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 ، ايلي قانون اتحادي يصيرا بملبتا[Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)قانون ملبتا دناشي مر إعاقة ]
 ديالوب مر إعاقة، وكطالب من مدرشياثا يواال تا بابا ويما ديال زور مر إعاقة إشعار هاويب شرحا كميال ددضمانات إجرائية دأيث كاود

 قانون دملبانوثا دناش مرإعاقة وكاود تعليمات دوزارا دتربيثا أمريكيثا. خا نسخة من اي إشعار بدبيشا يولتا تا بابا ويما خا كاتا بشاتا
 ( بشقلتا دشكوى قميثا دوالية  بموجب2( بيثيثا قميثا يان ان بابا ويما طلبي؛ )1دمدرشتا. بس كباري نسخة بيشا يولتا تا بابا ويما بحالد: )

 بشاتا دمدرشتا؛ 300.507 وبشقلتا دشكوى قميثا دد إجراءات قانوناي بموجب فقرة 300.153 خول CFR 300.151 34قانونا 
a( §300.504 CFR 34])( طالبا د بابا ويما. ]4( بشقلتا دقرار دمأدوبي دكمغاير شوبا؛ و)3)

  )درايا كاود مدرشتا300.148كيبيل إشعار دضمانات إجرائية هاويب شرحا كميالً ال كولو اني ضمانات دكبيشي تخيري كاود فقرة 
 § )موفوق(،300.300 )إجراءات ددشكايا د والية (، 300.153 خول 300.151خاصة ال حساب  د والية (، من فقرة 

  )ضمانات دكبيشي تخيري كاود300.536§§ خول 300.530، 300.518§§  خول 300.505، 300.503§§ خول 300.502
 )سرية ديواال دمعلومات كاود لكا "اف"(.300.625§§ خول 300.610ساما دلكا "ئي" من لكا "بي"، 

اني اختصارات بد بيشي موبلخ كاود اي مستند:

ALJقاضي دقانون إداري[Administrative Law Judge ]
BIP خطة دتدخل سلوكي[Behavioral Intervention Plan]

FAPE مناسبيولبانا حكومي مجاني [Free Appropriate Public Education]
FERPA قانون دخصوصية وحقوق يولبانايي دعائلة[Family Educational Rights and Privacy Act]

FBA تقييم دسلوك وظيفي[Functional Behavioral Assessment] 
IDEA قانون دملوب دناش مر إعاقة[Individuals with Disabilities Education Act]

IEE[ مقيوما يولبانايا مستقلIndependent Educational Evaluation]
IEP برنامج دملوب فردي[Individualized Education Program]

MDE  قسم دملبانوثا دميشيغان[Michigan Department of Education]
OSE مكتب د تربيثا برشتا[Office of Special Education]

SOAHR وقواعد إدارية  استماعمكتب دوالية دجلسات [State Office of Administrative Hearings and 
Rules]
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إشعار دضمانات إجرائية

معلومات عامة

إشعار كثيوا لقاما

34 CFR §300.503

إشعار
 الزم مقاطعة دد مدرشتا )مصطلح د"مقاطعة دد مدرشتا"، دختت كمبلخيل كاود اي اشعار، معنايه أكاديمية دمدرشتا حكومية( ايوا إشعار

كثيوا )كمزد معلومات معينة بكثاوا(، ايمانت ئيوا:
حكومي مجاني مناسباقتراح ببدايا يان بمبدول دتعريف يان تقييم يان وضعت يال د يولبانا ، يان موفور يولبانا .1

([Free Appropriate Public Education (FAPE]تا يال؛ يان 
 تا يال.FAPEرفاضا دبدايا يان بمبدول دتعريف يان تقييم يان وضعت يال د يولبانا ، يان حتى موفور .2

محتوى دإشعار
الزم اي إشعار كثيوا:

مشارح اي إجراء دكودال اقتراح يان كرفضال مقاطعة دمدرشتا؛.1
هاول سبب تما كودا اقتراح يان كرفضا اي إجراء دمقاطعة دمدرشتا؛.2
 موصوف كود إجراء دد تقييم يان مسجول يان مبلوغ د كمبلخال مقاطعة دد مدرشتا كاود شقاال قرار د اقتراح يان رفاضا دأي.3

إجراء؛
؛IDEA من Bهاويب خا بيان بأن اتوخ حماية حسب أحكام دد ضمانات إجرائية كاود لكا .4
 ئامر دخ ايبوخ محصلت ال وصف تا ضمانات إجرائية ان اي إجراء دمقاطعة دمدرشتا كودال اقتراح يان كرفضال ال هاو.5

ويدا إحالة مبدئية تا تقييم؛
؛IDEA من Bمطبيلوخ ال مصادرت هاويبو مسعديلوخ كاود فهاما دلكا .6
صوف أني خيارات خنا د مفوكير كاوو فريق دبرنامج د ملوب فردي دد يالوخمو.7

([Individualized Education Program (IEPو هاول سبب تما كرفضيلو اني خيارات؛ و ]
مقدوم وصف تا أسباب خن د شوقلو مقاطعة ديولبانا ديدوخ اودال اقتراح يان رفضال اي إجراء..8

مبلختا دبرنامج دملبتا فردي موخ اشعار
  موخ لكا من إشعار كتابي مسبق ان أني مستندات د اثي كيبت بابا هاويبو كولو اني متطلبات دIEP يمكن خا وكالة عامة اودا استعمال 

§.300.503موجود كاود 

إشعار كاود لشانا فهيما
الزم اي إشعار هاو:

كثيوا بلشانا فهيما تا كولو ناش؛ و.1
بيشا مقودما بلشانا د يما يان اشكال خن من وسائل التواصل، اال ان ال هاو ممكن مقادوميه بأي لشانا يان اشكال..2

ان لشانا د يما يان اي اورخا دتواصل خرتا الويلو لشانا كثيوا، الزم مقاطعة دد مدرشتا مأكدة من:

 بماحكوي يان كاود اورخاثا خن. تا خا اي إشعار بايش متورجما تا لشانا د يما يان اشكال خن من وسائل االتصال.1
اي ناشا دكفهم ما ايب اي إشعار؛ و.2
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 بشلو تنفيذ ويد.2 و 1هاو دليل كثيوا أنه نقطة .3

لشانا د يما

34 CFR §300.29
لشانا د يما، ايمانت كبايش موبلخا من خا ال هاو هوا يليبي لشانا انكليزايا ، معناياه ايل:

لشانا دكبيرا كمبلخل اي ناشا، يان، بحالة يال، لشانا د كمبلخيل بابا و يما  د اي ياال؛.1
كاود كود اتصال مباشر من ياال )هم كاود مقيومت ياال(، لشانا دكبيرا كمبلخل اي ياال كاود بيثا يان كاود بيئة د يالبا..2

 تا ناشا هاو كرا )ال كشامي(  يان كورا ، يان اي ناشا ال هاويل لشانا كثيوا، كاود أسلوب دتواصل اي دكبيرا كمبلخل اي ناشا )موخ لغة
إشارة يان طريقة برايل يان اتصال شفوي(.

أيميل

34 CFR §300.505
ان مقاطعة دمدرشتا دمقدما تا بابا ويما اختيار دشقاال دوثائق كاود أيميل، ايب خا شاقل اني كاود أيميل:

إشعار كثيوا القاما;.1
 و;إشعار دد ضمانات إجرائية.2
إشعارات د هاويلو عالقة بشكوى د إجراءات واجبة..3

 دد بابا ويما - تعريفقةمواف

34 CFR §300.9

موافوق 
معنايه ايل: موافوق

  د يما يان اورخاثا خن دد تواصل )موخ لغة إشارة يان طريقة برايل يان اتصال شفوي( ئل كولوابشلوخ مبولغا بتماموثا بلشان.1
ان معلومات دد اي إجراء دكيوت موافقوخ ئليه.

 ايت دكفهمت و دموفقت ئل اي إجراء بكثاوا، و موافقة ديدوخ دكوصفال اي إجراء و دكثوالو سجالت )إن هاو( انيد بد بلطي.2
و تا ماني؛ و

ايت جيدت أنه اي موافوق باختيار ديدوخيل و ايبوخ سحبت ايمانت كيبت..3

لكالغي سحابتا دموافقتوخ أي إجراء د بريل بثرت موافقتوخ يان قام سحابيه.

موافوق د بابا ويما

34 CFR §300.300

موافوق ئل مقدوم قمايا
  تد شاقل يولبانا بريشاIDEA من Bليبا مقاطعة د مدرشتوخ اودا تقييم قمايا تا يالوخ تد محددا ان ياال ديدوخ مؤهليل بموجب لكا 

 وخدمات د هاويلو يصيروثا بي ما د مقدما إشعار كثيوا لقاما من اي إجراء مقترح ومحاصل ئل موافقتوخ دخ دموضحيال بعنوان،
.موافوق دبابا ويما - تعريف

الزم مقاطعة مدرشتوخ مجهيا جاناه طالد شقال دموافقتوخ طالت ئودي تقييم قمايا تت يدي ان يالوخ ايل ياال مر إعاقة يان ال.
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 موافقتوخ ئل تقييم قمايا الي معناياه انه ايت ولوخ موافقتوخ هم تا مقاطعة د مدرشتا تاد باديا كاود موفور يولبانا بريشا وخدمات د هاويلو
يصيروثا تا يالوخ.

 ان يالوخ هاو مسوجال كاود مدرشتا حكومية يان دكيبت مسجلت يالوخ كاود مدرشتا حكومية ورفضلوخ مقدمت موافقتوخ يان ال اثوابوخ
مجوبتوا تا طلب دتقديم دد موافقتوخ ئل تقييم قمايا، مقاطعة دد مدرشتوخ ايبا، بس الي مطلوب مناه، اودا تقييم قمايا تا يالوخ كاود

 استفادة من وساطة دقانون يان شكوى دإجراءات واجبة واجتماع دقرار وإجراءات جلسات المحاكمة العادلة. ال كودا انتهاك مقاطعة دد
مدرشتوخ التزامات ديداه كاود تحديد دوكا دد يالوخ وتحديديه وتقييم واديه ان ال كماودالو تقييم يالوخ كاود اني ظروف.

قواعد بريش تا تقييم قمايا دد ياال دخيث درعاية دوالية
ان هاو ياال خيث درعاية دوالية وال كعايش من بابيه و يميه -

ليال بحاجة مقاطعة دمدرشتا  تا موافقت بابا و يما تاد ئودا تقييم قمايا تد خازيا انه اي ياال ايل ياال مر اعاقة يان ال  كاود اني حاالت:

بثرت مات كبيرا مجهيا جاناه ، ال هاويبا مقاطعة دمدرشتا  خازيال بابت اي ياال؛.1
حقوق دبابا ويما بشلو شقيل بموجب قانون دوالية؛ يان.2
 مكولفل قاضي يان مكولفال وكالة عامة مسؤولة ئلت رعاية عامة دد ياال حق د شقاال د قرارات ديولبانا وموافقة ئلت وادا تقييم.3

قمايا تا خا ناشا خنا مغير د بابا و يما.

، معناياهيل اي ياال ديل:IDEAخيث درعاية دوالية ، دختت بيشيل موبلخا كاود 

 ياال تبني ويدا، اال ان بابت تبني ويديهيل ياال بشل ويال حق د شقاال قرارات يولباناي نيابة ئل ياال من د قاضي دمسوؤليل ئل.1
قضية د ياال يان من وكالة عامة د مسؤوليال ئل د رعاية عامة د ياال

ويديه اعتبار  خيث درعاية دوالية بموجب قانون دوالية؛.2
ويديه اعتبار خيث درعاية دمحكمة بموجب قانون دوالية؛ يان.3
هاو كيبد وكالة رعاية الطفل العامة..4

موافقتا د بابا و يما ئل خدمات
 الزم بيشا مبوالغتا مقاطعة دمدرشتوخ بموافقتوخ قم ماد ئيوا يولبانا بريشا وخدمات د هاويلو صلة تا يالوخ بقميوثا، والزم مجهيا جاناه

تاد بيشا مبوالغتا بموافقتوخ.

 ان ال ولوخ جواب تا طلب د يوالت موافقتوخ ئل شقلتا ديالوخ ئل يولبانا بريشا وخدمات د هاويلو صلة بقاماويثا ، يان ان رفضلوخ يوالت
 موافقتوخ، ممكن مقاطعة د مدرشتا ال بائيال مبلخا ضمانات إجرائية )يعني وساطة ، مقَدوم شكوى ال إجراءات التقاضي الواجبة يان وادا

 دجلسة نزيهة بموجب إجراءات التقاضي الواجبة( طالد محصال ئل موافقة يان حكم انه يولبانا بريشا وخدمات دد هاويلو صلة )انيد
 ديالوخ( هاوي مقودم تا يالوخ دال موافقتوخ.IEPموصيلو كاوو فريق دد 

 ان رفضلوخ يواال د موافقتوخ ئل شقاال د يالوخ ئلت يولبانا بريشا وخدمات دهاويلو صلة بقامايوثا، يان ان ال ولوخ جواب ئل طلب تا
دوم دموافقتوخ، وال ولال إدارة د مدرشتا تا يالوخ يولبانا بريشا ومات ئت صلة كاويه من خدمات انيد ودال محاولة تاد شاقال موافقتوخ مقَ

تاد ئيوالو، مقاطعة دمدرشتوخ:

 تا يالوخ بسبب فشل كاود مقَدوم اني خدمات تا يالوخ؛ وFAPEال كودا انتهاك شرط دتوفير .1
  تا يالوخ تا اي يولبانا بريشا وخدمات دد هاويلو صلة انيد موافقتوخIEP يان مطورا برنامج IEPليي شرط ئاله اودا اجتماع .2

بشال طلبتا ئلو.

لغايا  دموافقتا دبابا ويما
 ان مبولغلوخ مقاطعة دمدرشتا بكثاوا انه ايت دكودتا إبطال )استرجاع( موافقتوخ ئلت مقاطعة دد مدرشا تاد موافرا يولبانا بريشا وخدمات

د هاويلو صلة تا يالوخ، مقاطعة دمدرشتا:
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ممكنيل ال مكامال كاود موفور يولبانا بريشا وخدمات د هاويلو صلة تا يالوخ؛.1
 ، من اقتراحو بمسموح بIDEA§ من لوائح دد 300.503الزم ئيوالوخ إشعار وقتي كثيوا لقاما، كاود ماد كمتافق من .2

يولبانا بريشا وخدمات دهاويلو صلة بشمائا ئلت إلغاء دد موافقوخ كثوتا
;وخدمات يصيري بموافقة ابطال المستلم

 ممكن ال مبلخا إجراءات التقاضي الواجبة الواجبة )يعني الوساطة أو اجتماع الحل أو جلسة استماع محايدة كاود إجراءات.3
قانونية( طالت محصال ئل موافقتوخ يان حكم انو اني خدمات ايبو بيشي موفر تا يالوخ؛

 مسبب ال هاويبا موفرا بش من يولبانا بريشا وخدمات دد هاويلو صلة تا يالوخ؛FAPEال كودا انتهاك شرط هاويل يالوخ  .4
  تا يالوخ طالت مكامال بموفور يولبانا بريشا وخدمات د هاويلوIEP يان مطورا برنامج د IEPليلي شرط اودا اجتماع د .5

صلة؛ و
 ال ايال لزمتا تاد معدال سجالت دتعليم دد يالوخ تاد مانطيا أي إشارة انه يالوخ شقيليل يولبانا بريشا وخدمات د هاويلو صلة.6

بسبب لغايا د موافقة.

موافوق دبابا ويما الد إعادة تقييم
الزم شاقال مقاطعة د مدرشتا ئلت موافقتوخ مبوالغتا قام ماد اودا إعادة تقييم تا يالوخ ، اال ان اثبات ودال مقاطعة دمدرشتا  مات اث:

شقال خطوات معقولة تاد شقال ئل موافقتوخ ئل إعادة تقييم يالوخ ؛ و.1
ايت ال مجوبلوخ..2

 ان رفضلوخ موافوق ئلت إعادة تقييم ديالوخ ، ممكن مقاطعة دمدرشتا ، بس الي مطلوب مناه ، اودا متابعة دإعادة تقييم ديالوخ كاود
بلوخ دوساطة ، وشكوى بمبلوخت إجراءات قانونية ، واجتماع تا شقاال دقرار ، و وادا جلسات محاكمة عادلة و نزيهة تاد اودا محاولة  َم
 اودا تجاوز رفاضوخ تا موافقة ئلت إعادة تقييم ديالوخ. داخت ايل حال كاود تقييمات قاماي ، ال كودا انتهاك مقاطعة دمدرشتا التزامات

 ان رفضال متابعة دإعادة تقييم بأيما اورخا.IDEA من Bديداه بموجب لكا 

موثوق دجيهوا تا محاصول ئلت موافقة دبابا ويما
 الزم مدرشتا اودا احتفاظ بموثوق تا جيهوا دوتيال تاد محصال ئل موفوق دبابا ويما تا تقييمات قاماي، تا موفرتا يولبانا بريشا وخدمات د

 هاويلو صلة تا ناقال قاميثا، تا إعادة التقييم و تامحدود دوكواثا دبابا ويما ديال دخيثت رعاية دوالية تا تقييمات قاماي. الزم اني وثائق
هاويبو سجل تا محاوالت دد مقاطعة د مدرشتا  كاود اني دكواثا ، موخ:

سجالت بتفصيل تا محكياثا بتلفون د برييل يان محاولة ونتائج د اني محكياثا؛.1
نسخ من مراسالت دمشودريلو تا بابا ويما و ما مجوبوالو؛ و.2
سجالت بتفصيل تا زيارات اني دبريلو تا بيثت بابا و يما يان دوكت بالخو ونتائج د اني زيارات..3

متطلبات دد موافقات خن
موافقوخ اليا مطلوب قام مات اودا مقاطعة د مدرشتا اني مندياني:

مراجعة وادا دبيانات د ئيث موخ ساما من تقييم د يالوخ يان إعادة تقييم؛ يان.1
 ايوا تا يالوخ اختبار يان تقييم خنا دكبايش ويال تا كولو يال إال ان قام اي اختبار يان تقييم، موافقة هويا طلبتا من كولو باباواثا.2

و يماواثا دكولو يالي.

 يمكن ال مبلخا مقاطعة دمدرشتا رفضوخ تا موافقة ئل خا خدمة يان نشاط تاد حرمالوخ ايت يان يالوخ من أي خدمة يان منفعة يان نشاط
خنا.

 ان هوات مسوجال يالوخ كاود مدرشتا خاصة ئل حسابوخ يان ان دكَمقرت يالوخ كاود بيثا ، واليت مقودما موافقتوخ تا تقييم قامايا د
 يالوخ يان إعادة د تقييم ، يان ان ال مجوبلوخ ئل طلب د تقديم د موافقتوخ ، يمكن ال مبلخا مقاطعة دد مدرشتا إجراءات دلغايا موافقتاه

 )يعني التوسط يان الشكوى القانونية الواجبة يان اجتماع الحل يان جلسة استماع محايدة كاود إجراءات قانونية( وال كبايش طليبا منو
 اوديل اعتبار يالوخ مؤهل تاد شاقل خدمات عادلة )خدمات د متوفريلو تا اني يال د بابا ويمو دريولو كاود مدارس خاصة تا اني دئتو

االحتياجات الخاصة(.
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مقيومي يولبانيي مستقل

34 CFR §300.502

عام
  تا يالوخ[IEE( Independent Educational Evaluation)دخت دئيل موضحا التيخ ، اتوخ حق تد شقلت مقيوما يولبانايا مستقل ]

ان ال كموفقت ئل اي تقييم د يالوخ دكمشقلت من مقاطعة دمدرشتا.

  وئل معايير ددIEE الزم مقاطعة د مدرشتا ايوالوخ معلومات ئل دوكت ايبوخ شقلت IEEان طلبوخ وادا مقيوما يولبانايا مستقل 
.IEEمقاطعة د مدرشتاد دكمطبقي ال 

تعريفات
مقيوما يولبانايا مستقل ايل أي مقيوما دكاودل خا من فاحصين مؤهلين ايد ال كبالخ كاود مقاطعة د مدرشتا د مسؤوليال ئل يولبانا د يالوخ.

 نفقة د حكومة معناياه ايل انو مقاطعة دمدرشتا يان كيوا كول كلفة دد تقييم يان كضمنا أنه اي مقيوما كبايش مقدمه بيمن أي كلفة، كاود
 ، ايد كمسامح تا كل والية تاد مبلخا مصادر ددعم محلية وفدرالية وخاصة د ايثن كاودIDEA من قانون Bماد كمتافق من أحكام دلكا 

قانون.د من Bوالية تا مكمولي د متطلبات د لكا 

حق د بابا ويما كاود تقييم ئل حساب دحكومة
 ئتوخ حق كاود وادا تقييم برايا مستقل تا يالوخ الت حساب د حكومة ان اليت موافق ئل تقييم تا يالوخ ايد محصلوخ اليه من مقاطعة د

مدرشتا ، منيه مراعاة د اني شروط:

  تا يالوخ ئلت نفقة د حكومة، الزم  مقاطعة د مدرشتا مجوبا بكثاوا ئل اي طلب بفترة IEE ان مقدملوخ طلب كثيوا تاد شقلت.1
 د شوئا يوماثا من تاريخ د شقالتا د طلب، من إشارة ئل نيتا د مقاطعة يان )أ( مقدما تقييم تعليمي مستقل ئل حساب د والية؛ يان

)ب( مقدما شكوى ئلد إجراءات التقاضي الواجبة تا طالبا دجلسة تاد مثبتا أنو تقييم دد يالوخ مناسبيل.
 ان طلبال مقاطعة د مدرشتوخ متوو جلسة، وقرار خارايا ايوا انه تقييم د مقاطعة د مدرشتوخ تا يالوخ مناسبيوا، بعد اتوخ حق.2

اودت تقييم تعليمي مستقل، بس ال ئل حساب د والية.
  تا يالوخ ، يمكن مبقرا  مقاطعة دد مدرشتا تاما اعتراض دكودت ئلد تقييم د يالوخ ايدIEEان طلبلوخ تقييم تعليمي مستقل .3

 كمشقلت من  مقاطعة د مدرشتا. و منت اي ، لكهاوي بشكل ال معقول طلبا مقاطعة د مدرشتا تفسير وال مأجال إما موفرتا د
  تا يالوخ ئلد نفقة دحكومة يان مقدوم شكوى ئل إجراءات قانونية واجبة تا طالبا د جلسة استماعIEE تقييم تعليمي مستقل

دإجراءات قانونية تا مدفوع ئلد تقييم دمقاطعة دمدرشتا تا يالوخ.
  د محوصلوخ اليه الو  بحسب بمعايير د مقاطعة د مدرشتا، ايبا مقاطعة د مدرشتا اودا تقديمIEEان اي تقييم تعليمي مستقل .4

 شكوى ئل إجراءات قانونية واجبة. ان قرار خرايا كاود جلسة د استماع هاو أنه اي تقييم اليوا بحسب معايير مقاطعة دمدرشتا،
ممكن حكومة ال هيواال نفقة.

  بس خا تقييم تا يالوخ ئلد نفقة دد حكومة كاود كود نقال د ئودا مدرشتا تقييم تا يالوخ  وايت الوت رضياIEEاتوخ حق محصلت ئلد 
اليه.

تقييمات اني دكمباديلو بابا ويما
 يالوخ ئلد نفقة دحكومة يان مشوركلوخ من مقاطعة دمدرشتوخ بمقيوم تا يالوخ ايدتا   IEE كاود حالة محصولوخ ئلد تقييم تعليمي مستقل

كمحصلت ئلد نفقة ديدوخ:

 الزم شقال مقاطعة د مدرشتا كاود اعتبار نتائج د تقييم دد يالوخ، ان هاو بحسب معايير د مقاطعة دمدرشتا تا تقييم تعليمي.1
 تا يالوخ؛ وFAPE أي قرار د كبايش شقيال كاود ماد ئت عالقة بموفور ديولبانا حكومي مجاني شكيال كاود ، IEEمستقل 

ايبوخ ايت يان مقاطعة د مدرشتا مقدميتون تقييم موخ دليل كاود جلسة داستماع قانوني د اويال عالقة بيالوخ..2
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طلبات دتقييم اني دكاودلو قاضي إداري
 ( تا يالوخ موخ ساما منIEE وادا د تقييم تعليمي مستقل )[Administrative Law Judge (ALJ( إداري ] دقانونان طلبل قاضي

جلسة استماع د إجراءات قانونية، الزم هويا كلفة دتقييم ئلد نفقة دحكومة.

معايير دمقاطعة د مدرشتا
  ئلد نفقة د حكومة، الزم هاوي اني معايير دبموجب محصلوخ ئلد تقييم ، مناه هم دوكا د تقييم ومؤهالتIEEان هاو تقييم تعليمي مستقل 

  وادا دد فاحص، اوي نفس د معايير د كمبلخالو مقاطعة دد مدرشتا ايماند كباديا كاود تقييم حول ماقا اني معايير دتناسق من حقوخ كاود
.IEE تقييم تعليمي مستقل

 ما عدا ان معايير د بيش كثيو ايليل، ال كاو مقاطعة د مدرشتا فرضا شروط يان جداول زمنية د اويلو عالقة بشقاال د تقييم تعليمي مستقل
IEE.ئلد نفقة دحكومة 

سرية د معلومات

تعاريف

34 CFR §300.611
داختد بيشيل مبلخا كاود عنوان، سرية دمعلومات:

 تدمير معنايه ايل تدمير مادي يان مشايا دمعّرفات شخصية من معلومات بحيث ال كبيشي ان معلومات محودد تا هوية•
شخصية.

  ))اني99 لكا  CFR   34سجالت دتعليم ايلو نوع من سجالت د مشموليلو خيث دتعريف "سجالت التعليم" كاود •
 U.S.C. 1232g 20، 1974لوائح د كوديل تنفيذ قانون د خصوصية وحقوق يولباناي د عائلة تا شاتا د 

[(Family Educational Rights and Privacy Act )FERPAسجالت التعليم" ايلو سجالت د مرتبطيلو" .] 
كوبل كاود يالوبا وكداريا باال ئلو وكالة د يولبانا يان طرف د كاود تصرف نيابة ئل وكالة.

 وكالة مشوركتا ايال اي مقاطعة يان وكالة يان مؤسسة د مدرشتا د كمجمعا يان كداريا باال، يان كمبلخا معلومات د•
.IDEA من Bتعريف شخصية، يان ايد مناه كشقلي معلومات حسب لكا 

معلومات دتعريف دشخصية

34 CFR §300.32
تعريف دشخصية كشامل معلومات دهاويبو:

شوما د يالوخ ، شوموخ موخ بابا ، يان شوما د خا فرد خنا دعائلة؛ا.

عنوان د يالوخ؛ب.

معرف شخصي، موخ رقم د ضمان اجتماعي دد يالوخ يان رقم د يالوبا ؛ يان دقائمة ج.

هاويبا خصائص شخصية يان معلومات خن د كاث محدود ديالوخ  كاوو بخا درجة معقولة من تأكيد.د.

إشعار تا بابا ويما

34 CFR §300.612
 [ اتا إجراءاتMDE( Michigan Department of Education)] ايوا إشعار تا بابا ويما أنه MDEقسم دملبانوثا دميشيغان الزم 

وسياسات كافي تا مبلوغ د بابا ويما بشكل كامل ئل سرية دمعلومات شخصية ، هم الزم ئيوا:

وصف تا مقا مقدومتيال إشعار بلشانا ديما تا فئات دناش مشوخلب كاود والية ؛.1
 وصف تا ان يال د معلومات دتعريف شخصية ديدو كبيشي شقيل، وأنواع دمعلومات دكجيال بثرو، واني أساليب د كمبلخالو.2

والية كاود مجموع دمعلومات )هم اني مصادر دكشقال منو معلومات(، و اني منديانت بيشي موبلخ اني معلومات طالو؛
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 ملخص تا سياسات وإجراءات د الزم وكاالت مشركتا بسي ئلو كاود ماد ئاويل عالقة بتخزين ، وإفصاح تا أطراف خن،.3
ودرايا باال، وتدمير دمعلومات شخصية; و

  والئحة تنفيذيةFERPAوصف تا كولو حقوق د بابا ويما و يال كاود مات اويل عالقة بأني معلومات، هم حقوق د كثيو كاود .4
.99  لكا 34CFRديديه كاود 

م أي تحديد رئيسي يان تحديد د دوكا يان نشاط د تقييم )معروفيل بشوما د"خزايا دياال"(، الزم إشعار يان إعالن بايش نشيرا كاود  قَ
 جريدة يان وسائل دإعالم خن، يان تورو، بخا اورخا دهويا كافي تا ميدوء د بابا ويما كاود كولو دوكواثا د والية كاود اي نشاط

دتحديد ددوكا و تحديد وتقييم د يال د هاوي بحاجة تا يولبانا بريشا وخدمات د هاويلو صلة.

حقوق د مطايا

34 CFR §300.613
 الزم مسمحالوخ أي وكالة دمشوركتا كاود فحاصا  ومراجعة وادا دسجالت تعليمية د هاويلو عالقة بيالوخ انيد هاوي مجموع يان

  قبالل وكالة مشوركتا طلبوخ تا فحص ومراجعة واداالزم. IDEA من قانون Bمحوصل يان موبلخ من اي وكالة مشوركتا بحسب لكا 
  يان أي جلسة نزيهة كاودIEPد سجالت د يولبانا بريشا د يالوخ بدون تأخير د الو ضروري وقم أي اجتماع د هاويل عالقة ببرنامج 

 يوم من تاريخ د مقدوم د طلب.45إجراءات قانونية )منوش اجتماع دحل يان جلسة دانضباط(، و الكاو بجي حالة بثرد بش من 

كشامل حقوخ كاود فحاصا ومراجعة وادا د سجالت د تعليم ماد اث:

حقوخ كاود محصول ئل رد من وكالة مشوركتا تا طلباتوخ معقولة كاود محصول ئل تفسيرات وترجمات تا سجالت؛.1
 حقوخ كاود طالبا من وكالة مشوركتا تاد مقدمالوخ نسخ من سجالت ان الويبوخ فحصتو سجالت و اودتو مراجعة بشكل فعال.2

بدون ماد شقلتو ان نسخ؛ و
حقوخ كاود انه ممثل ديدوخ اودلو فحص ومراجعة سجالت..3

 يمكن اودا افتراض وكالة مشوركتا أنه اتوخ صالحية تاد فحصت و اودت مراجعة سجالت د هاويلو عالقة بيالوخ إال ان بشلوخ ميرا
التوخ سلطة بحسب قانون ددوالية، كاود مسائل موخ وصاية يان انفصال وطالق.

سجل د مطايا

34 CFR §300.614
 الزم كود وكالة مشوركتا هاويال سجل ئل ان أطراف د مطيلو ئل سجالت تعليمية انيد بيشيلو مجومع يان محوصل يان موبلخ بحسب لكا

B من IDEAما عدا مطايا د بابا ويما وموظفين معتمدين د وكالة مشوركتا(، هم منو كثوي شوما د اي طرف وتاريخ د مطايه الو، و(  
تا ما غرض ايب اي طرف مبلخلو سجالت.

سجالت ئل بش من خا ياال

34 CFR §300.615
 ان اويب أي سجل تعليمي معلومات ئل بش من خا ياال، بابا ويما د اني يال اتو حق  كاود معاينة ومراجعة وادا د معلومات د اويلو عالقة

بس بيالو يان اطالع  وادا ئل اني معلومات دمحودد.

قائمة د أنواع و دكواثا د معلومات

34 CFR §300.616
 ايمد طلبت، الزم ايوالوخ كود وكالة مشوركتا قائمة د أنواع ودكواثا د سجالت تعليمية اني د كبيشي مجومع يان محوصل يان موبلخ من

وكالة.
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أجور 

34 CFR §300.617
 ، ان ال كمنعيلوخ انIDEA من قانون Bمقابل نساخا د سجالت د كودالو طالوخ بحسب لكا  ئتا كود وكالة مشوركتا حق أنه شقال أجور

من ممارسة د حقوخ كاود فحاصا ومراجعة وادا د اني سجالت. أجور
.IDEA من قانون Bيمكن ال شقال وكالة مشوركتا أجور مقابل جياال ئل معلومات يان محصولو بحسب لكا 

تعديل د سجالت كاود طالبا دبابا ويما

34 CFR §300.618
 IDEA من Bان دكخشوت أنه ان معلومات د كاود سجالت انيد اتو عالقة بملوب د يالوخ د مجومع و محوصل، يان موبلخ بحسب لكا 

 دقيق يان هاوي مضلل، يان كودي انتهاك خصوصية يان حقوق خن د يالوخ، ايبوخ طلبت من وكالة مشوركتا ايد كداريا باال ئلالوي 
معلومات تاد مغيرالو معلومات.

الزم  مقررا وكالة مشوركتا ان كيبيال مبداللو معلومات حسب طلبوخ كاود فترة زمنية معقولة من استالم د طلبوخ.
 ان رفضال وكالة مشوركتا  مبداللو معلومات حسب طلبوخ، الزم مبلغالوخ كاود رفض و نصحالوخ بحقوخ كاود طالبا دجلسة داستماع

داخ د ايل موضحا التيخ.

فرصة د جلسة استماع

34 CFR §300.619
 الزم وكالة مشوركتا ، ايمان د بايش طليبا مناه، ايوالوخ  فرصة د جلسة د استماع تاد ئودا تحدي دمعلومات د كاود سجالت تعليمية د
هاويلو عالقة بيالوخ تاد مأكدالوخ انه ان معلومات اليو غير دقيق يان مضلل يان كودي انتهاك خصوصية يان أي حقوق خن د يالوخ.

إجراءات د جلسة استماع

34 CFR §300.621
.FERPAالزم جلسة تا تحدي معلومات د كاود سجالت د تعليم بيشا بريثا بحسب إجراءات موخ جلسات داستماع بحسب قانون د 

ستماعد جلسة انتيجة 

34 CFR §300.620
 نتيجة دجلسة استماع، ان مقوريرا وكالة مشوركتا، أنه معلومات اليو دقيق يان هاوي مضلل يان مخالف تا خصوصية يان حقوق خن د

ياال، الزم مغيرالو معلومات حسب د اي قرار و اوديلوخ إبالغ بكثاوا.
 نتيجة جلسة د استماع، ان مقوريرا وكالة مشوركتا  ، أنه معلومات ايلو دقيق يان اليو مضلل يان مخالف تا خصوصية يان حقوق خن د

 ياال، الزم مبلغالوخ بحقوخ كاود درايا كاود ان سجالت د يالوخ خا تصريح ئيوت كاويه رأيوخ  ئل معلومات يان مقدمت أي سبب تما
اليت متفقا من قرار د وكالة مشوركتا.

 كاود سجالت د يالوخ الزم:د اويموخ هادخ تفسير 

 دريا باال ئلو وكالة مشوركتا  موخ لكا من سجالت د يالوخ حول ماقا د سجل يان اي لكا د ليث اتفاق ئليه ايل كيبت وكالة.1
مشوركتا؛ و

 ان كموخيالو وكالة مشوركتا  سجالت د يالوخ يان اي لكا د ليث اتفاق ئليه تا أي طرف، الزم هم مخويال اي تفسير تا اي.2
طرف.
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موافوق ئل ماخوي دمعلومات د تعريف شخصية

34 CFR §300.622
 اال بحالة دشقاال دتصريح كاود ماخوي د معلومات د تعريف شخصية د وارد كاود سجالت د تعليم )مغير شقاال دموافقة د بابا ويما(

 ، الزم موافقتوخ بيشا  شقلتا قم ماد معلومات د تعريف شخصية بيشي كشيف تا أطراف خن د غير د مسؤولين د كاودFERPAبحسب 
 وكاالت مشوركتا. ما عدا اني ظروف د محودد ئلتيخ، موافقتوخ ال كبيشا مطلوب قم ماد مخويلو معلومات د تعريف شخصية تا مسوؤلين

.IDEA من Bكاود وكاالت مشورك  تا تلبية وادا د متطلبات د لكا 

 الزم موافقتوخ يان موافقة د ياال بيشا شقلتا ان مطييل ئل شن دنضوج بحسب قانون دوالية، قم ماد معلومات د تعريف الشخصية بيشي
نشير تا مسوؤلين د وكاالت مشورك انيد د مقدمي يان دكيوي بار مقابل د خدمات د نقاال.

 ان هاو يالوخ كاود مدرشتا برشتا يان بد ازل تا خا و لويا كاود نفس د مقاطعة د مدرشتا ايد دكعيشت كاواه،  الزم موافقتوخ بيشا شقلتا
 قم ماد أي معلومات شخصية د تعريف ئل يالوخ بيشي نشير بين  د مسؤولين كاود مقاطعة دمدرشتا د كنابال كاواه اي مدرشتا برشتا

ومسؤولين د كاود اي مقاطعة د مدرشتا د ايت كاواه.

ضمانات

34 CFR §300.623
 وتخزين وادو وماخويو تا خن وخراوو.ةالزم كود وكالة مشركتا اودا حماية د سرية د معلومات شخصية دتعريف كاود مجموع

الزم خا مسؤول كاود كود وكالة مشركتا شاقل مسؤولية دضمان دسرية دئاني معلومات شخصية.

 الزم كولو ناش انيد دمجمعي يان دكمبلخيلو معلومات شخصية دتعريف شاقلي تدريب يان إرشادات ئل سياسات وإجراءات د ميشيغان
.FERPA و IDEA من Bدأتو عالقة بسرية بحسب لكا 

 الزم كود وكالة مشركتا، تا تفتيش عام، هاويال قائمة خثتا  د شومان و ما كبالخي اني مسوؤلين د كاود وكالة انيد يمكن هاويلو حق كاود
مطايا ئل معلومات شخصية د تعريف.

خراوا د معلومات

34 CFR §300.624
 الزم مبلغالوخ مقاطعة د مدرشتا ايماند ال بيشا بحاجة تا معلومات شخصية د تعريف انيد بيشيلو مجومع يان محوصل يان موبلخ بحسب

 تا موفرتا خدمات تعليمية تا يالوخ.IDEA من Bلكا 

 الزم معلومات بيشي خريو ئل طلبوخ. بس، يمكن اودا احتفاظ بسجل دائم تا شوما د يالوخ وعنوانيه ورقم د موبايليه، ودرجاتيه، وسجل
د حضوريه، واني صفوف د كمحاضيرو، ومستوى د صف، و اي شاتا د مكومل كاواه بيما دمحدود د وقت.

حقوق د يالوب

34 CFR §300.625
 شن.18 ، حقوق د بابا ويما كبيشي نقيل كاود ماد هاويل عالقة بسجالت د تعليم تا يالوبا كاود عمر د FERPAبحسب لوائح د 

  شن. بس18 هم  كبيشي نقيل كاود ماد هاويل عالقة بسجالت د تعليم تا يالوبا كاود عمر د IDEA من Bحقوق د بابا ويما بحسب لكا 
 تا  يالوبا وبابيه ويميه.IDEA من Bالزم وكالة دمشركتا مقدما أي إشعار د بايش طليبا بحسب لكا 
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وساطة

وساطة

34 CFR §300.506

عام
  إجراءات تد وساطة بيشا ممكن تاد مسمحا طالوخ و تا مقاطعة دمدرشتا بمحلول د خالفات د اويلو عالقة باي منديMDEدريثيال 

  ، هم تا محلول د خالفات د باري قم مقدوم د شكوى تا والية يان شكوى د إجراءات قانونية واجبة.IDEA من C يان لكا Bبحسب لكا 
 ، ان اوت مقودما بشكايا د إجراءات قانونية واجبة يان ال تاIDEA من C يان لكا Bوهادخ  باو وساطة تا محلول د نزاعات بحسب لكا 

.مقدوم شكايا د إجراءات قانونية واجبةطالبا د جلسة استماع حسب أصول قانونية دخ د ايل موضحا خيث دعنوان ، 

متطلبات
كضمني إجراءات أنه عملية د وساطة:

هويا بتطوع من كيبوخ و كيبت مقاطعة د مدرشتا؛.1
 ال بيشا موبالختا تا رفاضا يان مأخور د حقوخ كاود جلسة د استماع حسب أصول قانونية، يان تا رفاضا د أني حقوق خن د.2

؛ وIDEA من C يان لكا Bاتوخ بحسب لكا 
بيشا بريثا بواسطة وسيط ئاو مؤهل ونزيه ومدوربا ئل أساليب د وساطة دوس..3

 يمكن موتوا مقاطعة د مدرشتا إجراءات د كشوقي تا ان بابا ويما ومدرشياثا د لكبي مبلخي عملية وساطة، فرصة تا خزايا د ئوغداد ،
كاود وقت ودوكا مناسب طالوخ، من خا طرف د الو مستفيد:

 د هاويل عقد من كيان خنا مناسب تا محلول د نزاعات، يان مركز د تدريب ودمعلومات دبابا ويما يان مركز د مجتمع د.1
موارد د بابا ويما كاود والية؛ و

د مشارحلوخ فوائد ومشاجعلوخ ئل مبلوخ د عملية د وساطة..2

MDEالزم هاويال قائمة دد ان ناش د ئيلو وسطاء مؤهلين و ياديلو قوانين و لوائح د هاويلو عالقة بموافرتا د يولبانا بريشا وخدمات د  
 اودا اختيار وسطاء ئل أساس عشوائي، يان تناوب، يان اساس خنا د الو متحيز.MDEهاويلو صلة. الزم 

 بواسطة خدمات دوساطة كاود يولباناوالية مسؤول ايال ئل تكلفة د عملية د وساطة، هم منو تكاليف د اجتماعات. كبيشي موفر اني خدمات 

(.http://MiKids1st.org) بريشا

الزم موعد د كود اجتماع كاود عملية دوساطة بايش محددا كاود وقت مناسب و واديه بخا دوكا مناسب طالوخ وتا مقاطعة دمدرشتا.
ان ايت ومقاطعة د مدرشتا كمحليتون اي خالف كاود عملية د وساطة، الزم تورو اطراف اودي اتفاق ملزم بقانون دكتاخر حل و:

 ئامر أنه كولو مناقشات د بريلو بوقت د عملية وساطة بد بيشي سري وال كاو بيشي موبلخ بعدين موخ دليل كاود أي جلسة د.1
استماع تا إجراءات قانونية يان إجراءات مدنية؛ و

بايش موقعا منوخ وممثل د مقاطعة د مدرشتا ايد ئت سلطة د رباطا د مقاطعة د مدرشتا..2
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 اتفاقية د وساطة د بشتا كثوتا وموقعتا قابليال تا منفوذ كاود أي محكمة د والية د اويال اختصاص قضائي )محكمة د اتا سلطة بحسب
قانون د والية تا خيارا كاود هاداخ نوع من قضايا( يان كاود محكمة د مقاطعة د واليات المتحدة.

 الزم أن مناقشات دبيشي بريي بوقت دعملية دوساطة هاوي سري. ال كاو بيشي موبلخ موخ دليل كاود أي جلسة د اثيا د إجراءات قانونية
.IDEA من C يان لكا B كشقال مساعدة بحسب لكا والية ديان دعوى مدنية تا اي محكمة اتحادية يان محكمة د والية د ئاي 

الهوايا دتحيز د وسيط
وسيط:

 يان كاود مقاطعة د مدرشتا د اويا مشركتا بملوب يان رعاية د يالوخ؛ وMDEيمكن الهاو موظف كاود .1
الزم ال هاويل مصلحة شخصية يان مهنية د كودا تعارض من موضوعية د وسيط..2

 اي ناشا د كبالخ موخ وسيط الهاو موظف كاود مقاطعة د مدرشتا يان وكالة حكومية مسبب كشاقل راتبيه من وكالة يان مقاطعة د
مدرشتا بس تد بالخ موخ وسيط.
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إجراءات دشكايا دوالية

فرق بين دشكايا شمائا إجراءات قانونية وإجراءات مقادوم شكايا دوالية
  إجراءات بريشي دشكايا دوالية  ودشكايا دجلسة عادلة وجلسة داستماع. داختت موضحيليIDEA من Bكودا تحديد الئيحا خاص بلكا 

  كيبت مقاطعة دمدرشتا ،C يان لكا Bئلتيخ، ئيما ناشا يان منظمة ئيبو مقدمي شكايا رسمي امري ايث مخالفة تا خا من احتياجات دلكا 
MDEيان ئيما وكالة عامة خرتا. بس ئايت يان دائرة دمدرشياثا ئيبو مقدمي شكيثا بخصوص إجراءات قانونية واجبة بمندي د ، 

 يولبانا حكومي يصيريل باقتراح يان رفاضا ببدايا يان مغايور بتحديد يان تقييم يان درايا بدوكا ديولبانا دياال دمر إعاقة ، يان موفرتا
 60تا محالول شكيثا دوالية  خالل   MDE  قسم دملبانوثا دميشيغان طالت ياال. ئيماند فرضيل ئلت باالخي كاودFAPEمناسب مجاني 

   ال شكيثا بإجراءات قضائية سليمة )انALJ  قاضي دقانون إدارييومي، اال ان كم باريبي تمديد اي وقت بشكل دوس، الزم شاميئ
  يومي بثر دخريوثا دمدة اي قرار، داختت بيشيل موضحا45شال محواللتا باجتماع يان بأورخا دوساطة( ومبلوط  قرار كثيوا بمدة بال

  تمديد دوقت ئلد طلبوخ يان طلب ددائرة يولبانيثا. كمقادمقاضي دقانون إداري اال ان ولي عملية دحلكاود ئاي وثيقة خيثا دعنوان 
وصف تا شكيثا دوالية  و إجراءات التقاضي السليمة وقرار وشمائا ئلتيخ بشكال كميال.

اعتماد دإجراءات دشكايا دوالية

34 CFR §300.151

عام
 ,340.1710a إجراءات دكثوتا )خور كاود قاعدة إدارية دد تعليم خاص، قاعدة (MDE  قسم دملبانوثا دميشيغانالزم هاو كيبد

 طالد:340.1851-1853

محلول ئيمد شكيثا هاو دد دوال، و كضمنا أي شكيثا مقودامتا من منظمة يان خا ناشا من والية خرتا؛.1
مقدوم شكايا..2
 نشارا إجراءات شكايا دوالية ئلد برويخوثا ئل دبابا و يما وناش خن داهتمام ئودي، و كضامنا مراكز مدربتا دبابا و يما و.3

معلومات، ووكاالت دحماية ودعوة، ومراكز دعياشا مستقلة، وجهات خريني مناسب.دمركز 

حلول طالد رفاضا دخدمات مناسبة
 اودا معالجة مواجهة :MDE  فشال كاود عراضا دخدمات مناسبة، الزم ئلدMDE  قسم دملبانوثا دميشيغانبحال دشكيثا ال والية  ئايد

فشل بمقدوم دخدمات مناسبة، و كضمنا إجراءات دوس ومناسب طالد مكمول احتياجات دياال؛ و.1
فشل بموافرتا كاود مستقبل خدمات مناسبة طالد كولو يال اني د مر اعاقة..2

أقل مندي من إجراءات دشكايا ال والية

34 CFR §300.152

حد زمني: أقل مندي من إجراءات
 ، بد ضمنا إجراءات[Office of Special Education (OSE ، بواسطا دمكتب دتربيثا برشتا ])MDEقسم دملبانوثا دميشيغان
 يومي بثرت مقادوم دشكايا طالد:60دشكايا ددوالية  خالل 

 أنه تحقيق ضروريل؛MDEوادا تحقيق مستقل ئل دوكا، ان محوددال .1
واال صاحب دشكوى فرصة طالد مقادوم معلومات خن ، شفهي يان كثوتا ، بخصوص ادعاءات كاود شكوى؛.2
 يواال فرصة تا مقاطعة دمدرشتا  يان ايما وكالة عامة خرتا طالد ايوا رد ئلد شكايا، كضمنا أقل شي: )أ( كيبد اختيار دوكالة،.3

 اقتراح طالد محلول دشكايا؛ و )ب( فرصة طالد بابا يان يما ايد مقودمل شكايا و وكالة طالد موافقا تطوعاً طالد مشاركة كاود
وساطة؛

 مراجعة كولو معلومات ئانيد اتو عالقا وشقاال قرار مستقل ئلد ان مقاطعة مدرشتا يان وكالة عامة خرتا أنتهاك ودتيال متطلبات.4
؛ وIDEA من قانون Bلكا 
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 إصدار قرار بكثاوا طالد صاحب دشكايا ئاود مواجهة كود ادعاء بشكوى وضمنا: )أ( نتائج دوقائع واستنتاجات؛ و )ب( أسباب.5
.MDEدقرار خرايا دد 

مايروخ دوقت؛ قرار خرايا؛ التنفيذ
 موضحتا ايليل الزم هم ضمنا ماد دكاث:MDEإجراءات 

  يومي إال ان: )أ( هاو ظروف استثنائية )اويلو عالقة(  مند احترام  طالد شكايا60ال كمسمحا بميروخي مهلة زمنية محددتا بـ .1
 دوالية  معينة؛ يان )ب( موافقتا دبابا يان يما والية دمدرشتا يان وكالة عامة خرتا د ورتا )مشركتا( طوعاً تا موافقة طالد

مايروخ دوقت طالد محلول دمسألة بئورخا دوساطة.
  ، ان بشلو بحاجة تا أي مندي، و منو: )أ( أنشطة دمساعدة تقنية؛ )ب(MDEضمانا إجراءات دتنفيذ فعال دقرار خرايا دد.2

مفاوضات؛ و )ج( إجراءات دوس طالد وادا بخبرا )تحقيق األمتثال(.

شكايا د والية  وجلسات داستماع واجبة
 مقادومبحالة دشقاال دشكايا رسمي كثوتا كويا هم موضوع جلسة استماع بموجب اجراءات قانونية داختت موضحيل التيخ خيثت عنوان، 

 ، يان شكايا دوالية ايد ايبا الد كبيرا قضايا كاو لكا ديداه يان بش من خا لكا من ئاي جلسة استماع، الزم ئلدشكايا ئلد إجراءات التقاضي
 والية  داريا ئل خا دبنا شكايا دوالية، يان ئيما لكا من شكايا ال والية  ايد كبيشا مواجهة وتا كاود جلسة المحاكمة السليمة حول خلصتا

دجلسة استماع.

ئيما مشكلة كاود شكايا دوالية  ايد الكودا تمثيل لكا من جلسة استماع إجراءات الزم محال بأي حد زمني وإجراءات موضح ايليل.

 ان خا اشكال بقضية تخيريل بشكل رسمي كيبد جلسة استماع بموجب أصول قانونية كشامال نفس داطراف )ئايت ومقاطعة دمدرشتا(،
  مبلوغ صاحب دشكايا بأنه قرار ملزمل.MDEهادخ قرار جلسة دمحاكمة ملزميال بئاي مسألة والزميل ئلد

.MDEشكايا دكتاخر فشل ددائرة دمدرشياثا يان خا وكالة عامة خرتا طالد اودي قرار بجلسة استماع وإجراءات قانونية الزم محاللو 

مقدوم دشكايا ال والية

34 CFR §300.153
منظمة يان خا ناشا ئيبي مقادم شكايا موقعة كثوتا بحسب ان إجراءات مويضحيلو اليل.

الزميل شكايا ال والية هاويب ماد دكاث:

تصريح دمقاطعة دمدرشتا يان وكالة عامة خرتا دانتهاك بشتيال:.1
أي حكم حالي من قواعد إدارية ديولبانا بريشا؛ا.
، دختت كاو موضحا كاود برامج و خدمات ديولبانا بريشا؛PA 1، seq. et 380.1 MCL 451 976ب.
 .وماد اثet seq 1400 ومادة 33.  وفصل U.S.C 20 و 2004قانون دمالوب ناش انيد دمر اعاقات دبليطا ب ج.

  ؛ وحقائق انيد سنيديل الو أي303.  لكا C.F.R 34 و 300.  لكا C.F.R 34بثرا ولوائح انيد كودي تنفيذ قانون ، 
بيان؛

خطة متوسطة دمقاطعة مدرشتا.د.

 تقرير فريق برنامج دتعليم فردي ، يان قرار دمكتب داستماع ، يان قرار دمحكمة بخصوص برامج يان خدمات ديولباناه.
بريشا ؛ يان

.IDEAطلب دوالية  تا شقاال بار حكومي بموجب و.
توقيع ومعلومات دتواصل د صاحب دشكايا؛ و.2
ان هاو ادعاء بانتهاكات بخصوص دخا ياال:.3

شوما دياال وعنوان دوكا دعيشتا ددياال؛ا.

شوما دمدرشتا ايد كازل االه ياال؛ب.

بحالة وجود ياال يان شاب دال دوكا، معلومات دتواصل من أي ياال، و شوما دد مدرشتا ايد كازل االه ياال؛ج.

وصف د مشكلة ياال ، وأني حقائق د اتو عالقة كاود مشكلة؛ ود.

حل مقترح ددمشكلة موجب ماد يادي أي طرف ايد مقودملي شكايا وقت دمقدوم دشكايا.ه.
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.ISD يان MDEالزميل شكايا دبرايا انتهاك الهاو بريا بش من خا شاتا قامند تاريخ دشقاال شكايا من كيبد 

 الزم ئلد اي طرف دمقودمل شكايا ال والية  مشادر نسخة من شكايا طالد دائرة مدرشتا يان ايما وكالة عامة خرتا كخدما ياال كاود نفس
.OSEدوقت ايد كمقادم كاويه أي طرف دشكايا ب 

  OSE  ويبسايت د    نموذج طالد مساعدة اود مقادم شكايا ال والية. نموذج موجوديل ئلد موقعMDEودال 
(www.michigan.gov/specialeducation) . اليت ملزم بمبلوخ أي نموذج. بس الزم ئاويبا شكايا أني معلومات مطلوبة تا 

 ايليل(.4-1مقدوم دشكايا ال والية  )خور 
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إجراءات د شكايا ئل إجراءات قانونية

مقدوم دشكايا ئل إجراءات القانونية

34 CFR §300.507

عام
  باقتراح يان رفض يان تغييرةايبوخ ايت يان مقاطعة دمدرشتا مقدميتوم شكايا ئلد إجراءات التقاضي السليمة بخصوص أي مسألة متعلق

 تا يالوخ.FAPEبتعريف يان تقييم يان وضع تعليمي تا يالوخ، يان مقدوم 

  شن من قمند أيت يان مدرشتا جيديتنوا يان ماد دابيل ياديتونوا٢الزم أي شكايا دإجراءات التقاضي السليمة تاخر برايا انتهاك ال بش من 
ئلد أي إجراء دكبايش أساس دشكايا دإجراءات التقاضي السليمة.

 الكم طابق ئلوخ اي مخطط زمني دايليل ان الكم هاويبوخ مقدمت شكايا دإجراءات التقاضي السليمة ضمن دأي وقت تا أني أسباب
دكاثي:

ودال دائرة مدرشتا تحريف ئلد محولال دقضايا دتخيريلو كاود شكايا؛ يان.1
.IDEA الوخ معلومات انيد مطلوبيوا مقدموالو طالوخ خيثت لكا )ب( يان لكا )ج( من قانون مطوشيالمقاطعة دمدرشتا .2

معلومات طالد بابا ويما
  ان طلبلوخ انيمقاطعة دمدرشتا ميدئالوخ بأن خدمات قانونية بباالشيلو يان تكلفة ختيثا وخنا خدمات قانونية دئيث كاود مقاطعة الزم ئل

 دمدرشتا مقدملوخن شكايا ئلد اجراءات قانونية.مقاطعةمعلومات يان ان ايت يان 

شكايا ال إجراءات قانونية

34 CFR §300.508

عام
  دمدرشتا )يان محاميوخ يان محامي مقاطعة دمدرشتا( مقدميتون شكايا دإجراءاتمقاطعةطالد طالبا جلسة استماع، الزم ئلوخ يان 

، ومقدوم نسخة طالد طرف خنا. شكايا الزم هاويب كولو منديان ريز ئلتيخ و الزم هاو بيشا سري.MDEالتقاضي السليمة مند 

محتوى دد شكايا
الزميل شكايا دإجراءات قانونية هاويب:

شوما دياال؛.1
عنوان ددوكثت بياشت ياال؛.2
شوما د مدرشتا د ياال..3
 لتلي دوكا، كيبيل معلومات دتواصل من ياال و شوما دد مدرشتا دياال؛ او شابان ياال.4
وصف تا مشكلة دياال وماد متعلقيل بشوال دمقترح ويدا يان رفيضا، وأن حقائق دأتو عالقا كاود مشكلة؛ و.5
حل دمقترح تا مشكلة ماقد جيدت وئيث طالوخ يان تا مقاطعة دمدرشتا بئاوا وقت..6

إشعار دطليبيل قامند جلسة استماع ئل شكايا دإجراءات قانونية
 يمكن الويلوخ ايت يان مقاطعة دمدرشتا جلسة استماع بموجب إجراءات قانونية حول ئايت يان مقاطعة دمدرشتا اودا )يان محاميوخ يان

 محامي دمقاطعة مدرشتا( تقديم ملفات شكايا بشكل دوس بحسب ان معلومات ايليل. كمقدما شكايا دإجراءات األصول القانونية بشكل
 وطرف خنا.MDEدوس ايماند كبيشا شقلتا كيبد 
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كفاية دد شكايا
 و طالد تقدم بار بشكايا بخصوص دإجراءات قانونية سليمة ، الزم اعتبار اوديال كافي. كبايش ويدا اعتبار شكايا دإجراءات التقاضي

 السليمة كافي )مكومال متطلبات دمحتوى ايليل( اال ان طرف ايد دكشاقل شكايا ال إجراءات قانونية )ئايت يان مقاطعة دمدرشتا( مايدئيل
ALJ يومي من شقاال دشكايا، أنه طرف دشاقاال كخاشو أنه شكايا ال إجراءات قانونية سليمة الي مطابق تا15 وطرف خنا بكثاوا خالل  

اني متطلبات تخير ايليل.

 خالل خمشا يومي من شقاال داشعار داعتبار كاود طرف دشقاال )ئايت يان مقاطعة دمدرشتا( شكايا دإجراءات التقاضي اليا كافي،
.حاالً مقرر ان شكايا دإجراءات قانونية سليمة دك مطابق ال متطلبات تخير ايليل، وميدوئوخ ومقاطعة دمدرشتا ALJالزميل ئل 

تعديل دشكايا
ايبوخ ايت يان مقاطعة دمدرشتا اوديتون تغييرات ئلد شكايا بس ان :

 موافق طرف خنا ئلد تغييرات كاود كثاوا و ياول فرصة تا حل دشكايا ال إجراءات قانونية سليمة بموجب اجتماع دمحلول،.1
داختت موضحيل التيخ؛ يان

 اذن تا تغييرات، كاود موعد ال بثرت خمشا يومي قمند بدايا دجلسة استماع ال إجراءات قانونية.ALJكاول .2

 15ان ودل طرف دشكايا )ئايت يان مقاطعة دمدرشتا( تغييرات ئلد شكايا دإجراءات التقاضي السليمة، وجدول زمني داجتماع دقرار )
 يومي من شقاال دشكايا( كباد من بدايا كاود تاريخ دمقدومي دشكيثا معدلتا. 30يومي من شقاال دشكايا( ووقت ددبت كاوا )

مقاطعة دمدرشتا ال شكايا دإجراءات قانونية واجبةدرد 
 ، بخصوص دموضوعإشعار مسبق كثيواإشعار كثيوا ال قاما طالوخ، داختت موضحيلي خيثت عنوان،  ان المشوديرا مقاطعة دمدرشتا

  يومي مند شقاال دشكايا دإجراءات قانونية،10خالل  تخيرا  كاود شكايا متعلق بإجراءات قانونية واجبة، الزميل ئلد مقاطعة دمدرشتا
مشادرا طالوخ رد هاويب:

تا شقاال دإجراء ايد تخيريل كاود شكايا دإجراءات قانونية؛ توضيح سبب اقتراح يان رفض دمقاطعة دمدرشتا.1
 ديالوخ واسباب درفاضا داني خيارات؛IEP  برنامج دملوب فردي دوصف تا اختيارات خني انيد كم شاقلو فريق.2
 كأساس تا شوال داقتراح يان رفاضا؛ وصف تا كود إجراء دتقييم يان تقدير يان تسجيل يان تقرير موبلخا كاود مقاطعة دمدرشتا.3

و
وصف تا عوامل خن اني دأتو عالقة باي إجراء داقتراح يان رفاضا تا دمقاطعة دمدرشتا..4

من مئاكود أنه شكايوخ بإجراءات قانونية الييوا كافي.  ايليل ال كمانع دمقاطعة دمدرشتا4-1يواال دمعلومات أني دتخيريلو كاود بنود 

رد اي طرف خنا ال شكايا دإجراءات قانونية واجبة
 ، طرف أيد دكشاقل شكايامقاطعة دمدرشتا ال شكايا دإجراءات قانونية واجبةدرد اال داختت كثيويلي خيثت عنوان فرعي ايليل مباشرةً، 

 يومي  من شقاال شكايا، مشادر رد تا اي طرف خنا وتاخر اشكاالت دكاود دشكايا.10بخصوص إجراءات قانونية الزم خالل 

اشكال النماذج

34 CFR §300.509
  نموذج طالد مساعدة اود مقادم شكايا ال والية. اليت ملزم بمبلوخ أي نموذج. بس الزم ئاويبا شكايا أني معلومات مطلوبةMDE ودال 

  OSE  ويبسايت د  تا مقدوم دشكايا دإجراءات قانونية. نموذج موجوديل ئلد موقع
(www.michigan.gov/specialeducation) قاضي دقانون إداري. )مالحظة: مبلوخ دشكل نموذج الك ضامنا أنه ALJ 

بخازيال شكيثا كافية ان اعتراض ودل اي طرف خنا ئلد كفاية دشكيثا(.

وضع دياال كاود وقت دمقدوم دشكايا و جلسة استماع بسبارا ال إجراءات

34 CFR §300.518
  و كمشاقلMDE"، ئيماند شكايا ال إجراءات قانونية مقودمال مند إعاقة إجراءات دتأديب ديال مراال ماد مقدميلي ئلتيخ خيثا دعنوان "

 اي طرف خنا، يالوخ الزم بايش وضعيه/وضعاه تعليمي موخ جانيه خالل فترة دعملية محلول، وأثناء دسبارا ئلد قرار دد ايما جلسة
استماع نزيهة )عادلة( يان إجراءات قضائية محايدة، اال ان متوفقلوخن ايد و والية يان مقاطعة دمدرشتا ئل مندي خنا.
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 ان شكيثا دإجراءات قانونية كضامنا طلب تا قبول مبدئي تا مدرشتا عامة، الزيميل داريل يالوخ، بموافقتوخ، كاود برنامج عادي دمدرشتا
عامة حول خالصا من كولو إجراءات.

  منC طالد ياال  دكمشان من هاو خديما بحسب لكا IDEAان شكايا دإجراءات قانونية كضمنا طلب تا خدمات أولية بحسب لكا ب من 
IDEA طالت لكا B من IDEA و ايد الي بعد مؤهل  طالد خدمات دلكا Cألن ياال بشل تالثا شن، والي مطلوب من مقاطعة دمدرشتا  

  و ايد دكموفقت ئلد ياال شاقل يولبانا بريشاIDEA من B ايد بشقالو ياال. ان ياال كم خازيل مؤهل بموجب لكا Cمقدما خدمات دد لكا 
 وخدمات داتو عالقة تا كاتا قميثا، بعدين، سبارا ال نتائج دإجراءات، الزم ئلد منطقة تعليمية ئيوا اني خدمات تعليمية خاصة وخدمات د

اتو عالقا انيد ليث الو خالف )انيد ايت ومقاطعة دمدرشتا كمتوفقيتون الو(.

عملية دحل

34 CFR §300.510

دحلاجتماع 
  بوقائع محددة كاودجيدي انيد IEPالزميل ال مقاطعة دمدرشتا اودا اجتماع دحل  منوخ ومند اي عضو داتي عالقة يان أعضاء فريق 

 ، و هاوMDE يومي باثر دمقدوم شكايا داجرائات لقانونية مند 15شكايا دإجراءات قانونية ديدوخ. الزم هاو ويدا اجتماع دحل  خالل 
شقيال كيبد مقاطعة دمدرشتا. ليبا بديا حول هاو ويدا اجتماع دحل. اي اجتماع:

الزم هاويب ممثل د مقاطعة دمدرشتا ايد ات سلطة تا شقاال دقرارات مبدال دمقاطعة دمدرشتا؛ و.1
الك هاويب محامي د مقاطعة دمدرشتا إال ان أيت هو منوخ محامي..2

 طالد حضارا تا اي اجتماع.IEPايت ومقاطعة دمدرشتا كوديتون تحديد دأعضاء د اتو عالقا بكاود فريق 

 هدف مند اجتماع ئيل طالوخ تاد أودت مناقشة دشكايا دإجراءات قانونية ديدوخ، وئاني وقائع دأساس دشكايا، طالد هاويال مقاطعة
دمدرشتا  فرصة تا محلول دخالف.

اجتماع دحل الي مطلوب ان:

ايت ومقاطعة دمدرشتا  موفقيتون بكثاوا ئلد تنازل ال اجتماع؛ يان.1
.وساطةايت ومقاطعة دمدرشتا موافقيتون ئلد مبلوخ دوساطة، داختت موضحيل خيثت عنوان، .2

فترة دحل
  يومي من تاريخ دد شقاال دشكايا دإجراءات قانونية30ان ال محولال مقاطعة دمدرشتا  شكايا دإجراءات قانونية دخت راضيت بخالل 

)خالل دفترة دعملية دحل(، ممكن جلسة دإجراءات قانونية باريا.

  يومي، مند خكما استثناءات طالد أن تعديالت دويديلو30 يومي طالد اصدار قرار خرايا  كباد ئيماند خلصا فترة دحل 45جدول زمني 
 يومي داختت موضحيل التيخ.30طالد فترة دحل د

 ان أيت ومقاطعة دمدرشتا  المتوفقلوخن الد تنازل ال دعملية حل يان مبلوخ دوساطة، المشروكوخ كاود اجتماع دحل بمتوخيرو جداول
زمنية دعملية حل وجلسة دإجراءات قانونية واجبة خول مشروكوخ كاود اجتماع.

 ان مقاطعة دمدرشتا بثرد مجهوي دجانا  وتوثيق وادا اني جهود، ال كام هاويبا  محاصال ئلد مشاركتوخ كاود اجتماع دحل، ايبا مقاطعة
  رافض شكايا داجرائات قانونية ديدوخ. وثيقة دد اوكن جهود الزممALJ يومي دفترة دحل، طلبا من قاضي 30دمدرشتا  ب خارايوثا  د

ضمنا سجل دد محاوالت د مقاطعة مدرشتا طالد مرتوب دوقت و دوكا متفقيلو االه، موخ:

سجالت مفصلة دد مكالمات دتلفون انيد بريلو يان محاوالت انيد بريلو ونتائج دد ئاني مكالمات..1
نسخ من دمراسالت مشودارتيال طالوخ و ايما ردود شقلتيال؛ و.2
سجالت مفصلة دد زيارات ويديلو طالد بيثوخ يان دوكا دد شولوخ ونتائج دد اني زيارات..3
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  يومي من شقاال داشعار من شكايا دإجراءات قانونية ديدوخ، يان فشال15ان مقاطعة دمدرشتا فشال كاود وادا اجتماع دحل خالل 
 يومي دجلسة استماع قانونية بديلو.45 طالد مراتب )امر ياول( انو ALJبمشاركة كاود اجتماع دحل، ايبوخ طلبت من قاضي 

دحل يوم 30تعديالت ئلد فترة 
  يوم دجدول زمني طالد جلسة داجرائات قانونية45ان موفقلوخن ايت ومقاطعة دمدرشتا كاود كثاوا ئلد تنازل ال اجتماع دحل، فبد بادي 

يوما دبثريه.

  يوم دفترة دحل، ان موفقلوخن ايت ومقاطعة دمدرشتا بكثاوا أنه الي ممكن30بثرت بداية دوساطة يان اجتماع دحل وقمند خالصتا د
 يومي دجدول زمني طالد جلسة دإجراءات قانونية كباديا يوما دبثريه.45اتفاق، 

 فقي الد كثاوا طالدوا يوم فترة دحل، ئيبو تورو اطراف م30ان موفقلوخن ايت ومقاطعة دمدرشتا ئلد مبلوخ دعملية دوساطة، بخارايوثا د
  يوم دجدول45مكامول وساطة تد ماطي ئلد اتفاق. بس، ان مخردخ ودلوخن انسحاب ايت يان مقاطعة دمدرشتا من عملية دوساطة، 

زمني طالد جلسة اجراءات قانونية بد بادي يوم دبثريه.

اتفاق كثيوا دتسوية
ان مطيلوخن خا حل طالد خالف كاود اجتماع دحل، الزم يوريتون ايت و مقاطعة دمدرشتا كاود اتفاق ملزم )اجباري( قانوني وئيل:

موقعا مكيبوخ وكيبد ممثل دمقاطعة دمدرشتا ايد اته سلطة طالد رابط مقاطعة دمدرشتا؛ و.1
قبيليل تا تنفيذ كاود ايما محكمة دوالية دأتا اختصاص قضائي )محكمة دوالية د أتا سلطة طالد شمائا الت هدخا نوع .2

من حاالت( يان كاود محكمة محلية كاود واليات المتحدة.

فترة دمراجعة داتفاق
 ان ويروخن ايت ومقاطعة دمدرشتا كاود اتفاق نتيجة دد اجتماع دحل، ايبيه أي خاء من اطراف )ايت يان مقاطعة دمدرشتا( إبطال اود

 يوم دشوال مند وقت ايد توروخن أيت ومقاطعة دمدرشتا موقعلوخن اي اتفاق.3اي اتفاق بخالل 

28صفحة قسم دملبانوثا دميشيكان، مكتب د تربيثا برشتا



دشكايا دإجراءات قانونية واجبةجلسات داستماع بخصوص 

جلسة دأستماع عادلة ومحايدة

34 CFR §300.511

عام

 ئيماند مقدوم شكايا دجراءات قانونية واجبة، ايت يان مقاطعة دمدرشتا هاويلوخن خالف الزم بيشيتون ويل فرصة طالد جلسة دأستماع
.وعملية دحل دشكايا دإجراءات قانونية واجبةعادلة ومحايدة، بثرت يزاال بإجراءات أني موضحيلو كاود تورو اقسام 

قاضي محايد دقانون إداري

:انو ALJ  داقل شي بالنسبة الد قاضي

  يان كاود مقاطعة دمدرشتا ايد مشركيل بملوب يان درايا باال ئل ياال. يعني، الي موظف كاودMDEالزم الهاو موظف كاود .1
؛ALJوكالة وبس اون دكشاقل راتبيه من كيبد وكالة تاد بالخ موخ قاضي 

 كاود جلسة؛ALJالزم الويل اهتمام شخصي يان بشوليه د ئاود تعارض من موضوعية .2
، وان تفسيرات قانونية ددIDEA، وأن لوائح اتحادية وأني دوالية دئتو عالقة بIDEAالزم هاو يديئا و فهيما أحكام دد.3

IDEAمن كيبد محاكم فيدرالية ومحاكم دواليات؛ و 
الزم يادي وهاويب ئل وادا جلسات داستماع، وشقاال دقرارات وكثاواه، بماد تناسق مند ممارسة قانونية مناسبة..4

  ئيلو موظفين د صنف دخدمة مدنية من كيبد والية وانيد ايلو محاميين و كبالخي كاود مكتب د والية دجلسات استماع وقواعدALJقضاة 
 بئورخدMDE  قسم دملبانوثا دميشيغان.SOAHRإدارية 

([State Office of Administrative Hearings and Rules (SOAHRايب خا قائمة دئيبا بيان ددمؤهالت داني ناش د ] 
.ALJ  قضاة دكبلخي موخ

موضوع دجلسة داستماع واجبة

 الك بار اي طرف )ايت يان مقاطعة دمدرشتا( ايد كطالب جلسة استماع بحسب أصول قانونية، تاخر مشاكل كاود جلسة إجراءات قانونية
انيد اليو موحكي ئلو كاود شكايا دإجراءات قانونية، اال ان موفقل االه اي طرف خنا.

جدول زمني  طالد طالبا جلسة داستماع

 الزم مقدميتون ايت يان مقاطعة دمدرشتا شكايا بخصوص دإجراءات قانونية واجبة خالل تري شني من تاريخ د ايت يان مقاطعة
دمدرشتا جيديتونوا كاويه يان الزم ييديتونوا بأي مسألة يان مسائل ايد موحكيلو الو كاود شكايا.

استثناءات الجدول الزمني

ال كمطابق جدول زمني دئليل الوخ ان ال هاويبوخ مقدمت شكوة ال إجراءات قانونية واجبة بسبب:

أنو مقاطعة دمدرشتا ودال تحريف بأنو كمحالل أي مشكلة يان قضية دئتوخ شكوة كاواه؛ يان.1
.IDEAمطوشيال الوخ مقاطعة دمدرشتا أني معلومات بحاجيتوا ألو بموجب لكا ب يان لكا ج من .2

حقوق دد جلسة أستماع

34 CFR §300.512

عام
 طرف كاود جلسة تقاضي واجبة )بما دايث جلسة د اتا عالقة بإجراءات تأديبية( ات حق أنو:كود

هاو منيه محامي و/يان ناش دهاويل معرفة يان تدريب خاص ئلد مشاكل د يال داتو اعاقة؛.1
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مقدوم أدلة ومواجهة واستجواب وادا و مجبور تا يثايا د شهود؛.2
مناعا تا مقدوم دأدلة كاود جلسة ايد اليا كشفتا طالد اوا طرف اقل شي خمشا يوم دشوال قمن دجلسة؛.3
محصول ال سجل كثيوا، يان، بموجب اختياروخ، جلسة داستماع تنيثا بتنيثا؛ و.4
محصول الد كثوتا، يان، بموجب اختياروخ، نتائج اإللكترونية دد حقائق و قرارات..5

كشافا خنا ئلد المعلومات
 اقل شي خامشا يومي قمن د جلسة استماع حسب أصول قانونية، الزم ايت ومقاطعة دمدرشتا كشفيتون طالد اوغداد  كولو تقييمات أني

دكميليلو خول اوا تاريخ واني توصيات دبنيلو ئلد اني تقييمات وانيد ايت يان مقاطعة دمدرشتا كيبيتون مبلخيتونو كاود جلسة.

 ايبي مانع أي طرف دالكئاود التزام من مقدومي أي تقييم يان توصية دئتا عالقة كاود جلسة بيمن موافقة دطرف خنا.ALJ قاضي 

حقوق دبابا و يما كاود جلسات داستماع
الزم ئيويلوخن حق طالد:

شوقد يالوخ هاو حاضر؛.1
بثاخا دجلسة طالد جمهور؛ و.2
بايش مقودما طالوخ سجل د جلسة، ونتائج دحقائق وقرارات بدون تكلفة..3

قرارات دجلسة استماع

34 CFR §300.513

قرار دد قاضي قانون إداري
 يان ال،الزم هاو ويدا اعتماد ئلد أسباب اساسية.FAPE بخصوص ان يالوخ شاقل ALJقرار دد قاضي 

  بحالة نواقص إجرائيةFAPE أنو يالوخ ال شقلي ALJكاود مواضيع اني دكتخري برايا انتهاك يان مخالفة إجرائية، ممكن خاز قاضي 
هاوي:

؛FAPEسبب دإعاقة ال حق دد يالوخ طالد .1
 طالد يالوخ؛ يانFAPEسبب دإعاقة ربثا تا فرصوخ طالد مشروك كاود عملية دشقاال قرار بخصوص دتوفير وادا .2
سبب بحرمانيه من فائدة تعليمية..3

بند دبنايا
  من أمر يواال تا مقاطعة دمدرشتا تا يوادا كاود متطلباتALJجوخا من أني احكام موضح أيليل ال كبايش مفوسرا  بشكل دمانع قاضي 

(300.536( خول  IDEA 34 CFR §§300.500 من Bتخير كاود قسم دإجراءات وقائية من لوائح فيدرالية بحسب لكا 

طلب فصيال تا جلسة استماع دإجراءات قانونية
 خول (IDEA 34 CFR §§300.500الكاث وادا تفسير جو مندي كاود قسم إجراءات وقائية كاود لوائح فيدرالية بحسب لكا ب من 

 ( طالد مناعوخ من مقدوم شكايا فصيال ال إجراءات قانونية بخصوص مسألة فصلتا كاود شكايا دإجراءات قانونية انيد قمدخ300.536
مقودميلو.

نتائج وقرار دلجنة استشارية وجمهورعام
 الزم اود ماد دكاث:MDE  قسم دملبانوثا دميشيغان،بثرت مشايا أي معلومات شخصية دتعريف

موافرتا د نتائج وقرارات كاود جلسة إجراءات قانونية طالد لجنة استشارية حكومية دد يولبانا بريشا؛ و.1
موافرتا د اني نتائج و قرارات طالد جمهور..2
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استئناف

خريوثا دقرار، استئناف؛ مراجعة نزيهة

34 CFR §300.514

خريوثا دقرار داستماع
 قرار ايت بشلي شقيال كاوت جلسة قضائية واجبة )من جلسة يصرتا كاود إجراءات تأديبية( كماني قرار خارايا، بس  اي دبنا دايلي ويرا

بجلسة االستماع )أيت يان مقاطعة دمدرشتا( ايب طعن ئاود بقرار بئورخا دمقدومي دعوى مدنية، دختت بيشيل موضحا أيلتيخ

جداول زمنية ومرتوب دجلسات داستماع

34 CFR §300.515
  يوم باثرت45 يوم د اجتماعات د قرار يان بموعد ال فايت من 30 يومي بثرت فياتا د فترة د 45  بموعد ال بش من MDEالزم ضمنا 

: يومي د قرار30معدول كاود فترة د خالصا د فترة زمنية معدلة دختت بيشيل موضحا خيثت عنوان فرعي، 

قرار خرايا كاود جلسة د استماع بدبايش مطيا ئليه؛ و.1
نسخة من قرار بيشا مشودارتا ببريد تا كود طرف..2

 يوم د مئوشرتا أيليل بطالبا د أي خا من اطراف.45  تمديد محددا من وقت بثرت اي فترة زمنية د محددتا بـ ALJممكن ئاول قاضي 

كود جلسة الزم بيشا ودتا بخا وقت و دوكا مناسب طالوخ و تا يالوخ.

مدنية، من أي وقت دكاوي كبايش تقديم دأني إجراءاتإجراءات 

34 CFR §300.516

عام
 ات حق اي طرف )أيت يان مقاطعة د مدرشتا( د ال ئاود موافقة ئل نتائج وقرارات د كاود جلسة استماع د إجراءات قانونية )هم خا

 رافع دعوى مدنية كاود ماد هاويل عالقة بمسألة د بشتاياوا موضوع د جلسة داجلسة استماع د اويل عالقا كاود إجراءات تأديبية( 
  دعوى يمكن بيشا موقامتا كاود محكمة والية مختصة )محكمة والية ايد اتا سلطة تاد شاما ئل اي نوع من.استماع د إجراءات قانونية

قضايا( يان كاود محكمة د مقاطعة كاود واليات المتحدة بدون شقاال اعتبار د مبلغ محل د نزاع.

حدود دوقت
 تاد ماقم دعوى مدنيةALJ  قاضي يوم من تاريخ د قرار د90اي طرف )أيت يان مقاطعة د مدرشتا( د دكمقم دعوى باويل 

إجراءات إضافية
كاود كود دعوى مدنية، محكمة:

كشاقال سجالت د إجراءات إدارية;.1
شاما أدلة خنا بناء ال طلبوخ/طلباخ يان ال طلب د مقاطعة د مدرشتا؛ و.2
كسندال قراراه ئل دأدلة و كيوا تعويض د خزيال مناسب أي محكمة..3

اختصاص د محاكم محلية
  بدون شقاالIDEA من قانون B محاكم دمقاطعات كاود واليات المتحدة ئتو سلطة  تاد حكمي ئل دعاوى دبيشي موقيمي بحسب لكا 

باعتبار مبلغ دخالف ئيث ئليه.

قانون دبنايا
  كمقايدلو يان كمحددلو حقوق وإجراءات وتعويضات دبيشي ويلي بموجب دستور د واليات المتحدةIDEA من Bليث مندي كاود لكا 

 ( يان قوانين فيدرالية504 )قسم 1973 من قانون إعادة تأهيل دشاتا V وعنوان د 1990أمريكية وقانون دأمريكيين دت إعاقة دشاتا 
خن د كمحامي حقوق د يال د اتو إعاقة، ما عدا انه قم ماد دعوى مدنية بيشا مقودمتا حسب اني قوانين تاد ماطي ال اي اعفاء د هم 
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 ، الزم عمليات د إجراءات القانونية انيد موضح أيليل بيشي ويد استنفاد بنفس د درجة دIDEA من قانون Bكبايش ويال كاود لكا 
 . اي معناياه ايل أنه يمكن اويلوخ حلول حسب قوانين خن د كوديIDEA من Bمطلوب د إن هاو مقودميه طرف إجراء بحسب لكا 

 ، بس عامة، تاد شاقلت إعفاء حسب اني قوانين خن، قامايوثا الزم مبلخت وسائل د حلول إدارية دIDEAتداخل من د اني د ايلو كاود 
  )أي شكايا د إجراءات قانونية واجبة واجتماع د حل و و إجراءات دجلسات استماع نزيهة( قم ماد يزالتاIDEAبيشينا ويلي بحسب 

كوبال تا محكمة.

اجور د محامين

34 CFR §300.517

عام
 ، إن ايت غلبلوخ، محكمة، بحسب تقديراه، ممكن ايوا اجور معقولة دIDEA من قانون Bبحسب لكا مثيا كاود اي إجراء دكبايش 

محامين موخ ساما من تكاليف طالوخ.

 معقولة موخيمكن تكلفة د  اجور د محامين ، حسب تقدير ديداه، محكمة، IDEA من قانون Bكاود أي إجراء د كبايش مثيا بحسب لكا 
 ساما  من تكاليف د وكالة تعليمية د والية يان مقاطعة د مدرشتا غلبتا، بيشي ويل من محامي ديدوخ، إن اي محامي: )أ( مقودمل شكوى

 يان دعوى قضائية د خازياال محكمة دوكلي يان ال معقول يان بدون أساس. يان )ب( مكوملي  بتقاضي بثر ماد تقاضي بشل بوضوح بانه
ايال دوكلي يان ال معقول يان بدون أساس; يان

 موخ ساما د محامين  معقولةممكن ايوا اجور، حسب تقدير ديداه، محكمة، IDEA من قانون Bكاود أي إجراء د كبايش مثيا بحسب لكا 
 من تكاليف د وكالة تعليمية د والية يان مقاطعة د مدرشتا غلبتا، دبيشي ويل منوخ يان من محامي ديدوخ، إن بشل مقودما طلب دجلسة

 استماع د إجراءات قانونية يان قضية خرتا تا اي مندي دالو دوس، موخ تا محروش يان تا مئاخور د الو ضروري يان تا مزود د تكلفة
د إجراء بدون داعي.

يواال  د اجور
كيوا محكمة اجور معقولة د محامين دخ تخيريل التيخ:

 الزم بيشي سنيد اجور ئلد معدالت د بسيئيلو كاود مجتمع ايت بشلو قيمي كاويه إجراءات يان شمائتا ال نوعية خدمات مقودم..1
الكهاو مبلوخ مكافأة يان مضاعف كاوت حساب دأجور ويل.

  دخدمات انيت دكبيشيIDEA من Bال كهاو يواال اجور ، وال كاوي يواال تكاليف انيت اتو عالقة كاوت أي إجراء حسب لكا .2
ويدي بثرت تقديم دعرض كثيوا تالت تسوية ان:

  من قواعد اتحادية دت إجراءات مدنية يان ، كاوت حالة68بايش مقدما عرض كاوت وقت ايت تحديد كودالي مادة ا.
 يوماثا تقويمية قمند بدايا  دإجراء ؛10جلسة داستماع دإجراءات قانونية ، كاوت أي وقت بش من 

 يوماثا تقويمية ؛ و10ال كبايش قبيال عرض خالل ب.

  أنو تعويض ايد بشلي شقيال بخارايوثا الي بش مرغوب تالوخ من عرضALJخزيا محكمة يان قاضي ج.
دتسوية.

 رغم د اني دقيود ، ممكن بيش ويل تالوخ اجور دمحامي وتكاليف انيت اتو عالقة كاوخ إن غلبلوخ ومخويلوخ مبررات معقولة
تا ال قباال بعرض دتسوية.

 اال ان بشلي عقد اجتماع نتيجة دإجراءات إدارية IEPال كاوي يواال أي اجور دئتو عالقة كاود أي اجتماع دت فريق .3
يان إجراءات قضائية.

.دوساطةال كهاوي يواال أي اجور دوساطة دختت بيشيل موضحا خيثت عنوان .4
 ، خا اجتماع دكبايش ويدا  نتيجةاجتماع د حلال كبايش اعتبار ويدا اجتماع دحل ، دختت بيشيلي موضحا خيثت عنوان، .5

 دجلسة داستماع إدارية يان دعوى قضائية ، وال كبايش اعتبار ويدا جلسة داستماع إدارية يان دعوى قضائية تالت اني اجور
دمحامين.
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، إن خزيال محكمة انيت دكاثي:IDEA من قانون Bكمانقصا محكمة، بحسب دوضع، اجور دمحامي ايت بيشينا ويال بموجب لكا 

 دعوى يان إجراء، متوخيروخن بشكل غير معقول حل خرايا دخالف؛مقوميأيت يان محاميوخ، أثناء د.1
  مبلغ د أجور دمحامي بحد ال معقول بش ئيل من ما دمسموحيل طااله دئيوال كود بايش ويدا مقارنة كاود معدل دبسيئيل كاود.2

مجتمع مقابل دنفس دخدمات دكوديلو محامين بحد معقول دئتو نفس دمهارة وسمعة وخبرة؛
إي وقت دفتلي وخدمات قانونية دبشلو مقودم كبيرايوا بالنسبة الد طبيعة دإجراء ؛ يان.3
 ال مقدمل محامي ايت تمثيلوخ كاود تا مقاطعة مدرشتا معلومات مناسبة كاود إشعار داجراءات قانونية واجبة دختيت بيشيلي.4

".شکايا دإجراءات قانونية واجبةموضح خيثت عنوان "

 بس ال كهاوي محكمة مكوشالو اجورإن خزيال محكمة أنو والية يان مقاطعة دمدرشتا كم أجاللي بخا شكل غير معقول حل خرايا دإجراء
.IDEA من قانون Bيان ان اوي انتهاك بموجب أحكام دضمانات إجرائية أني تخيريلو كاود لكا 
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إجراءات دكود تأديب يالي مر إعاقة

سلطة دبالخي دمدرشتا

34 CFR §300.530

تحديد كد حالة لخوداه
 ممكن بالخي دمدرشتا خيري كاود أني ظروف بريش دكود حالة خلخوداه، كود تحديد ودال إن مبدولي دوكا، ايت بيشيلي ويدا بحسب

متطلبات اني دئتو عالقة كاود تأديب ، ئيل مناسب تا ياال د مر إعاقة أيد ودل انتهاك قانون دسلوك دطالب دمدرشتا.

عام
  بثرتدمدرشتايوماثا  10خول خا حد ايت كشاقلي كاويه موخ أي إجراء تا يال دالتو إعاقات ، ئيبو بالخ دكاود مدرشتا، على األقل 

 اوغدادي، تد ميزلي خا ياال دمر إعاقة دودل أنتهاك قانون دسلوك دطالب من دوكيه طالد دوكا خرتا مناسب تا يولبانا يان خا دوكا خرتا
  بثرت اوغداديدمدرشتايوماثا  10يان ممكن بايش تعليق ويدا. ممكن فرض اودي بالخ د مدرشتا ميزولي خني ال ياال بس ال زيدا من 

 كاوت نفس دشاتا دمدرشتا كاود حاالت بريشي من دسلوك خريوا، بشرط أني ميزولي ال بيشي موخ شوخالباً كاود دوكواثا )خور كاود
 تالد تعريف، ألتيخ(شوخالبا بدوكا مسبب أزاالت تأديبية

 ، الزميل ال مقاطعة دمدرشتا، خالل يوماثا دباثردمدرشتاكاود نفس شاتا  دمدرشتا يوماثا 10بمجرد ميزول دياال مر إعاقة من دوكيه تا 
.خدمات، ايوا خدمات لخا حد مطلوب التيخ خيثت عنوان فرعي، دمدرشتامن شقالتا كاود ايا شاتا 

سلطة إضافية
 ، ألتيخ( هم أنوتحديد دمظاهرإن ال هاوي سلوك ايت انتهاك ودل قانون دسلوك دطالب بسبب خا من مظاهر داعاقة دياال )خور كاود 

  بثرت اوغدادي، ممكن تا بالخ دمدرشتا تطبيق إجراءات تأديبية ال اي ياالدمدرشتايوماثا  10مغيور تأديبي كاود دوكا بش هاوي من 
 مر إعاقة بنفس دئورخا دوتا دنفس مدة زمنية ديالي دالتو إعاقات، باستثناء أنو الزميل الد مدرشتا يواال خدمات تا اي ياال دختت بيشيلي

 دئيلي تابع تا ياال إعداد تعليمي بديل مؤقت تا موخواثت اني خدمات.IEP. تحديد كاود فريق خدماتموضحا التيخ خيثت 

خدمات
 ممكن بيشي يويلي خدمات انيت الزميلي يوالتو طالد اي ياال دمر إعاقة و بشلي شقيال من دوكيه وبشل متوا كاود دوكا دمالبانوثا خرتا

مؤقتة.

  يوم د مدرشتا يان بش قصا10مدة مقاطعة مدرشتا طليبيل مناه بس ايوا خدمات تا اي ياال د مر إعاقة د بشل شقيال من دوكيه حالي تا 
 كاود شاتا د مدرشتا، إن وال خدمات تا ياال د الويل إعاقات و بشلي شقيال موخواثيه. الكطالبا ميشيغان يواال د خدمات تا اني يالوب د

اليو معاقين د بشلو شقيلي تا اسباب تأديبية.

الزم:  يوماثا دمدرشتا10بش من اي ياال د مر إعاقة د بشلي شقيال من موضع حالي ديديه 

 مكامل بشقاال د خدمات تعليمية ، طالد اويب ياال مكامل كاود مشاروك كاود مناهج تعليم عام ، حتى ان ئاو بدوكا خرتا ، طالد.1
و ;(  د ياالIEPمكامل كاود محقوق د أهداف د كثيو كاود برنامج دملوب فردي)

 ، وخدمات تدخل([FBA) Functional Behavioral Assessmentشاقل، دخ د ايل مناسب، خا تقييم سلوك وظيفي ].2
دسلوكية وتعديالت، انيد بيشيلو مصومم تا مساووي د انتهاك د سلوك تاد هادخ مندي ال بار خرتاكن.

  كاود نفس د شاتا د مدرشتا، إن اي شقالتا ايال يوم د مدرشتا10بثر ماد اي ياال د مر إعاقة بشل مويزال من دوكا د ئييوا كاواه تا مدة د 
 بثر د اوغداد يان بش قصا، وإن ال هويا اي شقالتا مبدول د دوكيه )خور كاود تعريفيه التيخ(، الزم باالخي د يوم  د مدرشتا  10 تا مدة

 مدرشتا ، باثر ماد حاكي من على األقل خا ملبانا د ياال ، محددي ماقيال حاجة د يواال د خدمات تاد شوقي اي ياال مكامل كاود مشاروكيه
 د ياال.IEPبمناهج تعليم عام ، حتى لو كاود دوكا خرتا، تاد مكاملي كاود محقوق د أهداف د كبيشي تخير كاود 
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  د ياال كمحدد خدمات مناسبة تاد شوقي ياال مكاملIEPإن اي عملية د ميزول ايال شوخالبا بدوكيه )خور كاود تعريف ألتيخ(، فريق 
 د ياال.IEPكاود مشاروكيه بمناهج تعليم عام، حتى لو كاود دوكا خرتا، تاد مكاملي كاود محقوق د أهداف د كبيشي تخير كاود 

تحديد دمظهر
  من أي قرار د مبدول د دوكا د ياال د مر إعاقة بسبب انتهاك د مدونة سلوك د طالب ) عدا ميزول  تا مدة  د يوم د مدرشتا10بفترة 

  دIEP يوم د مدرشتا بثر د اوغداد يان بش قصا والو مبدول دوكا (، الزم مقاطعة د مدرشتا ، وبابا يان يما، وان أعضاء د فريق 10
هاويلو عالقة )دخ د بيشيل محددا من بابا و يما و مقاطعة د مدرشتا( اودي مراجعة د كولو معلومات د هاويلو صلة كاود ملف د يالوبا،

 د ياال، أي مالحظة د مالبانا، وأي معلومة د هاويال صلة د بشتيال ولتا من بابا و يما تاد محددي:IEPو هم 

إن اي سلوك د بريل ايوا بسبب يان اثوال عالقة بشكل مباشر وجوهري كاود إعاقة د ياال؛ يان.1
(  د ياال.IEPإن اي سلوك د بريل ايوا نتيجة مباشرة د فشاال د مقاطعة د مدرشتا بمطبوق د برنامج تعليم فردي).2

  د هاويلو صلة مقريرو انه خا من شروط د إعاقة بشل بريا، الزم اي سلوك بايشIEPإن مقاطعة مدرشتا، وبابا و يما، وأعضاء فريق 
محددا موخ خا من مظاهر د إعاقة د ياال.

  د ياال د هاويلو صلة مقريرو أنه اي سلوك اييوا نتيجة مباشرة د فشاال دمقاطعةIEPإن مقاطعة مدرشتا ، وبابا و يما ، وأعضاء فريق 
مدرشتا إجراءات فورية تا مسووي د أي قصور.د (، الزم شاقال مقاطعة IEPمدرشتا كاود مطبوق د برنامج تعليم فردي )

تحديد ان سلوك ئيوا خاء من مظاهر دإعاقة دياال
  دهاويلو صلة مقريرو أنه اي سلوك ايلي خا مظهرمن مظاهر د إعاقة د ياال ، الزمIEPإن مقاطعة مدرشتا ،بابا و يما، وأعضاء فريق 

 إما:IEPفريق د 

  قم ماد اي سلوك د شوقل مبدليال دوكيه بار، و مطبوق د خطة تدخلFBA، اال ان مقاطعة د مدرشتا اويا ودتا FBAئاود .1
 تا ياال؛ يان[Behavioral Intervention Plan( BIPسلوكي  ])

، و معدوليه، حسب د ضرورة، تا مسووي د سلوك.BIP اصال ئاوي مطوريه، بمراجعة وادا د BIPان .2

 ، الزم مديرال مقاطعة د مدرشتا ياال تا اي دوكا د بشل شقيال مناه،ظروف خاصةما عدا ما د بشلي موضحا التيخ خيثت عنوان فرعي، 
.BIPاال ان ودلو موافقة بابا و يما و مقاطعة د مدرشتا ئل مبدول د دوكيه موخ خا من مظاهر د 

ظروف خاصة
 ان ئاو اي سلوك خا من مظاهر د إعاقة د ياال يان ال، ممكن باالخ د مدرشتا داريل يالوبا كاود خا خا دوكا ديولبانا خرتا مؤقتة )تحديد

 يوم، إن ئاي ياال:45 د ياال( تا مدة د مطيا ئل IEPكاودال فريق 

 طائن سالح تا مدرشتا يان هاويل سالح كاود مدرشتا، كاود مبنى د مدرشتا يان كاود وظيفة د مدرشتا د هاوي خيثا د صالحية د.1
MDEيان مقاطعة د مدرشتا؛ 

  كاود مدرشتا،ايماند د هاواويل يان اخل مخدرات د الوي قانوني، مزابن  يان هاود حث ئل مزابون د مادة خاضعة تا رقابة .2
 يان مقاطعة مدرشتا؛ يانMDEيان كاود مبنى د مدرشتا، يان كاود وظيفة د مدرشتا د هاوي خيثا د صالحية د 

 مؤذيل خا ناشا خنا بأصابات جسدية راب ايماند هاو كاود مدرشتا يان كاود مبنى د مدرشتا يان كاود وضيفة د مدرشتا د هويا.3
 يان مقاطعة د مدرشتا.MDEخيثا د صالحية د 

تعاريف
 ( من قانون دموادC )202 كاود قسم د V,IV,III,II,I  مادة خاضعة تا رقابة معناياه ايال مخدر يان مادة خرتا د محددتا كاود جداول د

((.812 U.S.C(C 21خاضعة تا رقابة )

 مخدر د الو قانوني ايل مادة خاضعة تا رقابة ؛ بس الكضامنا أي مادة خاضعة تا رقابة د بشتا شقلتا يان موبلختا بشكل قانوني خيثا د
 إشراف د خا مهني مرخص برعاية صحية يان ايد بشتيال شقلتا يان مبلختا بشكل قانوني بحسب سلطة خرتا د بحسب اي قانون يان

بحسب أي حكم خنا من أحكام د قانون فيدرالي.
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  من عنوان1365( من قسم h( من قسم فرعي )3إصابة جسدية خطيرة معناياه ايل مصطلح د  "اصابة جسدية خطيرة" حسب فقرة د )
(A، قانون د واليات المتحدة. )خور كاود مرفق .18

 ، دقانون18 من عنوان 930( من قسم الفرعي قمايا )ز( من قسم 2السالح معناياه ايل مصطلح د "سالح خطير" بموجب فقرة )
(Aدواليات متحدة. )خور كاود مرفق .

إشعار
 ايد ايل مبدول د دوكا د ياال بسبب ودل انتهاك قواعد د سلوك ديالوبا، الزم مقاطعة دمدرشتا إزالةكشقلال قرار د د كاود اي تاريخ 

منبهالو بابا ويما كاود اي قرار، و ايوا تا بابا و يما اشعار د ضمانات إجرائية.

مغيور ددوكا بسبب دعمليات دميزول تأديبية

34 CFR §300.536
 مشانوي د ياال د مر إعاقة من وضع تعليمي ديديه ايلي مبدول د دوكا إن:

 يوم د مدرشتا بثر د اوغداد؛ يان10ميزول اوي بش من .1
اي ياال بيشيل معرض تا سلسلة من عمليات د ميزول د كودي نمط  النه:.2

 يوم د مدرشتا كاود شاتا د مدرشتا؛10عدد دعمليات د ميزول ايلو بش من  ا.
 ئل سلوكيه كاود حوادث تيق د شوقلو باريا اي سلسلة د عمليات د ميزول؛ وكبيراكمشاب سلوك د ياال  ب.
من خاكما عوامل خن موخ مدة د كود عملية د ميزول، مدة د وقت د بشل مويزال كاواه اي ياال،  ج.

وقريووثت د عمليات د ميزول من اوغداد.

 إن نمط د عمليات د ميزول كشاوق مبدول د دوكا  بار يان ال كبيشا محددتا ئل أساس د كود حالة بلخوداه  من مقاطعة د مدرشتا، وإن
بشلي طعن ويدا كاويه، كبايش مراجعة ويدا كاود  إجراءات قانونية وإجراءات قضائية.

تحديد دإعداد

34 CFR §300.531
  وعمليات د ميزول خيثا د عناوين،مبدول د دوكا تحديد اود إعداد تعليمي بديل ومؤقت  تا عمليات د ميزول انيد ئيلو IEP فريق د الزم

، ايليل.ظروف خاصة وسلطة إضافية

استئناف

34 CFR §300.532

عام
 ايبو بابا و يما د ياال مر إعاقة مقدمي شكوى ئل إجراءات قانونية واجبة )خور ايليل( تا طالبا د جلسة استماع  ئل إجراءات قانونية إن ال

موفقلو من:

أي قرار د مبدول د دوكا د بشلي شقيال بحسب اني أحكام تأديبية؛ يان.1
تحديد مظهر د موضحا ئيليل..2

 مكن مقدما مقاطعة مدرشتا شكوى ئل إجراءات قانونية )خور ايليل( تا طالبا د جلسة استماع  ئل إجراءات قانونية إن خشوا أنه ميزولم
د دوكت د ياال على اكثر بشوقا بار إصابات تا ياال يان تا خن.

سلطة دقاضي دقانون إداري
  ، الزم اودال جلسة داستماع قاضي محايد دقانون إداري مكاملو متطلبات د بيشيلو موضح خيثت عنوان فرعي ،ALJاي قاضي د 

:ALJحسب أصول قانونية وشاقل قرار. ايب قاضي 
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 ايال انتهاك تا متطلبات د بيشيلوميزلتيه  أنه ALJمناه إن مقورير قاضي مويزال مادير ياال د مر إعاقة تا اي دوكا د بيشيل .1
، يان أي سلوك د ياال ايل خا مظهر من مظاهر د إعاقة د ياال؛ يانسلطة د باالخ د مدرشتاموضح خيثت عنوان، 

  يوم د مدرشتا إن45مبدول د دوكا د ياال مر إعاقة تا خا دوكا ديولبانا خرتا مؤقتة ومناسبة تا خا مدة ال زيدا من طالب .2
د ياال ئل دوكيه على اكثر بشوقا بارإصابة بياال يان بأن خن.ميزول  أنو ALJمقورير قاضي 

 يمكن اني إجراءات شمائتا عيدي، إن مقاطعة د مدرشتا خشوا أنو بمدور د ياال ئل دوكيه أصلي على اكثر بشوقا بار إصابة تا ياال يان تا
خن.

 ايمان د كمقادم خا من بابا و يما يان مقاطعة د مدرشتا شكايا ئل إجراءات قانونية واجبة تا طلب موخ اي جلسة د استماع، الزم جلسة
 شكايا دإجراءات قانونية، وجلسات داستماع  ئل شكايا دإجراءاتخيثا د عناوين، بيشيلو موضح بيشا عقدتا د اويبا ان متطلبات د 

، ما عدا ما د ئاث:قانونية

  يوم د مدرشتا من تاريخ د طالبا20 خا جلسة داستماع معجلة تا إجراءات قانونية واجبة ، ايد الزم باريا بفترة د MDEمرتبا .1
 يوم د مدرشتا بثر د جلسة استماع.10د جلسة استماع  والزم ايوا خا نتيجة بفترة د 

 اال ان متوفقلو بابا و يما و مقاطعة دمدرشتا بكثاوا د تنازل ئل اجتماع، يان موفقلو ئل مبلوخي وساطة، الزم اجتماع قرار.2
  يوم من شقاال دإشعار بشكايا دإجراءات قانونية واجبة. ممكن جلسة داستماع مكمال ان ال بشال محواللتا7بايش ويدا خالل 

 يوم من شقاال د شكوى دإجراءات قانونية.15مسألة بخا شكل د تروو اطراف راضي كاويه بفترة 

 اي قرار دكبايش شقيال كاود جلسة استماع معجلة تا إجراءات دتقاضي واجبة ئيل نهائي، ما عدا أنه أي طرف دمشوركيل كاود جلسة
 إجراءات مدنية، من أي وقت دكاويداستماع )أيت يان مقاطعة د مدرشتا( ايب مقم دعوى مدنية، دخ د بيشيل موضحا خيثت دعنوان "

".كبيشي مقودم أني إجراءات

تنسيب بوقت د استئناف

34 CFR §300.533
 ايمانت بابا يان يما يان مقاطعة د مدرشتا ، دخ د بيشيل موضحا ايليل، مقدمي شكايا ئل إجراءات قانونية  داويلو عالقة كاود مسائل

 بسبارا يان مقاطعة مدرشتا ئل اي مندي( بايش كاود دوكا خرتا مؤقتة ديولبانا MDEتأديبية، الزم ياال )اال ان ال متوفقلو بابا و يما و 
  دي قرار د مسوؤل د جلسة استماع، يان حول خلصتا د فترة د شقاال دخ د بيشيل كثيوا وموصفا خيثا د عنوان ، سلطة د باالخئل

مدرشتا، بحسب أيما دبار قمايا.

 بعد مؤهلين تا يولبانا بريشا وخدمات دأتوعالقةحماية تا يال د اليو

34 CFR §300.534

عام
 إن ياال الو بيشا محوددا مؤهل تاد شاقل يولبنا بريشا وخدمات دأتوعالقة وكاود انتهاك خا قاعدة د سلوك ديالوبا، بس ان ييداوا مقاطعة د
 مدرشتا )دخ د بيشيل محددا ئلتيخ( قم ماد باريوا اي سلوك د شوقل إجراء تأديبي بار، انه اي ياال ايوا خا ياال مر إعاقة، ايكاتا يمكن اي

ياال شاقل أي خا من أشكال د حماية د بيشيلو موضح كاود اي إشعار.

أساس دمعرفة تا أمور تأديبية
 الزم مقاطعة د مدرشتا بيشا اعتبار ودتا انه جيداوا اي ياال ايلي خا ياال مر إعاقة، قم ماد باريوا اي سلوك د شوقل إجراء

تأديبي بار، إن:

  بكثوتا أنه اي ياال بحاجيل تا يولبانا بريشا و خدمات د أتو عالقة تا مشرفين يان باالخ  إدارين تابع تاشريحيوابابا و يما دياال .1
وكالة تعليمية مختصة، يان تا مالبانا د ياال؛

؛ يانIDEA من Bطلبوالو بابا ويما تقييم تا محدود ان اي ياال مؤهليل تا يولبانا بريشا وخدمات د أتو عالقة بحسب لكا .2
 مشورحوال خا مالبانا د ياال يان خا من باالخ د مقاطعة د مدرشتا ئل نمط من سلوك  دكمخويل ياال كوبال تا مدير يولبانا.3

بريشا كاود مقاطعة د مدرشتا يان خا من باالخ إشرافيين د مقاطعة  د مدرشتا.
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استثناء
الكاو اوديال اعتبار مقاطعة  د مدرشتا انه ئتا معلومات موخ اي ان:

ال شوقلو بابا او يما د ياال بمقيوم د ياال يان كمرفضيلو خدمات يولبانا بريشا؛ يان .1
.IDEA من Bبشلي تقييم ويدا ياال و محوددا بياال د الويل اعاقة بحسب لكا .2

شروط د كبيشي مطوبق ان الو أساس تا معرفة
 قم ماد شاقال تدابير تأديبية ضد د ياال، ان ال ييدا منطقة د مدرشتا أنو اي ياال ايل ياال مر إعاقة، دخ د بيشيل موضحا أيليل خيثا د عناوين

 ، يمكن اي ياال بايش معورضا تا تدابير تأديبية انيد كبيشي مطوبق ئل يال د الويلواستثناءوأساس د معرفة كاود مسائل تأديبية فرعية، 
إعاقة و كمشابي ئلو بسلوكيات.

بس، ان طلب تا تقييم د ياال بشل مقودما كاود اي فترة د كخاضع كاواه ياال تا تدابير تأديبية، الزم بايش ويدا تقييم بخا طريقة سريعة.

خول خالص تقييم، الزم بايش ياال كاود دوكا ديولبانا د كمحدديل سلطات د مدرشتا، ايد يمكن شامل تعليق يان طرد بال خدمات تعليمية.

 إن بشل محددا اي ياال موخ ياال دمر إعاقة، بثر ماد مقاطعة  د مدرشتا خيرا كاود معلومات من تقييم ايد كمودال، ومعلومات كميويلو تا
 ، هم الزم ايوا متطلبات تأديبية اني دIDEA من Bبابا و يما، الزم مقاطعة د مدرشتا ايوا يولبانا بريشا وخدمات د أتو عالقة بحسب لكا 

بيشيلو تخير ايليل.

إحالة تا وإجراءات دد سلطات دتنفيذ دقانون وسلطات قضائية

34 CFR §300.535
 الك:IDEA من Bلكا 

مانع وكالة من مبلوغ ئل جريمة كماودال ياال مر إعاقة تا سلطات مختصة؛ يان.1
  من ممارسة د مسؤوليات ديدو كاود مطبوق د قانون اتحادي وقانون دواليات ئلوسلطات قضائيةدقانون دتنفيذ مانع سلطات .2

جرائم انيد كاودلو ياال مر إعاقة.

محوول دسجالت
إن مبلغال مقاطعة دمدرشتا ئل جريمة كماودال ياال مر إعاقة، مقاطعة دمدرشتا:

 الزم مأكدا انه نسخ من سجالت د مقاطعة دمدرشتا و سجالت تأديبية د ياال بيشيلو مشودر تاد خيري كاواه ان سلطات د بشال.1
جريمة مبوالغتا كيبو؛ و

.FERPAال كاوي مشانوي نسخ من سجالت يولبانا بريشا و سجالت تأديبية د ياال إال قد ماقا د كمسمحا كاويه .2
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 ال نفقة عامةمتطلبات دمتوو من خا دبنا دبابا ويما ديال كاود مدرشياثا بريشي

عام

34 CFR §300.148
  ال كطالب من مقاطعة د مدرشتا ايوا تكاليف د يولبانا ، هم منو يولبانا بريشا وخدمات دأتو اعاقة ، تا يالوخ مرإعاقةIDEA من Bلكا 

  تا يالوخ و ايت مقوريروخ موتوت يالوخ كاود مدرشتا يانFAPEكاود مدرشتا برشتا يان منشأة برشتا إن مقاطعة دمدرشتا موفيرا 
 منشأة برشتا. بس ، الزم اي مقاطعة د مدرشتا  د مدرشتا برشتا د يالوخ كاواهيال منيال يالوخ من ان يال د احتياجات تعليمية ديدو بيشيلو

 ولخ CFR §§300.131 34 د ئت عالقة كاود ان يال د بابو و يمو كموتويلو كاود مدرشتا برشتا بحسب Bويل بحسب أحكام د لكا 
300.144.

تسديد تا متوو بمدرشياثا بريش
 إن ايلي يالوخ شقيال يولبانا بريشا وخدمات أتو عالقة خيثت سلطة دمقاطعة دمدرشتا، و ودلوخ اختيار مسجول يالوخ كاود مرحلة قمن

  ممكن طلبي من وكالةALJدمدرشتا يان مدرسة ابتدائية يان ثانوية برشتا ال بموافقة يان إحالة من دمقاطعة دمدرشتا، محكمة يان قاضي 
  مناسب تا يالوخ قمن داي مسجولي وأنوأيFAPE أنو وكالة ال يوال ALJتعويضوخ ال تكلفة اي مسجول إن خزيال محكمة يان قاضي 

  يان محكمة أنو متوو مناسبيل، حتى ان ال هاوي بخا مستوى مطابق تا معايير دوالية انيتALJمتوو مناسبيل. يمكن خاز قاضي 
 ومقاطعة دمدرشتا.MDEكمطبقي الت يولبانا ايت كموفريل 

حدود دتسديد
ممكن ماكوشي يان رفاضا دتكلفة دتسديد ايت بشتيال موضحتا كاود فقرة أيليل:

 IEP خارايا ايت زلوخ اليه قامات مبلطد يالوخ منت مدرشتا حكومية، ايت ال ودلوخ تبليغ فريق دIEPإن: )أ( كاود اجتماع .1
  طالد يالوخ، ومناه مخزوي دزدوثوخ ونيتوخ كاودFAPEأنو كرفضت اي دوكا داقتراح ودال مقاطعة دمدرشتا تا توفير د 

  يوماثا دشوال )ومنو أني يوماثا دعطل10مسجول ديالوخ كاود مدرشتا برشتا الد حساب دحكومة؛ يان )ب( ال بش قصا من 
 دكباري كاود يوماثا دشوال( قمنت شقالتوخ ديالوخ من مدرشتا حكومية، ال مشوديروخ إشعار كثيوا طالد مقاطعة دمدرشتا ال

ئاني معلومات ؛
 إند قمن دشقالتوخ يالوخ من مدرشتا حكومية، يوال طالوخ مقاطعة مدرشتا إشعار كثيوا لقاما، الد نيتاه الد مقيوم ديالوخ )ومناه.2

بيان دهدف من تقييم مناسب ومعقول(، بس ايت ال كماثت يالوخ تا تقييم؛ يان
الد ماد مطيال اليه محكمة من أنو شوالنوخ اليوا معقول..3

بس تكلفة دتسديد:

 الزم ال بيشا موكوشتا يان رفضتا بحالة  دمقدوم إشعار إند: )أ( ال شوقال مدرشتا مقدمت إشعار؛ )ب( ال شقلوخ إشعار الد. 1
 مسؤوليتوخ الد دمقدوم إشعار ايد بشلي موضحا أيليل؛ يان )ج( ممكن شاوق وادوخ دئاني متطلبات دبيشيلو تخيري ايليل ضرر

دبغرا ديالوخ؛ و
 ، ال بيشا موكوشتا يان رفضتا بسبب ال مقدوم دبابا ويما أي إشعار مطلوب ان:ALJممكن، حسب تقدير دمحكمة يان قاضي . 2

 )أ(ال هاوي بابا يان يما قرايي يان ال هاويبو كثوي بلشانا إنكليزايا؛ يان )ب( ممكن شاوق وادوا دئاني متطلبات دبيشيلو تخيري
ايليل ضررعاطفي خطير تا ياال.

نقلتا دحقوق دبابا ويما بمطايا النضوج

34 CFR §300.520
  شني كاود ميشيغان إن ال بشلي تعيين وصي قانوني من دمحكمة(، الزم ايلي ال18ايمانت ماط يالوبا دمر إعاقة الد شن دنضوج )

  طالد كد يالوبا وبابا ويما وكولو حقوق بيشينا ويلي تا بابا و يما بموجبIDEAدوكالة عامة يواال إشعارات مطلوبة بموجب لكا ب من 
  بمشاني طالد يالوبا. وكولو حقوق دبيشيلوا ويلي تا بابا و يما بمشاني طالد يالوبي انيد مطيلو شن دنضوج وحجيزيلوIDEAلكا ب من 

كاود مؤسسة إصالحية دبالغين يان أحداث كاود واليات يان مؤسسات فيدرالية يان محلية.
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فيدراليةأ - تعاريف ملحق 

إصابة جسدية خطيرة

18 USC 1365(h)
. مصطلح "إصابة جسدية خطيرة" معنايي إصابة كاود بغرا وكشمال -3         

خطر رابا دموثا؛ا()
مرا جسدي رابا؛ب()
تشوه ياريخا وواضح. يانج()
مساكوري ياريخا يان إضعاف شوال دخا عضو كاود بغرا يان عضو يان قدرة عقلية؛ ود()

. مصطلح "إصابة جسدية" يعني -4         
قياصا يان تآكل يان كدمة يان يقدونا يان تشوه؛ا()
مرا جسدي؛ب()
مرض.ج()
مضعوف كاود وظيفة دخا عضو كاود بغرا يان عضو يان قدرة عقلية ؛ ياند()
أي إصابة خرتا كاود بغرا ، مقد هويا مؤقتة.ه()

سالح
18 USC 930(g)

( مصطلح د"سالح خطير"  معنايي سالح يان جهاز يان أداة يان مادة، موبالختا يان اليا موبالختا، يان بشتا موبالختا طالد 2 )
 اينج1/2 و2 يان بشوقا باري موثا يان إصابة خطيرة كاود بغرا، بس اي مصطلح ال كشامل سكينا دجيبا مر شفرة بش قصا من 

 يرخوثاه.
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