
 الهيئة التعليمية لوالية تكساس| قسم السياسة التعليمية لألتحاد والوالية                                                       إشعار بالضمانات اإلجرائية

 6102 أبريل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالضمانات إشعار

 اإلجرائية
 

 2016أبريل 
 



 الهيئة التعليمية لوالية تكساس| قسم السياسة التعليمية لألتحاد والوالية                                                       إشعار بالضمانات اإلجرائية

 6102 أبريل

 

 إشعار بالضمانات اإلجرائية
 اإلعاقةحقوق آباء األطفال ذوي 

 
وما طرأ  اإلعاقةيقضيييييين قانوم تعليم األطفال ذوي 

بيييتم تقوم الميييدارس  6112عليييين مم تعيييدييييل  ن 

أمور األطفال ذوي  بيررسيييييييال إشيييييييعيار إل  آوليياء
ضيييييييميييانيييات يتضيييييييمم توضيييييييي  تيييام للاإلعييياقييية 
المتياحية بموجا القانوم المذكور ولوائحن اإلجرائيية

النا ذة. ويهدف هذا السيييند المقدم مم الهيئة التعليمية 
إل  إستيفاء الشرط المتعلق باإلشعار لوالية تكسياس 

ومسييييييياعيدة آوليياء أمور األطفيال ذوي االحتياجات 
 م حقوقهم بموجا هذا القانوم.الخاصة   عل   ه

 
  في التعليم الخاصالضمانات اإلجرائية 

 
يعنن مصيييييييطل  اوباء بموجا قانوم تعليم األطفال 

ت إذا سمحاوباء بالتبنن. وذوي االحتياجات الخاصة
، الوصن أو الشخص الذي يقوم شروط الوالية بذلك

  ن ذلك الجد أو بيدور األا الحيوي أوبيالتبنن ب بميا
زوج األم أو غيرهم مم األقارا( الذيم يعيش معهم 

بيياء البييدالء يكونوا أو او ، وهييذا الشيييييييخص الطفييل
 .مسيييييييئوليم مم النياحيية القيانونية عم رعاية الطفل
ويعنن مصيطل اللةة األم عندما يسييتخدم مخ شخص 

للةيية ا ال يتمتخ بطالقيية لةوييية  ن اللةيية اإلنجليزييية
ذا الشيخص عادة و عند استخدامها التن يسيتخدمها ه

مخ الصيم أو األشيخاص الذيم يعانوم مم صييعوبات 
 ن السيييييييمخ. وتعتبر اللةية األم وسييييييييليية تواصيييييييل 

 يستخدمها عادة هذا الشخص.
 

إشيييعار ويجا عل  المدرسييية ام ترسيييل لولن األمر 
السيييينة  مرة واحدة  قط خالل بالضيييمانات اإلجرائية
المدرسيييية برعطاء ولن أم تقوم الدراسييييية برسييييت ناء 

إلشيييييييعارع بناء عل  أمر الطفل نسيييييييخة أخر  مم ا
ئة هيالطلا للتقييم  أو  ور اسيييييييتالم إحيالة أولية أو 

والية تكسييياس أول شيييكو  للتعليم الخاصع ةلتعليمال
تتعلق بيياإلجراءات أو  ور اسيييييييتالم أول شيييييييكو  

 رارالواجبة خالل السيييينة الدراسييييية أو عندما يتخذ ق
تييتديبييية تشيييييييكييل تةيير  ن إلحيياق إلتخيياذ إجراءات 

الطفيل أو بناء عل  طلا ولن األمر. سييييييييتخذ ولن 
األمر والطفييل القرارات بشييييييييتم البرنييام  التعليمن 

 للطفل مم خالل لجنة القبول 

والمراجعة والر ض والتن سييتحدد ما إذا كام طفلك 
مؤهيييل للتعليم الخييياص والخيييدميييات المتعلقييية بهيييا. 

مراجعيية وتعييديييل بتطوير ووسيييييييتقوم تلييك اللجنيية 
برنييييام  التعليم الفردي لطفلييييك وتحييييدد االلحيييياق 

ت اويمكم االطالع عل  معلومييي التعليمن لطفليييك.
إضيييييييييا يييية تتعلق بيييدور لجنييية القبول والمراجعييية 

وقييانوم تعليم األطفييال ذوي االحتييياجييات  والر ض
الخياصييييييية  ن الميدرسييييييية  ن الملحق المر ق بهذ  
 الو يقية، دلييل إجراءات القبول والمراجعة والر ض

. كمييا يمكنييك اإلطالع عليهييا عل  ع ألولييياء األمور
http://framework.esc18.net/. 

 
 تقييم الطفل 

 
الييذيم يقيموم اإلعيياقييةيجييا تحييديييد األطفييال ذوي 

بييالوالييية وبحيياجيية إل  التعليم الخيياص والخييدمييات 
 اإلعيياقييةالمرتبطيية بهييا بمييا  ن ذلييك األطفييال ذوي 

ديد أماكنهم حوتالذيم يلتحقوم بالمدارس الخاصييييييية 
 .وتقييمهم

 
 إشعار كتابي مسبق 
 

يحق لولن األمر الحصيييييييول عل  معلوميات كتييابييية 
عم اإلجراءات التن تتخييذهييا المييدرسيييييييية بشييييييييتم 

لتن تتعلق بياحتياجات التعليم إجراءات الميدرسييييييية ا
 الخاص للطفل.

ويجا عل  المدرسيييية أم تعطن ولن األمر إشييييعار 
كتييابن مسيييييييبق قبييل أم تبييادر بتةير أو تةير تحييديييد 
طفلييك أو تقييميين أو الحيياقيين التعليمن أو التعليم العييام 
المنيياسيييييييا المجييانن المقييدم للطفييل. كمييا يحق لولن 
األمرالحصييييول عل  إشييييعار كتابن مسييييبق قبل أم 

ديد حتر ض المدرسيييية الشييييروع  ن تةير أو تةير ت
طفلييك أو تقييميين أو الحيياقيين التعليمن أو التعليم العييام 
المناسييييييا المقدم للطفل. ويجا عل  المدرسيييييية أم 
ترسل إشعار كتابن مسبق بةض النظر عم موا قتك 

 عل  التةيير أو طلبك إجراء التةيير.
 
 

 

http://framework.esc18.net/
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كميا يجيا عل  الميدرسييييييية أم تذكر  ن اإلشيييييييعار 
الكتابن المسييييبقع وصييييف لاجراءات التن تقترحها 
المدرسة أو تر ض إتخاذها وتوضي  سبا إقتراحها 
لهذا اإلجراء أو ر ضيييييييها لن ووصيييييييف لكل إجراء 
متعلق بالتقييم أوالتسييجيل أو التقرير الذي اسييتخدمتن 
المييدرسيييييييية عنييد إ ترا  هييذا اإلجراء أو ر ضيييييييين 

تصيييييييري  بيتم ولن األمر يتمتخ بيالحمياية بموجا و
اإلجراءات الوقييائييية بموجييا قييانوم تعليم األطفييال 
ذوي االحتياجات الخاصيية وتوضييي  لكيفية الصييول 

بالضيييييييمانات لع  نسيييييييخية مم اإلشيييييييعار الخاص 
ومعلومات االتصييال الخاصيية باألشييخاص اإلجرائية 

أو المنظميات التن يمكم أم تسييييييياعيد  ن  هم قانوم 
اإلعياقية ووصيييييييف لالختيارات األطفيال ذوي  تعليم

األخر  التن أخيييذتهيييا لجنييية القبول و المراجعيييية 
والر ض وسيييييبا ر ض تلك االختيارات ووصيييييف 
لألسييباا األخر  التن تتعلق برقترا  المدرسيية م ل 

 هذا اإلجراء أو ر ضها لن.
 

وتقوم المدرسة بررسال إشعار كتابن مسبق إل  ولن 
عل  األقل قبل أم تقتر   خمسيية أيام دراسيييةب األمر

اإلجراء أو تر ضن مالم يوا ق ولن األمر عل   ترة 
 زمنية أقل.

 
ويجييا كتييابيية هييذا اإلشيييييييعييار بلةيية مفهوميية لعيياميية 
الجمهور ويجيا كيذليك ترجمتها إل  اللةة األم لولن 
األمر أو اسييتخدام وسيييلة  تواصييل أخر  مالم يمكم 

 القيام بذلك بشكل واض .
 

األم لولن األمر أو غيرهيييا مم  وإذا لم تكم اللةييية
وسيييائل التواصيييل لةة مكتوبة، يجا عل  المدرسييية 
أم تترجم اإلشيييييعار شيييييفوياي أو عم طريق وسيييييائل 
أخر  باسيييتخدام اللةة األم لولن األمر حت  يتسييين  
لن  همها. ويجا عل  المدرسيييية أم تقدم دليل كتابن 

 ي بت قيامها بذلك.
 

أم بيييدأت بعيييد -إذا قيييام ولن األمر  ن أي وقيييت 
المدرسيية تقديم التعليم الخاص والخدمات المتعلقة بن 

بييرلةيياء موا قتيين عل  تلقن الخييدمييات،  يجييا  -للطفييل
عل  المدرسييية وقف تقديم التعليم الخاص والخدمات 
المتعلقة بن للطفل. وعل  الرغم مم ذلك، يجا عل  
المدرسة قبل وقف تقديم الخدمات للطفل إعطاء ولن 

 مسبق. األمر إشعار كتابن

ويجوز أم يختييار ولن أمر الطفييل ذو اإلعيياقيية تلقن 
إشيييييييعيييارات كتيييابيييية عم طريق البرييييد اإلكترونن 

إذا اتاحت المدرسييييييية م ل هذا برسيييييييالة إلكترونية( 
 االختيار.

 
 موافقة اآلباء /أولياء األمور 
 

يجا أم تحصيييييل المدرسيييييية عل  موا قة معلنة مم 
قبل أم تقوم ببعض األمور. أو منك ولن أمر الطفل 

وتعنن الموا قيية المعلنييةع أم ولن األمر قييد حصيييييييل 
لا  عل  كيل المعلوميات المتعلقية بياإلجراء اليذي يط 
مم ولن األمر الموا قة علين وذلك باسيييييييتخدام اللةة 
األم أو غير ذلك مم وسيييييييائل التواصيييييييل وأم ولن 
األمر يفهم ويوا ق كتييابيية عل  النشيييييييياط ويجييا أم 

قة الكتابية هذا النشييياط و تتضيييمم أية تصيييف الموا 
تسييييجيالت سيييييتم إذاعتها ولمم. ما يفهم ولن األمر  
أم إعطياء الموا قية أمر اختيياري ويمكم إلةائها  ن 
أي وقييت. وإذا أراد ولن األمر إلةيياء موا قتيين عل  
تلقن طفليين التعليم الخيياص والخييدمييات المتعلقيية بيين، 

ن ام ولن ول يجيا عليين أم يقوم بيذليك كتيابة. وإذا ق
األمر بيرعطياء الموا قة  م الةاها ، لم تكوم موا قتن 

 ذات أ ر رجعن.
 

ويجا عل  المدرسييييية أم تحتفظ بالو ائق الخاصييييية 
 .بالجهود المعقولة للحصييول عل  موا قة ولن األمر
ويجا أم تتضييييييمم تلك الو ائق سييييييجل بمحاوالت 
المدرسييييييية الحصيييييييول عل  موا قة ولن األمر م ل 

الهاتفية بالتفصيييل ونسيي  مم المراسييالت السييجالت 
وسجالت مفصلة للزيارات التن تمت  ن المنزل أو 

 مكام العمل.
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قيد ال تسيييييييتخيدم المدرسييييييية ر ض ولن األمر إعطاء 
موا قية عل  أحد  الخدمات أو األنشيييييييطة لتحرمن أو 
طييفييليييين مييم سيييييييييييائيير  الييخييييدمييييات أو الييمييزايييييا أو 

 األنشطةاألخر .
  قبيييل القييييام بتقييم أولن للطفيييل  –التقييم األولي

بموجا قانوم أعاقة لتحديد مد  أهليتن كطفل ذو 
تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصييييييية، يجا 
أم تعطن المدرسة ولن األمر إشعار كتابن مسبق 
بيالتقييم المقتر  وتحصيييييييل عل  موا قتن المعلنة. 
ويجييا عل  المييدرسيييييييية أم تبييذل جهود معقوليية 
للحصيييييييول لع  الموا قية المعلنية مم أجل إجراء 

  مر علالتقييم األولن. وال تعنن موا قيية ولن األ
إجراء التقييم األولن أيضييياي الموا قة عل  السيييما  
للمدرسية ببدأ تقديم خدمات التعليم الخاص للطفل. 
إذا كام الطفل قاصر  ن الوالية و ال يقيم مخ ولن 
األمر،  ال يجا عل  المدرسيييييية الحصييييييول عل  
موا قتييين إذا لم تتمكم مم الع ور عليييين أو إذا تم 

باء أو تم التنازل عنها إلةياء حقوق ولن األمر ااو
 لشخص أخر بموجا أمر مم المحكمة.

  كمييا يجييا عل  المييدرسيييييييية  الخددامددات األوليددة
 الحصول عل  الموا قة المعلنة لتقديم خدمة التعليم

الخيييياص للطفييييل. وإذا لم يرد ولن  اليميبييييدئيييييية
األمرعل  طلا الحصيييييييول عل  الموا قة المعلنة 
ء عل  تلقن الخييدمييات ألول مرة أو ر ض إعطييا

الموا قية أو قيام بيرعطياء الموا قية  م الةاها كتابة، 
لم تعتبر المدرسيييية مخالفة للتعليم العام المناسييييا 
المجيييانن وال يجيييا عليهيييا دعوة لجنييية الموا قييية 
والمراجعييية والر ض لانعقييياد أو تقيييدم برنيييام  

 التعليم الفردي للطفل.
 يجا عل  المدرسيييييية أم تحصييييييل  -إعااة التقييم

ألمر مم أجيل إعادة تقيم طفلك عل  موا قية ولن ا
مييالم تتمكم ممم إ بييات إتخيياذ التييدابير المعقوليية 
للحصيييييول عل  موا قة ولن األمر و تقاعس ولن 

 األمر  ن الرد عليها.
 إذا قام ولن األمر بتسييييييجيل  –اإلجراءات الواجبة

الطفيل  ن مدرسييييييية عامة ور ض إعطاء موا قة 
تقييمييين،  عل  إجراء تقييم أولن  للطفيييل أو إعييياة

يجوز للمدرسة دوم أم تكوم ملزمة بذلك أم تقيم 
اسييتخدام إجراءات الوسيياطة الطفل أو تعيد تقيمن ب
اإلجراءات الواجبة. وعل   أو عم طريق جلسييييية

الرغم مم إمكييانييية قيييام مييتمور الجلسيييييييية بييتمر 
المدرسة بتقييم الطفل دوم موا قة ولن األمر،  قد 

 قديم ال يتمر متمور الجلسة المدرسة بت

 خدمات التعليم الخاص بدوم موا قة ولن األمر.
إذا وا ق ولن األمر  ن البييييداييييية عل  تلقن الطفييييل 
الخيييدميييات وقيييام بعيييد ذليييك بيييالةيييائهيييا كتيييابييية لوقف 
 تقديمهاوذلك بعد أم قامت المدرسيييية بتقديم الخدمات ،
ال يجوز للمدرسيييييية االسييييييتعانة برجراءات الوسيييييياطة 
للحصول عل  موا قة ولن األمر أو تطبيق اإلجراءات 
الواجبيية للحصيييييييول عل  أمر مم مييتمور الجلسيييييييية 

 لمواصلة تقديم الخدمات.
وال يجييييا تقييييديم موا قيييية ولن األمر قبييييل أم تقوم 
المدرسيييية بمراجعة البيانات الموجودة كجزء مم تقييم 

دة تقييمن أو أم تقوم المدرسييييييية باختبار الطفيل أو إعيا
الطفل أو تقيمن م ل سيييييائر األطفال مالم يطلا موا قة 

 ولن األمر لجميخ األطفال.
 التقييم التعليمي المستقل 

إذا ر ض ولن األمر قيام المدرسييييية بتقييم طفلن، يحق 
لييين أم يطليييا تقييم طفلييين دوم أم ييييد خ  مم التقييم 

رسييييييية. وتعنن بواسيييييييطية شيييييييخص ال يعمل  ن المد
المصيييييرو ات العامة أم المدرسييييية إما سيييييتد خ تكلفة 
التقييم بالكامل أو تضمم أم ولن األمر لم يتحمل  مم 
 تقييم الطفل. والتقييم التعليمن المستقل عبارة عم تقييم
يقوم بن شييخص مؤهل ال يعمل  ن المدرسييية. وعندما 
يطليا ولن األمر إجراءتقييم تعليمن مسيييييييتقيل، يجا 

سيييييييية أم تقييدم لولن األمر معلومييات عم عل  المييدر
 معايير هذا التقييم ومكام إجراء .

يجوز للمدرسة أم تطلا مم ولن األمر توضي  سبا 
ر ضن إجراء هذا التقييم، لكم ال يمكم لها بدوم سبا 
معقول أم تؤخر القييام بالتقييم أو تر ض القيام بن عم 
طريق أم تطلييا مم ولن األمر توضيييييييي   سيييييييبييا 

 ر ضن.
لولن األمر أم يخضخ طفلن لتقييم تعليمن مستقل  يحق

بال مقيابيل عندما تقوم المدرسييييييية برجراء التقييم بدوم 
موا قة ولن األمر. وإذا طلا ولن األمر مم المدرسيية 
أم تيد خ تكاليف هذا التقييم ،يجا عل  المدرسييييييية أم 
تد خ  منن أو تطلا وساطة متمور الجلسة بدوم تتخير 

 م التقييم الذي قامت بن صحي .غير مبرر لكن تبيم أ
 حمل إذا لم يت---معايير التقييم التعليمي المسددددتقل

ولن األمر تكاليف التقييم التعليمن المستقل، يجا 
التن تم بموجبها إجراء التقييم -أم تشيييييييبن معايير 

 -بميييا  ن ذليييك مكيييام التقييم ومؤهالت الممتحم
المعايير التن تسيييييييتخدمها المدرسييييييية عندما تقيم 

ل ببميييا يتفق مخ حق ولن األمر  ن إجراء الطفييي
التقييم التعليمن المسيييييييتقيل(. بياسيييييييت ناء المعايير 

 الموضحة أعال ، ال يجوز
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للمدرسيييية أم تفرض شييييروط أو  مدد زمنية محددة  
 تتعلق برجراء م ل هذا التقييم بدوم مقابل.

 
  إذا طلبت المدرسة عقد ---قرار مأمور الجلسة

جلسة بوساطة متمور الجلسة ورأ  متمور 
الجلسة أم التقييم قد تم بشكل صحي  أو أم 
التقييم التعليمن المستقل لم يستو ن معايير 

المدرسة الخاصة بهذا التقييم،  ال يجا عل  
 المدرسة أم تد خ تكلفة هذا التقييم.

 
   ة نفقددإجراء التقييم التعليمي المسدددددددتقددل عل

يحق لولن األمر أم يخضيييخ طفلن  ---- خاصدددة
لتقييم تعليمن مسيييييييتقييل عل  نفقتيين الخيياصيييييييية. 
وبةض النظر عم الجهية التن تيد خ تكاليف هذا 
التقييم، يجا أم تتخذ المدرسييييية التقييم التعليمن 
المسييتقل  ن الحسييبام عند إتخاذ أي قرار يتعلق 
 ابتقديم التعليم العام المناسيييييا المجانن للطفل إذ
إسيييتو   هذا التقييم معايير المدرسييية. كما يمكم 
لولن األمر أم يقدم هذا التقييم كدليل  ن جلسيييية 

 اإلجراءات الواجبة.
 
  إجراءالتقييم التعليمي المستقل بأمر من مأمور

إذا أمر متمور الجلسة إجراء  ---الجلسة 
التقييم التعليمن المستقل كجزء مم جلسة 

يجا عل  المدرسة اإلجراءات الواجبة، عندئذ 
 أم تد خ تكاليف هذا التقييم.

  إجراءات تأايبية 
إذا خالف الطفل قوانيم التعامل الرسمية، يجا 
عل  المدرسة أم تتبخ إجراءات تتديبية معينة 
وذلك إذا  صلت المدرسة الطفل مم إلتحاقن 
الحالن ويشكل هذا الفصل تةيير  ن وضخ 

 أدنا (.  تغيير وضع االلتحاقااللتحاق ب أنظر 
 فصل الطفل لماة عشرة أيام اراسية أو أقل--- 

إذا خالف الطفل قوانيم التعامل الرسمية، يجوز 
للمدرسييييييية أم تفصيييييييلن مم إلحاقن الحالن لمدة 

( أيام دراسيييية أو أقل خالل السييينة 01عشيييرة ب

اليدراسيييييييية م لما تفعل عند تتديا األطفال غير 
المعيياقيم. وال يجييا عل  المييدرسيييييييية أم تقييدم 

مات تعليمية أ ناء  ترة الفصييل القصيرة مالم خد
تقدم المدرسييييييية خدمات لألطفال غير المعاقيم. 
إذا قررت المدرسيييية أم تفصييييل الطفل بموجا 
 قانوم الوالية، لم يتجاوز هذا الفصل مدة  ال ة 

 أيام.
 

 ن حالة  صييل الطفل مم إلحاقن الحالن لمدة عشييرة 

يحق للطفل ( أيام دراسية خالل العام الدراسن، 01ب

 .خالل أية أيام تالية للفصييل ممارسيية حقوق إضييا ية

( أيام 01لم تزيد مدة الفصل التالية عم عشرة بإذا و

الفصييييييل  ن وضيييييييخ إلحاق  يةير دراية متتالية ولم
 أدنا (، يجا تغيير وضع إلحاق الطفلالطفل بأنظر 

عل  موظفن المدرسيية بالتشيياور مخ مدرسيين الطفل 
تحديد حجم الخدمات المطلوبة لمسيياعدة الطفل عل  
مواصيييييييلة المشييييييياركة ن مناه  التعليم العام وتلبية 
األهداف الموضيييييييحة  ن التقييم التعليمن المسيييييييتقل 

 للطفل.
 
 يتةير وضخ إلحاق —تغيير وضع االلحاق

( 01يد عم عشرة بالطفل إذا تم  صلن لمدة تز

أيام أو إذا بلغ إجمالن  مدد الفصل القصيرة 

( أيام. وعندما تقرر 01أك ر مم عشرة ب

المدرسة  صل الطفل، يجا عل  المدرسة أم 
تتخذ  ن اإلعتبار ما إذا كام سلوك الطفل قد 
تكرر بشكل أساسن  ن حوادث سابقة ونت  

عنها  صل الطفل لمرات عديدة وكذلك عوامل 
الن مدة  صل الطفل ومد  قرا مدة م ل إجم

الفصل مم بعضها. تةير مدد  صل الطفل مم 
وضخ إلحاقن بالمدرسة عل  أساس كل حالة 
عل  حدة وإذا تم الطعم  ين يخضخ لمراجعة 
 اإلجراءات الواجبة و اإلجراءات القضائية.

 
يجا عل  المدرسيييييية  ن اليوم الذي إتخذت  ين 

لمدرسييييييية قرار بتةيير وضيييييييخ إلحاق الطفل با
بسييبا مخالفتن لقوانيم التعامل إشييعار ولن أمر 

اإلشيييييييعار الخاص الطفيل بيذلك القرار وتعطين 
. و ن غضيييييوم عشيييييرة بالضيييييمانات اإلجرائية

( أييام دراسيييييييية مم إتخاذ أي قرار بتةيير 01ب

وضيييييييخ إلحياق الطفل بسيييييييبا مخالفتن لقوانيم 
التعييامييل، يجييا عل  كييل مم المييدرسييييييية وولن 

القبول والمراجعيييية والر ض  األمير و ليجينيييية
 مرجعة هذا القرار.
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وعند مراجعة قرار تةيير وضييييييخ إلحاق الطفل 
ذو اإلعاقة بالمدرسييييييية، يجا عل  األعضييييييياء 
مراجعة كا ة المعلومات ذات الصييييلة الموجودة 
 ن ملف الطفيييل بميييا  ن ذليييك برنيييام  التعليم 
الفردي وأية مالحظات مم قبل المدرسييييم وأية 

ذات صيييييلة يقدمها ولن األمر. ويحدد معلومات 
األعضييييياء ما إذا كام سيييييلوك الطفل يرجخ إل  
تقياعس الميدرسييييييية عم تنفيذ البرنام  التعليمن 
الفردي للطفل أو ما إذا كام سييييلوك الطفل نات  

 بشكل مباشر أو جوهري عم إعاقتن.
 

   عناما يكون سددلوا الطفل  و اإلعاقة نات
الطفييل ذو  إذا كييانسيييييييلوك --- عن إعدداقتدد 

اإلعياقية نيات  عم إعياقتينا يجيا عل  لجنة 
القبول والمراجعية والر ض القيييام بميا يلنع 
القيام بتقييم وظيفن للسيييييييلوك مالم قد تكوم 
اللجنية قيد قياميت مم قبل برجراء هذا التقييم 
قبل إرتكاا الطفل للسييلوك الذي أد  تةيير 
وضيييييييخ إلحياقن وتنفذ خطة تدخل لضيييييييبط 

ضيييييييخ خطة تدخل السيييييييلوك. و ن حيالية و
لضييييييبط السييييييلوك، يجا عل  لجنة القبول 
والمراجعيية والر ض مراجعيية هييذ  الخطيية 
وتعيييديلهيييا عنيييد اإلقضييييييييياء لضيييييييبط هيييذا 
السييييلوك.وإذا كام سييييلوك الطفل يرجخ إل  
تقييياعس الميييدرسييييييييية عم تنفييييذ البرنيييام  
اليتيعيليييميين الييفييردي لييلطفييييل، يجييييا عل  
المدرسيية إتخاذ خطوات  ورية لمعالجة هذا 

ن النهاية، برسييييت ناء الظروف القصييييور. و 
الخاصيييية الموضييييحة أدنا ،يجا عل  لجنة 
القبول والمراجعة والر ض أم ترجخ الطفل 
الذي تةيير وضخ إلحاقن إل  وضعن السابق 
مييالم يتفق ولن األمر مخ المييدرسيييييييية عل  
تةيير وضييخ إلحاق الطفل كجزء مم تعديل 

 خطة تدخل لضبط السلوك.
 

 يجوز للمدرسيية أم تضخ  --- الظروف الخاصدة
ة تزيييد لمييد بيئيية تعليمييية بييديليية مؤقتييةالطفييل  ن 

يوم دراسييييين بةض النظر عما إذا كام  24عم 

سيييييييلوك الطفيل نيات  عم إعياقتين وكام يحمألو 
بحوزتيين سيييييييالحفن أحييد مبييانن المييدرسيييييييية أو 
بحوزتن أو يسييتخدم مخدرات غير مشييروعة أو 
 نيبيخ أو يسييياهم  ن بيخ مواد غير مشيييروعة  

المدرسة أو  ن أحد مبانيها أو منشآتها أو تسبا 
 ن إصابة خطيرة ألحد الطالا  ن المدرسة أو 

  ن أحد مبانيها أو منشآتها.
 
   إ ا كان سددددددلوا الطفل ال يرجع إل  إعاقت---

إذا كييام سيييييييلوك الطفييل ال يرجخ إل  إعيياقتيين، 
عنييدئييذ يمكم تييتديبيين بنقس الطريقيية ونفس المييدة 

المعاقيم برسيييت ناء أنن يجا  المحددة للطلبة غير
عل  الطفل ذو اإلعاقة مواصيييييييلة تلقن خدمات 

 التعليم العام المجانن المناسا.
 
 إذا تم  صيييييييل الطفل ذو اإلعاقة  --- بيئة بايلة

مم إلحاقن التعليمن الحالن إما بسيييييييبا ظروف 
خاصييية أو بسيييبا سيييلوك ال يرجخ إل  عجز ، 
يجيييا عل  لجنييية القبول والمراجعييية والر ض 

بيئية تعليميية بديلة خياصييييييية بيالطفيل أم تحيدد ال
وسييييييييسيييييييتمر الطفييل المعيياق  ن تلقن  .مؤقتيية

الخدمات التعليمية حسييا الضييرورة حتن يتلقن 
المناسيييييا. ويجا  خدمات التعليم العام المجانن

أم تمكم هييذ  الخييدمييات الطفييل ذو اإلعيياقيية مم 
مواصييلة المشيياركة  ن مناه  التعليم العام عل  

ن بيئييية أخر  ومم تلبيييية الرغم مم كونهيييا  
األهداف الموضيحة  ن التقييم التعليمن المستقل 
للطفل. ويجا أم يتلق  الطفل حسيا الضرورة 
تقييم أو تشيييييييخيص وظيفن للسيييييييلوك وخدمات 
التيدخيل  ن السيييييييلوك والتعيديالت المصيييييييممة 

 لمعالجة السلوك حت  ال يتكرر مرة أخرة.
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  إذا لم يوا ق –جلسة عاجلة لإلجراءات الواجبة
ولن األمر عل  أي قرار يتخييذ بشييييييييتم إجراء 
تييتديبن ، يحق ليين طلييا عقييدجلسيييييييية عيياجليية 
لاجراءات الواجبيية. بيياإلضيييييييا يية إل  ذلييك، إذا 
كانت المدرسييييية تعتقد أم اإلبقاء عل  طفلك  ن 
إلحاقن الحالن سيييينت  عنن بشيييكل مؤكد إصيييابة 

و إصيييييييابة األخريم، يجوز الطفيل ذو اإلعياقة أ
للمدرسييييية  طلا عقدجلسييييية عاجلة لاجراءات 
الواجبة. ويجا أم تنعقد الجلسييييية  ن غضيييييوم 

( يوم دراسن مم تاري  طلا عقد 61عشيريم ب

تلك الجلسييييييية. ويجا عل  متمور الجلسييييييية أم 

( أيام 01يصيييييدر قرار   ن غضيييييوم عشيييييرة ب

دراسيييييييييية بعييد الجلييية. ومييالم يتفق ولن األمر 
ل  خالف ذلييك، يجييا أم يبق  والمييدرسيييييييية ع

ديليية بييالتعليمييية البيئيية الطفييل ذو اإلعيياقيية  ن ال
حت  يصيييييدر متمور الجلسييييية قرار  أو  مؤقتةال

بييديليية التعليمييية البيئيية حت  تنهن مييدة إلحيياقيين بييال
 بالمدرسة أيهما يحدث أوالي.  مؤقتةال

وعنيدميا تطليا المدرسييييييية عقد جلسييييييية عاجلة 
لاجراءات الواجبة، يجوز لمتمور الجلسيييييية أم 

يئة بيتمر باستمرار وضخ الطفل ذو اإلعاقة  ن 

 24مناسبة لمدة ال تزيد عم  تعليمية بديلة مؤقتة
يوم دراسيين وذلك إذا كام اإلبقاء عل  البرنام  
التعليمن الفردي للطفل ذو اإلعاقة سيييييؤدي إل  

ة الطفيل أو إصيييييييابية األخريم. ويجوز إصيييييييابي
 بيئة تعليميةلمتمور الجلسييييية وضيييييخ الطفل  ن 

حت  لو كام سوء سلوك الطفل نات   بديلة مؤقتة
عم إعييياقتييين. وبيييدالي مم ذليييك، يجوز لميييتمور 
الجلسية أم يقرر أعادة الطفل إل  إلحاقن السابق 

 الذي تم  صلن منن.
 

لين بعا حمدايدة األطفدال الد ين لم يتم إعتبدارهم م ه
إذا علمت المدرسة أم الطفل كام ---للتعليم الخاص 

ذو إعيياقيية قبييل السيييييييلوك  الييذي أد  إل  اإلجراء 
التيتديبن، عندئذ يتمتخ الطفل بكا ة الحقوق والحماية 
التن يتمتخ بهيا الطفيل ذو اإلعياقية بموجبقيانوم تعليم 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. وتعتبر المدرسة 

سييييبق إذاع أعرا ولن األمر عم قد علمت بشييييكل م
قلقن كتابة إل  مدرس أو إداري بالمدرسيييييية بشييييييتم 
حياجية الطفيل للتعليم الخياص والخيدمات المتلعقة بن  
أو أم ولن األمر طلييا إجراء تقييم لطفليين بموجييا 
 هذا القانوم  أو أم المدرس أو الطفل ذو اإلعاقة أو 

أحد موظفن المدرسييية قد أعرا عم مخاو ن بشيييكل 
إلي  مييييدير التعليم الخيييياص أو غير  مم خيييياص 

المشيير يم بشييتم نمط مم أنماط السييلوك الذي قام بن 
 الطفل ذو اإلعاقة.

وتعتبر المدرسيية أنها لم تكم عل  دراية مسييبقة إذاع 
ر يض ولين األمير اليمييوا ييقيييية عييل  إجراء التفييم 
بموجيييا قيييانوم تعليم األطفيييال ذوي االحتيييياجيييات 

الخدمات المقدمة الخاصييييية أو إذا ر ض ولن األمر 
بموجيييا قيييانوم تعليم األطفيييال ذوي االحتيييياجيييات 
الخاصة  يما يتعلق بالطفل ذو اإلعاقة أو إذا تم تقييم 
الطفييل وتحييديييد عييدم أهليتيين لتلقن خييدمييات التلعيم 

 الخاص.
 

إذا أعط  ولن األمر موا قتييين المبيييدئيييية عل  تلقن 
طفلين الخيدميات  م قيام بيتلةياهيا كتيابة  يما بعد وذلك 

د أم قامت المدرسييييية بتقديم تلك الخدمات،  يعتبر بع
ذلييك ر ض للخييدمييات المقييدميية بموجييا قييانوم تعليم 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصييييييية وقد يخضيييييييخ 
الطفل إلجراءات تتديبية التن تسيييييري عل  األطفال 
بدوم إعاقة ولم يسيييتحق للحماية التن تمن  بموجا 

 القانوم المذكور.
 

اء تقييم أولن لطفلن خالل وإذا طليا ولن األمر إجر
الفترة التن يخضيييييييخ  يهيا إلجراءات تيتديبيية، يجا 
إجراء هييذا التقييم بشيييييييكييل سيييييييريخ. وحت  إكتمييال 
التقييم، يظل الطفل  ن اإللحاق التعليمن الذي تحدد  
سيلطة المدرسة والتن يمكم أم تتضمم وقف الطفل 

 أو طرد  بدوم تلقن خدمات تعليمية.
  يمنخ قانوم تعليم األطفال ال ----اإلحالة إل  و 

ذوي اإلعياقة المدرسييييييية مم إبالت السيييييييلطات 
المختصة عم جريمة يرتكبها الطفل ذو اإلعاقة 
أو يمنخ تنفيذ قانوم الوالية و السلطات القضائية 
مم ممارسيييييية مسييييييؤولياتهم  يما يتعلق بتطبيق 
القانوم الفيدرالن أو قانوم الوالية عل  الجرائم 

ل ذو اإلعيياقيية. وإذا ابلةييت التن يرتكبهييا الطفيي
المدرسة عم جريمة ارتكبها الطفل ذو اإلعاقة، 
يجا عل  المدرسية أم تضييمم إرسال نس  مم 
سجالت التعليم الخاص والسجالت التتديبية كن 
تراجعها السيييلطات التن تتلق  تقارير المدرسييية 
بشييييييييتم الجرائم. وعل  الرغم مم ذلييك، يجوز 

قدر الذي  قط إرسيييييييال تلك السيييييييجالت  قط بال
يسيييييييم  بيين قييانوم الحقوق التلعيمييية لألسيييييييرة 

 والخصوصية.
  



 الهيئة التعليمية لوالية تكساس| قسم السياسة التعليمية لألتحاد والوالية                                                       إشعار بالضمانات اإلجرائية

 6102 أبريل

 السجالت التعليمية 
  يجا عل  الهيئة التعليمية  ---إشددددعار للوالاين

لوالية تكسييياس أم تعطن إشيييعار إلخبار والدي 
الطفل ذو اإلعاقة بشيكل تام  وكاف بشتم سرية 
المعلومات التن يمكم تعريفها شيييخصيييياي بما  ن 
ذلكع وصييييييف للةة األم للمجموعات السييييييكانية 
المتنوعيية التن تم بهييا إرسيييييييال اإلشيييييييعييار   ن 

ق بهم الوالييييية ووصيييييييف لألطفييييال التن تتعل
المعلومات التن يمكم تعريفها شييييخصييييياي ونوع 

 ن  المسيييييييتخدمةالمعلوميات المطلوبة والطرق 
جمخ المعلومييات بمييا  ن ذلييك المصييييييييادر التن 
جمعييت منهييا المعلومييات واالسيييييييتفييادة مم تلييك 
المعلومات وملخص للسييييييياسييييييات واإلجراءات 
التن يجيا عل  الهيئيات المشييييييياركية أم تتبعها 
 يما يتعلق بالتخزيم واإل صا  للةير واإلحتفاظ 
بالمعلومات التن يمكم تعريفها شيييخصيييياي وتلفها 

قوق الوالييييديم واألطفييييال ووصيييييييف لجميخ ح
المتعلقيية بتلييك المعلومييات بمييا  ن ذلييك الحقوق 
الممنوحيية بموجييا قييانوم تعليم األطفييال ذوي 

للوائ   42اإلعياقية ولوائحين النيا ذة القانوم رقم 

 .99الفيدرالية الباا رقم 
 

تتضيمم المعلومات التن يمكم تعريفها شييخصياي 
ما يلنع اسيييييم الطفل واسيييييم ولن األمر بصيييييفتن 
الوالد واسم عضو أخر  ن األسرة وعنوام ولن 
األمر والتعريف الشييخصيين بم ل رقم الضييمام 
االجتميياعن( أو أي معلومييات أخر  تسيييييييهييل 

 التعرف عل  الطفل بتتكيد معقول.
 

قبيل القييام بيتي نشييييييياط رئيسييييييين لتحيديد هوية 
الطفل، يجا نشيير اإلشييعار أو اإلعالم عنن  ن 

م أو كالهما الجرائد أو غيرها مم وسائل اإلعال
مخ القيام برشييييعار الوادليم بشييييتم النشيييياط الذي 
سييييييييتم القييام بن لتحديد األطفال الذيم يحتاجوم 
تعليم خيياص والخييدمييات المتصيييييييليية بيين وكييذلييك 

 تعريف هويتهم وتقيمهم.
 

  يجا عل   --حماية المعلومات والتخلص منها
المدرسيييية أم تحمن سييييرية سييييجالت الطفل ذو 

كييذلييك مراحييل التخزيم اإلعيياقيية التن جمعتهييا و
واإل صييييا  والتلف. وتعنن السييييجالت التعليمية 
نوع السييييجالت الواردة  ن سييييجالت التعليم  ن 

 .99الباا رقم  42قانوم اللوائ  الفيدرالية رقم 
يجا عل  المدرسييية أم تخبر ولن األمر االوالد 
بييالوقييت الييذي لم تعييد  ييين المعلومييات الموجودة 

 خدمات تعليمية ن سيييييييجل طفلن مطلوبة لتقديم 
لن. ويجا عل  المدرسييييييية أم تتخلص مم تلك 
المعلومييات بنيياء عل  طلييا ولن األمر ميياعييدا 
االسيم والعنوام ورقم الهاتف والدرجات وسجل 
الحضور والفصول التن تم حضورها ومستو  
الصييييف والسيييينة الدراسييييية اللتام تما إتمامهما. 
ويقصييييد بالتخلص مم المعلومات التلف المادي 

إزالة المعر ات الشخصية مم المعلومات  لها أو
حت  ال يتم تعريف المعلومات الشييييخصييييية بعد 

 ذلك.
 
  يحق لولن األمر  ---أنواع السدددجالت وأماكنها

أم يطلا ويحصيييييييل عل  قائمة بتنواع وأماكم 
السيييييييجالت التعليمييية التن جمعتهييا المييدرسييييييية 

 وتحتفظ بها وتستخدمها.
 
 السددجالت التعليمية والجااول النمنية اإلطالع-

يحق لولن األمر أم يراجخ كا ة السيييييييجالت  --
التعليميية الخاصييييييية بطفلن بما  ن ذلك األجزاء 
التن تتعلق بالتعليم الخاص. ويجوز للمدرسييييييية 
أم تفترض أم ولن األمر اواليييد الطفيييل يتمتخ 
بسييييييلطة مراجعة و حص السييييييجالت التعليمية 

ر المدرسيية ولن األمر الخاصيية بطفلن مالم تخط
بيتنين ال يتمتخ بيالسيييييييلطة بموجا قانوم الوالية 
السييييياري  ن حالة الوصييييياية أو اإلنفصيييييال أو 
الطالق. كما يمكم لولن األمر أم يصر  للةير 
بمراجعة سييجل طفلن. وعندما يطلا ولن األمر 
مراجعة السيييييييجالت، يجا عل  المدرسييييييية أم 
 ةتقيدمهم بييدوم أي تييتخير و ن أي اجتميياع للجنيي

القبول والمراجعيييية والر ض أو  ن جلسيييييييييية 
إجراءات واجبييية أو جلسييييييييية قرار و اليجوز 
للمدرسة  ن إي حال مم األحوال أم تتتخر عم 

يوم  24تقييديم سيييييييجالت الطفييل لمييدة تزيييد عم 

 شمسن بعد طلا اإلطالع عليها.
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 إذا  --- المعلومدددات المتعلقدددة بدددأك ر من طفدددل
ر تتضيييييمم أي سيييييجل تعليمن معلومات عم أك 

مم طفيييل، يحق لولن األمر ا واليييد الطفيييل أم 
يفحص ويراجخ المعلومات المتعلقة  قط بالطفل 

 أو يطلخ عليها  قط.
 
 إذا طلا ولن  --- التوضدديو والنسددل والرسددوم

عل   األمر السيييييييجالت التعليمييية لطفليين،يجييا
المدرسييية أم توضييي  وتفسييير السيييجالت بشيييكل 
معقول. كما يجا عل  المدرسيييييية أم تقدم لولن 
األمر نسي  مم تلك السجالت إذا كانت تلك هن 
الطريقيييية الوحيييييدة لاطالع عل  السيييييييجالت 
ومراجعتهييا. وال يجوز للمييدرسيييييييية أم تطلييا 
رسيييييييوم مم ولن األمر مقييابييل البحييث عم أييية 

اعهييا. وعل  سيييييييجالت تعليمييية للطفييل أو إرجيي
الرغم مم ذلك،يجوز للمدرسيية أم تطلا رسييوم 
مم ولن األمر مقابل نسيي  تلك السيييجالت وذلك 
إذا لم تكم تكلفة الرسييييييوم مرتفعة بحيث تمنعك 

 مم اإلطالع عل  السجالت.
 

 يسييييييم   --- إطالع الغير عل  السددددددجالت التعليمية
قانوم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة لبعض األ راد بما 
 ن ذلك موظفن المدرسييييية باإلطالع عل  سيييييجالت 
الطفل ذو اإلعاقة بدوم الحصيييييول عل  موا قة ولن 
األمر. وخالف ذليك، يجا الحصيييييييول عل  موا قة 
ولن األمر قبل الكشيييف عم المعلومات الشيييخصيييية 

 للطفل أمام الةير.
  

  موا قة ولن األمر أو موا قة يجيا الحصيييييييول عل
الطفل المؤهل الذي بلغ سييييم الرشييييد بموجا قانوم 
الوالية قبل اإل صيييييا  عم المعلومات الشيييييخصيييييية 
للطفل لموظفن الهيئات المشاركة التن تو ر خدمات 
االنتقيال أو تيد خ تكياليفها. إذا كام الطفل ذو اإلعاقة 
 يلتحق أو ينوي أم يلتحق بها بمدرسية خاصة ال تقخ
 ن نفس المنطقيية التعليمييية التن يسيييييييكم بهييا ولن 
األمر، يجا الحصييييييول عل  موا قة ولن األمر قبل 
الكشييييف عم أية معلومات شييييخصييييية تتعلق بالطفل 
أميام المسيييييييؤليم  ن المنطقة التعليمية التن تقخ  يها 
المدرسييية الخاصييية والمسيييؤليم  ن المنطقة التعليمية 

 التن يقطم بها ولن األمر.
 

حتفظ المدرسية بسجل لكل شخص بماعدا يجا أم ت
ولن األمر وموظفن المدرسيية المصر  لهم( يراجخ 
السيييجالت التعليمية الخاصييية للطفل مالم يوا ق ولن 
األمر عل  اإل صيييييا  عم المعلومات الشيييييخصيييييية 
لطفلن.  ويجا أم يتضيمم هذا السجل اسم الشخص 
وتيييياري  اإلطالع عل  السيييييييجالت والةرض مم 

 ر  لن باستخدامها.إطالع الشخص المص
ويجا أم يتحمل موظفن المدرسيية مسؤولية ضمام 
سرية أية معلومات شخصية. ويجا أم يتلقن جميخ 
األ راد الذيم يجمعوم المعلومات الشييخصييية للطفل 
أو يسيتخدموها تدريا أو معلومات تتعلق بسييياسات 
وإجراءات الوالييية التن تتعلق بييالسيييييييرييية بموجييا 

اإلعاقة وقانوم تعليم  قانوم تعليم األشيييييييخاص ذوي
األ راد ذوي اإلعياقة. ويجا عل  كل مدرسييييييية أم 
تحتفظ لةرض اإلطالع العام بقائمة حالية بتسيييييييماء 
ووظائف موظفن المدرسييييييية الذيم قد يتطلعوا عل  

 المعلومات الشخصية للطفل.
  إذا رأ  ولن األمر أم  ---تعددايددل السدددددددجالت

 ةالسييجالت التعليمية للطفل غير دقيقة أو مضييلل
أو تخييالف حقوق الطفييل، يجوز لوي األمر أم 
يطلا مم المدرسييية تعديل تلك البيانات. ويجا 
عل  المدرسييييييية خالل  ترة معقولة أم تقرر ما 
إذا كانت سيييييتعدل البيانات أم ال. وإذا ر ضيييييت 
المدرسيييية تعديل المعلومات أو البيانات حسييييبما 
طلييا منهييا،  يجييا عليهييا أم تبليغ ولن األمر 

ك  ن عقد جلسييية مم أجل تعديل بر ضيييها وبحق
البيانات  ن السيييييييجالت. وتنعقد جلسييييييية محلية 
بموجيا قانوم تعليم األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة 
وال تنعقد جلسيية إجراءات واجبة بموجا قانوم 
 األ راد ذوي اإلعاقة أمام متمور جلسة محايد.

وإذا قررت المدرسييييييية نتيجة الجلسييييييية أم 
المعلومات الواردة بالسجالت غير دقيقة أو 
مضييييللة أو مخالفة لخصييييوصييييية الطفل ذو 
اإلعياقية أو غيرها مم الحقوق، يجا عليها 
تةيير تلييك المعلومييات أو البيييانييات وتخطر 
ولن األمر كتابة بذلك. وإذا قررت المدرسة 
 نتيجييية الجلسيييييييييية أم المعلوميييات الواردة
بالسييجالت غير دقيقة أو مضييللة أو مخالفة 

 لخصوصية الطفل ذو اإلعاقة أو 

غيرها مم الحقوق، يجا عل  المدرسة أم 
تخطر ولن األمر بحقن  ن الحصيييييول عل  
بييييام يعلق عل  المعلوميييات أو البييييانيييات 

إحيالية مم الميدرسييييييية العامة، قد تطلا المحكمة أو 
متمور الجلسيييييية مم المدرسيييييية العامة تعويض ولن 
األمر عم رسيييوم تسيييجيل طفلن إذا وجدت المحكمة 



 الهيئة التعليمية لوالية تكساس| قسم السياسة التعليمية لألتحاد والوالية                                                       إشعار بالضمانات اإلجرائية

 6102 أبريل

الواردة  ن سيييييييجييل طفلييك طييالمييا تحتفظ 
المدرسييية بسيييجل الطفل أو بالجزء موضيييخ 

 الخالف.
ة  ولن األمر موا قتن كتابة بشيييييييتم وإذا ال

تلقن طفلين خيدمة التعليم الخاص والخدمات 
المتعلقة بها بعد أم بدأت المدرسة  ن تقديم 
تلك الخدمات لطفلن، ال يجا عل  المدرسة 
أم تعدل السيجالت التعليمية للطفل مم أجل 
إزالة أية إحاالت إل  تلقن سيييييييابق مم قبل 

عل  الطفيييل لخيييدميييات التعليم الخييياص. و
الرغم مم ذليك، مازال يحق لولن األمر أم 
يطلا مم المدرسة أم تعدل سجالت الطفل 
إذا رأيت أم المعلومات الواردة بالسيييجالت 
غير دقيقة أو مضللة أو مخالفة لخصوصية 

 الطفل ذو اإلعاقة أو غيرها مم الحقوق.
  قيددام الوالدداين بددولحدداق وتسدددددددجيددل طفلهم في

 مارسة خاصة
حقوق محيددة عنيدميا يقوم طواعياي يتمتخ ولن األمر ب

برلحاق طفلن بمدرسييييية خاصييييية. وال يقضييييين قانوم 
تعليم األطفال ذوي اإلعاقة بتم تد خ المدرسة العامة 
تكلفية التعليم بميا  ن ذليك التعليم الخياص والخدمات 
المتعلقة بن للطفل ذو اإلعاقة  ن المدرسييية الخاصييية 

انن وذلك إذا قدمت المدرسيية الخاصيية تعليم عام مج
مناسييا وقرر ولن األمر  تسييجيل طفلن  ن مدرسيية 
أو مؤسييييسيييية خاصيييية. وعل  الرغم مم ذلك، يجا 
عل  المدرسة العامة التن تقخ  يها المدرسة الخاصة 
أم تيدرج الطفيل ضيييييييمم األطفيال اليذيم يجا تلبية 
احتييياجتهم الخيياصيييييييية بموجييا أحكييام قييانوم تعليم 

ليم لمسجاألطفال ذوي اإلعاقة  يما يتعلق باألطفال ا
  ن مدارس خاصة.

  قيددام الوالدداين بددولحدداق وتسدددددددجيددل طفلهم في
مارسدة خاصدة عنا الخالف بشأن التعليم العام 

 المجاني المناسب
يكوم لولن األمر حقوق محددة عندما يسييييييجل طفلن 
بمدرسييية خاصييية بسيييبا اختال ن مخ مدرسييية عامة 
تتعلق بتو ير برنييام  منيياسييييييييا للطفييل. وإذا تلقن 

اقييية  ن السيييييييييابق تعليم خييياص الطفيييل ذوي اإلعييي
والخدمات المتصيييييلة بن بموجا سيييييلطة المدرسييييية 
العامة وقرر ولن األمر تسيجيل طفلن  ن حضانة أو 
 مدرسة إعدادية او  انوية خاصة بدوم مواقفة أو 

 
 

أو متمور الجلسيية أم المدرسيية العامة لم تقدم التعليم 
العام المجانن المناسيا للطفل  ن الوقت المحدد قبل 

ة الخاصيييييية ذلك التسييييييجيل وأم االلحاق بالمدرسيييييي
مناسيييييا. وقد ير  متمور الجلسيييييية أو المحكمة أم 
التسيييييجيل أو االلحاق بالمدرسيييييية مناسييييييا حت  لو 
اسييتو ن هذا التسييجيل أو االلحاق بالمدرسيية معايير 
الواليية التن تسيييييييري عل  التعليم اليذي تقيدمن هيئة 

 تعليم والية تكساس والمدارس.
 يجوز تخفيص أو  --- قيوا عل  التعويضددددددددات

فة التعويضيييات الموضيييحة  ن الفقرة ر ض تكل
أعال  إذاع  ن أحييييدث اجتميييياع للجنيييية القبول 
والمراجعة والر ض الذي حضييييييير  ولن األمر 
قبل نقل طفلن مم المدرسيية الخاصيية أو أم ولن 
األمر لم يخبر لجنة القبول والمراجعة والر ض 
أنن ير ض التسجيل أو االلحاق المقتر  مم قبل 

خييدميية اتلعيم العييام المييدرسيييييييية العيياميية لتقييديم 
المجانن المناسيييييا للطفل بما  ن ذلك توضيييييي  
مخاوف ولن األمر ونيتن  ن تسييييييجيل طفلن  ن 
 ميدرسييييييية خياصييييييية دوم أم يتحميل تكلفية ذلك 

( أييام عميل عل  األقل بما  ن 01أو عشيييييييرة ب

ذلييك األجييازات التن تحييدث يوم العمييل أو قبييل 
نقل طفلن مم المدرسيييية العامة أو عدم قيام ولن 

مر برعطاء شيييييييعار كتابن للمدرسييييييية العامة األ
بشيييييييتم تليك المعلوميات أو قبيل نقيل الطفيل مم 
المدرسييية العامة قامت المدرسييية العامة برعطاء 
إشييييعار كتابن مسييييبق إل  ولن األمر بنيتها  ن 
تقييم الطفل بما  ن ذلك بيام مناسيييييييا ومعقول 
بشييييتم غرض التقييم لكم ولن األمر تخلف عم 

أو أم المحكميية تر  أم  إحضيييييييار طفليين للتقييم
 تصر ات ولن األمر غير مقبولة.

وعل  الرغم مم ذلييك، ال يجييا تخفيض تكلفيية 
التعويض أو ر ضها بسبا التقاعس عم إرسال 
اإلشييعار إذاع منعت المدرسيية العامة ولن األمر 
مم إرسييال اإلشييعار أو أم ولن األمر لم يسييتلم 
اإلشييعار الخاص بمسييؤوليتن عم تقديم اإلشييعار 

موضييي  أعال  أو أم االلتزام بالشيييروط أعال  ال
سيؤدي إل  إلحاق ضرر مادي بالطفل. وحسا 
ما يتراء  للمحكمة أو متمور الجلسة، ال يجوز 

 تخفيض تكلفة التعويض 

بسيييييييبا التقاعس عم إرسيييييييال اإلشيييييييعار 
المطلوا إذا كييييام ولن األمر أمن أو ال 
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يسيييييييتطيخ الكتييابيية بيياللةيية اإلنجليزييية أو أم 
بالشيروط أعال  سييؤدي إل  ضرر  االلتزام

 عاطفن خطير للطفل.
 

  عام 81انتقال الحقوق عنا بلوغ الطفل 
يعتبر سييم الرشييد بموجا قانوم والية تكسيياس 

عيام. بالنسيييييييبة لمعظم األطفال، تنتقل  01بلوت 

كيا ة حقوق الوالديم التن تم مناقشيييييييتها  ن هذا 

عام. وحت   01السند إل  الطفل عند بلوغن سم 

لو انتقليت حقوق الوالديم إل  الطالا الراشيييييييد 
وأصيييييييب  لين الحق  ن إتخاذ قراراتن التعليمية، 

المدرسييييية بررسيييييال إشيييييعارات تتعلق سيييييتقوم 
بيياجتميياعييات لجنيية القبول والمراجعيية الر ض 
وكذلك إشيييييعارات كتابية مسيييييبقة. وعل  الرغم 
مم ذلييييك، يجوز لولن األمر حضيييييييور تلييييك 
االجتميياعييات مييالم يقوم الطييالييا الراشييييييييد أو 

 المدرسة بدعوتن بشكل خاص.

، يجييييا أم 01 ن أو قبييييل عيييييد الميالد رقم 

يتضيييييمم البرنام  التعليمن الفردي بيام بتنن تم 
إبالت  ولن األمر وطفلين بيتم الحقوق اإلجرائية 
بموجا قانوم تعليم األطفال ذو اإلعاقة سيييينتقل 

. وسيييحدث هذا 01إل  الطفل عند بالوغن سييم 

النقييل للحقوق بييدوم إجراءات محييددة مم لجنيية 
لمراجعية والر ض. ويوجيد العيديد مم القبول وا

 اإلست ناءات والمواقف الخاصةع
  تعيين وصدددددددي من قبددل المحكمددة عل  الطددالددب

إذا عينت إحد  المحاكم ولن األمر   --- الراشددا
شييييخص أخر وصيييين شييييرعن عل  الطالا  أو

الراشيييييييد، لم تنتقييل الحقوق الممنوحيية بموجييا 
قيانوم تعليم األطفيال ذوي اإلعياقية إل  الطياليا 
الراشيد. وسيتنتقل الحقوق إل  الوصيين الشرعن 

 عل  الطالا الراشد.
 ن حالة حبس الطالا  --- سجن الطالب الراشا 

الراشيييييييد، تنتقل كا ة الحقوق الممنوحة بموجا 
م تعيايم األطفيال ذوي اإلعياقية إل  الطالا قيانو

. ولم يحق لولن 01الراشييييييد عند بلوغن سييييييم 

األمر تلقن إشعارات كتابية مسبقة تتعلق بالتعليم 
 الخاص.
 

  

  
 

 
 

  ينت  عم  ---81الطالب الراشددداين قبل بلوغ سدددن

مم قانوم  04ة موضيييحة  ن الفصيييل شيييروط معين

األسييرة لوالية تكسيياس أم يصييب  الطفل راشييد قبل 

سيينة. إذا أصييب  الطفل طالا راشييد  01بلوت سييم 

بموجييا هييذا الفصييييييييل، تنتقييل الحقوق الممنوحيية 

بموجييا قييانوم تعليم األطفييال ذوي اإلعيياقيية إل  

 الطفل  ن ذلك الوقت.
 الوالا البايل 

 تخص الحقوق الموضحة  --- شروط عامة

 ن هذا السيييييند آباء األطفال ذوي اإلعاقة. 

إذا لم تتمكم المييدرسيييييييية بعييد بييذل جهود 

معقوليية مم تحييديييد هوييية والييد الطفييل ذو 

اإلعاقة أو أم الطفل أصب  موضوع تحت 

وصييييياية الوالية، يجا عل  المدرسييييية أم 

تعيم والييد بييديييل لييذلييك الطفييل ليتصيييييييرف 

ن مالم يكم الطفل مكيام واليد الطفل الحقيق

موضيييييييوع تحت وصييييييياية الوالية وتكوم 

المحكمة قد عينت والد بديل. ما يجا عل  

المدرسية أم تعيم والد بديل للطفل المشرد 

الوحييد حسيييييييمبيا هو محدد  ن قانوم ميك 

 كينن لمساعدة المشرديم.

http://www2.ed.gov/policy/speced/

a.pdf-q-homelessness-ed-guid/spec 

موجا بمؤهل لتقوم بدور الوالد البديل  لكن تصييب 

قييانوم تعليم األطفييال ذوي اإلعيياقيية، يجييا أم ال 

يكوم لديك مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مخ 

مصيييييييلحييية الطفيييل ويجيييا أم تتمتخ بيييالمعر ييية 

والمهارات التن تضيييييمم التم يل المناسيييييا للطفل. 

بيياإلضييييييييا يية إل  ذلييك، تحظر لوائ  قييانوم تعليم 

اقة عل  موظفن الهيئة التعليمية األطفيال ذوي اإلعي

لوالية تكسيياس أو المدرسيية أو أي هيئة تشييارك  ن 

تعليم أو رعيياييية الطفييل القيييام بييدور الوالييد البييديييل. 

وتشيييييييترط قواعد التعليم الخاص لوالية تكسييييييياس 

إكميال الواليد البيدييل لبرنيام  تيدريبن معتميد للوالد 

 يوم شمسن مم تعينن أو تعينها. 91البديل خالل 
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  بدداور الوالددا أو  أب وأم بددالتبني الم قددتقيددام
غييالبيياي مييا يلبن اوبيياء بييالتبنن ----الوالددا البددايددل 

المؤقييت المعييايير الخيياصيييييييية بوالييد الطفييل ذو 
اإلعاقة. إذا كنت أا بالتبنن ولم تسيييييييتو ن بعد 
معييايير القيييام بييدور والييد الطفييل يجوز تعيينييك 
كوالد بديل إذا استو يت الشروط الخاصة بالوالد 
البيييدييييل حسيييييييبميييا هو موضييييييي  أعال . و ن 

ة أم تمنحك معاملة الحقيقة،يجا عل  المدرسيييييي
تفضيلية. وإذا قررت المدرسة عدم تعينك كوالد 
بديل، يجا أم تعطيك إشعار كتابن خالل سبعة 
أيام شييمسييية توضيي   ين اسييباا قرارها وتبلةك 
بحقيك  ن التقيدم بشيييييييكو  ليد  الهيئة التلعيمية 

 لوالية تكساس.
 حل الخالفات 

 يمكم احيييانيياي أم تختلف مخ اإلجراءات التن تتخييذهييا
المييدرسيييييييية والتن تتعلق بخييدمييات التعليم الخيياص 
المقييدميية للطفييل. كمييا يفضييييييييل التعيياوم مخ موظفن 
المدرسيييية لحل الخال ات التن تحدث. ويجوز لك أم 

 اتنزاعتستل المدرسة عم الخيارات المتعلقة بحل ال
ة تقيدم الهيئية التعليميية لواليييالتن تقيدمهيا للواليديم. و

 ال ات التعليملحل خرسييمية خيارات  تكسيياس أربعة
 برنيييام  التلعيم الفردي للواليييية تسيييييييهييييلالخييياصع

خدمات الوسيييياطة وإجراءاتة حل الشييييكو  الخاص 
 بالتعليم الخاص وبرنام  جلسة 

 اإلجراءات الواجبة.
 استعالمات التعليم الخاص 

إذا احتجييت معلومييات عم مسييييييييائييل تتعلق بييالتعليم 
الخاص، يمكنك االتصييال بمركز اسييتعالمات التلعيم 

-SPEDTEX (1-855-855-1 لخييياص عل  رقم ا
. إذا اتصيييييييليييت بنفس الرقم وتركيييت (773-3839

رسييالة، سيييقوم شييخص ما بالرد عل  مكالمتك أ ناء 
سييييييياعات العمل الرسيييييييمية. ويمكم لألصيييييييماء أو 
األشيييييييخاص الذيم يواجهوم صيييييييعوبات  ن التعلم 
االتصييال بالرقم الصيييوتن أعال  باسيييتخدام أداة تلقن 

  .1-1-7الرسائل عل  

 يم الفرايبرنام  التعل تسهيل       
بتم  6104يقضييييين قانوم الوالية الصيييييادرة بتاري  

تقوم الهيئة التعليمية لوالية تكسيياس برنشيياء مشييروع 
نسيييييقيم مللوالية لتقديم  تسيييييهيل برنام  التعليم الفرد

لبرنيييام  التعليم الفردي مم أجيييل تنسييييييييق  متقليم
مخ اجيتيميييياع ليجنيييية القبول والمراجعيييية والر ض 

أطراف النزاع بشتم القرارات المتعلقة بتقديم التعليم 
العام المجانن المناسييا لألطفال ذوي اإلعاقة. و يما 

  الطلب المطلوب.نمو ج 
  لجندددة يجدددب أن يتعلق النناع بددداجتمددداع

القبول والمراجعدددة والرفي حيدددت لم يتم 
التوصدددل إل  اتفاق مشدددترا بشدددأن إحا  
العناصدددر المطلوبة لبرنام  التعليم الفراي 
وتوافق اللجنددة المدد كورة عل  إعددااة عقددا 

 االجتماع.
  يجددب عل  ولي األمر والمددارسددددددددة تقددايم

نموذج الطلا المطلوا خالل خمسيييييية أيام 
لجنة القبول والمراجعة شيمسية مم اجتماع 

والر ض الييذي انتهن بعييدم التوصييييييييل إل  
اتفاق ويجا أم يحضير المنسق  ن الموعد 

 المحدد إلعادة االجتماع.
  يجييا اال يتعلق النواع بتحييديييد ظيياهرة أو

 تحديد بيئة تعليمية بديلة ومؤقتة.
 األمر والمدرسييية  يجا عدم اشيييتراك  ولن

  ن وساطة تعليم خاص  ن نفس الوقت.
  ييجييييا اال تكوم موضيييييييوعييييات الخالف

موضيييييييوع شيييييييكو  للتعليم الخيييياص أو 
موضييييييوع جلسيييييية إجراءات واجبة للتعليم 

 الخاص.
  يجييا عل  ولن األمر والمييدرسييييييييية عييدم

مشيييياركتهم  ن تنسيييييق برنام  تعليم  ردي 
بخصيييييييوص نفس الطفيل  ن نفس السييييييينة 

يم الطلا الحالن مم أجل الدراسيييييية مم تقد
 تنسيق برنام  التعليم الفردي.

  يمكم الحصول عل  نموذج الطلا
المطلوا باللةة اإلنجليزية واألسبانية مم ع 

http://tea.texas.gov/Curriculm and 
Instructional Programs/Special 

Education /Programs and Services 
/Individualized Education Program 

Facilitation 
كما يتو ر هذا النموذج حسيييييييا الطلا مم 
الهيئيية التعليمييية لوالييية تكسيييييييياس. ويمكم 
االطالع عل  معلومات االتصيييال الخاصييية 
بالهيئة التعليمة لوالية تكساس  ن نهاية هذا 

 السند.
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يلن الشييييييروط التن يجا إسييييييتيفاءها للهيئة التعليمة 
 قلعلوالية تكساس مم أجل تو ير منسق مست

  يجا عل  ولن األمر والمدرسة إستيفاء 
 
 
 
 
 
 
 

 خامات الوساطة
تعتبر خدمة الوسيييياطة مم الخيارات المتاحة التن تسييييتخدم 
 ن حيل الخال يات المتعلقية بتحيدييد هوية الطفل ذو اإلعاقة 

تقييمن و تسجيلن التعليمن والتعليم العام المجانن المناسا و 
المقدم لن. وإذا اتفقت مخ المدرسة عل  المشاركة  ن جلسة 
وسييييييياطية، تقوم الهيئية التعليميية لواليية تكسييييييياس بيرعييداد 
الترتيبات ود خ تكلفة الوساطة. واليجوز استخدام الوساطة 

 مم أجل تتخير جلسة اإلجراءات الواجبة 
ة طلا عقد جلسيييييية وسيييييياطة أو جلسيييييية إجراءات  ن حال

 واجبة، يقوم أحد موظفن الهيئة التعليمية لوالية تكساس 
قضيييائية بموجا قانوم الوالية للفصيييل  ن قضيييايا مم هذا 
القبييل أو  ن محكمة إقليمية  يدرالية. يمكنك اإلطالع عل  
مزيد مم المعلومات بشييتم إجراءات الوسيياطة عل  الموقخ 

 ة التعليمية لوالية تكساسعالرسمن للهيئ

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 

أو حرميانك منها أو حرمانك مم أية حقوق أخر  بموجا 
قانوم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة.وتعرض الهيئة التعليمية 
لوالية تكساس خدمات الوساطة تلقائياي  ن كل مرة يتم  يها 

يجوز لك أم تطلا  طلا عقد جلسيية إجراءات واجبة. لكم
خدمات الوساطة  ن أي وقت يحدث  ين خالف بينك وبيم 

 المدرسة بشتم برنام  التعليم الخاص للطفل.
ال يجوز أم يكوم الوسييييييطاء موظفيم لد  الهيئة التعليمية 
 لوالية تكسياس أو لد  أية مدرسية  ن والية تكساس و مم
غير المقبول أم يكوم لهم مصيييييلحة شيييييخصيييييية أو مهنية 
تتعييارض مخ موضيييييييوعيتهم. ويعتبر الوسيييييييطيياء مهنييم 
مؤهليم وميدربيم عل  حيل النزاعات وعل  دراية بقوانيم 
التعليم الخاص. ويجا أم يتسيم دور الوسيط بالموضوعية 
وال ينحاز ألي طرف أ ناء الوساطة. وتهدف الوساطة إل  

عل  التوصيييييل إل  حل يرضييييين  مسييييياعدتك والمدرسييييية
 الطر يم.

 ويوجد حالياي قائمة بالوسطاء عل  الموقخ التالنع

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 

وإذا اتفقت مخ المدرسيية عل  الوسيياطة، يمكم لكما االتفاق 
عل  وسييييط معيم أو تعيم وسييييط بشيييكل عشيييوائن. و ن 

ر عل  الفو جميخ األحوال، سييييقوم الوسييييط باالتصيييال بك
مم أجييل اإلعييداد لجلسيييييييية الوسيييييييياطيية  ن مكييام وموعييد 
مناسيبام. كما يجوز لك ام تحضر محامن أو شخص أخر 
لمسييييياعدتك  ن جلسييييية الوسييييياطة لكنن ليس شيييييرط أ ناء 
الجلسيييييييية. ويجييا عليييك د خ تكلفيية المحييامن إذا قررت 

 إجراءات حل شكوي التعليم الخاص 
التعليم الخيياص  تعتبر إجراءات حييل شيييييييكوي

لد  الهيئة التعليمية لوالية تكسيياس خيار أخر 

لحييل النزاعييات المتعلقيية بييالتعليم الخيياص. إذا 

رأييت أم هيئية عيامة تخالف شيييييييروط التعليم 

الخاص، يمكنك ارسييييييال شييييييكو  كتابية إل  

الهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس عل  العنوام 

المذكور  ن نهاية هذا السييييند. كما يجا عليك 

رسييال شييكو  إل  الطرف الذي تشييتكن منن. ا

ويجوز ألي شيييخص تقديم شيييكو  لد  الهيئة 

 التعليمية لوالية تكساس.

ويجا أم تصف الشكو  التن كتبتها المخالفة 

التن حد ت قبل موعد تقديم الشيييكو  بتقل مم 

عام. ويجا أم تتضيمم الشكو  ما يلنع بيام 

يم ليفيد بمخالفة الهيئة العامة ألحد شيييروط التع

الخيياص والحقييائق التن يسيييييييتنييد إليهييا البيييام 

وتوقيعك ومعلومات االتصيييال والحل المقتر  

للمشيييكلة بالقدر المعروف والمتا  لك  ن ذلك 

الوقت وإذا كانت الشييكو  تخص طفل محدد، 

يجييا ذكر اسيييييييم الطفييل وعنوانيين ومعلومييات 

االتصيال المتاحة إذا كام الطفل مشرد وكذلك 

 اسم المدرسة.

الهيئية التعليميية لوالية تكسييييييياس سيييييييتمنحيك 

الفرصية لتقديم معلومات إضا ية أو للمشاركة 

 ن جلسية وساطة اختيارية. كما ستمن  الهيئة 

التعليمية لوالية تكسياس الفرصة للهيئة العامة 

للرد عل  الشيييييييكو  وكذلك الفرصييييييية لتقديم 

 مقتر  لحلها.

وسيييتجري الهيئة التعليمية لوالية تكسييياس  ن 

بعد تلقن شيييكوتك -شيييمسييين  يوم 21غضيييوم 

الكتييابييية مييالم يتم تمييديييد تلييك الفترة بسيييييييبييا 

تحقيق بما  -ظروف خاصييييية أو اتفاق الطرف

 يين ذلييييك تييحييقيييييق  يين الييمييوقييخ حسيييييييييييا 

الضيييييرورة.وسيييييتراجخ الهيئة التعليمية لوالية 

تكساس كا ة المعلومات ذات الصلة وتقرر ما 

إذا كييانييت الهيئيية العيياميية قييد خييالفييت شيييييييروط 

وسيييييييتتلق  قرار كتابن يتناول التعليم الخياص.

كييل إدعيياء مم اإلدعيياءات بمييا  ن ذلييك نتييائ  

التحقيق والخالصييييية وأسيييييباا صيييييدور قرار 

 الهيئة التعليمية لوالية تكساس.
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االسييييييتعانة بن أ ناء جلسيييييية الوسيييييياطة. ويجا أم تتسييييييم 
 ناء جلسية الوسيياطة بالخصييوصية المناقشيات التن تجري أ

وال يمكم اسييتخدامها كدليل  ن جلسيية إجراءات واجبة  ن 
 المستقبل أو  ن دعو  قضائية.

يمكنك اإلطالع عل  مزيد مم المعلومات بشييييتم إجراءات 
الشيييييييكو  عل  الموقخ الرسيييييييمن للهيئيية التعليمييية لوالييية 

http//tea.texas.gov/index4.aspx?=50تكسيييياسع
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 وإذا رأت الهيئة التعليمية لوالية تكسيييييياس أم الهيئة
العيامة خالفت أحد شيييييييروط التعليم الخاص، يجا أم 
تطلييا مم الهيئيية العيياميية إتخيياذ إجراءات منيياسيييييييبيية 
لمعيالجية تليك المخيالفيات بميا  ن ذلك القيام بتنشيييييييطة 
مسييييياعدة تقنية ومفاوضيييييات وإجراءات تصيييييحيحية. 
ويمكم أم تتضيييييييمم اإلجراءات التصيييييييحيحيية تقييديم 

ها ديمخيدمات مم أجل تعويض الخدمات التن لم يتم تق
 ن السيييييييابق لطفييل معيم أو لمجموعيية أطفييال وتقييديم 
خدمات مناسيييييييبة  ن المسيييييييتقبل لجميخ األطفال ذوي 
اإلعييياقييية. وتعتبر قرارات الهيئييية التعليميييية لواليييية 
تكسياس بشيتم الشكو  نهائية وال يمكم الطعم عليها. 
وعل  الرغم مم ذلك،  تم تقديم شكو  ال يحرمك مم 

و جلسيييييية إجراءات حق طلا عقد جلسيييييية وسيييييياطة أ
 واجبة.

 

إذا قدمت شيييكو  وطلبت عقد جلسييية إجراءات واجبة 
بخصوص نفس الموضوع، يجا عل  الهيئة التعليمية 
لوالية تكسييياس أم تتةاضييي  مؤقتاي عم أية مسيييائل  ن 
الشيييييكو  تم معالجتها  ن جلسييييية اإلجراءات الواجبة 
حت  تنتهن الجلسية. وسيتم حل أية مستلة  ن الشكو  

جزء مم جلسييييييية اإلجراءات الواجبة و ق ال تشيييييييكل 
الجداول الزمنية واإلجراءات الموضحة  ن هذا السند. 
وإذا تم الفصيل  ن أية مسيتلة تم طرحها  ن شكو  ما 
أ ناء جلسييييييية اإلجراءات الواجبة التن تتضيييييييمم نفس 
 األطراف، يكوم قرار الجلسة ملزماي  ن تلك المستلة.

ات بشيييييييييتم يمكنييك اإلطالع عل  مزيييد مم المعلوميي
إجراءات الشييكو   ونماذج التحقيق  ن الشييكو  عل  

 الموقخ الرسمن للهيئة التعليمية لوالية تكساسع
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=21 

47497560#Complaint_Resolution . 

 برنام  جلسة اإلجراءات الواجبة  
ابخ ريعتبر برنام  جلسيية اإلجراءات الواجبة الخيار ال

نزاعات التعليم الخاص. و ن تلك الجلسيية، يسمخ لحل 
متمور الجلسيييية المحايد األدلة مم األطراف ويصييييدر 

 قرار ملزم عل  األطراف مم الناحية القانونية.

 
 
 
 

عل  أسييياسييين إنعقدت الجلسييية. واليسيييري هذا الجدول 
الزمنن عليك إذا م نعت مم طلا عقد الجلسييية بسيييبا 
إدعاء المدرسيية بنحو ينا ن الواقخ بتنها حلت المشييكلة 
أو بسيييييييبييا أم المييدرسيييييييية حجبييت معلومييات مهميية 

طلبت عقد تلك الجلسيييييية، يجا عليك إ بات  عنك.وإذا
أم المدرسييية خالفت أحد شيييروط التعليم الخاص. و ن 
بعض الحاالت المحددة، يجوز أم تطلا المدرسة عقد 
جلسييييييية إجراءات واجبة ضيييييييد ولن األمر. و ن هذ  
الحيياليية يجييا عليهييا إ بييات مخييالفيية ولن األمر ألحييد 

 شروط التعليم الخاص.
وقبل أم تر خ دعو  قضائية ضد المدرسة بخصوص 
أية مستلة مم المسائل المذكورة أعال ، يجا عليك أم 
تطلا عقد جلسية إجراءات واجبة. وإذا لم تشارك  ن 
جلسيييييييية إجراءات واجبيية، يمكم للمحكميية أم تر ض 

 إدعاءاتك.
 لكن  --- طلددب إجراء جلسددددددددة إجراءات واجبددة

تطلا عقد جلسة إجراءات واجبة، يجا عليك أو 
المحامن الذي يم لك أم يرسيييييل طلا كتابن لعقد 
جلسييييييية إجراءات واجبيية أو إل  الهيئيية التعليمييية 
لوالية تكسيييياس عل  العنوام الموضيييي  أعال   ن 

 نهاية هذا السند.
ويمكم الحصييييييول عل  اسييييييتمارة أو نموذج جلسيييييية 

وقخ الرسيييييييمن للهيئيييية اإلجيراءات الواجبيييية مم الم
 التعليمية لوالية تكساس عل ع

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=50
90 

ال يجييا عليييك اسيييييييتخييدام النموذج الخيياص بييالهيئيية 
 لبكطالتعليمية لوالية تكسيياس، لكم يجا أم يتضييمم 

البييييانيييات التيييالييييةعاسيييييييم وعنوام الطفيييل ومعلوميييات 
م مدرسيية االتصييال المتاحة إذا كام الطفل شييريد واسيي

الطفل ووصف للمشكلة التن يعانن منها الطفل بما  ن 
ذلك الحقائق المرتبطة بالمشيييييكلة وحل للمشيييييكلة التن 
 تقترحها بالقدر المعروف والمتا  لك  ن ذلك الوقت.
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يحق لييك أم تطلييا  عقييد جلسيييييييية إجراءات واجبيية 
بخصيييوص أية مسيييتلة تتعلق بتحديد هوية الطفل ذو 

دمة أوتقديم خاإلعاقة أو تقييمن أو تسييييجيلن التعليمن 
التعليم العام المجانن المناسييييييا لن. وإذا تتضييييييمنت 
شيييييييكو  اإلجراءات الواجبة طلا لقبول مبدئن  ن 
مدرسة عامة، يجا إشراك طفلك  ن برنام  منتظم 
للميدرسييييييية العامة وكذلك تقديم موا قتك حت  انتهاء 

 الجلسة. 
يجيا أم تطلا عقد جلسييييييية إجراءات واجبة خالل 

  معر تك باإلجراء المزعوم سييييييينية واحدة مم تاري
 الذي 
 
 

إذا طلبت عقد جلسييية إجراءات واجبة، يجا عليك أم 
إل  المدرسييييية. وال  طلبك الكتابنترسيييييل نسيييييخة مم 

الذي طلبك يجوز ليك أم تعقيد جلسييييييية حت  ترسيييييييل 
عشيييرة  يسيييتو ن كا ة الشيييروط أعال . و ن غضيييوم

( أيام شيمسيية مم تلقن طلبك يجا عل  المدرسة 01ب

أم ترسييييييل لك رد يسييييييتو ن متطلبات الطلا الكتابن 
المسييبق مالم تكم قد قامت بذلك بالفعل. و ن غضييوم 

مم تلقن طلبك، يجا ( يوم شمسن 04خمسية عشرة ب

عل  المدرسييية أم تخطرك  ومتمور الجلسييية إذا رأت 
أم إنييك لم تييذكر كييا يية المعلومييات المطلوبيية. وأمييام 
متمور الجلسيية خمسيية أيام شييمسييية للفصييل  ن ما إذا 

 كانت المعلومات الواردة  ن الطلا كا ية أم ال.

إذا وا قت المدرسيييية  طلاويجوز لك  قط أم تةير ال
عل  ذلك أو إذا سيييم  لك متمور الجلسييية  ن مدة ال 

( أيام شييييييمسييييييية قبل الجلسيييييية. 4تتجاوز خمسيييييية ب

تم يواليجوز لك التطرق إل  مشييياكل  ن الجلسييية لم 
. وإذا قام المشييييتكن سييييواء الطلااإلشييييارة إليها  ن 

اإلجراءات  طلاكام ولن األمر أو المدرسة بتعديل 
جييدول الزمنن لجلسيييييييية الحييل مرة الواجبيية، يبييدأ ال

 أخر   ن تاري  تقديم الشكو  المعدلة.
ولن األمر بييتييية خييدمييات قييانونييية  أم يعلمويجييا 

منخفضييية التكلفة وغيرها مم الخدمات ذات الصيييلة 
المتياحية  ن المنطقة إذا طلا ولن األمر المعلومات 

إجراءات  طلاأو إذا تقدم ولن األمر أو المدرسييييية ب
 واجبة.
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 باسيييت ناء حالة الجلسييية العاجلة --- جلسدددة الحل

بأنظر أدنا  بخصيييييييوص المدة المتعلقة بالحلول 

( يوم 04العاجلة(،  ن غضيييوم خمسييية عشييير ب

طلا جلسييييييية اإلجراءات شيييييييمسييييييين مم تلقن 
، يجا عل  المدرسييييييية أم تعقد اجتماع الواجبة

األمر ومم ل يسيييييييم   اجتمياع الحل  بيم ولن 
المييدرسييييييية الييذي يتمتخ بسيييييييلطيية اتخيياذ القرار 
وأعضيييييييياء لجنيية القبول والمراجعيية والر ض 
المعنييم الذيم اختارهم ولن األمر والمدرسييييية. 
ويجوز للمدرسيييييية  قط أم تحضيييييير محامن  ن 
االجتمياع.  وميالم يتفق ولن األمر والمدرسييييييية 
كتييابيية عل  التنييازل عم عقييد اجتميياع الحييل أو 

عقد جلسيية وسيياطة، يجا أم يحدث اتفقوا عل  
 اجتماع الحل قبل عقد الجلسة.

 المسائل الواردة  ن طلبكوإذا لم تحل المدرسة 
( 41بما يرضن ولن األمر  ن غضوم  ال يم ب

مباشييييييرة يجوز طلبك يوم شييييييمسيييييين مم تلقن 
 الجلسة.

يوم شيييمسييين  24تبدأ الفترة المحددة والتن تبلغ 

المحددة للحل إلصييدار قرار نهائن بانتهاء المدة 

( يوم شيييمسييين مخ بعض 41والتن تبلغ  ال يم ب

االسيييت ناءات  يما يتعلق بالتعديالت التن طرأت 
عل  الميييدة المحيييددة للحيييل والتن تبلغ  ال يم 

 ( يوم شمسن كما هو مبيم ادنا .41ب

باسييييت ناء الحاالت التن يتفق  يها ولن األمر مخ 
المييدرسيييييييية عل  التنييازل عم اجتميياع الحييل أو 

ة الوساطة، سيؤدي تقاعس ولن األمر عم جلسي
المشيييييياركة  ن اجتماع الحل إل  تتخر الجداول 
الزمنيييية أو الفترات المحيييددة الجتمييياع الحيييل 
وجلسيييييية اإلجراءات الواجبة إل  أم يوا ق ولن 

 األمر عل  المشاركة  ن ذلك االجتماع.
إذا عجزت المييدرسييييييية بعييد بييذل جهود معقوليية 

ول عل  مشاركة وتو يق تلك الجهود مم الحصيي
ولن األمر  ن اجتماع الحل، يجوز للمدرسة  ن 

( يوم شييمسن 41نهاية مدة الحل البالةة  ال يم ب

وإذا عجزت الميدرسييييييية عم عقيد اجتمياع الحل  ن 
( يوم شيمسين مم استالم 04ة عشير بغضيوم خمسي

أو تخلفت عم حضيييييييور هذا االجتماع، يمكم  طلبك
لولن األمر أم يطليا مم ميتمور الجلسييييييية أم يتمر 
ببيدأ المدة المحددة لعقد جلسييييييية اإلجراءات الواجبة 

 يوم شمسن. 24والتن تبلغ 

وإذا اتفق ولن األمر والمييدرسييييييية عل  التنييازل عم 
المييدة المحييددة لجلسيييييييية اجتميياع الحييل، تبييدأ حينئييذ 

يوم شيييمسييين  ن  24اإلجراءات الواجبة والتن تبلغ 

اليوم الشيييمسييين التالن. وبعد بدأ جلسييية الوسييياطة أو 
اجتماع الحل قبل نهاية المدة المحددة للحل التن تبلغ 

يوم شيييمسييين إذا لم يتفق ولن األمر والمدرسييية  41

كتابة عل  عدم إمكانية التوصيييييييل إل  اتفاق، ، تبدأ 
المييدة المحييددة لجلسيييييييية اإلجراءات الواجبيية  حينئييذ

يوم شمسن  ن اليوم الشمسن التالن.  24والتن تبلغ 

وإذا تفق ولن األمر والمدرسييييييية عل  عقد جلسييييييية 

يوم شمسن،  41وسياطة  ن نهاية  ترة الحل البالةة 

يمكم للطر ات االتفاق كتابة عل  مواصييييلة جلسيييية 
رغم لالوسيياطة حت  يتم التوصييل إل  اتفاق. وعل  ا

مم ذلك، إذا انسييييييحا ولن األمر أو المدرسيييييية مم 
جلسيييية الوسيييياطة،، تبدأ حينئذ المدة المحددة لجلسيييية 

يوم شيييمسييين  ن  24اإلجراءات الواجبة والتن تبلغ 

 اليوم الشمسن التالن.
ويكمم الةرض مم اجتماع الحل  ن من  ولن األمر 

والحقائق الرئيسيييييييية مخ  طلبنالفرصييييييية لمناقشييييييية 
النزاع ء المدرسة الفرصة لحل تلك المدرسية وإعطا
. و ن حالة التوصيييل إل  اتفاق  ن موضيييوع الطلا

االجتماع، يجا عل  ولن األمر والمدرسيييية االتفاق 
كتيابية والتوقيخ عليين.ويكوم هيذا االتفياق قيابل للنفاذ 
 ن المحكمة التن تتمتخ بسيييييييلطة قضيييييييائية بموجا 
 قانوم الوالية للفصيييل  ن هذا النوع مم القضيييايا أو
 ن محكمية إقليميية  ييدرالية مالم يلةن احد الطر يم 
هذا االتفاق  ن غضيييييييوم  ال ة أيام عمل مم تاري  

 التوقيخ علين.
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طلا أم تطلا مم متمور الجلسييييييية أم ير ض 
التن تقيدم بهييا عقيد جلسييييييية اإلجراءات الواجبية 

ولن األمر. ويجييا أم يتضيييييييمم تو يق جهود 
المدرسيية ما يلنع محاوالت لالتفاق عل  ترتيا 

كام وموعد االجتماع  م ل سييييجالت مفصييييلة م
بييالمكييالمييات الهيياتفييية أو نتييائجهييا ونسييييييي  مم 
المراسالت التن تم ارسالها إل  ولن األمر وأي 
رد تم استالمن وسجالت مفصلة بالزيارات التن 
تمييييت  ن منزل ولن األمر أو مكييييام العمييييل 

 ونتائجها.
 

 ولن المسائل الواردة  ن طلاوإذا لم تحل المدرسة 
األمر بالشيييييكل الذي يرضيييييين  ن غضيييييوم  ال يم 

د ، يمكم عقطلا( يوم شمسن مم تاري  تلقن ال41ب

 .الجلسة
 

  ن ---- الحددل في الجلسددددددددات العدداجلددةاجتمدداع 
الجلسييات العاجلة، يجا عل  المدرسيية أم تعقد 
اجتماع الحل  ن غضيييوم سيييبعة أيام شيييمسيييية. 
ويكوم لولن األمر الحق  ن الجلسيية إذا لم تحل 

بالشييييكل  المسييييائل الواردة  ن الطلاالمدرسيييية 
الذي يرضيييين ولن األمر  ن غضييييوم خمسييييية 

درسيية ( يوم شييمسيين.وإذا عجزت الم04عشيير ب

بعييد بييذل جهود معقوليية وتو يق تلييك الجهود مم 
الحصيييول عل  مشييياركة ولن األمر  ن اجتماع 
الحل، يجوز للمدرسة  ن نهاية مدة الحل البالةة 

( يوم شيييمسييين أم تطلا مم 04خمسييية عشييير ب

طلا عقد جلسييييييية ميتمور الجلسييييييية أم ير ض 
 ولن األمر. قدم بنت اإلجراءات الواجبة الذي

 
 سوف تتعاقد الهيئة التلعيمية  --- مأمور الجلسة

  يممحايد ي جلسيييياتمتمور لوالية تكسيييياس مخ 
وال يجوز أم يكوم متمور الجلسييية موظف لد  
الهيئة التعليمية لوالية تكسيييياس أو لد  أية جهة 
تشيييارك  ن تعليم ورعاية الطفل ذو اإلعاقة وال 
يجوز أم يكوم لن مصيييلحة شيييخصيييية أو مهنية 

. ويجييا أم يتمتخ تتعييارض مخ موضيييييييوعيتيين
متمور الجلسة بالمعر ة والمهارة الالزمة ليعمل 

 كمتمور جلسة. 
وتحتفظ الهيئة التعليمية لوالية تكسييييييياس بقائمة 
لمتموري الجلسييات تتضييمم مؤهالتهم. ويمكنك 

مكتيييا الخيييدميييات  ممأم تطليييا هيييذا القيييائمييية 
لتن ا القانونية بالهيئة التعليمية لوالية تكسيييييياس 

 التصال  ن نهاية هذا السند.تتو ر معلومات ا
 

 
 
 
 

 وضدددددددع الطفل  و اإلعاقة أ ناء اإلجراءات ---
يجيا أم يظيل الطفل ذو اإلعاقة بصيييييييفة عامة 
أ ناء جلسييييييية اإلجراءات الواجبة واسيييييييتئنا ات 
المحكمة  ن الوضييييخ التعليمن الحالن مالم يتفق 
ولن األمر والمدرسيييية عل  خالف ذلك. يشييييار 
إل  البقاء  ن الوضخ الحالن عادة باسم  الوضخ 
الحييالن . وإذا تضيييييييمنييت اإلجراءات إجراءات 

ج  الرجوع إل  الجزء المتعلق تيييياديبييييية، ير
باإلجراءات التتديبية لمناقشية وضخ الطفل أ ناء 

 النزاعات المتعلقة باإلجراءات التتديبية.
الطفل  إذا تتضيييييمنت الجلسييييية طلا  لتسيييييجيل

بصيييفة مبدئية  ن مدرسييية عامة، يجا تسيييجيلن 
بتلك المدرسة وإذا و اق ولن األمر   ن برنام  
المدرسييييييية العامة حت  إتمام جميخ اإلجراءات. 
وإذا بلغ الطفييل  ال يية أعوام انتقييل مم برنييام  
التيدخيل المبكر  ن الطفولة، ال يكوم الوضيييييييخ 
الحالن ضييييييمم خدمات البرنام  المذكور. وإذا 

ل الطفل لخدمات التعليم الخاص ووا ق والد تته
الطفيل عل  ذليك، يجا تقديم الخدمات ليسيييييييت 

 محل نزاع.
 
 يجييييا عل  ولن األمر  --- قبددددل الجلسدددددددددددة

والمدرسيييية خالل خمسيييية أيام عمل قبل جلسيييية 
اإلجراءات الواجبيية إطالع بعضيييييييهمييا البعض 
عل  أيية أدلة يتم تقديمها  ن الجلسييييييية. ويجوز 
ألي طرف الطعم عل  تقييديم األدليية التن لم يتم 
اإلطالع عليهييييا  ن الوقييييت المحييييدد. ويجوز 

ك ا  ن ذللمتمور الجلسة أم يمنخ تقديم األدلة بم
التقييميييات والتوصيييييييييييات التن لم يتم اإلطالع 

 عليها  ن الفترات المحددة.
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 يحق لولن األمر أم يحضيييير أو  --- أ ناء الجلسددددة
يسيييييتشيييييير محامن متخصيييييص  ن أو متدرا عل  
التعامل مخ قضييييايا األطفال ذوي اإلعاقة. كما يحق 
لولن األمر أم يقدم أدلة ويواجن ويسييتجوا الشييهود 
ويلزمهم بحضييور الجلسيية. كما يحق لن أم يحضيير 
طفليين وأم يجعييل الجلسييييييية متيياحيية لعيياميية الجمهور 

 ن المكييام والموعييد اللييذام  وكييذلييك عقييد الجلسيييييييية
يناسبانن وطفلن بشكل معقول. كما يحق لن الحصول 
سييييجل حر ن كتابن أو إلكترونن وكذلك الحصييييول 

كم عل   مكتوبة أو  حي ّيات ح 
 إلكترونية للحقائق بال مقابل.

 يجا أم يصييدر قرار متمور الجلسيية بناء --- القرار
عل  أسييباا موضييوعية بناء عل  تحديد ما إذا كام 
الطفل ذو اإلعاقة تلق  خدمات التعليم العام المجانن 
المنياسيييييييا.وإذا اشيييييييتك  ولن األمر بشيييييييتم خطت 
إجرائن، يجوز لمييتمور الجلسيييييييية  قط أم يجييد أم 
الطفيييل لم يتلق  خيييدميييات التعليم العيييام المجيييانن 

لمناسييييا إذا أعاق الخطت حق الطفل  ن الحصييييول ا
عل  خدمات التعليم العام المجانن المناسييا أو حرم 
الطفل مم المميزات التعليمية أو تدخل بشييييكل كبير 
 ن  رصييييية مشييييياركة ولن األمر  ن عملية صييييينخ 
القرار  يمييا يتعلق بحصيييييييول الطفييل عل  خييدمييات 

 التعليم العام المجانن المناسا.
الهيئة التعليمية لوالية تكسييييياس ويجا أم تضيييييمم 

الوصيييييييول إل  قرار نهيائن وإرسيييييييالين بالبريد  ن 
يوم شمسن مم انتهاء مدة الحل البالةة  24غضيوم 

يوم شيييييييمسييييييين أومدة الحل المعدلة إم وجدت.  41

ويجا الوصول إل  قرار نهائن  ن الجلسة العاجلة 
أييام نم تاري  الجلسييييييية. ويجوز  01 ن غضيييييييوم 

يمن  تمديد محدد لسيييييبا وجين لمتمور الجلسييييية أم 
بناء عل  طلا أي طرف  ن الجلسييية غير العاجلة. 
ويجوز لمتمور الجلسييية أم يمن  تمديد محدد لسيييبا 
وجيين بنياء عل  طلا أي طرف  ن الجلسييييييية غير 
العياجلية. واليجوز لمتمور الجلسييييييية أم يمن  تمديد 
جلسية عاجلة. يكوم قرار متمور الجلسة نهائن مالم 

ف الجلسييييييييية  ن هيييذا القرار  ن يطعم أحيييد أطرا

 معالجتها  ن جلسة سابقة.منفصلة عم تلك التن تم 
 يحق لولن األمر أم يطعم  ن  --- رفع اعو  مدانية

حي ييات قرار ميتمور الجلسييييييية  ن محكمة الوالية أو 

يوم  91المحكميية الفيييدرالييية  ن مييدة ال تزيييد عم  

شيييييييمسييييييين مم تاري  صيييييييدور القرار. وكجزء مم 
إجراءات الطعم، يجيا أم تتلق  المحكمة سيييييييجالت 
جلسييية اإلجراءات الواجبة وتسيييمخ أدلة إضيييا ية بناء 
عل  طلا أي طرف وتستند عند إصدار قرارها عل  

 رجحام األدلة وتقضن بتدابير إنصا ية مناسبة.
ال طفال يوجيد نص  ن الباا با( مم قانوم تعليم األ

ذوي اإلعيييياقيييية يييحييييد مييم الييحييقييوق واإلجييراءات 
والتعويضات الممنوحة بموجا الدستور األمريكن أو 
غيرهييييا مم القوانيم الفيييييدرالييييية التن تحمن حقوق 
األطفال ذوي اإلعاقة باست ناء أنن قبل ر خ أي دعو  
مييدنييية  ن محكميية بةرض الحصيييييييول عل  تييدابير 

ال األطف إنصييييا ية أو تعويضييييات بموجا قانوم تعليم
ذوي اإلعيياقيية، يجييا عل  الوالييد أو المييدرسيييييييية أم 
تسيييييييتخيييدم إجراءات جلسيييييييييية اإلجراءات الواجبييية 
المنصييييوص عليها بموجا قانوم تعليم األطفال ذوي 
اإلعياقية. وهيذا يعنن أنن حت  لو حصيييييييل ولن األمر 
عل  تعويضييات بموجا القوانيم التن تتداخل مخ تلك 

ل ذوي اإلعاقة، الممنوحية بموجيا قانوم تعليم األطفا
يجا عل  ولن األمر أوالي أم يستخدم إجراءات جلسة 
 اإلجراءات الواجبة قبل ر خ أي دعو   ن المحكمة.

 إذا  از ولن األمر  --- الحصددول عل  أتعاب المحاماة
بجزء أو كل ما يطلبن  ن جلسيييييية اإلجراءات الواجبة 
أو  ن المحكمة، يجوز للقاضيييييين أم يعوضيييييين أتعاا 

ل معقول وكذلك المصييييياريف المتعلقة المحاماة بشيييييك
 بها.

وال يتضيييييمم تعويض مصييييياريف المحاميم المصييييياريف 
المرتبطيية بجلسيييييييية الحييل أو بيياجتميياعييات لجنيية القبول و 
المراجعة والر ض مالم يتمر متمور الجلسييييييية أو المحكمة 
 بصرف تكاليف اجتماع لجنة القبول و المراجعة والر ض.

المحيياميياة أو تكيياليف  كمييا ال يمكم من  ولن األمر أتعيياا
نظير عمل ن فذ بعد أم قامت المدرسييييية برعطاء ولن األمر 
عرض بتسيييوية مكتوبة إذاعقدمت المدرسييية العرض خالل 

أيام شيييمسيييية قبل بدء جلسييية اإلجراءات  01مدة تزيد عم 
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محكمة الوالية أو المحكمة الفيدرالية. وسيييييتم نشيييير 
قرار متمور الجلسيييييية عل  الموقخ الرسييييييمن للهيئة 
التعليمية لوالية تكسييياس بعد إزالة جميخ المعلومات 

 الشخصية للطفل.
ويجا عل  المدرسيييية أم تنفذ قرار متمور الجلسيييية 

لسيية أو إذا  ن غضييوم المدة التن حددها متمور الج
لم يحيدد ميتمور الجلسييييييية  ترة زمنية محددة، يجا 

أيام مم تاري  صييدور  01تنفيذ القرار  ن غضييوم 

القرار حت  لو طعنييت المييدرسييييييية عل  هييذا القرار 
يف بسبا مصارباسيت ناء إمكانية حجز التعويضات 

حت  الفصييييل  ن الطعم. وال يوجد نص  ن سييييابقة 
منخ ولن األمر قييانوم تعليم األطفييال ذوي اإلعيياقيية ي

مم التقيدم بشيييييييكو  أخر  تتعلق برجراءات واجبة 
  ن قضية 

 

الواجبية أو إذا لم يقبييل ولن األمر العرض ورأت المحكميية 
 يكم منصف.أم التعويض الذي حصل علين ولن األمر لم 

يجييا عل  المحكميية أم تقلييل مبلغ أتعيياا المحيياميياة التن 
منحتن لولن األمر إذا رأت أمع ولن األمر أو محامين أطاال 
النزاع بشييييكل غير معقول أو أم أتعاا المحامن تجاوزت 
بشيكل غير معقول سيعر السياعة الذي يتقاضا  زمالئن مم 

 الوقييت المحيياميم  ن المجتمخ نظير تقييديم الخييدمييات أو أم
الذي قضيييييا  المحامن مفرط بسيييييبا طبيعة اإلجراء أو أم 
محامن ولن األمر تقاعس عم إعطاء المدرسة المعلومات 
المناسيبة  ن إشيعار الشكو . وال يجوز تقليل تلك األتعاا 
إذا وجدت المحكمة أم المدرسيية أطالت بشييكل غير معقول 

 اإلجراءات أو تصر ت بطريقة غير الئقة.

 

إذا  ييازت المييدرسييييييية  ن الجلسييييييية أو  ن الييدعو  
القضيييييييائييية، يجوز للمحكميية أم تييتمر ولن األمر أو 
محامين بتم يد خ أتعاا محامن المدرسييييييية المعقولة 
وذليك إذا قيدم محامن ولن األمر طلا عقد جلسييييييية 
إجراءات واجبة أو كام سيييييبا ر خ الدعو  تا ن أو 
غير معقول أو ال يسيييييييتنييد عل  أسييييييياس منطقن أو 

سيييتمر  ن التقاضييين بعد أم اصيييبحت القضيييية بال ا
أسييييييياس منطقن وغير معقولية. كما يمكم أم ي طلا 
مم ولن األمر أو محييييامييييين د خ أتعيييياا محييييامن 
المدرسة إذا تم تقديم طلا جلسة اإلجراءات الواجبة 
أور خ دعو  قضيييييييائييية بييدوم سيييييييبييا وجييين م ييل 
التحرش بةرض المماطلة أو زيادة تكلفة التقاضيييييين 

 عن.بدوم دا
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  معلومات االتصال

إذا كام لديك أية أسئلة بخصوص المعلومات الواردة  ن هذا السند أو تحتاج مساعدة مم شخص ما لتوضيحن، يرج  االتصال بما 

 يلنع

 معلومات االتصال المحلية

 مصادر أخر  مركز الخدمات التلعيمية  المدرسة 
 
 
 

  

 االسمع االسمع االسمع
 
 
 

  

 رقم الهاتفع رقم الهاتفع رقم الهاتفع
 
 
 

  

 البريد اإلكتروننع البريد اإلكتروننع البريد اإلكتروننع
 
 
 

  

 

-SPED TEX  (1-855-1مسييييائل تعلق بالتعليم الخاص، يمكنك االتصييييال بمركز اسييييتعالمات التعليم الخاص عل  رقم عإذا حتجت معلومات عم 

. وإذا اتصييلت بنفس الرقم وتركت رسييالة ، سيييقوم شييخص بارد عل  عليها خالل سيياعات العمل الرسييمية. ويمكم لألشييخاص (855-773-3839

 .1-7-7عل  رقم   Relay Texasاألصماء أو الذيم يواجهوم صعوبات  ن السمخ االتصال بالرقم الصوتن أعال  باستخدام 

ة لم يتم الفصيل  يها، يرج  االتصيال بقسيم السياسة التعليمية لالتحاد والوالية بالهيئة التعليمي إذا كام لديك أسيئلة عم شيكو  تتعلق بالتعليم الخاص

. وإذا كام لديك أسئلة عم جلسة وساطة أو جلسة إجراءات واجبة لم يتم الفصل  يها، يرج  االتصال 9414-463-512 لوالية تكساس عل  رقم ع

 ن.بالوسيط المكلف أومتمور الجلسة عل  التوال

 إرسال طلب كتابي إل  خامات الهيئة التعليمية لوالية تكساس، يرج  المراسلة عل  العنوان التالي  عنا
 

 الهيئة التعليمية لوالية تكساس
 م. جادة الكونجرس 0110

 1494-78701أوستم ، والية تكساس 
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 عناية األقسام التالية 
 مكتا الخدمات القانونية

 منسق وساطة التعليم الخاص
 قسم السياسة التعليمية لالتحاد والوالية 

 وحدة شكاوي التعليم الخاص
 مكتا الخدمات القانونية

 جلسات اإلجراءات الواجبة للتعليم الخاص
 

 يرج  نيارة الموقع الرسمي لقسم السياسة التعليمية لالتحاا والوالية  عل 
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399 

 


