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للمزيد من المعلومات، يرجى 

 االتصال بـ:

 إدارة التعليم بوالية لويزيانا

 مكتب برامج الطالب

"نو المعني بدعم تشريع القسم 

تشايلد لفت بيهايند" والذي ينص 

 على عدم إهمال أي طفل

NCLB  و قانون تعليم

األشخاص ذوي اإلعاقات 

IDEA    

 45045صندوق بريد 

 80705لويزياناباتون روج، 

.140.45 (..4) 

فرصة الوصول العادل إلى خدمات التعليم وتحقيق االمتياز في هذا الصدد على نحو متكافئ داخل الوالية7 وتلتزم  إدارة التعليم ب للتمتعللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ببعثة والية لويزيانا، إدارة التعليم 

أو اإلعاقة أو األصل الوطني  أو العرق أو الديانة أو الجنس أو  وال تمارس اإلدارة أي تمييز على أساس العمر أو اللون بوالية لويزيانا بتوفير فرص عادلة للتوظيف وإتاحة جميع برامجها ومرافقها للجماهير7 

والية إدارة التعليم بب المستشار القانونيلى "العنوان التاسع" من  قانون الحقوق المدنية  وغيره من القوانين المعنية بالحقوق المدنية إ المعلومات الجينية7 يمكن توجيه االستفسارات المتعلقة بامتثال اإلدارة إلى 

7 تتوفر المعلومات Customerservice@la.govأو  إرسالها عبر البريد اإللكتروني على  788754.7.8.1، 807054045لويزيانا، باتون روج، 45045، صندوق بريد مكتب المستشار العاملويزيانا، 

على الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب الحقوق المدنية، وزارة التعليم األمريكية: لويزيانا و المؤسسات التعليمية  لحقوق المدنية التي تسري على إدارة التعليم بواليةدرالية المعنية باالقوانين الفبشأن 

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/ 
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سعت  اللغة اإلنجليزية، حيث يقرأإلى خدمة الجمهور الذي ال  سوىترجمة هذه الوثيقة إلى لغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية  ال تهدف

لهذه الوثيقة ، لكن النص الرسمي بالواليةللحقوق التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقات إدارة التعليم بوالية لويزيانا إلى توفير ترجمة دقيقة 

ية هو النص اإلنجليزي وأية اختالفات في الترجمة غير ملزمة وليس لها تأثير قانوني. وال تتحمل إدارة التعليم بوالية لويزيانا مسؤولية أ

 أخطاء ترد في ترجمة نص هذه الوثيقة.

The translation of this document into languages other than English is intended solely as a convenience to the 

non-English-reading public. The Louisiana Department of Education has attempted to provide an accurate 

translation of Louisiana’s Educational Rights of Children with Disabilities, but the official text is the English text 

and any differences in the translation are not binding and have no legal effect.  The Louisiana Department of 

Education does not assume responsibility for any errors in translation contained herein. 



 

 مقدمة والغرض من هذه الوثيقة 

على  أمور الطالبأولياء زيانا بوضع هذا الدليل من أجل مساعدة يقامت إدارة التعليم بوالية لو

 بوالية لويزيانا7  الذي يخضع إليه التعليم الخاص في المدارس العامةالمركب  النظام مع التعامل

 الكتيب الخاص بنسخة من أولياء األمورتزويد  بوكاالت التعليم المحليةفي كل عام دراسي، ينوط 

بآليات الدعم والحماية والخدمات التي توفرها ، والذي يستهدف تعريفهم تعليميةبإجراءات الحماية ال

 7 أولياء األمورلها المحلية العامة التابع المقاطعة التعليمية 

نسخة من الكتيب الخاص بإجراءات الحماية التعليمية  تتسلم أنت، بصفتك ولي أمر الطالب،يجب أن 

 مرة واحدة في العام و:

  طلبك التقييمبناًء على  وأاألولى عند اإلحالة  

  للطالب المحل التعليميعند إصدار قرار بشأن إجراء تهذيبي ينتج عنه تغيير في 

  تقديم شكوى إلى الوالية في العام الدراسيب تقوم فيهاعند المرة األولى التي 

  في العام الدراسي قانونية عقد جلسة استماعب اً طلب تقدم فيهاعند المرة األولى التي 

 الكتيب هذا نسخة من  كعند طلب 

 

 التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

 ماهو التعليم الخاص وما هي الخدمات ذات الصلة؟ 

(، يشير مصطلح "التعليم الخاص" على IDEAوفقاً للقانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات )

من أجل  أولياء األمورخصيصاً دون تكلفة على  وضعهالذي يتم  التدريسنظام وجه الخصوص إلى 

 االستجابة إلى االحتياجات الخاصة للطفل ذي اإلعاقة7 

ف القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات  بخدمات مصطلح "الخدمات ذات الصلة" ُيعرِّ

زمة من الخدمات التنموية والتصحيحية وخدمات الدعم األخرى التي قد تكون ال اوغيره النقل

لمساعدة الطفل ذي اإلعاقة على االستفادة من التعليم الخاص7 ومن أمثلة بعض الخدمات األخرى 

والخدمات الصحية  والطبيعيذات الصلة خدمات المشورة وخدمات الترجمة الفورية والعالج البدني 

 بالمدارس7

لة، يجب أن يخضع حتى يكون الطالب مستحقاً لخدمات التعليم الخاص والخدمات األخرى ذات الص

اإلقرار بأنه مستحق لتلقي تعليم خاص إلصابته بإعاقة أو أكثر من اإلعاقات التالية يتم إلى التقييم و

 :والواردة في نص القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات



 التوحد 

 تأخر النمو 

  االضطراب العاطفي 

  ضعف السمع 

 اإلعاقات الذهنية 

  ضعف العظام 

  ضعف/إعاقة صحية أخرىأي 

  بالقدرة على التعلمإعاقات معينة خاصة 

 صعوبات في التخاطب أو الضعف اللغوي 

  بجسم خارجيإصابات الدماغ الناتجة عن االصطدام 

 ضعف البصر 

 كيف تبدو آلية التعليم الخاص؟ 

تحدد آلية التعليم الخاص ما إذا كان طفلك مستحقاً أو غير مستحق لتلقي تعليم خاص والتمتع 

هو  تحدد هذه اآللية أياً منهابالخدمات ذات الصلة، وفي حال إن كان مستحقاً لهذه الخدمات، 

 المناسب له7

 

 في والية لويزيانا، تنقسم آلية التعليم الخاص إلى المراحل التالية: 

 ةاإلحال 

 التقييم 

  األحقية 

 التعليم الفردي برنامج  وضع( حسب االحتياجات الفردية للمتعلمIEP) 

 مراجعة برنامج التعليم الفردي 

 إعادة التقييم 

 

 اإلحالة من أجل التقييم 

(، ينوط بوكالة التعليم المحلية التي يتبعها طفلك IDEAوفقاً لقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقات )

( LEAبالتزام ُيطلق عليه مصطلح "العثور على الطفل"، والذي ُيلِزم وكالة التعليم المحلية )الوفاء 

قد يكونوا بحاجة إلى تلقي تعليم خاص والتمتع  نبأن تضمن رصد كافة الطالب ذوي اإلعاقات الذي

اء على واألوصي ألولياء األموربالخدمات ذات الصلة وتحديد أماكنهم وإخضاعهم للتقييم7 كما يجوز 



هؤالء الطالب التقدم بطلب إلجراء تقييم من أجل تحديد ما إذا كان أطفالهم من األطفال ذوي 

7 ويجوز لوكالة التعليم المحلية رفض هذا الطلب، ولكنها يجب أن تصدر في هذه أو ال اإلعاقات

 رفضها طلب التقييم7  يوضح سببالحالة تفسيراً كتابياً 

 

، ولي أمر الطفلول مصطلح التقييم المبدئي، ويجب عليك، بصفتك ُيطلق على هذا التقييم األ

في حال موافقتك، يجب إجراء التقييم خالل ولطفلك المشاركة فيه7  يتسنىالموافقة على التقييم حتى 

يوم عمل7 ويحدد هذا التقييم المبدئي ما إذا كان طفلك ذي إعاقة أو ال وإن كان بحاجة إلى  61مدة 

كما االحتياجات التعليمية لطفلك7 التمتع بالخدمات ذات الصلة7 كما أنه يحدد تلقي تعليم خاص و

وكالة ل باإلمكانية المتاحةيمكنك رفض التقييم المبدئي، إال أنه يجب عليك أن تكون على دراية 

القانونية الوارد ذكرها في هذا  لإلجراءات وفقاً إلى إجراء تقييم  بالسعي من جانبهاالتعليم المحلية 

 الدليل7 

 

 التقييم

هناك إجراءات خاصة يتم اتباعها عند إجراء التقييم7 سوف تقوم وكالة التعليم المحلية بمنحك إخطار 

قد تختلف من وكالة إلى  هذه اإلجراءاتيوضح اإلجراءات التي تتبعها الوكالة عند التقييم7 إال أن 

كالة تعليم محلية استخدام مجموعة متنوعة من أدوات وخطط التقييم أخرى، حيث يتعين على كل و

أنه يجب عليك  تعتقد أنتلجمع معلومات عن احتياجات طفلك، بما في ذلك معلومات منك، 

 المشاركة بها7 

 

عالوة على أنه ال يجوز أن يكون التقييم المتبع تمييزياً ويجب إجراؤه باللغة األم التي يتحدثها طفلك 

يجب أن يتوافق التقييم مع وكن ذلك7 ويجب أن يجريه مختص مدرب يمتلك المعرفة الكافية7 إن أم

االحتياجات الخاصة لطفلك وأن يمتلك كل ما يلزم حتى يستطيع رصد جميع االحتياجات التعليمية 

 التقييم( لطفلك في حال رفضك 7IEE ويحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل )بالطفلالخاصة 

 7التي تتبع لها وكالة التعليم المحليةحصلت عليه من  الذي

 

 األحقية

سوف تحصل و7 هذا التقييمفور استكمال تقييم الطفل، سوف يتم عقد اجتماع معك لمناقشة نتائج 

 في7 إضافة إلى أن فريق التقييم سوف يتناقش معك هذه النتائجهذا االجتماع على نسخة من  خالل



من المعلومات التي تخص طفلك وُيحدد ما إذا كان طفلك ذي إعاقة من عدمه7  انتائج التقييم وغيره

وكالة التعليم خالل هذا الوقت، سوف تشارك في تحديد احتياجات طفلك التعليمية7 ويجب أن تحصل 

 والخدمات بخدمات التعليم الخاصالتي يتبعها طفلك على موافقتك قبل أن تزود الطفل  المحلية

 ة7 ذات الصل األخرى

 

 (IEPحسب االحتياجات الفردية للمتعلم )برنامج التعليم الفردي  وضع

تعليم خاص، سوف يتم عقد اجتماع من أجل  بأحقيته في تلقيبعد خضوع طفلك للتقييم واإلقرار 

لمنحه تعليم خاص وتزويده بالخدمات ذات الصلة في المدرسة العامة  لطفلك وضع خطة تعليم فردية

وثيقة يتم وضعها لتلبية االحتياجات  هوبرنامج التعليم الفردي إن بها7  تعليمهيتلقى التي سوف 

 الخاصة والفردية لطفلك7 

برنامج التعليم الفردي، سوف تعمل مع ممثلين من المدرسة على تحديد وضع في االجتماع المعني ب

 حتياجات طفلك التعليمية7ا والتي من شأنها تلبيةآليات الدعم والخدمات المعنية بنظام التعليم الخاص 

 يتكون الفريق المختص بوضع برنامج التعليم الفردي من األشخاص التاليين: 

  أو الوصي عليه ولي أمر الطفلأنت بصفتك 

 )ًطفلك )عندما يكون ذلك مناسبا 

  مدرس متخصص في التعليم الخاص أو شخص آخر متخصص في توفير خدمات التعليم

 الخاص

 العام )عندما يكون ذلك مناسباً( مدرس متخصص في التعليم 

  وكالة التعليم المحلية يكون على دراية بنظم التدريس المصممة خصيصاً ممثل عن

 وموارد الوكالة  الموضوعة والمناهج

 أشخاص آخرون قد ترغب أنت أو الوكالة في دعوتهم لالجتماع 

سوف تتخذ مدرسة وي7 أنت تشكل جزءاً هاماً في الفريق المختص بوضع برنامج التعليم الفرد

طفلك الخطوات الالزمة للتأكد من أنك تتمتع بفرصة المشاركة في تصميم برنامج التعليم الفردي 

الخاص بطفلك7 ويحق لك تلقي إخطار مسبق باالجتماع وأن يتم عقد االجتماع في الوقت والمكان 

سوف يحضره العديد من األشخاص العاملين في و يكون االجتماع مؤثراً جداً،المناسبّين لك7 ربما 

بعض فيما يلي 7 إليك التعجلمدرسة طفلك، ويمضي الوقت سريعاً وقد تشعر أنك في حاجة إلى 

 آلية وضع برنامج التعليم الفردي: األفكار التي قد تساعدك على زيادة مشاركتك وتحسين 

 التواصل بانتظام مع الموظفين بالمدرسة 

  قم بإعداد أفكارك قبل االجتماع عن طريق كتابة النقاط المهمة التي تود مشاركتها فيما



 يتعلق بطفلك

 اصطحب شخصاً معك كي يكون داعماً لك 

  من المعلومات إلى المزيدقم بطرح األسئلة إن كنت ال تفهم شيئاً أو إذا كنت بحاجة 

  التعرف على آخر المستجدات فيما وطالب ب العلمية/األكاديميةشارك في آلية وضع األهداف

 يتعلق بتقدم طفلك نحو هذه األهداف

 إن برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك مصمم لدعمه ويجب أن يتضمن ما يلي:

 للطفل والوظيفياألكاديمي العلمي/ المستويات الحالية لألداء 

  لقوة التي نقاط افي هذا القسم من برنامج التعليم الفردي، سوف تتلقى معلومات عن

ونتائج أية  دراسيالصف في ال أدائهواحتياجاته وتعليقات بشأن  بها طفلك يتمتع

 فيما يتعلق بالطفل التي سبق رصدهامجاالت االهتمام وغيره من  موحدةاختبارات 

 أهداف برنامج التعليم الفردي 

  األهداف هي المهارات الخاصة التي ترغب أنت والفريق المختص بوضع برنامج

7 تستند هذه األهداف إلى المستويات الحالية يتمتع طفلك بهاالتعليم الفردي في أن 

ألداء الطفل ويجب أن تكون خاضعة للقياس7 يجب أن تساعد األهداف طفلك على 

تحقيقها على نحو معقول  بإمكانهون في مناهج التعليم العام وأن يك التقدمتحقيق 

أكاديمية وسلوكية واجتماعية، علمية/خالل عام واحد7 يمكن أن تكون هذه األهداف 

 كما يمكن أن تكون موجهة للمساعدة الشخصية أو تلبية احتياجات تعليمية أخرى7 

  ًفي تقييم بديل، سوف يتم وضع أهداف تدعم هذا  في حال إن كان طفلك مشاركا

 التقييم

  في  للتقدم الذي يحرزه طفلكوصف لكيفية قياس األهداف وكيفية متابعة الموظفين بالمدرسة

 التعليم

  يجب أن يقوم برنامج التعليم الفردي بشرح األدوات التي سوف تستخدمها أنت

الفريق المختص بوضع البرنامج في تحديد ما إذا كان الطفل يحقق هذه األهداف و

 من عدمه

 ترتيبات لك من تعليم خاص وخدمات ذات صلة ويخضع له منما سوف يتلقاه طف 

 تغييراتو

  في هذا الجزء من آلية وضع برنامج التعليم الفردي، سوف يحدد الفريق المختص

يتعين على وكيفية تفعيل برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك7  بوضع البرنامج

أن تزود طفلك بتعليم عام )حكومي( مجاني الئق في البيئة  وكالة التعليم المحلية

  -بالقدر الذي يمكنه  -األمر الذي يعني أن يتولى الفريق (، وهو LEPاألقل تقييداً )

إعاقات  منإيجاد وسائل حتى يتسنى للطفل المشاركة مع األطفال الذين ال يعانون 

 في بيئة تعليمية عامة7 

 ية وضع برنامج التعليم الفردي أية تفسيرات بشأن كما يتضمن هذا الجزء من آل



 للتعليم العام7 تابعالذي لن يشارك فيه طفلك في صف دراسي  –إن ُوِجد  –المدى 

  سوف يبدأ فيه توفيربرنامج التعليم الفردي على التاريخ الذي  سوف يشتملكما 

 خدمات التعليم الخاص لطفلك وأماكنها وعدد مرات توفيرها ومدة استمرارها

 :العوامل الخاصة األخرى التي يجب أخذها في االعتبار 

  آليات الدعم والخطط المعنية بإدارة السلوك 

  االحتياجات اللغوية إن كان طفلك يتمتع بمهارة محدودة في استخدام اللغة

 اإلنجليزية

  ًأو يعاني االحتياجات المتعلقة باستخدام طريقة برايل للمكفوفين إن كان الطفل كفيفا

 من إعاقة بصرية

 احتياجات التواصل 

 االحتياجات الصحية أثناء اليوم المدرسي 

 األجهزة أو الخدمات التقنية المساعدة 

 خدمات التأقلم  قبل أن يبلغ طفلك عامه السادس عشر 

 خدمات مد السنة الدراسي( ةESYS) 

 

 مراجعة برنامج التعليم الفردي

وفقاً للقانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات، يجب عقد االجتماع الخاص بوضع برنامج 

خالل هذا االجتماع، سوف يقوم الفريق المختص بوضع البرنامج بالنظر سنويا7ً مرًة التعليم الفردي 

م تحقيقها من عدمه7 سوف يخضع البرنامج للتغيير في األهداف الموضوعة لطفلك وتحديد ما إذا ت

أو التحديث كي يتضمن أهدافاً جديدة ومعلومات تقييمية جديدة ومعلومات أخرى ذات صلة عن 

الطفل7 يجوز لك المطالبة بعمل مراجعة للبرنامج في أي وقت حتى تتسنى لك مراجعة برنامج 

رفض الطلب، لكنه يتعين عليها منحك  م المحليةلوكالة التعليالتعليم الفردي الخاص بطفلك7 ويجوز 

 7الرفض يوضح سببتفسير كتابي 

 

 إعادة التقييم

المطالبة بإعادة التقييم لمراجعة االحتياجات التعليمية لطفلك  وكالة التعليم المحليةيحق لك أو لعضو 

في ذات الصلة7 في العادة ال تتكرر إعادة التقييم أكثر من مرة  فيما يتعلق بالخدماتو/أو احتياجاته 

ام على األقل ما لم ُتقِّر أنت ووكالة التعليم ويجب أن تتم مرة واحدة كل ثالثة أعو العام الواحد،

 بعدم ضرورتها7المحلية 

 



 تعريفات واختصارات

فهمها، اسأل الموظفين في حال إن شاهدت أو استمعت في أي وقت إلى كلمات أو اختصارات ال ت

فهم في التخطيط لتعليم طفلك،  مساويبالمدرسة شرحها لك على الفور7 يجب عليك، بصفتك شريك 

كافة المعلومات التي تقرأها أو تسمعها حتى يمكنك اختيار األفضل لطفلك7 ويتضمن هذا الدليل 

 الخاص7 التعليم  آليةبعض المصطلحات واالختصارات التي قد تسمعها أثناء خوضك 

هي التغييرات في كيفية تعليم أو اختبار الطفل استناداً إلى االحتياجات التي تفرضها : الترتيبات

7 أكثر هذه به معرفتهإعاقته عليه7 ال تفرض الترتيبات تغييراً على ما يتعلمه الطفل أو ما يفترض 

ة ومنحه مزيد من الترتيبات شيوعاً تزويد الطفل بكتب مدرسية تحمل عالمات بارزة أو واضح

الوقت إلتمام عمله عندما يقوم الطفل بالقراءة أو الكتابة ببطء والجلوس بالقرب من المدرس7 ويمكن 

أو غيرها  الكتب المدرسيةأن تتضمن هذه الترتيبات مواد تعليمية لمساعدة الطفل على الوصول إلى 

 من المناهج المدرسية7 

 

د خصيصاً ) أو تعديله كي يكون مناسباً  وضعهبدني تم هو تعليم/ إعداد  (: APEالتعليم البدني الُمعَّ

 للطفل ذي اإلعاقة تماماً مثل مالئمته للطفل الذي ال يعاني من إعاقة7

 

الذي ينص على عدم إهمال أي طفل "نو  الفدراليُيلِزم القانون (: AYPالتقدم السنوي الالئق )

يحقق الطالب المدرسية/التعليمية والواليات بأن تشايلد لفت بيهايند" جميع المدارس والمقاطعات 

القراءة/اللغات والرياضيات ومعدالت الحصول على الدرجات العلمية  آدابتقدماً مبكراً في  لديها

 ومعدالت الحضور7

 

أولياء ، لكنه يمتلك معرفة أو مهارة متخصصة تمكنه من مساعدة غير محاميأو  محامهو : الُمدافِع

أول وأفضل مدافعين عن عادًة هم  أولياء األمورلى حل المشاكل مع المدارس7 والطالب ع األمور

 أطفالهم7 

 

هي برامج تهذيبية تديرها المقاطعة التعليمية/المدرسية للطالب الذين (: AEPخطة التعليم البديلة )

الواردة في قانون الوالية و/أو في مدونة سلوك الطالب الصادرة  األفعال المجرمةارتكبوا عدداً من 

 7وكالة التعليم المحليةعن 

 



هي اختبارات يخضع جميع الطالب لها7 ربما يحتاج الطالب ذوي اإلعاقات إلى  االختبار التقييمي:

تقييمي  إلى اختبارقد يحتاج بعض الطالب و في برنامج التعليم الفردي7 صياغتهاترتيبات سوف تتم 

عندما ال يستطيعون المشاركة في االختبارات التقييمية المعتادة حتى في ظل وجود ترتيبات  بديل

 من أجل ذلك7

 

هي أية أغراض أو معدات أو منتجات مستخدمة في رفع أداء عمل طفلك أو التقنية المساعدة: 

ذوي اإلعاقات  مع الطالبيتم استخدام األجهزة التقنية المساعدة  قد7 تحسينهأو  على أدائهالحفاظ 

من أجل مساعدتهم على الجلوس واتخاذ الوضع المناسب في الجلوس والحركة والتواصل 

 7لحاسوب والتعلم والعناية بالنفسوالوصول إلى ا

 

آليات الدعم تضع هذه الخطة قائمة ب(: BSP( أو خطة الدعم السلوكي )BIPخطة التدخل السلوكي )

والحد من  لديه لطفلك لتنمية السلوك اإليجابي وكالة التعليم المحليةوالخدمات التي سوف توفرها 

 تأثير السلوك السلبي على عملية التعليم7

 

تتكون من أنشطة للتوعية العامة وعمليات  مستديمةهي آلية العثور على الطفل "تشايلد فايند": 

األطفال الصغار ذوي اإلعاقات وعائالتهم ورصدهم وتوفير يد أماكن المسح والتقييم المصممة لتحد

 في وقت مبكر7اإلرشاد لهم 

 

أكاديمية علمية/هي معايير (: CCSSمبادرة المعايير األساسية المشتركة للوالية "كومون كور" )

اللغة اإلنجليزية والرياضيات تستند إلى البحث، قام بوضعها مجموعة من المعلمين  آلدابجديدة 

ومديري المدارس والخبراء في التعليم7 تحدد المبادرة ما يحتاج الطالب إلى تعلمه في القراءة 

استعداداً على المسار الصحيح الطالب والكتابة والرياضيات في كل صف دراسي حتى يصبح 

 7العمليةلجامعية أو الحياة لدخول الحياة ا

 

سوياً على حل الخالفات المتعلقة بالتعليم  ووكاالت التعليم المحلية أولياء األموريعمل حل النزاعات: 

الخاص للحفاظ على العالقات التي تربط بينهم والالزمة لنجاح الطالب7 تتضمن خيارات حل 

دم بشكاوى غير رسمية وشكاوى رسمية النزاعات تيسير برنامج التعليم الفردي والوساطة والتق

 7قانونيةوعقد جلسات استماع 

 



 خاللقد يستحق األطفال ذوي اإلعاقات (: ECSEالتعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة )

الخمسة أعوام األولى من العمر تلقي خدمات التعليم الخاص7 يحصل األطفال من عمر يوم إلى 

إدارة الصحة والمستشفيات بوالية لويزيانا،  عن طريق المبكر عامّين على خدمات التدخل التعليمي

لتعليمية خدمات البرامج ابين الثالثة والخامسة على ما بينما يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

 7 عن طريق وكاالت التعليم المحلية الفردية

حل بوكاالت التعليم المحلية لهي فرصة متاحة إلى العائالت والعاملين (: ERPآلية الحل المبكر )

إلدارة التعليم بوالية لويزيانا للنظر في  اإلشرافيواالختصاص القضائي النزاعات قبل اللجوء إلى 

القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي  ة التعليم المحلية ألحد متطلباتوكالاإلدعاءات بشأن انتهاك 

 اإلعاقات7 

 

أولياء هي خدمات تعليمية خاصة متوفرة للطالب ذوي اإلعاقات الذين يلحقهم الخدمات العادلة: 

 بمدارس خاصة 7 أمورهم

 

لبعض الطالب هي خدمات يتم توفيرها خالل فصل الصيف (: ESYSخدمات مد السنة الدراسية )

كجزء مما يتلقونه من تعليم عام )حكومي( مجاني  معينة ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون إلى خدمات

 7نفقاتيجب توفير هذه الخدمات وفقاً لبرنامج التعليم الفردي ودون أن تتحمل أنت أية والئق7 

 

هو تعليم خاص و/أو خدمات ذات صلة يتم (: FAPEالتعليم العام )الحكومي( المجاني الالئق )

، وهو مكفول لجميع نفقاتتوفيرها لتلبية االحتياجات الفردية لكل طالب دون أن تتحمل أنت أية 

الطالب ذوي اإلعاقات المستحقين لهذا النظام التعليمي بموجب القانون المعني بتعليم األشخاص 

 (IDEA 7ذوي اإلعاقات )

 

هي مجموعة من النشاطات المستخدمة للبحث عن سبب سلوك (: FBAتقييم السلوك الوظيفي )

 تغيير هذا السلوك7 من أجل(الطفل على نحو معين قبل اإلقرار بكيفية )التدخل 

 

بالمدرسة  والعاملون أولياء األمورهي خطة ذات سمة فردية يتولى (: IEPبرنامج التعليم الفردي )

وضعها، تصف طبيعة التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة التي سوف يحصل عليها الطالب 

مرة  –إن تطلب األمر  -المتلقي للتعليم الخاص7 يجب أن يخضع هذا البرنامج للمراجعة والتنقيح 



 سنوياً على األقل7واحدة 

 

ريع فدرالي تم سنه للتأكد من قيام هو تش(: IDEAالقانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات )

المقاطعات المدرسية بتوفير تعليم عام )حكومي( مجاني الئق للطالب ذوي اإلعاقات من أجل 

 إعدادهم لتلقي المزيد من التعليم والتوظيف والتمتع بحياة مستقلة7

 

ليم إلى جانب التع ، بالقدر المستطاع،يتلقى األطفال ذوي اإلعاقات(: LREالبيئة األقل تقييداً )

منح الطالب تعليم األطفال الذين ال يعانون من إعاقات، وال ُتقام فصول دراسية خاصة أو يتم 

منفصل أو نقل األطفال ذوي اإلعاقات من بيئة التعليم العام إال عندما تقضي طبيعة أو شدة إعاقة 

ستخدام المساعدات الطفل بصعوبة تلقيه الخدمات التعليمية في الصفوف الدراسية المعتادة با

 والخدمات التكميلية على نحو مرضي7

 

هي وكالة عامة )حكومية( تشرف على توفير خدمات التدريس أو (: LEA) وكالة التعليم المحلية

مصطلح "المقاطعة المدرسية" لإلشارة إلى وكالة التعليم عادًة التعليم إلى المجتمع7 يستخدم الناس 

اإلشراف على مدارس متعددة أو اإلشراف على مدرسة واحدة فقط في المحلية7 ويجوز لهذه الوكالة 

  خاصة لكنها تتلقى تمويالً حكومياً(7  حالة المدارس المستقلة )وهي مدارس

 

هي الوكالة التابعة للوالية والمسؤولة عن اإلشراف على (: LDOEإدارة التعليم بوالية لويزيانا )

 تعليمعلى ل الطالب ذوي اإلعاقات الملتحقين بمدارس عامة للتأكد من حصو وكاالت التعليم المحلية

 عام )حكومي( مجاني الئق7 

 

هو اجتماع لمراجعة (: MDRاجتماع النظر في العالقة ما بين إعاقة الطفل وسلوكياته السلبية )

 العالقة بين إعاقة الطفل وأي سلوك له يقتضي اتخاذ إجراء تهذيبي بشأنه7

 

الترتيبات، تقوم التعديالت على تغيير مستوى التدريس الذي يتم توفيره أو على عكس التعديالت: 

اختباره7 تعمل التعديالت على خلق معيار مختلف بالنسبة إلى األطفال الذين يخضعون لهذه 

فيما  ةالتعديالت7 أكثر هذه التعديالت شيوعاً يتمثل في تلك التي يتم إدخالها على مناهج التعليم العام

 7 ألطفال ذوي اإلعاقات المعرفية الشديدةبايتعلق 



 

هو تشريع فدرالي ينص على أن (: NCLBتشريع عدم إهمال أي طفل "نو تشايلد لفت بيهايند" )

في الحصول على تعليم مرتفع الجودة  وكبيرةيتمتع جميع األطفال بفرصة عادلة ومتساوية 

للوصول إلى معايير اإلنجاز  مالتي تؤهله المهارات الكافيةوالوصول، على أقل تقدير، إلى 

 التي تجريها7   العلمية/األكاديميةالخاصة بالوالية وخوض اختبارات التقييم  العلمي/األكاديمي

 

أو المتبني للطفل أو الشخص الذي يقوم بتربيته أو الوصي  ولي األمر البيولوجيهو ولي األمر: 

ح له بوجه عام  اتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بدور ولي أمر الطالب أو القيام ببعليه والذي ُيصرَّ

الشخص أيضاً  وهو حراستها7به، وال يشمل المصطلح الوالية، إذا كان الطالب موضوعاً تحت 

البيولوجي أو ولي األمر المتبني الذي يعيش معه  ولي األمرالذي يقوم بدوره كولي أمر بدالً من 

الذي تم تعيينه عليه و الوصيالطالب أو الشخص المسؤول قانوناً عن شأن الطالب أو ولي األمر 

 للطالب بموجب القانون7 

 

هي مجموعة (: PARCC) العمليةالشراكة من أجل  تقييم االستعداد إلى الحياة الجامعية والحياة 

التقييمية في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات  تم وضعها للوصول إلى قياس  من االختبارات

 7 العامةحقيقي إلنجاز الطالب في المناهج األساسية 

 

هي آليات للحماية تم وضعها للدفاع عن حقوق األطفال ذوي اإلعاقات إجراءات الحماية التعليمية: 

المشاركة في االجتماعات المعنية بوضع برامج وأولياء أمورهم7 تتضمن هذه اإلجراءات الحق في 

االستماع التعليم الفردية وفحص السجالت التعليمية والمشاركة في رفع الشكاوى وعقد جلسات 

وغيرها من آليات الحماية التي ينص عليها القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي  القانونية

 ة التعليمية الخاصة بك7 ذكر إجراءات الحمايفي هذا الدليل اإلعاقات7 ويرد 

  

هي آلية تعمل على توفير خدمات تدريسية مكثفة وعالية (: RTLإلى ضرورة التدخل )االستجابة 

، يتم بوجه عامالجودة والقيام بتدخالت تهدف إلى دعم االحتياجات التعلمية أو السلوكية للطالب7 

القيام بتدخالت محددة األهداف قبل اإلقرار بأن الطالب ذو إعاقة تستلزم الحصول على خدمات 

تعليمية خاصة7 وتتم االستفادة من نتائج هذه التدخالت في توجيه خدمات التدريس المستمرة 

 المتوفرة للطالب سواء كان يتلقى تعليماً خاصاً أو تعليماً عاما7ً 

 



مجموعة من األشخاص يلتقون على نحو  هم(: SBLCمستوى البناء المدرسي )اللجنة المعنية ب 

أو أولياء األمور أو غيرهم من األشخاص  المعلمونمنتظم لمناقشة المخاوف التي تنتاب 

أكاديمية أو علمية/المتخصصين بشأن طالب بعينهم يعانون من صعوبات في المدرسة بسبب مشاكل 

ة مراجعة البيانات وتحليلها، بما في ذلك نتائج آليات االستجابة إلى سلوكية7 ويتعين على هذه اللجن

 للطالب7  النافعةأفضل الخيارات  ما هي ضرورة التدخل لتحديد

 

الشائع للقانون الفدرالي الذي يحظر التمييز ضد الطالب ذوي اإلعاقات7  االسمهو : 405 البند

( على أية 0172، قانون إعادة التأهيل لعام 003-12)من القانون العام رقم  513ويسري البند 

وكالة عامة أو خاصة تتلقى أمواالً فدرالية7 وعادًة ما يتم توفير الخدمات الخاضعة لهذا البند من 

 ورة ترتيبات7 القانون في ص

 

يقوم هو الجهاز اإلداري الذي (: BESEمجلس الوالية للتعليم األساسي والتعليم الثانوي )

على جميع المدارس الحكومية األساسية والثانوية في والية لويزيانا7 ويتبنى المجلس  باإلشراف

شراف على لوائح ويطبق سياسات إلدارة هذه المدارس بموجب ما له من اختصاصات ويقوم باإل

 المدارس7  التي توفرها هذهالموازنة الخاصة بالبرامج والخدمات التعليمية 

 

هو المصطلح المستخدم في القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي المساعدات والخدمات التكميلية:  

اإلعاقات لإلشارة إلى المساعدات والخدمات وغيرها من آليات الدعم التي يتم توفيرها داخل 

التعليم العام والنشاطات التي تقع خارج نطاق المناهج المدرسية والترتيبات غير األكاديمية  صفوف

جانب الطالب الذين ال يعانون من  حتى يستطيع الطفل ذو اإلعاقة تلقي الخدمات التعليمية إلى

 إعاقات7 

 

خطة تدريسية تتيح الوصول وضع  تهدف إلىهي طريقة (: UDLالتخطيط الشامل آللية التعلم )

 7 القدراتالمتكافئ إلى المحتويات كي يستخدمها الناس بأكبر قدر ممكن من 

 

 معلومات إضافية

إذا رغبت بعد اطالعك على هذا الدليل في الحصول على المزيد من المعلومات عن التعليم الخاص 

أو المدير  بهتعليم طفلك، يمكنك االتصال بالمعلم الخاص  بخصوصكانت لديك استفسارات أو 



التي تتبعها7 عالوة  ةالمسؤول عن مدرسته أو المدير المختص بالتعليم الخاص بوكالة التعليم المحلي

 7 08773523730على أنه يمكنك االتصال بإدارة التعليم بوالية لويزيانا على الرقم المجاني 

 

 Families Helpingقليمية الخاصة بشبكات "عائالت تساعد عائالتكما أن مراكز الموارد اإل

Families "أيضاً من أجل مساعدتك:  متاحة 

 

 "عائالت تساعد عائالت" في جنوب شرق لويزيانا

دوائر أورليانز وبالكماينز وسانت  تخدم - 0المنطقة 

 برنارد
 كارول كاليكس، المدير التنفيذي

 313مبنى كراودر، شقة  7331

 71037لويزيانا نيو أورليانز، 

  - 8773327253 – 5131321232فاكس: 

5131312333 

 info@fhfsela.orgبريد إلكتروني: 

 www.fhfsela.orgالموقع اإللكتروني: 

 
 

 "عائالت تساعد عائالت" في كروس رودز

تخدم دوائر أفويال وكونكورديا وكاتاهوال  – 6المنطقة 

 وغرانت وال سال ورابيد وفيرنون ووين
 جيم سبرينكل، المدير التنفيذي

، الشقة Military Highwayالطريق العسكري  3831

 أ

 70261باين فيل، لويزيانا 

 - 08113517311 – 2086307272فاكس 

2086313311 

 fhfxroads@aol.comبريد إلكتروني: 

الموقع اإللكتروني: 

www.familieshelpingfamilies.net 

 

 "عائالت تساعد عائالت" في غريتر باتون روج

تخدم دوائر شرق وغرب باتون روج  – 3المنطقة 

 وشرق وغرب فليسيانا وإيبرفيل وبوانت كوبيه وأسنشن
 جيمي تندل، المدير التنفيذي

 دروسيال لين 3256

 71811باتون روج، لويزيانا 

 – 08663067373 – 3353067373فاكس: 

3353067177 

 info@fhfgbr.orgالبريد اإللكتروني: 
  www.fhfgbr.orgالموقع اإللكتروني:

 

 7"عائالت تساعد عائالت" في المنطقة 

تخدم دوائر بيانفيل وبوسييه وكادو  – 7المنطقة 

وكليربون وديزوتو ولينكولن وريد ريفر وناتشيتوش 
 وساباين وويبستر
 المدير التنفيذيشانيل جاكسون، 

 351الثاني، شقة مبنى سنتيناري، المبنى  3631

 70013شريفبورت، لويزيانا 

 – 08773363530 – 2083363530فاكس: 

2083363530 

 info@fhfregion7.comالبريد اإللكتروني: 
  www.fhfregion7.comالموقع اإللكتروني: 

 

 "عائالت تساعد عائالت" في بايوالند

تخدم دوائر أسمشن والفورش وسانت  – 2المنطقة 

شارلز وسانت جيمس وسانت جون وسانت ماري 
 وتاربون

 كيم ديتلييه، المدير التنفيذي

 2085الطريق السريع  386

 71210لويزيانا ثيبودو، 

 -08112205571 -1853373360فاكس: 

1853377188 

 "عائالت تساعد عائالت" في شمال شرق لويزيانا 

تخدم دوائر كالدويل وإيست كارول  – 8المنطقة 

وفرانكلين وجاكسون ولينكولن وماديسون ومورهاوس 
 وواشيتا وريتشالند وتنساس ويونيون وويست كارول

 أليشيا بانكس، المدير التنفيذي
 لورا نتلز، المدير المساعد 

 طريق نورث إيست رود 5311

 70312مونرو، لويزيانا 

 – 08882110231 – 2082601387فاكس: 

mailto:info@fhfsela.org
http://www.fhfsela.org/
mailto:fhfxroads@aol.com
http://www.familieshelpingfamilies.net/
http://www.familieshelpingfamilies.net/
mailto:info@fhfgbr.org
mailto:info@fhfregion7.com
http://www.fhfregion7.com/


 blfhf@bellsouth.netالبريد اإللكتروني: 
  www.blfhf.orgالموقع اإللكتروني: 

2082601307 

 info@fhfnela.orgالبريد اإللكتروني: 

 www.fhfnela.orgالموقع اإللكتروني: 

 

 "عائالت تساعد عائالت" في أكاديانا

تخدم دوائر أكاديا وإيفانجلين وأيبريا  – 3المنطقة 

 والفاييت وسانت الندراي وسانت مارتن وفيرميليون
 موريشيا وولترز، المدير التنفيذي المؤقت

 طريق بنمان 011

 71516الفاييت، لويزيانا 

 – 08112781853 – 2271832358فاكس: 

2271832368 

 mwalters@fhfacadiana.orgالبريد اإللكتروني: 

  www.fhfacadiana.comالموقع اإللكتروني: 

 

 "عائالت تساعد عائالت" في نورث شور

تخدم دوائر ليفنغستون وسانت هيلينا  – 1المنطقة 

 اوا وواشنطنوسانت تاماناي وتانجيب
 سو إلين ستيوارت، المدير التنفيذي

 أفينيو 30ويست  313

 71322كوفينغتون، لويزيانا 

 -08112828711 – 1858751500فاكس: 

1858751171 

 info@fhfnorthshore.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.fhfnorthshore.orgالموقع اإللكتروني: 

 "عائالت تساعد عائالت" في جنوب غرب لويزيانا

تخدم دوائر آلن وبورغارد وكالكاسيو  – 5المنطقة 

 وكاميرون وجيف ديفيس
 سوزان بينواه، المدير التنفيذي

 شارع هودجز 3137

 71610ليكشارلز، لويزيانا 

 -08118136558 -2273263571فاكس: 

2273263578 

 info@fhfswla.orgالبريد اإللكتروني: 
  www.fhfswla.orgالموقع اإللكتروني: 

 "عائالت تساعد عائالت" في جيفرسون

 تخدم دائرة جيفرسون – 01المنطقة 

 جاكوب، المدير التنفيذي ماري

 011، شقة 0طريق إيفانز رود، مبنى  310

 71032هاراهان، لويزيانا

 – 08117667726 -5138881000فاكس: 

5138881336 

 info@fhfjefferson.orgالبريد اإللكتروني: 
  www.fhfjefferson.orgالموقع اإللكتروني: 

 

 واللوائح التنظيميةالقوانين 

تكفل القوانين الفدرالية والقوانين الصادرة عن والية لويزيانا، والتي سوف يرد ذكرها فيما يلي،  

تعليم عام )حكومي( مجاني حق الطالب ذي اإلعاقة في التمتع بفرصة تعليم كاملة لالستفادة من 

من خالل وكالة التعليم المحلية وإدارة التعليم  لوائح تنظيمية منشورةالئق7 كما توفر الوالية لك 

 بوالية لويزيانا7 

 

 القوانين الفدرالية

  ،22مدونة القوانين األمريكية، الباب  31القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات ،

ل بموجب الق الجزءان  –المعني بمدونة اللوائح الفدرالية  0150723انون العام رقم الُمعدَّ

 210و 211

  0172من قانون إعادة التأهيل لعام  513البند 

mailto:blfhf@bellsouth.net
http://www.blfhf.org/
mailto:info@fhfnela.org
http://www.fhfnela.org/
mailto:mwalters@fhfacadiana.org
http://www.fhfacadiana.com/
mailto:info@fhfnorthshore.org
http://www.fhfnorthshore.org/
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 القانون المعني بالحقوق التعليمية ( وخصوصية العائالتFERPA ) 

  0111القانون المعني بالمواطنين األمريكيين ذوي اإلعاقات لعام (ADA) 

 

  قانون الوالية

ل  ل  0790130القانون الُمعدَّ  (31و 00و 8ب ) 0790133وما يليه )القانون الُمعدَّ

 

 اللوائح والنشرات الصادرة عن مجلس الوالية للتعليم األساسي والتعليم الثانوي

  اللوائح الخاصة بتطبيق القانون المعني باألطفال ذوي االحتياجات 0716النشرة رقم :

 الخاصة

  كتيب تقييم التالميذ : 0518النشرة رقم 

  اإلجراءات المعنية بإدارة الشكاوى0572النشرة رقم : 

يمكنك االطالع على هذه النشرات على الموقع اإللكتروني الخاص بمجلس الوالية للتعليم األساسي 

على الشريط الخاص بالوثائق والموارد  الضغطوالتعليم الثانوي على الرابط التالي بعد 

Documents/Resources :-http://bese.louisiana.gov/documents

bulletins-resources/policies 

 

 اإلخطارات الكتابية المسبقة

 معلومات عامة

وكالة التعليم المحلية أو ترفض فيه البدء في يجب منحك إخطار كتابي مسبق في أي وقت تقترح فيه 

أو تزويده بتعليم عام  محله التعليميحالته أو تحديد  أو تغيير تعريف رصد أو تقييم حالة طفلك

 )حكومي( مجاني الئق7 

 يجب أن يتضمن اإلخطار المسبق المعلومات التالية: 

  أنت حلية التي تتبعهاوصف اإلجراء/الفعل الذي تقترحه أو ترفضه وكالة التعليم الم 07

 السبب الذي يدفع وكالة التعليم المحلية إلى اقتراح أو رفض اتخاذ إجراء بعينه 37

التقارير واإلبالغ  ورفع وحفظ السجالتوصف اإلجراء المتبع في التقييم وآلية االختبار  27

 التي تتبعها وكالة التعليم المحلية كأساس لما تقترحه أو ترفضه من إجراء 

http://bese.louisiana.gov/documents-resources/policies-bulletins
http://bese.louisiana.gov/documents-resources/policies-bulletins
http://bese.louisiana.gov/documents-resources/policies-bulletins


 الفريق التابع لوكالة التعليم المحلية والمختص بحالة طفلك قاميارات أخرى وصف أية خ 37

 بأخذها في االعتبار وشرح األسباب التي دفعته إلى رفضها

 وصف األسباب التي دفعت وكالة التعليم المحلية إلى اقتراح أو رفض إجراء معين 57

  اية التعليمية جراءات الحمالمواد المنظمة إلبيان يوضح تمتعك بالحماية بموجب  67

التي تتبعها والذين يمكنك  بوكالة التعليم المحليةتعريف بالموظف أو الموظفين العاملين  77

 االتصال بهم للحصول على المساعدة

 

 اإلخطار بلغة مفهومة

 فيما يختص باللغة التي تتم بها كتابة اإلخطار المسبق: 

تجب كتابته بلغة مفهومة للجمهور العام وتوفيره بلغتك األم أو بأية طريقة أخرى للتواصل  07

 تستخدمها أنت عادًة، إال إن كانت هذه الطريقة من الصعب تنفيذها7 

إذا كانت لغتك األم أو طريقة التواصل التي تستخدمها تتعذر كتابتها، يتعين على وكالة  37

 ن تتخذ خطوات للتأكد مما يلي: التعليم المحلية التي تتبعها أ

أن تتم ترجمة اإلخطار لك شفهياً أو بأية وسائل أخرى إلى لغتك األم أو عبر استخدام  7أ 

 طرق أخرى للتواصل

 أن تفهم محتوى اإلخطار 7ب 

 الوفاء بالمتطلبات السابق ذكرها يؤكد علىإثبات كتابي  يتوفرأن  7ج 

 

 اللغة األم 

مة مع شخص يمتلك مهارة محدودة في استخدام اللغة تعني اللغة األم ، عندما تكون مستخد

 اإلنجليزية، ما يلي: 

 ولياللغة التي يستخدمها المرء عادًة، أو بالنسبة للطالب، هي اللغة التي عادًة ما يستخدمها  07

 أمره

في جميع مرات االتصال المباشر مع الطالب )بما في ذلك أثناء إخضاعه للتقييم(، هي اللغة  37

 في المنزل أو في البيئة التعليمية7  عادةً  الطالب التي يستخدمها

 

أو للشخص الذي ال يستخدم لغة مكتوبة، تصبح طريقة التواصل  الكفيفبالنسبة للشخص األصم أو 

)مثل لغة اإلشارة أو طريقة برايل للمكفوفين أو التواصل عادًة باستخدامها  يقومهي الطريقة 

 الشفهي(7 



 

 (E-mailالبريد اإللكتروني )

التي يتبعها طفلك بمنحك اختيار استقبال الوثائق عبر البريد  وكالة التعليم المحليةإذا قامت 

 : بهذه الطريقةاإللكتروني، يمكنك أن تقرر استقبال الوثائق التالية 

 اإلخطارات الكتابية المسبقة 07

 اإلخطارات بشأن إجراءات الحماية التعليمية 37

 القانونيةبخصوص الشكاوى اإلخطارات  27

  

 موافقة ولي األمر

 معلومات عامة

 تشير موافقة ولي األمر إلى ما يلي: 

أنه تم إبالغك بالكامل بلغتك األم أو بغيرها من طرق التواصل بجميع المعلومات عن  07

 اإلجراء/الفعل الذي يحتاج إلى موافقتك عليه؟

أنك تفهم وتوافق كتابياً على هذا اإلجراء/الفعل وأن توضح موافقتك اإلجراء الذي سوف  37

 7إصدارهاولمن سيتم  إصدارهايتم اتخاذه وتذكر السجالت )إن ُوجدت( التي سوف يتم 

في أي وقت تراه مناسبا7ً وال  سحبهاأنك على دراية بأن هذه الموافقة طوعية وأنه يمكنك  27

غاًء لإلجراء/الفعل الذي يتم تنفيذه بعد أن منحت موافقتك عليه وقبل يعد سحب موافقتك إل

 سحب هذه الموافقة7

 

 موافقة ولي األمر على إجراء التقييم المبدئي

في  أحقيتهال يمكن لوكالة التعليم المحلية التي تتبعها أن تجري تقييماً مبدئياً لطفلك من أجل تحديد 

الحصول على تعليم خاص والخدمات ذات الصلة دون أن تمنحك إخطاراً كتابياً مسبقاً باإلجراء 

 المقترح ودون الحصول على موافقتك7 

يتعين على وكالة التعليم المحلية التي تتبعها أن تبذل جهوداً مقبولة للحصول على موافقتك المستندة 

 ما إذا كان يعاني من إعاقة من عدمه7 كي تقرربدئي لطفلك إلى معرفة فيما يتعلق بإجراء التقييم الم

ال تعني موافقتك على إجراء تقييم مبدئي لطفلك أنك منحت موافقتك أيضاً على قيام وكالة التعليم 

 ذات الصلة7 األخرى والخدمات خدمات التعليم الخاصب تزويد طفلكالمحلية بالبدء في 



التقييم المبدئي أو لم تقم بالرد على مطالبتك بمنح الموافقة في حال رفضك منح الموافقة على إجراء 

أن تسعى  –إال أنها غير مطالبة بذلك  –، يجوز لوكالة التعليم المحلية التي تتبعها هذا التقييمعلى 

أو عقد اجتماع لحل  قانونيةإلى إجراء تقييم مبدئي لطفلك عبر اللجوء إلى الوساطة أو رفع شكوى 

لن تتخلى وكالة التعليم المحلية التابع لها و7 استماع قانونيةالنزاعات أو اتباع إجراءات عقد جلسة 

تقييم حالة طفلك في يسبق لها إن لم  حالتهورصد وتقييم طفلك عن الوفاء بالتزامها نحو تحديد مكان 

 ظل هذه الظروف7 

 

 ى التقييم المبدئي للقصر الخاضعين لوصاية الواليةقواعد خاصة فيما يتعلق بالموافقة عل

 القاصر الخاضع لوصاية الوالية هو، وفقاً لما تحدده الوالية التي يعيش الطفل بها: 

 الطفل المتبنى 07

 الطفل الذي يعتبر قاصراً خاضعاً لوصاية الوالية بموجب قانون والية لويزيانا 37

 األطفاللرعاية ذي يقيم في عهدة مؤسسة عامة الطفل ال 27

ولي أمر بالتبني  يرعاهع لوصاية الوالية الطفل المتبنى الذي وال يتضمن مصطلح القاصر الخاض

 يتوافق مع التعريف القانوني لولي األمر بما

وكالة التعليم  لوالية وال يسكن مع ولي أمره، ال تكونإذا كان الطفل قاصراً خاضعاً لوصاية ا

إلى الحصول على موافقة من ولي األمر من أجل إجراء تقييم مبدئي لتحديد ما إذا  بحاجة المحلية

 ذي إعاقة من عدمه، وذلك إذاً:  هذا الطالبكان 

العثور على ولي )أولياء( أمر الطالب بالرغم من بذلها جهود مقبولة للعثور  اتعذر عليه 07

 عليه

 يةتم إلغاء حقوق أولياء أمر الطالب وفقاُ لقانون الوال 37

قرر قاض منح حق اتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بالطالب والموافقة على إجراء تقييم  27

 مبدئي له إلى شخص آخر غير ولي األمر

 

 موافقة ولي األمر على تلقي الخدمات 

يجب على وكالة التعليم المحلية أن تحصل في أول األمر على موافقتك القائمة على معرفة قبل أن 

ذات الصلة لطفلك7 وينوط بالوكالة أن تبذل جهوداً  األخرى والخدمات التعليم الخاصخدمات توفر 

 مقبولة حتى تحصل على موافقتك المستندة إلى معرفة7

باالستجابة إلى طلب الحصول على الموافقة حتى يتسنى لطلفك  في المرة األولىفي حال إن لم تقم 

وكالة التعليم المحلية التي ل يجوزن األساس، الخدمات، وإن رفضت الموافقة مهذه الحصول على 



أو عقد  قانونيةإجراءات الحماية التعليمية )مثل الوساطة أو رفع شكوى  اتخاذ إلى أال تلجأ تتبعها

منح  لها تحصل على الموافقة أو حكم قضائي يجيز كي( قانونيةعقد جلسة استماع اجتماع للحل أو 

 ذات الصلة لطفلك دون الحصول على موافقتك7  األخرى والخدمات خدمات التعليم الخاص

خدمات التعليم في حال رفضك في المرة األولى منح الموافقة حتى يتسنى لطفلك الحصول على 

ذات الصلة، أو إن لم تقم باالستجابة إلى طلب الحصول على موافقتك  األخرى والخدمات الخاص

ة بمنح طفلك تعليم خاص والخدمات ذات الصلة التي من في هذا الشأن ولم تقم وكالة التعليم المحلي

 : في هذه الحالة عليها، ال تعد وكالة التعليم المحلية التي تتبعها أنت المفترض أن توافق

 قد قامت بانتهاك المطلب المعني بتوفير تعليم عام )حكومي( مجاني الئق لطفلك 07

 وضع هذا البرنامجردي لطفلك أو ببرنامج التعليم الف بشأنوهي غير مطالبة بعقد اجتماع  37

 

 للتقييمموافقة ولي األمر على إجراء إعادة 

يجب أن تحصل وكالة التعليم المحلية التي تتبعها على موافقتك القائمة على معرفة حتى تجري 

 الوكالة تستطيع توفير إثبات على ما يلي: تكنإعادة تقييم لطفلك، ما لم 

 طفلكلإجراء إعادة تقييم  موافقتك بشأنعلى الحصول  أنها اتخذت خطوات مقبولة من أجل 07

 طلبها إلىباالستجابة  أنت إن لم تقم 37

لكنها غير مطالبة  –في حال رفضك الموافقة على إعادة تقييم طفلك، يجوز لوكالة التعليم المحلية 

لتعليم أن تسعى إلى إعادة تقييمه7 وكما هو متبع في إجراءات التقييم المبدئي، فإن وكالة ا –بذلك 

ِخل بالتزاماتها بموجب القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات إن المحلية التي تتبعها ال ت  

 رفضت إجراء إعادة التقييم7 

 

 الموافقات األخرى

 كالة التعليم المحلية التي تتبعها إلى: موافقتك غير ضرورية قبل أن تلجأ و

 مراجعة البيانات الموجودة كجزء من عملية تقييم أو إعادة تقييم طفلك 07

إخضاع طفلك لالختبار أو غيره من آليات التقييم التي يتم إخضاع الطالب لها، ما لم تكن  37

 أو التقييم أمور الطالب قبل إجراء االختبار ة من جميع أولياءمطلوبعلى ذلك  الموافقة 

ال يجوز لوكالة التعليم المحلية التي تتبعها أن تستغل رفضك الموافقة على إحدى الخدمات أو أحد 

 أو منفعة أو نشاط آخر7 تحرم طفلك من أية خدمة  كيالنشاطات 

 



 تعطإن قمت بإلحاق طفلك بمدرسة خاصة على نفقتك الخاصة أو إن كنت تمنحه تعليماً منزلياً ولم 

موافقتك على إجراء تقييم مبدئي لطفلك أو إعادة تقييمه أو إن تأخرت في االستجابة إلى طلب 

إلى اتخاذ إجراءات مثل الوساطة أو  أال تلجأ وكالة التعليم المحليةل يجوزالحصول على موافقتك، 

ت ، وهي غير مطالبة باعتبار طفلك ذي أحقية في الحصول على خدماقانونيةعقد جلسة استماع 

  منصفة وعادلة7 

 

 سحب ولي األمر للموافقة

األخرى ذات  إن قمت في أي وقت، بعد بداية توفير خدمات التعليم الخاص والخدماتفي حال 

على استمرار توفير هذه الخدمات لطفلك، يجوز لوكالة التعليم المحلية  الصلة، بسحب موافقتك كتابةً 

قبل أن  اً مسبق اً كتابي اً ، لكنها يجب أن تمنحك إخطارعدم االستمرار في توفير هذه الخدمات للطالب

 عقد جلسةهذه الخدمات7 ويجوز للوكالة عدم اللجوء للوساطة أو خوض إجراءات  تقوم بوقف

توفير هذه الخدمات  لها أو تحصل على حكم قضائي يجيز معكحتى تصل إلى اتفاق  قانونيةاستماع 

 للطالب7

 

األخرى ذات الصلة  خدمات التعليم الخاص والخدماتتوفير ر إن قمت بسحب موافقتك على استمرا

 لطفلك، ال تعد وكالة التعليم المحلية في هذه الحالة: 

قد أخلت بالتزامها نحو منح الطالب تعليم عام )حكومي( مجاني الئق بسبب عجزها عن  07

 منح طفلك المزيد من خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

وهي غير مطالبة بتنظيم اجتماع للفريق المختص ببرنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك أو  37

 ذات الصلةاألخرى بوضع البرنامج لالستمرار في منحه خدمات التعليم الخاص والخدمات 

في حال إن قمت بسحب موافقتك على استمرار الخدمات التعليمية الخاصة والخدمات ذات الصلة 

هذه الخدمات للطالب، فإن وكالة التعليم المحلية غير مطالبة  تقديمبعد البدء في  الممنوحة لطفلك

تؤكد حصول الطالب على خدمات  معلوماتأية  محوبتعديل السجالت الخاصة بتعليم طفلك أو 

 ذات الصلة بسبب سحب الموافقة األخرى التعليم الخاص والخدمات

 

 نقل حقوق ولي األمر

انا )فيما عدا ، وهو عمر الثامنة عشر في والية لويزيالرشداإلعاقة سن لغ الطالب ذو عندما يب

، أنه يفتقر إلى القدرة على اتخاذ قرارات لقوانين الوالية السارية الذي ثبت، وفقاً  الطالب ذي اإلعاقة

 معنية بتعليمه(، يتعين على وكالة التعليم المحلية في هذه الحالة أن: 



 تمنحك أنت وطفلك أي إخطار مطلوب منها منحك إياه  07

 تقوم بنقل جميع الحقوق المكفولة لك إلى طفلك   37

مؤسسة في تقوم بنقل جميع الحقوق المكفولة لك إلى طفلك الذي ربما يكون مودعاً  27

 محلية مخصصة للبالغين أو األحداثمؤسسة إصالحية إصالحية تابعة للوالية أو 

 

 (IEEالمستقل )التقييم التعليمي 

 معلومات عامة

يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلك في حال رفضك التقييم الذي سبق أن قامت وكالة 

7 في حال طلبك إجراء تقييم تعليمي مستقل، يتعين على وكالة لهالتعليم المحلية التي تتبعها بإجرائه 

ن المكان الذي يمكنك من خالله الحصول على التعليم المحلية في هذه الحالة أن تزودك بمعلومات ع

آلية التقييم التعليمي ب فيما يتعلقتقييم تعليمي مستقل وعن المعايير التي تطبقها وكالة التعليم المحلية 

 المستقل7 

 

 تعريفات

التقييم التعليمي المستقل: يشير إلى تقييم يجريه ممتحن مؤهل ال يعمل موظفاً لدى وكالة  07

 المحلية المسؤولة عن توفير الخدمات التعليمية لطفلكالتعليم 

أن تقوم وكالة التعليم المحلية بسداد تكلفة التقييم  يعني هذا المصطلحعلى نفقة الدولة:  37

 بالكامل أو تتأكد من إجراء التقييم دون أن تتحمل أنت أية نفقات

 

 حق ولي األمر في الحصول على تقييم على نفقة الدولة

ع طفلك إلى تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة في حال رفضك التقييم الذي حصل يحق لك إخضا

 عليه طفلك بواسطة وكالة التعليم المحلية التي تتبعها، وذلك وفقاً للشروط التالية: 

في حال طلبك إجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الدولة، يتعين على وكالة التعليم  07

 ها، دون أي تأخير غير ضروري، أن:المحلية التي تتبع

 حتى يتسنى لها إثبات قيامها بإجراء تقييم الئق لطفلك قانونية ترفع شكوى  7 أ

أن  قانونية على نفقة الدولة، ما لم تثبت في جلسة استماع مستقالً  اً تعليمي اً تجري تقييم 7 ب

 التقييم الذي سبق توفيره لطفلك لم يخضع لمعايير وكالة التعليم المحلية

وجاء الحكم  قانونيةفي حال إن طالبت وكالة التعليم المحلية التي تتبعها بعقد جلسة استماع  37



، يظل لديك الحق في الحصول الئقاً النهائي بأن تقييم طفلك الذي سبق أن أجرته الوكالة كان 

 لكنه لن يكون على نفقة الدولةعلى تقييم تعليمي مستقل، 

ستقل لطفلك، يجوز لوكالة التعليم المحلية سؤالك عن في حال طلبك إجراء تقييم تعليمي م 27

، ومع ذلك قد ال تطالب الوكالة للطفل سبب اعتراضك على التقييم الذي سبق أن أجرته

بالحصول على شرح منك بشأن اعتراضك على تقييمها وال تؤخر ألسباب غير معقولة 

أو المطالبة بعقد  قانونية إجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الدولة أو رفع شكوى

 للطفلالوكالة  سبق أن أجرتهالتقييم الذي  إلثبات جودة جلسة استماع قانونية

يحق لك إخضاع طفلك لتقييم تعليمي مستقل واحد على نفقة الدولة في كل مرة تجري فيها  37

 وكالة التعليم المحلية تقييماً ال توافق عليه7 

 

 مور بمعرفتهم التقييمات التي يجريها أولياء األ

في حال حصولك على تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الدولة أو قمت بمشاركة وكالة التعليم  

 المحلية نتائج تقييم قمت بإجرائه لطفلك على نفقتك الخاصة: 

يجب على وكالة التعليم المحلية التي تتبعها أن تأخذ في الحسبان نتائج هذا التقييم، في حال  07

التقييم يخضع لمعايير الوكالة فيما يتعلق بالتقييمات التعليمية المستقلة، وذلك عند إن كان 

 اتخاذها أي قرار بشأن توفير تعليم عام )حكومي( مجاني الئق لطفلك

يجوز لك أو لوكالة التعليم المحلية التي تتبعها أن تقدم هذا التقييم كدليل إثبات في أية جلسة  37

 فلكمتعلقة بط قانونيةاستماع 

 

 بعقد جلسة االستماع القانونية المختصينطلب التقييم بواسطة الموظفين 

تقييم تعليمي مستقل  إجراء المختصون بعقد جلسة االستماع القانونيةالموظفون  قررفي حال أن 

 يجب أن يكون التقييم على نفقة الدولة7ف، القانونيةلطفلك كجزء من جلسة االستماع 

 

 بوكالة التعليم المحليةالمعايير الخاصة 

، لها التقييمعلى نفقة الدولة، يجب أن تكون المعايير التي يخضع  يتم إذا كان التقييم التعليمي المستقل

بما في ذلك مكان التقييم ومؤهالت الممتحن الذي يجريه، مماثلة للمعايير التي يخضع لها التقييم 

ذي تتسق فيه هذه المعايير مع حقك في الحصول على الذي تجريه وكالة التعليم المحلية )إلى الحد ال

 تقييم تعليمي مستقل(7 

باستثناء المعايير السابق ذكرها، ال يجوز لوكالة التعليم المحلية أن تفرض شروطاً أو جدوالً زمنياً 



 فيما يتعلق بالحصول على تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة7

 

 سرية المعلومات

 معلومات عامة 

إلى آليات لمحلية واجبة النفاذ حتى تضمن امتثال وكالة التعليم ا المتبعة لسياسات واإلجراءاتاإن 

 7طفلكشخص عن  المعلومات الكاشفة حماية

 

 تعريفات

من المعلومات  شخص صاحبهاالبيانات الكاشفة عن  محوالمادي أو  اإلتالف: يعني اإلتالف 07

شخص كاشفة عن بما يؤدي إلى فقدان المعلومات لصفتها كمعلومات المحفوظة لدى الوكالة 

 صاحبها

نوع السجالت التي تخضع إلى تعريف مصطلح "السجالت  تشير إلىالسجالت التعليمية:  37

 الحقوق التعليمية وخصوصية العائالتب للقانون المعنيالتعليمية" في اللوائح المطبقة 

محلية تقوم بجمع معلومات كاشفة عن  مؤسسة تعليمالوكالة المشاركة: تعني أية وكالة أو  27

 على معلومات من خاللهاشخص صاحبها أو حفظها أو استغاللها أو يتم الحصول 

 : ما يلي المعلومات التي تتضمن تشير إلىشخص صاحبها: المعلومات الكاشفة عن  37

 عضو آخر بالعائلة إسمبصفتك ولي أمره أو  إسمكطفلك أو  إسم 7أ 

 عنوان طفلك 7ب 

 معلومة شخصية كاشفة، مثل رقم الضمان االجتماعي الخاص بطفلك أو رقم الطالب 7ج 

التعرف على  من خاللها قائمة بالصفات الشخصية أو غيرها من المعلومات التي يمكن 7د 

 شخص طفلك بدرجة معقولة من اليقين

 

 إخطار أولياء األمور

كامل عن سرية إلخبارك بشكل  واضحيتعين على إدارة التعليم بوالية لويزيانا منحك إخطار 

 شخص صاحبها، ويتضمن ذلك: المعلومات الكاشفة عن 

وصف للحد الذي يتم به منح اإلخطار باللغات األم التي تتحدث بها المجموعات السكانية  07

 المختلفة في الوالية 

شخصه ونوع المعلومات التي يتم الذي يتم حفظ المعلومات الكاشفة عن وصف للطالب  37

جمع هذه المعلومات )بما في ذلك المصادر التي يتم آللية التي ستتبعها الوالية في وا جمعها



 جمع المعلومات منها( وكيفية استغالل هذه المعلومات فيما بعد

التي يجب على الوكاالت المشاركة اتباعها عند تخزين  للسياسات واإلجراءات ملخص 27

 /محوهاالثة وحفظها وإتالفهاشخص صاحبها وكشفها ألطراف ثاشفة عن المعلومات الك

وصف لجميع حقوق أولياء األمور والطالب فيما يتعلق بهذه المعلومات، بما في ذلك  37

الحقوق التي يكفلها القانون المعني بالحقوق التعليمية وخصوصية العائالت واللوائح المطبقة 

 له

)والمعروف أيضاً  قبل الشروع في أي نشاط لرصد الطفل أو تحديد مكانه أو إخضاعه للتقييم

بمصطلح "العثور على الطفل"(، يجب نشر اإلخطار أو اإلعالن عنه في الصحف أو غيرها من 

مناسبة تستخدمها الوالية إلخطار  أخرى وسائلاتباع وسائل اإلعالم وبواسطة كليهما إلى جانب 

ليم الخاص أولياء األمور بالنشاط الذي يستهدف تحديد مكان الطفل المحتاج إلى خدمات التع

 ذات الصلة والتعرف عليه وتقييم حالته7 األخرى والخدمات

 

 إلى السجالت  حقوق الوصول

يتعين على كل وكالة تعليم محلية السماح لك بمعاينة ومراجعة أية سجالت تعليمية تقوم الوكالة 

محله بجمعها أو حفظها أو استغاللها فيما يتعلق بطفلك وفيما يتعلق برصد حالته وتقييمها و

ومنحه تعليم عام )حكومي( مجاني الئق7 يجب على الوكالة أن تستجيب دون أي تأخير  التعليمي

 أيال ضرورة له إلى طلبك معاينة السجالت قبل أي اجتماع يتعلق ببرنامج التعليم الفردي أو 

 يوماً على طلبك المعاينة7 35، وفي حال مرور أكثر من قانونيةجلسة استماع 

 

 يتضمن الحق في معاينة السجالت التعليمية ومراجعتها، بموجب هذا القسم من الدليل، الحق في: 

الحصول على رد من وكالة التعليم المحلية على طلبك المقدم ألسباب معقولة من أجل  07

 الحصول على شرح وتفسير للسجالت 

 أن يقوم من يمثلك بمعاينة السجالت ومراجعتها 37

كالة التعليم المحلية نسخاً من السجالت، إن تعذر عليك بشكل فعلي المطالبة بأن تتيح و 27

 معاينتها ومراجعتها، ما لم تحصل بالفعل على هذه النسخ

يجوز لوكالة التعليم المحلية أن تعتبرك صاحب الصالحية لمعاينة ومراجعة السجالت الخاصة 

 تنظمنين الوالية واجبة النفاذ التي بطفلك ما لم يتم إبالغها بأنك ال تملك هذه الصالحية بموجب قوا

 مثل قضايا الوصاية واالنفصال والطالق7 أموراً 

 



 

 التعليمية سجل الوصول إلى السجالت

ينوط بكل وكالة تعليم محلية االحتفاظ بسجل باألطراف التي تحصل على حق الوصول إلى 

األمر  المكفول لوليالسجالت التعليمية التي يتم جمعها أو حفظها أو استغاللها )فيما عدا الحق 

الطرف  إسملوصول إلى هذه السجالت(، بما في ذلك باوالموظفين التابعين للوكالة المُصرح لهم 

تصريح التاريخ الذي تم فيه منحه حق الوصول إلى السجالت التعليمية والغرض من منحه وال

 باستغالل هذه السجالت7

 

 السجالت الخاصة بأكثر من طفل واحد

في حال إن كان أي سجل تعليمي يتضمن معلومات عن أكثر من طالب واحد، يحق لولي )أولياء( 

إخطاره بهذه المعلومة على يجب أو  بهمت الخاصة هؤالء الطالب معاينة ومراجعة المعلوما أمر

 وجه الخصوص7

 

 نوع المعلومات ومكانها

، يجب أن تزودك وكالة التعليم المحلية بقائمة بأنواع وأماكن السجالت التعليمية منك بناًء على طلب

 التي تقوم الوكالة بجمعها أو حفظها أو استغاللها

 

 الرسوم

أن تفرض رسوماً مقابل منحها نسخ من السجالت التعليمية، والتي يتم يجوز لوكالة التعليم المحلية 

لم تمنعك هذه الرسوم من القيام بشكل فّعال بممارسة حقك في معاينة  مالك،  خصيصاً  صنعها

البحث عن معلومات أو وكالة التعليم المحلية فرض أية رسوم مقابل جعتها7 ال يجوز لالسجالت ومرا

 استردادها7

 

 السجالت بناًء على طلب ولي األمرتعديل  

إن رأيت أن المعلومات الواردة في السجالت التعليمية التي تم جمعها أو حفظها أو استغاللها غير 

دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو تخل بحقوق طفلك، يمكنك مطالبة وكالة التعليم المحلية 

 أن تقوم بتغييرها7 بالتي تحتفظ بهذه المعلومات 



خالل مدة  لطلبكتعين على وكالة التعليم المحلية أن تقرر ما إذا كان تغيير المعلومات يتم طبقاً ي

 زمنية معقولة عقب استقبال الطلب7

في حال رفض وكالة التعليم المحلية تغيير المعلومات بناًء على طلبك، يجب عليها إبالغك برفضها 

ا هو منصوص عليه في القانون المعني بتعليم وإخبارك بحقك في المطالبة بعقد جلسة استماع كم

 األشخاص ذوي اإلعاقات والقانون المعني بالحقوق التعليمية وخصوصية العائالت7

  

 الموافقة

طراف أخرى شخص صاحبها ألقتك قبل الكشف عن معلومات كاشفة عن يجب الحصول على مواف

بوكالة التعليم المحلية، ما لم تكن المعلومات متضمنة في السجالت التعليمية  غير الموظفين العاملين

وقام ولي األمر بموجب القانون المعني بالحقوق التعليمية وخصوصية العائالت بالموافقة على 

 كشفها7

إن موافقتك غير ضرورية قبل إصدار معلومات كاشفة عن شخص صاحبها لموظفين عاملين 

 لمحلية بغرض الوفاء بأحد متطلبات القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات7 بوكالة التعليم ا

الذي بلغ التعليم الخاص  خدمات يجب الحصول على موافقتك أو موافقة الطفل ذي األحقية في تلقي

سن الرشد بموجب قانون الوالية، وذلك قبل إصدار معلومات كاشفة عن شخص صاحبها لموظفي 

 م المحلية التي تقوم بتوفير خدمات التأقلم أو سداد مصاريفها7وكالة التعلي

أو سوف يلتحق بمدرسة خاصة ال يقع مكانها في دائرة وكالة التعليم المحلية  ملتحقاً إذا كان طفلك 

يجب الحصول على موافقتك قبل تبادل معلومات كاشفة عن شخص طفلك فالتي يتبعها محل سكنك، 

كالة التعليم المحلية التي تقع في دائرتها مدرسة طفلك والموظفين التابعين بين الموظفين التابعين لو

 لوكالة التعليم المحلية التي يتبعها محل سكنك7 

 

 إجراءات الحماية 

يتعين على كل وكالة تعليم محلية حماية سرية المعلومات الكاشفة عن شخص أصحابها عند جمعها 

 /محوهاوتخزينها والكشف عنها وإتالفها

يجب أن يتولى موظف واحد بكل وكالة تعليم محلية مسؤولية ضمان سرية أية معلومات كاشفة عن  

 شخص أصحابها7 

يجب أن يتلقى جميع األشخاص الذين يتولون جمع أو استغالل المعلومات الكاشفة عن أشخاص 

يتعلق بالخصوصية أصحابها تدريباً أو تعليمات بشأن السياسات واإلجراءات المتبعة في الوالية فيما 



وسرية المعلومات بموجب القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات والقانون المعني بالحقوق 

 خصوصية العائالت7 التعليمية و

يتعين على كل وكالة تعليم خاص، من أجل إجراءات التفتيش العام،  الحفاظ على قائمة محدثة 

بأسماء ومناصب موظفي الوكالة الذين يستطيعون الوصول إلى معلومات كاشفة عن شخص 

 صاحبها7 

 

 المعلومات/ محو إتالف

كالة التعليم المحلية التي تتبعها أن تقوم بإخطارك حينما تنتهي حاجتها إلى المعلومات و يتعين على

من أجل توفير الخدمات  سبق جمعها أو حفظها أو استغاللهاالكاشفة عن شخص صاحبها والتي 

 التعليمية لطفلك7

ن البيانات المعلومات بناًء على طلبك، إال أنه يجوز االحتفاظ بنسخة دائمة م /محوويجب إتالف

الخاصة بإسم طفلك وعنوانه ورقم الهاتف ودرجاته الدراسية وسجل الحضور والغياب والصفوف 

التي حضرها والمستويات الدراسية التي استكملها الطالب واألعوام التي أنهاها دون تحديد فترة 

 زمنية لذلك7 

 

 عليميةفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في السجالت التإجراءات االستماع 

يجب على وكالة التعليم المحلية، بناًء على طلبك، أن تمنحك فرصة المشاركة في جلسة استماع من 

المعلومات الواردة في السجالت التعليمية الخاصة بطفلك للتأكد من أنها ال تفتقر  الطعن علىأجل 

 وق الطفل7 إلى الدقة أو أنها غير مضللة أو ال تنتهك بأي شكل من األشكال خصوصية أو حق

المعلومات الواردة في السجالت التعليمية وفقاً  بالطعن علىيجب إجراء جلسة االستماع المعنية 

 لإلجراءات المتبعة في هذا الصدد بموجب القانون المعني بالحقوق التعليمية وخصوصية العائالت7 

 

 نتيجة االستماع

في حال أن قررت الوكالة أو المؤسسة التعليمية المختصة، كنتيجة لجلسة االستماع التي تم عقدها، 

غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك بأي شكل من األشكال حقوق الطالب في  الطعنأن المعلومات محل 

 كج وإخطارالتمتع بالخصوصية، فيتعين عليها القيام بتعديل السجالت وفقاً لما توصلت إليه من نتائ

 بهذه التعديالت7 كتابًة 

قررت وكالة التعليم المحلية، كنتيجة لجلسة االستماع التي تم عقدها، أن المعلومات محل  إنفي حال 



من األشكال خصوصية طفلك أو  شكل ال تفتقر إلى الدقة أو أنها غير مضللة أو ال تنتهك بأي الطعن

بيان إلى سجالت طفلك التعليمية يحمل تعليقاً بشأن حقوقه، فيتعين عليها إخطارك بحقك في إضافة 

سباب رفضك لقرارات وكالة التعليم المحلية في شرحاً ألالمعلومات الواردة في هذه السجالت أو 

 هذا الصدد7 

 الذي تقوم بإضافته إلى سجالت طفلك:  الشرحيجب أن يخضع هذا 

ك طالما أن السجالت أو للحفظ بواسطة وكالة التعليم المحلية كجزء من سجالت طفل 07

 منها تخضع للحفظ بواسطة الوكالة الطعناألجزاء محل 

قامت وكالة التعليم المحلية بالكشف عن الجزء محل النزاع من سجالت طفلك  إنفي حال  37

ألي طرف آخر، يجب عليها أيضاً أن تقوم بالكشف عن الشرح الذي قمت بإضافته إلى 

 السجالت لهذا الطرف7

 

 النزاعاتالشكاوى وحل 

 معلومات عامة

أحياناً قد تضطر إلى االختالف مع وكالة التعليم المحلية بشأن التعليم الخاص الذي يتلقاه طفلك7 لذا 

قامت إدارة التعليم بوالية لويزيانا بوضع آلية لحل النزاعات من أجل حل الخالفات بشأن رصد 

أو مستوى الخدمات التي تتوفر له أو  إعاقة طفلك أو أحقيته في تلقي تعليم خاص أو تقييم حالته

تزويده بتعليم عام )حكومي( مجاني الئق أو سداد مصاريف الخدمات التي حصلت عليها )راجع 

 جدول المقارنة الخاص بحل النزاعات الصادر عن إدارة التعليم بوالية لويزيانا( ، 52صفحة رقم 

 

 تيسير برنامج التعليم الفردي

ني بوضع برنامج التعليم الفردي للطالب هو منهج لحل النزاعات بعيداً عن إن تيسير االجتماع المع

إدارة التعليم بوالية لويزيانا7 هذا الخيار متاح إليك ولوكاالت التعليم المحلية عندما الخصومات تتبعه 

شخص مختص بتيسير آلية وضع برنامج التعليم  –تقررون أنه من األفضل وجود شخص حيادي 

حاضر لالجتماع للمساعدة في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبرنامج الخاص بطفلك7 تتم  –الفردي 

في العادة االستعانة بشخص مختص بتيسير آلية وضع برنامج التعليم الفردي الخاص بالطالب عندما 

حتياجات بوكاالت التعليم المحلية صعوبات في التفاهم معاً فيما يتعلق با والعاملونيجد أولياء األمور 

 الطالب7 

يقوم الشخص المختص بتيسير آلية وضع برنامج التعليم الفردي للطالب بالمساهمة في خلق بيئة 

7 وال يقوم الشخص المختص بتيسير وضع وضع مسودة للبرنامج فيويساعد  جيدمالئمة لتواصل 



 ارات7 قرارات، حيث يقتصر عمله على تيسير عملية النقاش واتخاذ القر بإصدارالبرنامج 

يجوز لولي األمر أو وكالة التعليم المحلية طلب اللجوء إلى تيسير آلية وضع برنامج التعليم الفردي 

يتعين على الطرفّين االتفاق معاً على الخاص بالطالب، إال أنه وألن هذه اآللية هي أمر تطوعي، 

ذه اآللية عبر تقديم طلب ه تفعيل7 ويمكن هذا البرنامجالمشاركة في اجتماع معني بتيسير آلية وضع 

إدارة التعليم بوالية لويزيانا7 يتم توفير هذه الخدمة مجاناً دون تكلفة إلى القسم القانوني ب بهذا الشأن

على الموقع الخاص  المتوفراالستعانة بالنموذج  يمكنكعليك أو على وكالة التعليم المحلية7 كما 

 تعليم الفردي7 باإلدارة للمطالبة بتيسير آلية وضع برنامج ال

 

 الوساطة 

الوساطة متاحة لحل الخالفات التي تنشأ بينك وبين وكالة التعليم المحلية فيما يتعلق برصد احتياجات 

أو ما يتلقاه من خدمات أو تزويده بتعليم عام )حكومي(  محله التعليميطفلك أو تقييمه أو تحديد 

ت التي تنشأ بينك وبين وكالة التعليم المحلية مجاني الئق7 والوساطة هي طريقة للنقاش وحل الخالفا

        إن بمساعدة شخص ثالث محايد سبق أن تلقى التدريب على األساليب الفعالة لحل النزاعات7 

الوساطة هي آلية تطوعية، ويتعين عليك ووكالة التعليم المحلية الموافقة على المشاركة فيها من أجل 

يتم تحديد مواعيد جلسات الوساطة في أوقات وأماكن مناسبة لألطراف وعقد جلسة وساطة بينكما7 

 محل النزاع7 

ال يقوم الوسيط بصنع أية قرارات، لكن عمله يقتصر على تيسير عملية النقاش واتخاذ القرارات7 

تظل المناقشات التي تتم خالل جلسات الوساطة سرية وال يجوز استغاللها كدليل إثبات في أية 

مدنية الحقة7 في حال أن نتجت آلية الوساطة عن اتفاق كامل أو  دعاوىأو  قانونيةماع جلسات است

جزئي، سوف يقوم الوسيط واألطراف المشاركة بإعداد اتفاق مكتوب تقوم أنت وممثل وكالة التعليم 

ى عليها، سوف يؤكد اتفاق الوساطة عل ماالمحلية بالتوقيع عليه7 إضافة إلى شرح األمور التي اتفقت

ال يجوز استغاللها كدليل أنه أن جميع المناقشات التي تمت خالل جلسات الوساطة تتمتع بالسرية و

، لكالكمامدنية الحقة7 ويصبح االتفاق الموقع ملزماً  دعاوىأو  قانونيةإثبات في أية جلسات استماع 

 لمحلية وواجب النفاذ أمام القضاء7أنت ووكالة التعليم ا

أو التحقيق في  قانونيةساطة قبل أو أثناء أو بعد المطالبة بعقد جلسة استماع يمكنك المطالبة بالو

أو التحقيق في الشكاوى أو  قانونيةعقد جلسة استماع  7 لن تحول المطالبة بالوساطة دونالشكاوى

من حقوقك األخرى بموجب القانون المعني بتعليم  على أيالوساطة  تؤثرتؤخرهما، كما لن 

 عاقات أو قوانين الوالية ذات الصلة7 األشخاص ذوي اإل

 

 المطالبة بالوساطة



حتى يمكنك الشروع في عملية الوساطة، يتعين عليك التقدم بطلب للوساطة إلى القسم القانوني  

( أو إرسال 335)2332573التابع إلدارة التعليم بوالية لويزيانا، حيث يمكنك االتصال بالرقم 

( أو إرسال إخطار كتابي إلى إدارة التعليم 335)2330017إخطار كتابي عبر الفاكس إلى الرقم 

، الُمرَسل إليه: 1163-71813، باتون روج، لويزيانا 13163بوالية لويزيانا على صندوق بريد 

القسم القانوني، كما يمكنك العثور على نموذج طلب الوساطة على الموقع الخاص باإلدارة: 

www.louisanabelieves.com7 

سوف يقوم القسم القانوني بتعيين وسيط والذي سوف يقوم بدوره باالتصال بك ووكالة التعليم 

الذين  تضم الوسطاءالمحلية لتحديد ميعاد لالجتماع في مكان مناسب7 ويحتفظ القسم القانوني بقائمة 

الخاص  تلقوا التدريب والمؤهلين والملمين بالقوانين واللوائح المعنية بتوفير خدمات التعليم

 ذات الصلة7 ويتم تعيين الوسطاء بالتناوب7 األخرى والخدمات 

ليم المحلية أو غيرها من الوكاالت ال يحق ألي موظف بإدارة التعليم بوالية لويزيانا أو وكالة التع

التي تقوم بتوفير خدمات التعليم الخاص، القيام بدور الوسيط7 وال يعد الوسيط موظفاً فقط  الحكومية

تلقى أجراً عن قيامه بهذه الخدمة7 ال يجب أن يكون الوسيط طرفاً شخصياً أو مهنياً في أي ألنه ي

هذا وتتحمل إدارة التعليم بوالية لويزيانا ما يترتب عن عملية الوساطة من تعارض للمصالح7 

 تكاليف7 

شخاص يجوز لوكالة التعليم المحلية اتباع إجراءات من أجل منحك فرصة االجتماع مع أحد األ

العاملين في مركز خاص بتدريب أولياء األمور أو جهة بديلة مختصة في حل النزاعات، في الوقت 

والمكان المناسبّين، وذلك لمناقشة فوائد عملية الوساطة حينما تختار عدم المشاركة في أية وساطة 

و إبطال حقك في أ للمماطلةمع وكالة التعليم المحلية7 إال أنه ال يجوز استغالل هذه اإلجراءات 

االستعانة بخيارات أخرى لحل النزاعات في حال رفضك المشاركة في هذا االجتماع7 هذا وتتولى 

 إدارة التعليم بوالية لويزيانا سداد تكاليف هذه االجتماعات7 

 

 الشكاوى غير الرسمية

ال ألي شكاوى  تتبع إدارة التعليم بوالية لويزيانا سياسة تقوم على تشجيع ودعم الحل السريع والفعَّ

إن تطبيق آلية الحل المبكر بواسطة كل مقاطعة مدرسية تقوم على النمط بأقل خصومة ممكنة7 

من أجل التقليدي الذي يجمع بين أولياء األمور والمقاطعات المدرسية حيث يعملون بشكل تعاوني 

تلبية االحتياجات التعليمية ب فيما يتعلقالصالح التعليمي لطفلك في سبيل إنجاز األهداف المشتركة 

 للطالب ذوي اإلعاقات7 

تعد ألية الشكوى غير الرسمية بمثابة فرصة لمحاولة حل النزاعات قبل ممارسة إدارة التعليم بوالية 

دعاءات التي تتهم وكالة التعليم المحلية بانتهاك اإل في لويزيانا الختصاصها اإلشرافي عند النظر

 أحد متطلبات القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات7 
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يوماً من تلقيها إياها7  05الشكاوى غير الرسمية خالل  في يجب أن تنظر وكالة التعليم المحلية

لحل المبكر لدى وكالة لية اآل الشخص الممثليجوز توجيه الشكاوى غير الرسمية مباشرة إلى و

لغة اإلشارة بالنسبة بالتعليم المحلية سواء شخصياً أو عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو 

 لألشخاص فاقدي حاسة السمع7 

بعد المشاركة في آلية الشكوى غير الرسمية، يجوز لك ووكالة التعليم المحلية توقيع اتفاق بالحل أو  

اتفاق بشأن مد مهلة حل النزاع7 إن لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يصدر طلب بالمد، يجب أن 

ره إدارة التعليم يزودك الشخص الممثل آللية الحل المبكر لدى وكالة التعليم المحلية بالشرح الذي توف

يجوز لك، في أي وقت وبوالية لويزيانا لما تتيحه من خيارات في حل النزاعات في هذا الصدد7 

خالل آلية الحل المبكر، اللجوء إلى خيارات حل النزاعات األخرى التي توفرها إدارة التعليم بوالية 

 لويزيانا7 

 

 الشكاوى الرسمية

ات تم وضعها بموجب االختصاص اإلشرافي إلدارة التعليم الشكاوى اإلدارية الرسمية هي إجراء

بوالية لويزيانا من أجل النظر في اإلدعاءات التي تتهم وكالة التعليم المحلية بانتهاك أحد متطلبات 

القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات7 ويجوز لولي األمر أو الطالب البالغ أو لفرد أو 

وبة وموقعة إلى إدارة التعليم بوالية لويزيانا عبر البريد األمريكي أو مؤسسة أن ترسل شكوى مكت

 فاقدي حاسة السمع7 لألشخاص بالنسبةالفاكس أو البريد اإللكتروني أو بلغة اإلشارة 

يتعين على الطرف الذي يقوم برفع الشكوى أن يرسل نسخة منها إلى وكالة التعليم المحلية أو 

لى خدمة الطالب في نفس الوقت الذي يقوم فيه هذا الطرف برفع شكواه التي تتو الحكوميةالوكالة 

يجب أن تكون الشكاوى الرسمية مكتوبة وموقعة وأن تدعي وإلى إدارة التعليم بوالية لويزيانا7 

 حدث خالل ما ال يزيد عن عام واحد قبل تاريخ استالم الشكوى7انتهاكاً 

تشكل خالفاً بينهم بشكل غير ما لم يسبق لألطراف المعنية محاولة إيجاد حل لنفس القضايا التي 

فرصة المشاركة في جهود محلية للحل قبل  المشتكييتعين على وكالة التعليم المحلية منح رسمي، 

 المدةانقضاء قيام إدارة التعليم بوالية لويزيانا بالتحقيق في اإلدعاءات التي تحملها الشكوى7 فور 

الزمنية المحددة آللية الحل المبكر، تخضع الشكوى للمراجعة ويتم إخطار وكالة التعليم المحلية بذلك 

 ومطالبتها بتوفير معلومات محددة7 

اإلدعاءات  مناقشةسوف تمنح إدارة التعليم بوالية لويزيانا الفرصة لوكالة التعليم المحلية من أجل 

7 كما يتم منح الطرف الذي تقدم بالشكوى الفرصة أيضاً بحلهام مقترح تقديالواردة في الشكوى و

لتوفير معلومات إضافية خالل عملية التحقيق7 وتبعاً لطبيعة الشكوى المقدمة، يجوز إلدارة التعليم 

بوالية لويزيانا إجراء زيارة إلى وكالة التعليم المحلية7 وتخضع جميع المعلومات ذات الصلة 

قرار بشأن ما إذا كانت وكالة التعليم المحلية قد قامت بانتهاك أحد متطلبات  للمراجعة ويصدر



 7 من عدمه التشريعات أو اللوائح أو المعايير الفدرالية أو الصادرة عن الوالية

لفترة يوماً من انقضاء ا 35يوماً بعد استقبال الشكوى أو  61تتخذ إدارة التعليم بوالية لويزيانا مهلة 

المعنية باإلدعاءات الواردة في كي تصدر قراراً مكتوباً لكافة األطراف  ية الحل المبكرالزمنية آلل

الشكوى7 يجوز مد المهلة الالزمة الستكمال التحقيق في الشكوى وإصدار قرار مكتوب بشأنها من 

أو بموافقة أطراف النزاع لمنحهم وقت إضافي من أجل المشاركة في جهود   يسير األوضاعأجل ت

 اطة أو غيرها من جهود الحل المحلية7 للوس

بوضع نماذج لمساعدتك على رفع الشكاوى7 وتتوافر هذه النماذج على  بلويزياناقامت إدارة التعليم 

 7 يمكنك عدم اللجوءwww.louisianabelieves.comالموقع اإللكتروني الخاص باإلدارة، وهو 

إلى هذه النماذج لرفع شكوى ما، إال أن طلب التحقيق في الشكاوى يجب أن يتضمن جميع 

 7   وفقاً للقانون المطلوبةالمعلومات 

 

 جلسات االستماع القانونية

القضائية التي يتم خاللها تقديم أدلة  اإلجراءاتجلسة االستماع القانونية هو إجراء رسمي يشبه 

إلى موظف مستقل مختص بإجراءات االستماع القانونية من أجل حل النزاعات التي تنشأ إثبات 

بينك وبين وكالة التعليم المحلية فيما يتعلق برصد إعاقة طفلك أو تقييمها أو إثبات أحقيته في 

أو الخدمات التي يتلقاها أو سداد تكاليف الخدمات التي  محله التعليميالحصول على تعليم خاص أو 

حصلت عليها على نحو خاص7 يجوز لك أو لمحاميك، بصفتيكما ممثلّين للطفل، أو وكالة التعليم 

 المحلية المطالبة بعقد جلسة استماع قانونية فيما يتعلق بالطالب ذي اإلعاقة7 

 

 إجراءات المطالبة بعقد جلسة استماع قانونية

ك توقيع طلب مكتوب وإرساله بكافة حتى يمكنك المطالبة بعقد جلسة استماع قانونية، يتعين علي

، 13163المعلومات المطلوبة إلى القسم القانوني بإدارة التعليم بوالية لويزيانا على صندوق بريد 

، كما يجب إرساله إلى وكالة التعليم المحلية7 يجب أن 1163 – 71813باتون روج، لويزيانا

لطالب وعنوانه )إن كان مختلفاً(، وإسم وعنوانك ورقم الهاتف وإسم ا إسمكيتضمن الطلب المكتوب 

في حال إن  كالة التعليم التي يتبعها الطالبالتي ترفع شكواك ضدها، وو ةوكالة التعليم المحلي

وبيان بأسباب المطالبة بعقد جلسة استماع قانونية، بما  ،اختلفت عن الوكالة التي يتبعها محل سكنك

ذات الصلة بهذه  التي صادفتها مع وكالة التعليم المحلية وبيان بالحقائق المشكلةفي ذلك وصف 

ذج طلب عقد جلسة استماع حل المشكلة حسب معرفتك7 تمكنك االستعانة بنموالمشكلة ومقترح ب

7 ال يمكنك الحصول والمتوفر على الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة التعليم بوالية لويزياناقانونية 

ماع قانونية ما لم يتسق الطلب المكتوب الذي تتقدم به مع جميع المتطلبات السابق على جلسة است
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 ذكرها7 

يجب تقديم طلب عقد جلسة االستماع القانونية خالل عام واحد من التاريخ الذي علمت فيه أو من 

ة الزمنية المفترض معرفتك فيه بالفعل محل التنازع مع وكالة التعليم المحلية7 وال ُتطبَّق هذه المهل

في حال منعك من المطالبة بعقد جلسة االستماع ألن وكالة التعليم المحلية زعمت أنها قامت بحل 

بموجب القانون  تمنحك إياها، أو أخفت عنك معلومات مهمة كانت مطالبة بأن النزاعالمشكلة محل 

 المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات7 

 

 الخدمات القانونية

نك، يجب أن تزودك وكالة التعليم المحلية  بمعلومات عن الخدمات القانونية بناًء على طلب م

وغيرها من الخدمات ذات الصلة، المجانية أو منخفضة التكلفة في منطقتك  في حال قيامك أنت أو 

 بتقديم طلب لعقد جلسة استماع قانونية7 وكالة التعليم المحلية 

 

 اكتمال الطلب بعقد جلسة استماع قانونية

إذا كانت وكالة التعليم المحلية ترى أن خطابك المرسل للمطالبة بعقد جلسة استماع قانونية ال 

يتضمن كافة المعلومات الالزمة السابق ذكرها، يجوز لها أن ترسل إليك والموظف المختص 

في حال نية وبإجراءات االستماع خطاباً يوضح أن طلبك ال يتسق مع المتطلبات المنظمة لألمر7 

يوماً من استقبالها الطلب الذي  05الخطاب خالل  ا، فيجب عليها إرسال هذالقيام بذلكوكالة ال

تقدمت به من أجل عقد جلسة استماع قانونية7 ومن ثم، يتخذ الموظف المختص بإجراءات االستماع 

حك ( أيام كي يقرر ما إذا كان طلبك مكتمل األركان من عدمه، ويقوم على الفور بمن5مهلة خمسة )

في حال تأييد الموظف 7 في هذا الشأن أنت ووكالة التعليم المحلية إخطار كتابي يوضح قراره

المختص بإجراءات االستماع لرأي وكالة التعليم المحلية، يجب عليك في هذه الحالة إعادة تقديم 

وكالة  تعترضالطلب بعقد جلسة استماع قانونية بما يفي بجميع المتطلبات المنظمة لهذا األمر7 إن لم 

 مستوفياً عقد جلسة استماع قانونية، فهي تعتبره إذاً بالواردة في طلبك  التعليم المحلية على المحتويات

 7 الشروطلجميع 

 

 استجابة وكالة التعليم المحلية لطلب عقد جلسة استماع قانونية

دة بعد استقبالها خالل فترات زمنية محد المحلية االلتزام ببعض المتطلباتينوط بوكالة التعليم 

أيام من تاريخ استقبال  01خالل ففي الطلب الذي تقدمت به من أجل عقد جلسة استماع قانونية7 

 طلبك بعقد جلسة استماع قانونية، يتعين على وكالة التعليم المحلية القيام بأمرّين اثنّين:



 منحك إخطار كتابي بموضوع طلبك عقد جلسة استماع قانونية، يتضمن ما يلي:  07

الذي دفع وكالة التعليم المحلية إلى اقتراح أو رفض اتخاذ اإلجراء/الفعل  السببشرح  7أ 

 الجلسةموضوع 

التي فكر فيها الفريق المختص بوضع برنامج التعليم الفردي وأسباب  الخياراتوصف  7ب 

 رفضها

وكالة التعليم المحلية  تتخذهمي تم أو سجل أو تقرير يأو اختبار تقيكل إجراء وصف  7ج 

 اتمن قرار أصدرتهأساساً لما 

 التي تظن الوكالة أنها متعلقة بمقترحها أو رفضها العواملوصف  7د 

جلسة  بعقدمنحك رد مكتوب يناقش على نحو محدد الموضوعات المذكورة في طلبك  37

 استماع قانونية7

تعليم المحلية غير مطالبة بمنحك هذا اإلخطار الكتابي بعد استقبالها طلبك بعقد إن وكالة الملحوظة: 

 جلسة استماع قانونية في حال أن سبق لها منحك إخطار كتابي مسبق بشأن الموضوع نفسه7 

 

 آلية الحل

، يتعين على وكالة التعليم المحلية الطلب بعقد جلسة استماع قانونيةيوماً من استالم  05خالل 

الدعوة لعقد اجتماع يطلق عليه إسم "اجتماع الحل"7 يجب أن يحضر االجتماع ممثل عن وكالة 

من الفريق المختص بوضع  واألعضاء المعنيون باألمرالتعليم المحلية له صالحية اتخاذ القرارات 

يملكون  الذينووكالة التعليم المحلية،  برنامج التعليم الفردي، كما هو محدد من قبل ولي األمر

معلومات عن الوقائع محل الدعوى في جلسة االستماع القانونية7 ما لم تقم بإحضار محامي إلى هذا 

االجتماع، ال يجوز لوكالة التعليم المحلية إحضار محامي في االجتماع7 سوف تناقش في االجتماع 

ة التعليم المحلية الفرصة لحل القضايا محل الشكوى في الوقائع التي شكلت أساساً لطلبك وتمنح وكال

على استخدام وسائل بديلة لعقد اجتماع الحل )مثل عبر عقد  الوكالةطلبك7 ويمكنك االتفاق مع 

 مؤتمر فيديو أو عقد مؤتمر عبر مكالمة هاتفية(7 

ع القانونية في حال التقدم بطلب عقد جلسة االستما على تاريخيوماً    21مرورتنتهي مهلة الحل بعد 

أسرع في حال  وقتأن فشلت األطراف المعنية في الوصول إلى اتفاق7 قد تنقضي مهلة الحل في 

 أن: 

فشلت األطراف المعنية في الوصول إلى اتفاق وقامت بإخطار الموظف المختص  07

 للتسويةبإجراءات االستماع أنها لم تعد ترغب في الوصول إلى اتفاق 

من التقدم بطلب عقد يوماً  05ن المشاركة في اجتماع الحل خالل أحد األطراف ع تخلف 37

الموظف المختص بإجراءات  يتصرفجلسة االستماع القانونية ويطالب الطرف اآلخر أن 

 االستماع وفقاً للمهلة المحددة لعقد جلسة االستماع القانونية7 



 

 تحرير اتفاق التسوية

في حال التوصل إلى حل للنزاع في االجتماع المعني بالحل، يتعين عليك ووكالة التعليم المحلية 

 الدخول في اتفاق ملزم قانوناً: 

 تقوم بتوقيعه أنت وممثل عن وكالة التعليم المحلية له صالحية إلزام الوكالة بتطبيق االتفاق  07

يكون هذا االتفاق واجب النفاذ أمام أية محكمة مختصة في الوالية )وهي محكمة تابعة  37

النوعية من القضايا( أو أمام محاكم المقاطعات في  همثل هذ بالنظر فيللوالية تختص 

 الواليات المتحدة األمريكية

 

 مهلة مراجعة االتفاق

اجتماع للحل، يجوز ألي من  عقدلية عقب في حال الوصول إلى اتفاق بينك وبين وكالة التعليم المح

( أيام عمل بدءاً من الوقت الذي قمتما فيه بتوقيع 2الطرفّين العدول عن االتفاق خالل ثالثة )

 االتفاق7 

 

 الموظف المستقل المختص بإجراءات االستماع

يتولى موظف مستقل مختص بإجراءات االستماع إدارة جلسة االستماع القانونية7 تحتفظ إدارة 

التعليم بوالية لويزيانا بقائمة تتضمن األشخاص الذين يشتغلون كموظفين مستقلين مختصين 

 ونيعمل نالذي لألشخاصإجراءات االستماع، إلى جانب قائمة بمؤهالت كل منهم7 ال يجوز ب

بإدارة التعليم بوالية لويزيانا أو  موظفين واإجراءات االستماع أن يكونب ينمختص ينقلمست ينكموظف

الرعاية التعليمية للطالب، وال يجوز أن يكونوا أطرافاً في أي وكالة التعليم المحلية المشاركة في 

الجلسة7 عالوًة على أنه  إدارةفي  موضوعيتهمتعارض للمصالح شخصي أو مهني قد يؤثر على 

جب على الموظف المختص بإجراءات االستماع امتالك المعرفة الكافية بالتشريعات واللوائح ي

الصادرة عن الوالية والمنظمة لخدمات التعليم الخاص، باإلضافة إلى "التفسيرات القانونية" التي 

لسة تصدرها المحاكم الفدرالية ومحاكم الوالية، وأن يمتلك أيضاً المعرفة والقدرة على إدارة ج

االستماع وفقاً للممارسة القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن يكون قادراً على إصدار وصياغة 

القرارات وفقاً للممارسة القانونية المتبعة7 إن الشخص الذي يتأهل بأي شكل من األشكال إلدارة 

لوالية فقط ألنه يتلقى ليس موظفاً بوكالة التعليم المحلية أو أية وكالة تابعة ل قانونية جلسة استماع

 أجراً من هذه الوكالة كي يقوم بمهام عمله كموظف مستقل مختص بإجراءات االستماع7 

قبل انعقاد جلسة االستماع، سوف يقوم الموظف المستقل المختص بإجراءات االستماع باالتصال بك 



تماع7 أحد األشياء التي مؤتمر سابق لجلسة االس إقامة ووكالة التعليم المحلية التخاذ ترتيبات بشأن

هو ميعاد انعقاد الجلسة7 وسوف تعقد جلسة االستماع في الوقت  هذا المؤتمرسوف تقررها خالل 

والمكان المناسبّين لك ووكالة التعليم المحلية7 وسوف يفيدك الموظف المستقل المختص بإجراءات 

 من األمور اإلجرائية األخرى7 االستماع بإخطار كتابي يتعلق بوقت ومكان انعقاد الجلسة وغيرها 

 

 موضوع جلسة االستماع القانونية

لن تكون قادراً على إثارة موضوعات في جلسة االستماع لم ترد في الطلب الذي تقدمت به من أجل 

 انعقاد هذه الجلسة، ما لم توافق وكالة التعليم المحلية على إثارة مثل هذه الموضوعات7 

 

 االستماع القانونيةالحقوق المتعلقة بجلسة 

 يحق لك ووكالة التعليم المحلية أن: 

على دراية من مستشار قانوني وأشخاص مدربين تكونا مصحوبّين وتتلقيا النصيحة  07

 بخدمات التعليم الخاص أو مشاكل الطالب ذوي اإلعاقات

 شهود واستجواب وطلب إحضار تقوما بتقديم األدلة ومواجهة 37

( أيام عمل على 5االستماع لم يتم الكشف عنه قبل خمسة )منع تقديم أي دليل في جلسة  27

 من انعقاد الجلسة، وفصل الشهود حتى ال يستمعون إلى شهادة شهود آخرين  األقل

 الحصول على مترجم فوري إن أمكن 37

 بصفتك ولي األمر، يحق لك أن: 

 تقرر ما إذا كان طفلك )موضوع جلسة االستماع( سوف يحضر الجلسة من عدمه   07

 جلسة مغلقةالتقرر فتح الجلسة للجمهور أو أن تكون   37

تحصل على نص حرفي مكتوب أو إلكتروني من إجراءات جلسة االستماع ونسخة كتابية  27

أو إلكترونية من القرار الكتابي الذي أصدره الموظف المستقل المختص بإجراءات 

من استنتاجات  توصلت إليهتداولتها الجلسة وما  االستماع، بما في ذلك تقارير الوقائع التي

 وقرارات وذلك دون أي تكلفة عليك

 

 الكشف عن معلومات إضافية 

قبل انعقاد جلسة االستماع، يحق لك الحصول على نسخة من السجل التعليمي الخاص بطفلك، بما 

بناًء عليها اقتراح أو رفض الفعل الذي كانت المدرسة تم في ذلك جميع االختبارات والتقارير التي 



( أيام عمل على األقل من 5قبل خمسة )أنت ووكالة التعليم المحلية، يجب أن تقوم تنوي القيام به7 

الكشف، كٍل منكما لآلخر، عن التقييمات التي ينوي كل منكما بتاريخ انعقاد جلسة االستماع، 

ى هذه استغاللها في جلسة االستماع وتبادل نسخ من جميع هذه التقييمات والتوصيات القائمة عل

 عن هذه المستندات  حد أقصاه نهاية هذه المهلة7 في حال تخلف الطرفّين عن الكشف خاللالتقييمات 

يجوز للموظف المختص بإجراءات االستماع شطب أدلة اإلثبات المقدمة في في الوقت المناسب، 

الطرفّين  الجلسة7 إذا كان هناك تقييم قائماً ولم يتم استكماله بعد، فمن الضروري إبالغ كال

 والموظف المستقل المختص بإجراءات االستماع باألمر7

 

 للطالب أثناء إجراءات جلسة االستماع المحل التعليمي

 فعل ارتكابهباستثناء الحالة التي يقوم فيها طفلك بانتهاك إحدى قواعد وكالة التعليم المحلية أو 

مل عنوان "اإلجراءات المتبعة عند كما هو مبين في القسم الذي يح يعرضه أو يعرض آخرين لألذى

الراهن خالل أي  محله التعليمي فيإخضاع األطفال ذوي اإلعاقات للتهذيب"، يجب أن يظل الطفل 

على تفق أنت ووكالة التعليم المحلية جلسة استماع قانونية أو إجراءات قضائية أمام المحكمة ما لم ت

جلسة على أمر بقبوله مبدئياً لدى وكالة التعليم تعليمي آخر7  في حال أن اشتملت ال محلنقله إلى 

المحلية المعنية باألمر، يجب أن يودع طفلك بموافقة منك في مدرسة عامة حتى االنتهاء من 

 إجراءات االستماع أو التقاضي7

 

 المهلة الزمنية لجلسة االستماع القانونية

إليك ووكالة  وأن يرسلاالستماع ينوط بالموظف المستقل المختص بإجراءات االستماع إدارة جلسة 

المهلة المحددة لحل الخالف السابق ذكرها7  من إنقضاءيوماً  35خالل  مكتوباً التعليم المحلية قراراً 

 الطرفّين7 أحد يوماً بناًء على طلب  35هذه المهلة أكثر من  مد لهيجوز و

 

 القرارات الصادرة عن جلسة االستماع

يستند قرار جلسة االستماع إلي أساس قوي قائم على تحديد ما إذا كانت المدرسة قد وفرت لطفلك 

تعليم عام )حكومي( مجاني الئق من عدمه7 إذا كان طلبك بعقد جلسة استماع قانونية يتضمن أو 

قر ، يجوز للموظف المختص بإجراءات االستماع أن يبارتكاب انتهاكات إجرائيةيقوم على االتهام 

بعدم حصول طفلك على تعليم عام )حكومي( مجاني الئق فقط إذا ثبت له وقوع انتهاكات إجرائية 

 وأن هذه االنتهاكات قد: 

 أعاقت حق طفلك في الحصول على تعليم عام )حكومي( مجاني الئق 07



أعاقت بشكل كبير فرصتك في المشاركة في آلية صنع القرار فيما يتعلق بتوفير تعليم عام  37

 ( مجاني الئق )حكومي

 حرمت طفلك من فوائد تعليمية 27

كجزء من قراره وأمره، يجوز للموظف المختص بإجراءات االستماع أن يأمر وكالة التعليم المحلية 

 باالمتثال إلى الشروط اإلجرائية الواجب اتباعها7 

 

 الدعاوى المدنية

الصادر عن الموظف المختص بإجراءات االستماع، يحق لك رفع  المكتوبفي حال رفضك القرار 

دعوى مدنية أمام المحكمة التابعة للوالية أو المحكمة الفدرالية7 ويجوز أن تكون لك األحقية في رفع 

دعوى قضائية بموجب قوانين أخرى صادرة عن الوالية أو غيرها من القوانين الفدرالية7 لكن إن 

 إذاً  يتعين عليكفأيضاً القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات،  كنت تسعى إلى حل يكفله

رفع دعواك عبر المطالبة بعقد جلسة استماع قانونية قبل اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أمام 

 المحكمة7 

 في أي دعوى مدنية، تقوم المحكمة بـ: 

 استقبال السجالت الخاصة باإلجراءات اإلدارية  07

 لة إضافية بناًء على طلبك أو طلب وكالة التعليم المحليةاالستماع إلى أد 37

 الفائدة التي تراها مناسبة7  وتحقيقبناًء على الدليل الراجح  حكمهاإصدار  27

 

دعاوى التمتلك محاكم المقاطعات في الواليات المتحدة األمريكية سلطة إصدار األحكام بشأن 

اص ذوي اإلعاقات دون النظر إلى المبلغ محل بموجب الجزء )ب( من القانون المعني بتعليم األشخ

 النزاع7 

ما يقيد أو يحد من الحقوق واإلجراءات  اإلعاقاتال يوجد في القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي 

األمريكية أو القانون المعني بالمواطنين  المتحدةبموجب دستور الواليات  المكفولة والتعويضات

)البند  0172التأهيل لعام  قانون إعادةالعنوان الخامس من أو  0111األمريكيين ذوي اإلعاقات لعام 

( أو غيرها من القوانين الفدرالية التي تنص على حماية حقوق الطالب ذوي اإلعاقات، فيما 513

مدنية بموجب هذه القوانين بحثاً عن تعويض هو أيضاً عدا أنه قبل البدء في إجراءات رفع دعوى 

إجراءات عقد جلسة  استنفاذأوالً متوفر وفقاً للقانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات، يجب 

يتعين إتمامه إذا كان الطرف صاحب وف المذكورة أعاله بالحد الذي كان س االستماع القانونية

القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات7 مما يعني أنه الدعوى قد رفعها بموجب متطلبات 

وفقاً للقانون  المتوفرةتتداخل مع التعويضات  يجوز لك الحصول على تعويضات وفقاً لقوانين أخرى



المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات، ولكن بوجه عام كي يتسنى لك الحصول على تعويض وفقاً 

الحلول اإلدارية المتاحة وفقاً للقانون المعني بتعليم  تستنفذعليك أوالً أن  لهذه القوانين األخرى، يجب

جلسة  والمطالبة بعقداجتماع الحل حضور و ألشخاص ذوي اإلعاقات )مثل رفع شكوى قانونيةا

 ( قبل اللجوء مباشرة إلى القضاء7قانونيةاستماع 

 

 أتعاب المحاماة

يمثلك خالل  محام محاماة معقولة إذا كان هناك تعاببسداد أ مكتوبقد يحق لك الحصول على قرار 

جلسة االستماع القانونية )بما في ذلك االستئناف والدعوى المدنية الالحقة( في حال صدور الحكم 

في مصلحتك في النهاية7 يجوز لوكالة التعليم المحلية التفاوض معك أو مع محاميك فيما يتعلق 

 ألمر، التفاوض بشأن من جاء الحكم في مصلحته7بالمبلغ المطلوب سداده، وإن تطلب ا

قد تسعى وكالة التعليم المحلية إلى مطالبتك بسداد أتعاب المحاماة إذا كان طلبك بعقد جلسة استماع 

أو كان سبب الدعوى التي قمت فيما بعد برفعها  غير موضوعي أو غير معقول أو دون أساس، أو 

التخاصم بعد أن ثبت بوضوح أن الدعوى غير موضوعية أو غير معقولة أو دون  استمررت فيإن 

أساس7 كما قد تسعى وكالة التعليم المحلية أو إدارة التعليم بوالية لويزيانا إلى مطالبتك بسداد أتعاب 

على  مشروع،قد تم بناًء على غرض غير  االستماع القانونيةالمحاماة إذا كان طلبك عقد جلسة 

تأجيل الدعوى عن غير ضرورة أو رفع تكلفة أو  اإلزعاج والمضايقةالمثال، من أجل سبيل 

 الدعوى بما ال داع له7

بأتعاب المحاماة7 ويجب رفع دعوى فيما يتعلق  متعلقةال تتوفر الوساطة من أجل حل أية خالفات 

نهائي لم يتم  محكيوماً من إصدار  21بأتعاب المحاماة أمام المحكمة الفدرالية المختصة خالل 

السائدة في المجتمع الذي تتم فيه  القيمةاالستئناف بشأنه7 أية أتعاب يتم تعيينها يجب أن تستند إلى 

ال يجوز إضافة مبالغ إضافية أو وإجراءات الدعوى فيما يتسق مع طبيعة وجودة الخدمات المتوفرة7 

المعني بتعليم األشخاص ذوي  رقم لمضاعفة المبلغ عند حساب األتعاب المعينة وفقاً للقانون

 قانون الوالية7  مناإلعاقات المتفرع 

 

 إخضاع األطفال ذوي اإلعاقات للتهذيب داإلجراءات المتبعة عن

 معلومات عامة

الحالي لقيامه بانتهاك مدونة  محله التعليمييجوز للعاملين بالمدرسة نقل أي طالب ذي إعاقة من 

 01لمدة ال تزيد عن  عن الدراسة بديل ومؤقت أو وقفه تعليمي محلسلوكيات الطالب وتحويله إلى 

ذين ال يعانون من أيام دراسية متتالية )إلى الحد الذي يتم به تطبيق هذه البدائل على الطالب ال



أيام دراسية متتالية خالل نفس العام  01مدد إضافية ال تزيد عن إعاقات(، وتحويل الطالب ل

المحل  تغييراً فيهذه التحويالت  تشكلمن سوء السلوك )طالما ال  الدراسي بسبب حوادث منفصلة

 للطالب(7 التعليمي

أيام دراسية تراكمية خالل نفس العام  01الحالي لمدة  محله التعليميإذا تم نقل طالب ذي إعاقة من 

يام الدراسي، يجب على وكالة التعليم المحلية توفير الخدمات التعليمية بالقدر المطلوب خالل األ

 التالية للتحويل7

 

 تحديد حالة بحالة

على أساس حالة بحالة عندما يقومون  للطالب المتفردةيجوز للعاملين بالمدرسة النظر في األوضاع 

، فيما يتسق مع شروط إخضاع الطالب للتهذيب، أمراً مناسباً المحل التعليميبتحديد ما إذا كان تغيير 

 بانتهاك مدونة سلوكيات الطالب7للطالب ذي اإلعاقة الذي يقوم 

 

 سلطة إضافية

أيام دراسية  01التي قد تزيد عن و للطالب المحل التعليميب ما يتعلقبالنسبة للتغييرات التهذيبية في

متتالية، في حال أن كان سلوك الطالب الذي شكل انتهاكاً لمدونة السلوكيات الخاصة بالمدرسة ال 

بالمدرسة تطبيق نفس اإلجراءات التهذيبية على الطالب ذوي ، يجوز للعاملين إعاقتهينشأ عن 

ال يعانون من إعاقات، شريطة  ناإلعاقات بنفس الطريقة والمدة اللتّين تسريان على الطالب الذي

ذات الصلة المطلوب توافرها7 ويحدد الفريق  األخرى استمرار جميع الخدمات التعليمية والخدمات

هذه  مثلب لتزويدهالبديل والمؤقت  المحل التعليميالفردي للطالب المختص بوضع برنامج التعليم 

 الخدمات7

 

 الخدمات

 محله التعليمييجب توفيرها للطالب ذي اإلعاقة الذي تم نقله من  التيمن الممكن تقديم الخدمات 

 بديل ومؤقت7 تعليميإلى محل الحالي 

من  مللطالب ذوي اإلعاقات الذين تم نقلهإن وكالة التعليم المحلية مطالبة فقط بتوفير الخدمات 

أيام متتالية أو أقل في نفس العام الدراسي، إذا كانت هذه الوكالة تقوم بتقديم  01التعليمي لمدة  محلهم

 على نحو مشابه7 مدون إعاقات تم نقله لطالبخدمات تعليمية 

ي نفس العام الدراسي وفي حال أيام متتالية ف 01لمدة  محله التعليميبعد نقل الطالب ذي اإلعاقة من 



الطالب  محلأيام دراسية متتالية أو أقل، وال يشكل النقل تغييراً في  01أن كان النقل الحالي لمدة 

التعليمي، ينوط بالعاملين في المدرسة، بالتشاور مع معلم واحد على األقل من معلمي الطالب، تحديد 

لب من االستمرار في المشاركة في المناهج التعليمية القدر الذي يجب توفير الخدمات به لتمكين الطا

آخر، والتقدم نحو األهداف المحددة في برنامج التعليم الفردي  محلالعامة، حتى وإن تم ذلك في 

 الخاص بالطالب7

للطالب، يقوم الفريق المختص بوضع برنامج  المحل التعليميفي حال أن كان النقل يشكل تغييراً في 

من االستمرار في المشاركة في  لخدمات المالئمة والكافية لتمكينهللطالب بتحديد ا التعليم الفردي

آخر، والتقدم نحو األهداف المحددة في  محل تعليميالمناهج التعليمية العامة، حتى وإن تم ذلك في 

 البرنامج التعليمي الخاص به7

 

 تحديد أسباب سوء السلوك

للطالب ذي اإلعاقة بسبب قيامه  المحل التعليميقرار بشأن تغيير  إصدارأيام دراسية من  01خالل 

بانتهاك مدونة سلوكيات الطالب، ينوط بك ووكالة التعليم المحلية واألعضاء المعنيين من الفريق 

المختص بوضع برنامج التعليم الفردي للطالب مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في 

 لي: ملف الطالب لتحديد ما ي

 ة بإعاقة الطالب يإذا كان السلوك محل النظر بسبب، أو له صلة مباشرة وأساس 07

إذا جاء هذا السلوك كنتيجة مباشرة إلخفاق وكالة التعليم المحلية في تطبيق برنامج التعليمي  37

 الفردي الخاص بالطالب

مختص بوضع من الفريق ال المعنيونقررت أنت ووكالة التعليم المحلية واألعضاء  إنفي حال 

برنامج التعليم الفردي للطالب بأن أحد هذّين الوضعّين هو ما حدث بالفعل، فيجب اإلقرار بأن 

 إلعاقة الطالب7 السلوك هو عرض  

من الفريق المختص بوضع  المعنيونقررت أنت ووكالة التعليم المحلية واألعضاء  إنفي حال 

ظر جاء كنتيجة مباشرة إلخفاق الوكالة في تطبيق برنامج التعليم الفردي للطالب بأن السلوك محل الن

برنامج التعليم الفردي للطالب، فيجب على الوكالة اتخاذ خطوات فورية من أجل معالجة هذا 

 القصور7

 

 اإلقرار بأن السلوك عرٌض إلعاقة الطالب

عليم إن تحدد أن السلوك هو عرض  إلعاقة  الطالب، يتعين على الفريق المختص بوضع برنامج الت

 الفردي القيام بما يلي: 



إجراء تقييم وظيفي للسلوك، ما لم يسبق لوكالة التعليم المحلية القيام به قبل وقوع السلوك  07

 لتدخل السلوكي ووضع خطة ل للطالب المحل التعليميالذي نتج عنه تغيير في 

خطة للتدخل السلوكي، تجب مراجعة هذه الخطة وتعديلها عند  إذا تم بالفعل وضع 37

 الضرورة لمعالجة السلوك محل النظر 

فيما عدا ما يرد فيما يلي تحت عنوان "أوضاع خاصة"، ينوط بوكالة التعليم المحلية إعادة الطالب 

للطالب  التعليمي المحلالذي سبق نقله منه، ما لم تتفق أنت ووالوكالة على تغيير  محله التعليميإلى 

 كجزء من تعديل خطة التدخل السلوكي7

 

 أوضاع خاصة

يوماً  35بديل ومؤقت لمدة ال تزيد عن  تعليمي محلبالمدرسة نقل الطالب إلى  يجوز للعاملين

 دراسياً بغض النظر عن اعتبار سلوك الطالب عرض إلعاقته من عدمه، إذا كان الطالب: 

أو منشآت تابعة للمدرسة أو أثناء عمل المدرسة، وذلك  يحمل أو يحوز سالحاً في المدرسة 07

 بموجب االختصاص القانوني إلدارة التعليم بوالية لويزيانا أو وكالة التعليم المحلية

عقاقير غير قانونية، أو يقوم ببيع أو المطالبة ببيع مواد تخضع  عن وعييحوز أو يتعاطي  37

ت تابعة للمدرسة أو أثناء عمل المدرسة، نشآ، أثناء تواجده في المدرسة أو في مللرقابة

 ذلك بموجب االختصاص القانوني إلدارة التعليم بوالية لويزيانا أو وكالة التعليم المحليةو

 

 تعريفات

 3و 2و 3و 0أي عقار أو مادة أخرى تم رصدها في الجداول  هو : المادة الخاضعة للرقابة 07

 من القانون المعني بالمواد الخاضعة للرقابة القانونية 5و

مادة خاضعة للرقابة، لكنه ال يشمل المواد التي تتم حيازتها أو  العقار غير القانوني: هي 37

بذلك، ة ومرخص له يتعاطيها بشكل قانوني تحت إشراف شخص مختص بالرعاية الصح

أو تلك التي تتم حيازتها أو تعاطيها تحت إشراف أية سلطة مختصة أخرى بموجب القانون 

 المعني بالمواد الخاضعة للرقابة القانونية أو أي من بنود القانون الفدرالي

لم بدني هي أية إصابة بدنية قد تتسبب في خطر الموت الالحق أو أي أ :إصابة بدنية خطيرة 27

أو خسارة أو عجز ممتد في أحد وظائف أطراف أو أعضاء  د وواضحشديد أو تشويه ممت

 أو ملكات الجسم

الوارد  121يحمل لفظ "سالح" المعنى المستخدم في مصطلح "سالح خطير" في البند رقم  37

 من مدونة القوانين األمريكية 08تحت العنوان رقم 



 

 بالنقل اإلخطار

للطالب  المحل التعليمييشكل تغييراً في  ممافي التاريخ الذي يتم فيه اتخاذ قرار بنقل الطالب 

ذي اإلعاقة بسبب قيامه بانتهاك مدونة سلوكيات الطالب، ينوط بوكالة التعليم المحلية إبالغك 

 بهذا القرار وتزويدك بإخطار بإجراءات الحماية التعليمية المتبعة7

 

 السلطات القضائية المختصة بتطبيق القانون واتخاذ اإلجراءات الالزمةاإلحالة إلى 

ال شيء في هذه اللوائح يحول دون قيام وكالة التعليم المحلية بإبالغ السلطات المختصة عن أية 

 القضائيةاإلعاقة، أو يحول دون تطبيق قانون الوالية وقيام السلطات  ذوجريمة يرتكبها الطالب 

ت الالزمة حيال أشكال الالمسؤولية فيما يتعلق بتطبيق القوانين الفدرالية أو اتخاذ اإلجراءاب

 اإلعاقة7 ذوقوانين الوالية حيال الجرائم التي يتركبها الطالب 

 

 إحالة السجالت

في حال قيام وكالة التعليم المحلية باإلبالغ عن جريمة ارتكبها الطالب ذو اإلعاقة، ينوط 

نسخ من السجالت الخاصة بالتعليم الخاص الذي يتلقاه الطالب  بالوكالة التأكد من إرسال

والسجالت الخاصة بما تم معه من إجراءات تهذيبية إلى السلطات المختصة للنظر فيها والتي 

، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المعني بالحقوق عن الجريمةقامت الوكالة بإبالغها 

 التعليمية وخصوصية العائالت7

 

 نتيجة التحويل التهذيبي للطالب المحل التعليميتغيير 

في األحوال  محله التعليميالحالي تغييراً في  محله التعليمييعد نقل الطالب ذي اإلعاقة من 

 التالية: 

 أيام دراسية متتالية 01تبلغ مدة النقل أو تتجاوز  07

 بمثابة نمط متكرر بسبب: يعتبر مما النقلخضع الطالب لسلسلة من  37

 أيام دراسية متتالية في العام الدراسي الواحد 01مدة سلسلة التحويالت أكثر من  لوغب 7أ 

عمليات سلوك الطالب بقوة مع سلوكه في حوادث سابقة نتجت عنها سلسلة من  تشابه 7ب 

 النقل

إضافية مثل مدة كل نقل ومجمل الوقت الذي استمر نقل الطالب خالله و  عوامل وجود 7ج 



 الزمني بين كل عملية نقل واألخرى التقارب

للطالب قد تحدد على أساس حالة بحالة  المحل التعليميسواء كان نمط النقل الذي يشكل تغييراً في 

عبر وفي حال االعتراض على ذلك، يخضع األمر للمراجعة بواسطة وكالة التعليم المحلية أو ال،  

 7جلسة استماع قانونية وإجراءات قضائية اللجوء إلى

 

 دعاوى االستئناف

لسوء  المسببلطفلك أو اإلقرار بالعرض  المحل التعليميفي حال اعتراضك على أي قرار متعلق ب

 7الصدد في هذاسلوك الطالب، يجوز لك استئناف هذا القرار بطلب عقد جلسة استماع قانونية 

 

 االستماع القانونيةبإجراءات سلطة موظف الوالية المختص 

المنظمة  الشروط يستوفياالستماع القانونية والذي  بإجراءاتالوالية المختص يتعين على موظف 

 لهذا األمر أن يدير جلسة االستماع ويصدر قراراً بشأن موضوع الجلسة7 ويجوز لهذا الموظف:

الذي تم نقله منه إذا قررت جلسة االستماع بأن عملية  محلهأن يعيد الطالب ذي اإلعاقة إلى  07

النقل شكلت انتهاكاً للمتطلبات المنظمة لألمر أو أن سلوك الطالب كان عرضاً لما يعاني 

 منه من إعاقة

آخر مناسب ومؤقت لمدة ال  تعليمي محلللطالب إلى  المحل التعليميأن يأمر بتغيير  37

محله لموظف المختص باالستماع أن بقاء الطالب في يوماً دراسياً، إذا قرر ا 35تتجاوز 

 للطالب نفسه أو لآلخرين وقوع أذىالحالي سوف يتسبب بشكل كبير في  التعليمي

 

كانت وكالة التعليم  إنيوماً إضافية في حال  35يجوز تكرار إجراءات االستماع ومد مدة النقل 

بشكل كبير في وقوع أذى ي سوف يتسبب األصل محله التعليميالمحلية ترى أن إعادة الطالب إلى 

 للطالب أو لآلخرين7

 

حينما تتم المطالبة بعقد جلسة استماع قانونية، ينوط بك أو وكالة التعليم المحلية المعنية بالنزاع 

المنظمة لألمر وفقاً إلجراءات  للمتطلبات مستوفيةالتمتع بفرصة المشاركة في جلسة استماع محايدة 

 ، وذلك على النحو التالي: وحل النزاعات وىنظر الشكااستعجال 

 والتيمستعجلة يتعين على إدارة التعليم بوالية لويزيانا أن ترتب من أجل عقد جلسة استماع  07



7 وينوط بالموظف الجلسةيوماً دراسياً من تاريخ التقدم بطلب عقد  31يجب أن تتم خالل 

أيام دراسية من  01االستماع أن يصدر قراراً في هذا الشأن خالل  بإجراءاتالمختص 

 تاريخ انعقاد الجلسة

ما لم تتفق أنت ووكالة التعليم المحلية كتابًة على تأجيل االجتماع أو توافقان على اللجوء  37

د بطلب عق اإلخطار( أيام من استقبال 7إلى الوساطة، يجب عقد اجتماع للحل خالل سبعة )

ما لم يتم حل المسألة بما يرضي الطرفّين  الجلسةيجوز عقد و7 تماع القانونيةاالسجلسة 

 يوماً من استقبال الطلب بعقد الجلسة7 05خالل 

استبعاد دليل لم يتم الكشف عنه للطرف اآلخر قبل ثالثة بتقضي إدارة التعليم بوالية لويزيانا  27

 رفان على ما يخالف ذلك( أيام عمل من انعقاد جلسة االستماع، ما لم يتفق الط2)

 

 أثناء دعاوى االستئناف المحل التعليمي

حينما تطالب أنت أو وكالة التعليم المحلية بعقد جلسة استماع مستعجلة، يجب أن يظل الطالب في 

 تاريخ انقضاءبديل ومؤقت حتى يصدر قرار الموظف المختص باالستماع أو حتى  تعليمي محل

المهلة الزمنية المحددة، أيهما يحدث أوالً، ما لم تتفق أنت وإدارة التعليم بوالية لويزيانا أو وكالة 

 التعليم المحلية على ما يخالف ذلك7

 

ذات  األخرى والخدمات خدمات التعليم الخاصحماية األطفال الذين لم تثبت بعد أحقيتهم في تلقي 

 الصلة

ذات  األخرى والخدمات خدمات التعليم الخاصفي الحصول على إن لم تتقرر بعد أحقية الطالب 

الصلة ويقوم هذا الطالب بانتهاك مدونة سلوكيات الطالب، لكن وكالة التعليم المحلية كانت على علم 

)كما هو مبين فيما يلي(، قبل أن يأتي الطلب بسلوكه الذي نتج عنه إجراء تهذيبي، بأنه طالب ذو 

 يصر على االستفادة من آليات الحماية الموصوفة في هذا اإلخطار7 إعاقة، يجوز للطالب أن

 

 أسس المعرفة بالشئون التهذيبية

السلوك الذي نتج  ارتكابهيجب اعتبار وكالة التعليم المحلية على دراية بأن الطالب ذو إعاقة، قبل 

 عنه اتخاذ إجراء تهذيبي بشأنه، في األحوال التالية: 

تعليم ال خدمات اوفك كتابة فيما يتعلق بحاجة طفلك إلى تلقيإن كنت قد أعربت عن مخ 07

 على ذات الصلة ووجهتها إلى العاملين المختصين باإلشراف األخرى خاص والخدماتال

 ، أو إلى المعلم الخاص بطفلكوإدارتها الوكالة التعليمية المعنية



خدمات التعليم إن كنت قد طالبت بإجراء تقييم إلثبات أحقية طفلك في الحصول على  37

ذات الصلة بموجب القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي  األخرى والخدمات الخاص

 اإلعاقات

إن كان المعلم الخاص بطفلك أو غيره من العاملين في وكالة التعليم المحلية قد أعربوا عن  27

ة مخاوف معينة فيما يتعلق بنمط ما يصدر عن الطفل من سلوكيات وقاموا بتوجيهها مباشر

 الوكالةالمشرفين على إلى المدير المسؤول عن التعليم الخاص أو غيره من العاملين 

 

 استثناء 

 في األحوال التالية: بإعاقة الطالب  علمال يجوز اعتبار وكالة التعليم المحلية على 

بإجراء تقييم لطفلك أو رفضت تلقيه خدمات التعليم الخاص، أو قمت بملء أنت إن لم تسمح  07

 هذه الخدمات  هرسمي بسحب موافقتك على تلقينموذج 

إن خضع طفلك للتقييم وتقرر أنه ليس طالباً ذي إعاقة بموجب القانون المعني بتعليم  37

 األشخاص ذوي اإلعاقات

 

 الشروط الواجب تطبيقها في حال غياب أساس للمعرفة

في حال أن كانت وكالة التعليم المحلية، قبل اتخاذ إجراءات تهذيبية بشأن الطالب، لم تملك معرفة 

بأن الطلب ذو إعاقة، يجوز للطالب أن يخضع لإلجراءات التهذيبية التي يتم تطبيقها على الطالب 

 اقة7 الذين ال يعانون من إعاقات وصدرت عنهم سلوكيات مشابهة لما ارتكبه الطالب ذو اإلع

تم تقديم طلب بشأن إخضاع الطالب للتقييم أثناء المهلة الزمنية التي يقع فيها الطالب يمع ذلك، إن 

 قيد اإلجراءات التهذيبية، فيجب إجراء هذا التقييم على نحو مستعجل7

الذي حددته السلطات  المحل التعليمي فياستكمال التقييم المطلوب، يظل الطالب  وقتحتى 

في حال اإلقرار بأن والذي قد يتضمن التوقيف أو الطرد دون تلقي خدمات تعليمية7  المدرسية له،

الطالب ذو إعاقة بناًء على المعلومات التي تم استخالصها من التقييم الذي أجرته وكالة التعليم 

تزود طفلك بخدمات التعليم أن المحلية والمعلومات التي قمت بتوفيرها للوكالة، ينوط بالوكالة 

 ذات الصلة وفقاً للقانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات7 األخرى خاص والخدمات ال

 

 

 



 

المتطلبات المنظمة لقيام ولي األمر بناًء على قرار فردي منه بإلحاق الطفل 

 بمدرسة خاصة

 معلومات عامة

إلى يشير مصطلح "الطالب ذوي اإلعاقات الملحقون بمدارس خاصة بواسطة أولياء أمورهم" 

يقوم أولياء أمورهم بإلحاقهم بمدارس خاصة، بما في ذلك المدراس  نالطالب ذوي اإلعاقات الذي

 الدينية أو المرافق التعليمية التي تتفق مع التعريف الخاص بالمدارس األساسية والمدارس الثانوية7 

ة بسداد تكاليف التعليم ال ُيلزم القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات وكالة التعليم المحلي

ذات الصلة،  األخرى التعليم الخاص والخدماتخدمات الذي يتلقاه الطفل ذو اإلعاقة، بما في ذلك 

في مدرسة أو منشأة تعليمية خاصة، في حال قيام الوكالة بتزويد الطفل بتعليم عام )حكومي( مجاني 

ينوط بوكالة التعليم المحلية، التي ه الئق وفضلت أنت إلحاقه بمدرسة أو منشأة تعليمية خاصة7 لكن

تقع المدرسة الخاصة في دائرتها، تضمين الطفل ضمن السكان الذي تتم تلبية احتياجاتهم التعليمية 

بموجب مواد القانون المعني بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقات، وذلك فيما يتعلق باألطفال الذين تم 

 إلحاقهم بواسطة أولياء أمورهم بمدارس خاصة7

 

 سداد مصاريف إلحاق الطالب ذي اإلعاقة بمدرسة الخاصة

في حال أن سبق وتلقى طفلك تعليماً خاصاً والخدمات ذات الصلة بموجب السلطة المخولة لوكالة 

بحضانة خاصة أو مدرسة أساسية أو ثانوية خاصة دون موافقة  هالتعليم المحلية، وفضلت أنت إلحاق

االستماع إلزام  بإجراءاتلية، يجوز للمحكمة أو الموظف المختص أو إحالة من وكالة التعليم المح

بهذه المرافق التعليمية لك، وذلك إن قررت المحكمة  عليم المحلية بسداد تكاليف إلحاق الطفلوكالة الت

أو الموظف المختص باالستماع بأن وكالة التعليم المحلية لم تمنح الطفل تعليم عام )حكومي( مجاني 

في المدرسة  محله التعليميقت المناسب قبل قيامك بإلحاقه بمدرسة خاصة وقضت بأن الئق في الو

الخاصة مناسب له7 يجوز اعتبار إلحاق ولي األمر لطفله بمدرسة خاصة مناسب بواسطة موظف 

االستماع أو المحكمة حتى وإن كان إلحاقه ال يستوفي معايير الوالية التي تسري على الخدمات 

 يرها7التعليمية التي تقوم وكالة التعليم المحلية وإدارة التعليم بوالية لويزيانا بتوف

 

 تحديد تكاليف السداد

 يجوز خفض تكاليف السداد المترتبة عن إلحاق الطفل بمدرسة خاصة أو رفض دفعها في حال أن:



إن لم تقم أنت، في آخر اجتماع قمت بحضوره مع وكالة التعليم المحلية قبل قيامك بنقل  07

الطفل من الوكالة، بإبالغ الفريق المختص بوضع برنامج التعليم الفردي لطفلك برفضك 

الذي اقترحته الوكالة عليك من أجل منح الطفل تعليم عام )حكومي( مجاني  المحل التعليمي

 التعبير عن مخاوفك ونيتك إلحاق الطفل بمدرسة خاصة على نفقة الدولة الئق، بما في ذلك

 مع تتصادفقد  رسمية عطالتأيام عمل على األقل )بما في ذلك أية  01إن لم تقم، قبل  37

أيام عمل( من قيامك بنقل الطفل من وكالة التعليم المحلية، بمنح الوكالة إخطار كتابي يفيدها 

 بهذه المعلومات

بإبالغك بنيتها مك بنقل الطفل من المدرسة العامة، الة التعليم المحلية، قبل قياإن قامت وك 27

 إخضاع الطفل إلى التقييم، لكنك لم تقم بإحضار الطفل إلى هذا التقييم

 بعد قرار المحكمة بأن ما قمت به لم يكن ضرورياً  37

 

 وفيما يتعلق بتكاليف السداد: مع ذلك

دفعها في حال التخلف عن منح إخطار بنيتك نقل ال يجب خفض تكاليف السداد أو رفض  07

 الطفل إلى مدرسة خاصة، وذلك في الحاالت التالية:

 إن قامت وكالة التعليم المحلية بمنعك من توفير هذا اإلخطار 7أ 

 إن لم تتلق إخطاراً بمسؤوليتك عن تقديم اإلخطار المذكور أعاله 7ب 

 ق ضرراً بدنياً بطفلكإن كان االلتزام بالمتطلبات المذكورة أعاله سوف يحل 7ج 

المحكمة أو الموظف المختص  وفقاً لتقديرال يجوز خفض تكاليف السداد أو رفض دفعها،  37

 في حال تخلفك عن تقديم اإلخطار المطلوب، وذلك في الحاالت التالية:باالستماع، 

 إن لم تكن ملماً بالقراءة والكتابة أو ال تستطيع الكتابة باللغة اإلنجليزية 7 أ

 االلتزام بالمتطلبات المذكورة أعاله قد يتسبب في ضرر عاطفي خطير لطفلكإن كان  7 ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جدول المقارنة الخاص بحل النزاعات الصادر عن إدارة التعليم بوالية 

 لويزيانا

 

 استفسارات
تيسير برنامج التعليم 

 الفردي

 

 الوساطة
غير الرسمية/ آلية  الشكوى

 الحل المبكر

الشكوى 

 الرسمية

االستماع جلسة 

 القانونية

من يستطيع تفعيل 
 اآللية؟ 

ولي األمر أو وكالة التعليم 
المحلية أو الوكالة الحكومية 
المختصة، لكنها يجب أن 

تكون تطوعية بالنسبة 
 للطرفّين

ولي األمر أو وكالة 
التعليم المحلية أو الوكالة 

الحكومية المختصة، 
لكنها يجب أن تكون 

 تطوعية بالنسبة للطرفّين 

ولي األمر أو وكالة التعليم 
المحلية أو الوكالة الحكومية 
المختصة، لكنها يجب أن 

تكون تطوعية بالنسبة 
 للطرفّين 

أي شخص أو 
مؤسسة، بما في ذلك 

أشخاص أو 
ت من خارج مؤسسا
 الوالية

ولي األمر أو وكالة التعليم 
المحلية أو الوكالة الحكومية 

 المختصة

ما هي المهلة الزمنية 
 المحددة للتقدم بالطلب؟

عام واحد من الوقت الذي  ال توجد مهلة زمنية محددة ال توجد مهلة زمنية محددة
علم فيه طرف النزاع 
بالمشكلة أو كان من 
 المفترض أن يعلم بها

عام واحد من 
الوقت الذي علم 
فيه طرف النزاع 
بالمشكلة أو كان 
من المفترض أن 

 يعلم بها

عام واحد من تاريخ 
 االنتهاك محل النزاع

ما هي المشاكل التي 
 يمكن حلها؟

محتويات برنامج التعليم 
 الفردي الخاص بالطالب

نفس المشاكل سبب رفع 
شكوى قانونية، بما في 

ذلك األمور التي تطرأ قبل 
 التقدم بشكوى قانونية 

االتهام بوقوع انتهاكات 
للقانون المعني بتعليم 

األشخاص ذوي اإلعاقات 
ولوائح الوالية أو اللوائح 
 الفدرالية المطبقة للقانون

االتهام بوقوع 
انتهاكات للقانون 

المعني بتعليم 
اص ذوي األشخ

اإلعاقات ولوائح 
الوالية أو اللوائح 
الفدرالية المطبقة 

 للقانون

أية مشكلة متعلقة برصد 
محله الطالب أو تقييمه أو 

أو منحه تعليم عام  التعليمي
 )حكومي( مجاني الئق

ما هي المهلة الزمنية 
 المحددة لحل المشاكل؟

يوماً من تاريخ استقبال  15 ال توجد مهلة زمنية محددة ال توجد مهلة زمنية محددة
شكوى غير رسمية ما لم يتم 

مد هذه المهلة بناًء على 
 طلب الطرفّين

يوماً من تاريخ  54
انتهاء المهلة المحددة 
آللية الحل المبكر، ما 
لم يتم مد هذه المهلة 

 لفترة معينة

يوماً من تاريخ انتهاء  54
المهلة المحددة للحل ما لم 
يتم مد هذه المهلة لفترة 

 معينة



الفريق المختص بوضع  من يقوم بحل المشاكل؟
برنامج التعليم الفردي 

للطالب )يتم اتخاذ القرارات 
ال يقوم بإجماع األراء(7 

الشخص الحيادي المختص 
بتيسير وضع البرنامج 

بالمشاركة بأي شكل من 
األشكال في اتخاذ هذه 

 القرارات7

ولي األمر ووكالة التعليم 
المحلية أو الوكالة 
الحكومية المختصة 

مع وسيط7 هذه بالتعاون 
األلية تطوعية ويجب أن 
يوافق طرفا النزاع على 

يتم التوصل  الحل الذي
 إليه7

ولي األمر ووكالة التعليم 
المحلية أو الوكالة الحكومية 
المختصة عبر الوصول إلى 
اتفاق7 إن تعذر الوصول إلى 

اتفاق، يجوز لولي األمر 
التقدم مباشرة بشكوى رسمية 

أو المطالبة بعقد جلسة 
 استماع قانونية7

الشخص التابع إلدارة 
التعليم بالوالية 

والمختص بالتحقيق 
 في الشكاوى

 الموظف المختص باالستماع

 

 معلومات االتصال

 البريد اإللكتروني رقم الهاتف /اللقباالسم
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