األفراد ذوي الفقرة ب من قانون تَ   تَ حْ وائح الفيدرالية تَ ط اإلجرائية للَّ وابِ سم الضَّ الموجودة في قِ   ُمتَطلَّباتثال للمتِ باال
ةاالحتياجات   (. 300.536حتى   300.500ِمَن الفقرة  34)المادة  الخاصَّ

 
 
وفير  تَ  مَّ إذا تَ ما ب، أو ناسِ ل مُ كْ له بشَ قْ لى الطِ فل وتقييمه ونَ ف إرُّ عَ تَّ  المَّ تَ إذا قرار قاضي القانون اإلداري حول ما  إنَّ  

، قد  إجرائي ٍ   هاكٍ جود انتِ وُ عاء  د ِ ة. وفي حالة اوضوعيَّ يكون قائًما على أسباب مَ   أنْ َيِجب    رة للطِ فلك ِ بَ ل مُ خُّ دَ ِخدمات تَ 
ل  خُّ دَ وفير ِخدمات تَ تَ   مَّ تِ ب، أو لم يَ ناسِ ل مُ كْ له بشَ قْ لى الطِ فل وتقييمه ونَ ف إعرُّ التَّ   مَّ تِ ه لم يَ ج قاضي القانون اإلداري أنَّ نتِ ستَ يَ 
 صور اإلجرائية:القُ  نُ اطِ وَ رة فقط إذا كانت مَ ك ِ بَ مُ 

 
  .للطِ فل ولعائلته َتَدخُّل ُمَبكِ رةوفير ِخدمات له، أو تَ قْ قييمه ونَ عريف عنه وتَ الطِ فل في التَّ  قَّ ل حَ رقِ عَ تُ  •
والتَّقييم عريف  التَّ   صُّ خُ القرار فيما يَ اتِ خاذ    مليةكة في عَ شارَ في المُ   األْمر   َوِلي ِ رصة  بير فُ كل كَ ل بشَ رقِ عَ تُ  •
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ل ُمَبكِ رةوفير ِخدمات قل، أو تَ والنَّ   .للطِ فل ولعائلته َتَدخُّ
 ة. ويَّ نمَ مان ِمَن الفائدة التَّعليميَّة أو التَّ رْ حِ الب في بَّ سَ تَ تَ  •

 

 :الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ م تَ دَ عَ لة ِمْن ِص نفَ وى مُ كْ شَ 

ةعليم األفراد ذوي االحتياجات بًقا لقانون تَ طِ - األْمر َوِليَّ ع منَ ال يوجد ما يَ  ن  أْ لة بشَ ِص نفَ كوى مُ قديم شَ ن تَ مِ  - الخاصَّ
كوى ِمن َعَدم تَ  ة عنِ لَّ قِ تَ سْ مُ  سألةٍ مَ   السابق تقديمها. دالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذةحقيق العَ الشَّ

 

 ماع: لسة االستِ مة جَ الءَ ة ومُ منيَّ ل الزَّ داوِ الجَ 

ن  يَّ بَ المُ   وِ حْ أو على النَّ   التَّسويةا الجتماعات  يوًما تقويمي    30هاء فترة الـا َبْعَد انتِ يوًما تقويمي    45ز  اوَ تجَ عد ال يَ وْ في مَ 
ة منيَّ هاء الفترة الزَّ َبْعَد انتِ ا  يوًما تقويمي    45عد أقصاه  وْ ا، في مَ يوًما تقويمي    30لة على فترة الـخَ دْ عديالت المُ في إطار التَّ 

 : ، َيحُدث ما يلي لةدَّ عَ المُ 
 ماع. لسة االستِ في جَ  رار نهائي ٍ ل إلى قَ صُّ وَ يتم التَّ  •
 ن. يْ فَ رَ  ِمَن الطَّ ل ٍ رار إلى كُ سخة ِمَن القَ ل نُ ُترسَ  •

 
أنْ يَ  اإلداري  القانون  لقاضي  تَ منَ يَ   جوز  مُ يَّ نِ مَ زَ   مديداتٍ ح  تَ دَّ حَ ة  الـز  جاوَ تَ دة  بِ   45فترة  أي ٍ لَ ناًء على طَ يوًما  ِمَن    ب 
 والطِ فل.  األْمر  َوِلي ِ عقول ل ل مَ كْ ن بشَ يْ بَ ناسِ كان مُ ومَ  ٍت قْ ماع في وَ لسة استِ جَ   ُكلُّ  ث حدُ تَ  ب أنْ جِ ن. ويَ يْ فَ رَ الطَّ 

 
 
 
 

 (:طْ قَ )ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  فَ   الُمتََّخَذةلة لإلجراءات القانونية ماع عاجِ لسة استِ جَ 

كوى ِمن  م شَ د ِ قَ ِعنَدما تُ  الُمتََّخَذةلة لإلجراءات القانونية ماع عاجِ لسة استِ رتيب جَ عن تَ  سؤولةً مَ  الهيئة الُحكوميَّةون كُ تَ 
 ة، فيما يتعلق بما يلي:احتياجات خاصَّ  فل ذيبالنيابة عن طِ  الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ م تَ دَ عَ 

 . درسةمَ  ا بأي ِ ق حالي  حِ لتَ مُ  رِ يْ د وغَ يَّ قَ مُ  رِ يْ ة غَ احتياجات خاصَّ  فل ذيطِ  •
 . تةقَّ ؤَ ديلة مُ ة بَ عليميَّ يئة تَ ة في بِ احتياجات خاصَّ  ل ذيفْ طِ  عِ ْض وَ  •
 . لوكي ِ ر السُّ ظهَ حديد المَ تَ  •

كوىقديم  ن تاريخ تَ ا مِ يوًما دراسي    20ضون  في غُ   الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  لسة االستِ د جَ عقَ تُ   ب أنْ جِ يَ  .  الشَّ
َيِجب    ماع. لسة االستِ ن جَ هاء مِ ة َبْعَد االنتِ راسيَّ أيام دِ   10ضون  ذ القرار في غُ خِ تَّ يَ   قاضي القانون اإلداري أنْ على   بجِ ويَ 
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سَ في غُ   التَّسويةماع  قد اجتِ عَ  تقويمية مِ بعة  ضون  َتَلقِ ي إخطار شَ أيام  تَ دَ عَ كوى ِمن  ن  العَ م  ِمَن اإلجراءات  حقيق  دالة 
  وٍ حْ سألة على نَ المَ   لُّ يتم حَ   أنْ إلى    الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  لسة االستِ جَ   رَّ مِ ستَ تَ   جوز أنْ . ويَ الُمتََّخَذةالقانونية  

كوى ِمن َعَدم تَ ن تاريخ َتَلقِ ي  ا مِ تقويمي  يوًما    15ضون  ن في غُ يْ فَ رَ رضي الطَّ يُ  دالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ الشَّ
 .الُمتََّخَذة
 

 ماع:لسة االستِ رارات جَ قَ 

تَ فة للشَّ علومات كاشِ مَ   ف أي ِ ذْ حَ   عدَ بَ  الُحكوميَّةكون  خصية،  النتائج والقرارات إلى فريق   سؤولةً مَ   الهيئة  عن إحالة 
 . (39) مهور للجُ  ةً تاحَ رارات مُ ل تلك النتائج والقَ جعَ تَ  ب أيًضا أنْ جِ ويَ  ،االستشاري  الوالية
 

 ماع: لسة االستِ رار جَ ة قَ طعيَّ قَ 

ف  رَ طَ   . ألي ِ الهيئة الُحكوميَّةأو    ،الواِلَدْين  ن ِقَبلِ ئنافه مِ ما لم يتم استِ   اهائي  نِ   ارارً رار قاضي القانون اإلداري قَ قَ   دُّ عَ يُ 
كوىن  أْ ة بشَ نيَّ دَ عوى مَ ع دَ فْ في رَ   قُّ رارات الحَ ج والقَ تائِ ر ِمَن النَّ ر ِ َض تَ مُ  ماع لإلجراءات القانونية لسة االستِ مة في جَ دَّ قَ المُ   الشَّ

 .الُمتََّخَذة
 
 
 

 ئناف: االستِ 

  ة في أي ِ نيَّ دَ وى مَ عْ ع دَ فْ ريق رَ ف عن طَ أنِ ستَ يَ   رار أنْ ج والقَ تائِ ق على النَّ وافِ ماع ال يُ لسة االستِ ف في جَ رَ طَ   ألي ِ   قُّ حِ يَ 
الوِ يَّ ل ِ حَ مَ   مةٍ حكَ أو في مَ   ،ةصَّ المختَ   الواليةحاكم  ن مَ مة مِ حكَ مَ  المُ ة في  في   الفِ دى الخِ ر إلى مَ ظَ النَّ   ونَ دُ   ،دةحِ تَّ اليات 
 قاضي القانون اإلداري.رار دور قَ ن ُص يوًما مِ  120ضون غُ 

 مة بما يلي: حكَ قوم المَ تَ  ةنيَّ دَ وى مَ عْ دَ  في أي ِ 
ت يق ِ لَ تَ  •  اإلجراءات اإلدارية.  ِسِجالَّ
 .الهيئة الُحكوميَّةب لَ طَ   ىناًء علأو بِ  ،األْمر َوِلي ِ ب لَ ناًء على طَ ة بِ ة إضافيَّ لَّ ماع إلى أدِ االستِ  •
 . حةالراجِ ة لَّ ها إلى األدِ رارِ د في قَ نِ ستَ تَ  •
 . بةً ناسِ ها مُ نَ وْ مة كَ حكَ المَ  رُّ قِ ي تُ ح اإلعانة التنْ مَ  •

 
 

 )ث(.  300.513الفقرة  34مادة  (39)
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ةعليم األفراد ذوي االحتياجات  ن قانون تَ د في الفقرة ب مِ وجَ ال يُ  ل  بُ ِمَن الُحقوق واإلجراءات وسُ   دُّ حُ د أو يَ ي ِ قَ ما يُ   الخاصَّ
ِ ستور األمريكي، والقانون  الدُّ ِبُموِجب    صاف المتاحةاالنتِ  ةن ذوي االحتياجات  ين مِ باألمريكي ِ   الخاص  ،  م 1990لعام    الخاصَّ

مي ُحقوق األطفال  حْ خرى تَ قوانين فيدرالية أُ   (، أو أي ِ 504)المادة    م 1973ن قانون إعادة التأهيل لعام  والمادة الخامسة مِ 
ةذوي االحتياجات   ِبُموِجب   ة أيًضاتاحَ س اإلعانة المُ مِ لتَ هذه القوانين يَ ِبُموِجب    ة نيَّ دَ وى مَ عْ ع دَ فْ ه َقْبَل رَ ثناء أنَّ . باستِ الخاصَّ

ةوي االحتياجات عليم األفراد ذَ ن قانون تَ الفقرة ب مِ  وصوفة أعاله  نفاد اإلجراءات القانونية الواجبة المَ ب استِ جِ . ويَ الخاصَّ
ن قانون تعليم  الفقرة ب مِ ِبُموِجب    عوىالدَّ   ع أَحُدهمافَ رَ   الهيئة الُحكوميَّةأو    األْمر   َوِليَّ   لو أنَّ   :لَ ثْ ، مِ َنْفسه  طلوبر المَ دْ بالقَ 

ةاألفراد ذوي االحتياجات  ل  خرى تتداخَ ريق قوانين أُ لإلعانة عن طَ  خرى ل أُ بُ فر للواِلَدْين سُ اه قد تتو عني أنَّ . وهذا يَ الخاصَّ
يَ  ةالخعليه قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات    صُّ نُ مع ما  العُ جْ . ولكن، على وَ اصَّ تَ موم، للحُ ه    عويض صول على 
قانون تعليم  ِبُموِجب    صاف اإلدارية المتاحةل االنتِ بُ خرى، َيِجب على الواِلَدْين أن يسَتعِمال أواًل سُ تلك القوانين األُ ِبُموِجب  

ةاألفراد ذوي االحتياجات   كوى ِمن َعَدم تحقيق العدالة ِمَن    : )أيْ   الخاصَّ ،  التَّسويةماع  واجتِ   اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذةالشَّ
 مة.حكَ رًة إلى المَ باشَ ه مُ جُّ وَ ( َقْبَل التَّ الُمتََّخَذةدة لإلجراءات القانونية حايِ ماع المُ لسة االستِ وإجراءات جَ 

 
 
 
 
 
 

 أتعاب الموكلين 
 سرة الَفرديَّة دمات األُ خِ ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ  وُخطَّة 

 300.517الفقرة   34المادة 
 

ةعليم األفراد ذوي االحتياجات  قانون تَ   تَ حْ إجراء قانوني تَ   أو القيام بأي ِ   ع دعوىفْ في حال رَ  مة حكَ ح المَ منَ ، قد تَ الخاصَّ
 هم: كرُ للتالي ذِ عقول مَ  وٍ حْ نَ على  لينك ِ وَ مُ ـأتعاب ال

 
ةوالدا الطِ فل ذي االحتياجات  •  ف الفائز. رَ إذا كانوا هم الطَّ  ،أو األوصياء عليه ، الخاصَّ
  َوِلي ِ ل ك ِ وَ مُ  دَّ خرى ِض وكالة عامة ُأ أو أي ِ  ،والية ماريالندف الفائز إذا كان ِمَن اإلدارة التَّعليميَّة برَ طَّ الإلى  •

  دَّ ون أساس، أو ِض أو بدُ  ،ةر واقعيَّ يْ ة أو غَ ثيَّ بَ عَ  عوىع دَ فْ لرَ  اأسبابً  قَ أو ألحَ  ،كوىقديم شَ الذي قام بتَ  األْمر 
ون أو بدُ   ر واقعي ٍ يْ ا أو غَ ي  ثِ بَ قاضي أمًرا عَ التَّ   حَ أصبَ   في التقاضي َبْعَد أنْ   رَّ مَ الذي استَ   األْمر  َوِلي ِ كيل  وَ 

 . أساسٍ 
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  َوِلي ِ ل ك ِ وَ مُ  دَّ خرى ِض وكالة عامة ُأ أو أي ِ  ،والية ماريالنداإلدارة التَّعليميَّة بف الفائز إذا كان ِمَن رَ طَّ الإلى  •
كوى  ح أنَّ َض ، إذا اتَّ األْمر   َوِلي ِ   دَّ ، أو ِض األْمر  ض  رَ غَ   مت ألي ِ د ِ عوى قد قُ أو أسباب الدَّ   ،هامَ دَّ التي قَ   الشَّ

  .قاضي بال داعٍ فة التَّ كلِ له، أو لزيادة تَ  ال داعيَ  ب في تأخيرٍ بُّ سَ ، أو التَّ ت الكِ ش عال المُ ل افتِ ثْ ق، مِ ير الئِ غَ 
 

 ُمَتَعلِ قةأت فيه اإلجراءات الشَ الذي نَ   ي ِ ل ِ حَ ع المَ مَ جتَ دة في المُ ائِ الت السَّ دَّ عَ وحة إلى المُ منُ سوم المَ د الرُّ نِ ستَ تَ   ب أنْ جِ ويَ 
خدم  ة. ال ُتستَ منوحَ سوم المَ ساب الرُّ فة في حِ ضاعَ كافأة أو مُ مُ   خدام أي ِ جوز استِ . ال يَ وُمسَتواها  مةدَّ قَ وع الِخدمات المُ بنَ 

المُ  تَ تاحَ األموال  تَ   تَ حْ ة  ة عليم األفراد ذوي االحتياجات  قانون  المَ م الرُّ عْ لدَ   الخاصَّ القانونية، أو تكاليف  مة، أو  حكَ سوم 
التَّعليم على  مان الُحصولل َض ن أجْ مِ  ؛ةذي احتياجات خاصَّ فل يابة عن طِ وى بالن ِ عْ ع دَ فْ طة برَ بِ رتَ خرى المُ التكاليف األُ 

 .  الُمناِسب الَمجاني ِ  العامِ 
 

 روف التالية: الظُّ  ل ِ ح األتعاب في ظِ نْ وقد ال يتم مَ 
، ما لم يَ   ،ريق ُخطَّة ِخدمات األسرة الَفرديَّةماع لفَ اجتِ   ألي ِ  • عن   اماع ناتجً االجتِ   نْ كُ أو ُخطَّة التَّعليم الَفْرديِ 

  .أو دعوى قضائية ،الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية لسة استِ جَ 
 .الُمتََّخَذةدالة ِمَن اإلجراءات القانونية حقيق العَ م تَ دَ عَ كوى ِمن قديم شَ ًفا َقْبَل تَ لَ جريت سَ طة التي أُ اس للوَ  •
 . التَّسويةماعات الجتِ  •
ضون  في غُ  عوىقديم الدَّ تم تَ  إذا ،األْمر  َوِلي ِ وب إلى كتُ ية مَ سوِ ض تَ رْ قديم عَ م َبْعَد تَ دَّ قَ الِخدمات التي تُ  عنِ  •

الزَّ الجَ  المَ منيَّ داول  المادة  ة  في  ا68نصوص عليها  في  أو  الفيدر ل,  في  قواعد  أو  المدنية,  لإلجراءات  الية 
 عوى. ء الدَّ دْ شرة أيام َقْبَل بَ عَ  زيد علىدة تَ , في مُ إجراءات إدارية

 . ن تقديمهشرة أيام مِ الل عَ خِ في رض بول العَ م قَ دَ عَ  •
وَ  • المَ دَ جَ إذا  أنَّ حكَ ت  ل  التَّسوية ض  رْ عَ   مة  حَ   األْمر  َوِلي ِ أفضل  التي  اإلعانة  جَ َص ِمَن  في  عليها  لسة  ل 

 . التَّسويةض رْ ض عَ فْ ا لرَ ي  وِ ًرا قَ ر ِ بَ ك مُ لَ كاليف إذا امتَ األتعاب والتَّ  األْمر  َوِلي ِ ح نْ جوز مَ ماع. يَ االستِ 
 

 فيض األتعاب في الحاالت التالية: خْ جوز تَ يَ  
 . عقولةون أسباب مَ زاع دُ الن ِ  ل ِ د في حَ كيل الوالِ د أو وَ لة الوالِ ماطَ مُ  •
،  ي ِ ل ِ حَ مع المَ جتَ ف عليه في المُ عارَ تَ ر الساعة المُ قدار أجْ مِ   -عقولمَ   يرِ غَ   إلى َحد ٍ -غ األتعاب  بلَ مَ   زَ جاوَ تَ  •

 .عقولةجة مَ رَ لة بدَ تماثِ برة مُ معة وخِ وسُ  هاراتٍ عون بمَ تَّ تمَ لون يَ ك ِ وَ مها مُ د ِ قَ لة يُ اثِ مَ ل ِخدمات مُ قابِ مُ 
 . بيعة اإلجراءر إلى طَ ظَ مة بالنَّ دَّ قَ قت والِخدمات المُ اإلفراط في الوَ  •
 .الُمتََّخَذةماع لإلجراءات القانونية  لسة استِ ب جَ لَ قديم إخطار طَ طلوب ِعْنَد تَ ر المَ دْ يانات بالقَ كيل بَ م الوَ د ِ قَ لم يُ  •

 تعاب إذا: فَّض األن ُتخَ لَ 
س أطالت  •  . التَّسويةة الُحكوميَّة في الُمَؤسَّ
 مان اإلجرائية. الضَّ  ُمتَطلَّباتفة لخالَ ناك مُ كانت هُ  •
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نصوص عليها في  نة مَ يَّ عَ مُ   روطٍ يفاء شُ د على استِ مِ عتَ حاماة يَ رداد أتعاب المُ في استِ   ق ِ ع الواِلَدْين بالحَ تُّ مَ تَ   ًرا ألنَّ ظَ نَ 
ةعليم األفراد ذوي االحتياجات قانون تَ   . االئهمكَ ر مع وُ شة هذا األمْ ناقَ ن على الواِلَدْين مُ يَّ تعَ (، يَ IDEA) الخاصَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق: 
ة عليم األفراد ذوي االحتياجات عات بقانون تَ نازَ المُ  ل ِ نة إجراءات حَ قارَ ل مُ وَ دْ جَ   الخاصَّ
 

عدم تحقيق من الشكوى  إجراءات التسوية  شكوى مقدمة للوالية 

العدالة من اإلجراءات  

 القانونية المتخذة:

  الوساطة

ُمَنظَّمة  أو  َفْرد  أيُّ 
من   أولئك  ذلك  في  بما 

 خارج الِوالية 

سة   الُمَؤسَّ د  ُتَحدِ 
الجتماع  الُحكوميَّة َمْوعًدا  

التَّسوية ِعْنَد َتَلقِ ي َشكوى  
العدالة  َتحقيق  َعَدم  ِمن 
القانونية   اإلجراءات  ِمَن 

َيتَِّفق    الُمتََّخَذة لم  ما 
الطََّرفان على التََّنازل عن  
اسِتخدام  أو  التَّسوية 

 الَوساطة 

أو   األْمر  َوِليُّ 
سة الُحكوميَّة  الُمَؤسَّ

أو   األْمر  َوِليُّ 
سة الُحكو  ميَّة، على  الُمَؤسَّ

طوعي ا  إجراًء  يكون  أْن 
 لِكال الطََّرَفْين

َبْدء   ُيمِكنه  َمن 
 اإلجراءات؟
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عام  واِحد ِمن تاريخ 
 الُمخاَلفة الَمزعومة 

َيتم َتفعيلها ِمن ِخالل  
َرْفع َوِليِ  األْمر َشكوى ِمن  
ِمَن   العدالة  َتحقيق  َعَدم 
القانونية   اإلجراءات 

 الُمتََّخَذة 

اعتباًرا ِمَن الَوْقت  َسَنتان 
الذي َعِلم فيه الطََّرف أو  
كان َيِجب أن يكون فيه  
على ِعْلم بالُمشكلة، مع  

ُوجود اسِتثناءات  
 1َمحدودة

دة منيَّة  َغيُر ُمَحدَّ الزَّ ة  الُمدَّ ما 
كوى؟  دة لَرْفع الشَّ  الُمَحدَّ

الُمخاَلفات الَمزعومة 
للفقرة ب ِمن قانون َتعليم  

االحتياجات األفراد ذوي 
ة  300أو الفقرة  الخاصَّ

القضايا َنْفُسها التي  
ُأثيرت في َشكوى َوِليِ   
األْمِر ِمن َعَدم َتحقيق  
الَعدالة ِمَن اإلجراءات 

 القانونية الُمتََّخَذة 

َتَتَعلَّق   َمسألة  أيُّ 
أو   التَّقييم  أو  بالتَّحديد 
أو   بالتَّعليم  االلتحاق 
َمجانيٍ    عامٍ   َتعليم  َتوفير 

)يوجد  مُ  ناِسب 
 اسِتثناءات( 

أيُّ َمسألة َتنَدِرج َتْحَت  
، بما في ذلك 300الفقرة 

المسائل التي َتنَشأ َقْبَل  
َتقديم َشكوى ِمن َعَدم  

َتحقيق العدالة ِمَن 
اإلجراءات القانونية  

)يوجد   الُمتََّخَذة
 2 استثناءات(

التي  القضايا  ما 
 ُيمِكن َحلُّها؟

م  يوًما ِمن تاريخ َتَسلُّ  60
كوى ما لم ُيسَمح   الشَّ

 بالتَّمديد

سة  َيِجب أْن َتْعِقد الُمَؤسَّ
الُحكوميَّة اجتماع َتسوية 

يوًما   15في ُغضون 
ِمن تاريخ َتَسلُّم َشكوى  

َوِلي  األْمر ِمن َعَدم  
َتحقيق العدالة ِمَن 

اإلجراءات القانونية  
الُمتََّخَذة، ما لم َيتَِّفق  
الطََّرفان ِكتابي ا على  

ناُزل عن االجتماع أو  التَّ 
الُمواَفقة على اسِتخدام 

الَوساطة. َتمَتدُّ فترة الَحلِ  
يوًما ِمن تاريخ   30حتى 

َتَسلُّم َشكوى َوِليِ  األْمر  
ِمْن َعَدم َتحقيق العدالة  
ِمَن اإلجراءات القانونية  

ما لم َيتَِّفق   الُمتََّخَذة
الطََّرفان على ِخالف  

ُمشاَركة ذلك، أو َعَدم 
سة  َوِليِ  األْمر أو الُمَؤسَّ

الُحكوميَّة في اجِتماع  
التَّسوية، أو َعَدم َعْقد 

سة الُحكوميَّة  الُمَؤسَّ
اجتماع التَّسوية في  

يوًما ِمن نهاية فترة   45
التَّسوية ما لم يتم تمديد  

الجدول الزمني لمدة 
 4،3  محددة

د  َمنيُّ  َغير ُمَحدَّ الزَّ الجدول  ما 
 لَحلِ  القضايا؟ 
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يوًما ِمن   15ُغضون 
تاريخ َتَسلُّم َشكوى َوِليِ   
األْمر ِمن َعَدم تحقيق  
العدالة ِمَن اإلجراءات 

   ,6 ,75 القانونية الُمتََّخَذة

اإلدارة التَّعليميَّة بِوالية  
    9ماريالند 

األْمر   َوِليُّ 
سة الُحكوميَّة    والُمَؤسَّ

 
َيِجب أْن َيتَِّفق الطََّرفان  

 على أيِ  َتسوية

َجلسة  َمسؤول 
االسِتماع/ قاضي القانون  

 اإلداري

األْمر   َوِليُّ 
مع  الُحكوميَّة  سة  والُمَؤسَّ

 ُوجود َوسيط 
 

اإلجراء َطْوِعي  وَيِجب  
أْن َيتَِّفق الطََّرفان على  

 َتسويةأيِ  

عن  الَمسؤول  َمن 
 َحلِ  الَقضايا؟

 
لقانونية الُمتََّخَذة بَسَبب:  ال َينَطبق الَحدُّ الزَّمنيُّ على َوِليِ  األْمر إذا كان قد ُمِنع ِمن َتقديم َشكوى ِمن َعَدم َتحقيق الَعدالة ِمَن اإلجراءات ا .1

عاءات خطأ ُمَعيَّنة ِمن ِقَبِل اإلدارة   كوى؛ أو ثانًيا: إذا َحَجَبت أواًل: ادِ  ل أساس الشَّ التَّعليميَّة الَمحليَّة بأنها قامت بَحلِ  الُمشِكلة التي ُتَشكِ 
ِمن قانون َتعليم األفراد ذوي االحتياجات   300الهيئة الُحكوميَّة عن َوِليِ  األْمر الَمعلومات التي كان َمطلوًبا منها َتقديمها له ِبُموِجب الَفقرة  

 )ح((.  300.511الفقرة  34ة )المادة الخاصَّ 
َخَذة، أو اللُّجوء إلى وَتشَمل هذه االسِتثناءات: ال ُيمِكن للهيئة الُحكوميَّة َتقديم َشكوى ِمن َعَدم َتحقيق الَعدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتَّ  .2

ة )المادةالَوساطة لَتجاُوز َرْفض َوِليِ  األْمر الُمواَفقة على التَّقديم الَمبدئي ِ  ((؛ وال  3)ب( ) 300.300الفقرة  34 للِخدمات التَّعليميَّة الخاصَّ
م بَشكوى ِمن َعَدم َتحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة، أو أْن َتسَتخدِ  م الَوساطة لَتجاُوز َرْفض  َيجوز للهيئة الُحكوميَّة أْن َتَتَقدَّ

ة عن َطريق َوِليِ  األْمر، أو لِطفل يتم َتعليمه في الَبيت  َوِليِ  األْمر الُمواَفقة على ا لتَّقييم المبدئيِ  أو إعادة َتقييم ِطفل في َمدرسة خاصَّ
ة عن طريق َوِليِ  األْمر في َتقديم  4)ج( )  300.300الفقرة    34)المادة   ( )د((؛ وَيقَتِصُر َحقُّ َوِليِ  أْمر األطفال الُمَقيَّدين بالَمدرسة الخاصَّ

عرُّف إلى األطفال ذوي َشكوى ِمن َعَدم َتحقيق الَعدالة ِمَن اإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة على إخفاق الهيئة الُحكوميَّة في تلبية ُمتَطلَّبات التَّ 
ة )المادة   هياًل عالًيا ليس َقضيَّة خاضعة  (؛ إنَّ َفَشل الَهيئة الُحكوميَّة في َتوفير ُمَعلِ م ُمَؤهَّل تأ300.140الفقرة    34االحتياجات الخاصَّ

هة إلى الِوالية عن َطريق هيئة التَّعليم الُحكوميَّة الفقرة   34( )المادة  SEA)  لإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة، ولِكْن ِمَن الُممِكن َرْفع َشكوى ُمَوجَّ
 )ج((.  300.156

مت َشْكوى اإلجراءات القانونية الواجبة ِمن أْجل َجلسة  .3 اًل حالي ا في   إذا َقدَّ اسِتماع َسريعة ِوفًقا إلجراءات تأديبية، أو إذا لم َيُكِن الطِ فل ُمَسجَّ
ة القرار   أيام(. وإذا لم يتم َحلُّ المسألة بما ُيرضي ِكال    7يوًما تقويمي ا )مع َعْقد االجِتماع في ُغضون    15الَمدرسة أو ُملَتِحًقا بها، َتكون ُمدَّ

أيام ِمن    10يوًما ِمن تاريخ َطَلب َجلسة االسِتماع، وَيجب إصدار قرار َبْعَد    20 ُتْعَقد َجلسة االستماع في ُغضون  الطََّرَفْين، َيِجب أنْ 
 (. 05.1.15أ.13)ت( ولوائح قانون ِوالية ماريالند  300.532الفقرة  34جلسة االستماع. )المادة 

ًدا للَوْقت بناًء على َطَلب أيٍ  ِمَن الطََّرَفْين )المادة  َيجوز لُمَوظَّف جلسات االسِتماع/قاضي القانون اإلداري أنْ  .4 الفقرة   34َيمَنح تمديًدا ُمَحدَّ
 )ت((.  300.516

يوًما. َيبدأ الَجدول الزَّمنيُّ لَجلسة االستماع لإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة   30تسمح اللَّواِئح بإجراء تعديالت على فترة التَّسوية التي تبلغ   .5
( َبْعَد َبْدء الَوساطة أو  2( ُيواِفق الطََّرفان ِكتابي ا على التنازل عن اجتماع التَّسوية؛ )1يوًما َبْعَد َيوم ِمن أحد األحداث التالية: )  45لمدة  
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ل إلى اتِ فاق 30اجتماع التَّسوية، ولكْن َقْبَل نهاية فترة الـ ( إذا واَفَق الطََّرفان ِكتابي ا على 3؛ )يوًما، ُيواِفق الطََّرفان ِكتابي ا على َعَدم التَّوصُّ
تها   يوًما، ولكْن َبْعَد ذلك ينسحب َوِليُّ األْمر أو الهيئة الُحكوميَّة ِمن عملية الوساطة   30ُمواَصلة الَوساطة في نهاية َفترة الَحلِ  التي ُمدَّ

 )ت((.  300.510الفقرة  34)المادة 
ي َفَشل َوِليِ  األْمر في الُمشا .6 منيَّة لَعملية التَّسوية وَجلسة االسِتماع لإلجراءات القانونية ُيَؤدِ  َركة في اجِتماع التَّسوية إلى تأخير الَجداول الزَّ

 ((. 3)ب( )  300.510الفقرة  34الُمتََّخَذة إلى أْن يتم َعْقد االجِتماع. )المادة 
يوًما ِمن َتَلقِ ي َشكوى ِمن َعَدم َتحقيق العدالة ِمَن اإلجراءات القانونية    15إذا َفِشلت الهيئة الُحكومية في َعْقد اجِتماع التَّسوية في ُغضون  .7

ة بَوِليِ  األْمر أو إذا لم ُتشاِرك في اجِتماع التَّسوية، َيجوز لَوِليِ  األْمر َطَلب َتَدخُّل قاضي القان ون اإلداري لَبْدء الَجدول  الُمتََّخَذة الخاصَّ
َمِنيِ  لَجلسة االسِتماع  ((. 5)ب( )  300.510الفقرة  34لإلجراءات القانونية الُمتََّخَذة )المادة  الزَّ

مة للِوالية إذا ُوِجدت ُظروف اسِتثنائية فيما َيَتَعلَّق بَشكوى ُمعَ  .8 كوى الُمَقدَّ يَّنة، أو إذا كان َوِليُّ األْمر َيجوز َتمديد الَجدول الزَّمنيِ  لَتسوية الشَّ
ِبُموِجب إجراءات  )أو الَفرد أو الُمَنظَّمة، إ ذا كانت الَوساطة أو َغيُرها ِمَن الَوسائل الَبديلة لَتسوية الُمناَزعات، ُمتاحًة ِللَفْرد أو ِللُمَنظَّمة 

زم للقيام بالَوساطة أو االنِخراط في َوسائل َبديلة ُأخرى لتَ  ناَزعات، إذا سوية المُ الِوالية( كما ُتواِفق الهيئة الُحكوميَّة على َتمديد الَوْقت الالَّ
 ((. 1)ب( ) 300.152الفقرة  34كانت ُمتاحًة في الِوالية )المادة 

كوى، .9 دِ  على الشَّ ة باإلدارة التَّعليميَّة بِوالية ماريالند للهيئة الُحكوميَّة الُفرصة للرَّ كاوى الخاصَّ ِبناًء على  -بما في ذلك    ُتَوفِ ر إجراءات الشَّ
كوى، وللهيئة الُحكوميَّة للُمشاَركة في الَوساطة طواعيًة.   اقِتراح   -تقدير الهيئة الُحكوميَّة م بالشَّ كوى؛ وُفرصة لَوِليِ  األْمر الذى َتَقدَّ لَحلِ  الشَّ

كوى والهيئة الُحكوميَّة ِمن َحلِ  النِ زاِع ُدوَن الحاجة  3)أ( )  300.152الفقرة    34)المادة   م الشَّ إلى ((. وفي َبعض الحاالت، قد َيتَمكَّن ُمَقدِ 
 اللُّجوء إلى اإلدارة التَّعليميَّة بوالية ماريالند ِمن أْجل َتسوية الَقضية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مانات اإلجرائيُّ بوِ  -ُحقوق الواِلَديْن  ع، التَّعليم الخاصُّ لمَرحلة ما َقْبَل المَدرسة والتَّعليِم الخاص ِ  -الية ماريالند إخطار الضَّ ل المُبَكِ ر لألطفال والرُّضَّ  التَّدخُّ
 

 م2021  يوليو 1سارية مُنُذ  المُراجعة األخيرة.. -م2021 مايوالمُراَجعة في  تمَّ تَ   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِوالية ماريالند اإلدارة التَّعليميَّة ب
ِ سْ قِ  ل الُمَبكِ ر والتَّعليم الخاص   م ِخدمات التَّدخُّ

 شارع ويست بالتيمور  200
 21201بالتيمور، ماريالند 

 )رقم الهاتف(  410-767-0249
 )رقم الفاكس(  410-333-1571
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