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  الضمانات اإلجرائية

  ديالوير ؟في والية  ل في التعليم الخاصاطفحقوق الوالدين وااللما هي الضمانات اإلجرائية 

نظرة عامة على حقوقك التعليمية  االحتياجات الخاصةلألطفال ذوي  بديلينأولياء األمور  واأوصياء قانونيين  واهذه المعلومات كآباء  متوفر لك

بك )إشعار( ، وفقًا لما يقتضيه  الخاص الضمانات اإلجرائيةاشعار هذه المعلومات تمثل ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم الضمانات اإلجرائية. 

توفير التعليم الخاص والخدمات ذات بالتي تحكم  ولوائح الوالية( واللوائح الفيدرالية IDEA) االحتياجات الخاصةقانون تعليم األفراد ذوي 

 (.18الصلة. يتم تقديم هذا اإلشعار أيًضا للطالب الذين يحق لهم الحصول على هذه الحقوق في سن الثامنة عشرة )

 ؟ئيةاإلجرا الضمانات إشعار اعطاءمتى يتم 

 إشعار الضمانات اإلجرائية هذا مرة واحدة على األقل في السنة الدراسية ؛ و: يجب تقديم

 ( في المرة األولى التي يتم فيها إحالة طفلك لتقييم التعليم الخاص ؛1)

 تقييم تعليمي خاص ؛لطفلك  ان يخضع( في أي وقت تطلب فيه 2)

 دراسية ؛السنة ال عن طريق الوالية اثناءواجبة أو شكوى الضمان الحقوق ( في المرة األولى التي تقدم فيها شكوى بشأن 3)

 ؛ ( في كل مرة تطلب فيها نسخة من إشعار الضمانات اإلجرائية4)

 ( في كل اجتماع لفريق التعليم الفردي ؛ و5)

 
 ديالويرفي والية  وزارة التعليم

 االستثنائيين موارد لألطفال

 لاطفاالوالوالدين  لحقوق الضمانات اإلجرائية

 في والية ديالوير في التعليم الخاص

 

 و لوائح الوالية، واللوائح الفيدرالية  االحتياجات الخاصةمن قانون تعليم األفراد ذوي  "ب" وفقًا للجزء

 التعليم الخاصالخاصة ب
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ك في المدرسة )إذا قواعد السلو في مخالفةلتغيير وضع طفلك التعليمي بسبب  1( في أي وقت يتم فيه اتخاذ قرار من قبل المدرسة 6) 

 (.IDEA االحتياجات الخاصةانون تعليم األفراد ذوي وفقا لقكان لطفلك الحق في الحماية التأديبية 

 على:ديالوير في والية  ل في التعليم الخاصاطفحقوق الوالدين وااللالضمانات اإلجرائية  تتوفر ايضا نسخة من
https://www.doe.k12.de.us/rightsandresolution 

 

 

 معلومات عامة 

 (؟IDEA) االحتياجات الخاصةما هو قانون تعليم األفراد ذوي 

هو قانون اتحادي يتطلب من المدارس توفير تعليم عام مناسب مجاني لألطفال ذوي  (IDEA) االحتياجات الخاصةقانون تعليم األفراد ذوي 

ويعني تعليًما خاًصا مصمم خصيًصا لطفلك من خالل برنامج  ((FAPE. يشار إلى التعليم العام المناسب المجاني باسم االحتياجات الخاصة

لتلبية احتياجات طفلك  افردي (FAPE)التعليم العام المناسب المجاني  كونيب أن ، تحت إشراف عام بدون تكلفة. يج (IEP)تعليمي فردي أو 

 قدرات طفلك ، وتوفر تعلًّما كبيًرا لطفلك. بحسب للطالبالفريدة ، وتضفي فائدة ذات مغزى 

 

 التعليم الخاص ؟العامة في شروط الما هي بعض 

حدة على تتم كتابة برنامج التعليم الفردي لطفلك من قبل فريق برنامج التعليم الفردي في اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي الذي يعقد مرة وا

ذلك ،  أولياء األمور كمشاركين. يجب أن يشتمل برنامج التعليم الفردي على بعض األحكام المطلوبة ، بما فيويضم االجتماع األقل في السنة ، 

لخدمات باالسنوية القابلة للقياس ، وبيان على سبيل المثال ال الحصر ، المستوى الحالي لإلنجاز األكاديمي لطفلك وأدائه الوظيفي ، واألهداف 

طفلك به يشارك  الذي لنقائمة من التسهيالت الالزمة للفصول والتقييم ، وشرح مقدار الوقت  وطفلك ،  الدعم الذي يحتاج اليهالمتخصصة و

في فصول التعليم العادية. يجب على المدرسة تقديم تقارير مرحلية منتظمة حول تقدم طفلك نحو تحقيق أهداف برنامج التعليم الفردي. يجب 

ة في المشاركيقوم ب، مما يعني أن طفلك يجب أن يحضر الفصل و (LREما يعرف بـ ) توفير خدمات التعليم الخاص في أقل البيئات تقييًدا ، أو 

قدر اإلمكان ، بالنظر إلى االحتياجات التعليمية لطفلك. بصفتك أحد الوالدين ، يمكنك تقديم أو حجب  االصحاءأنشطة أخرى مع األطفال 

 الموافقة على بعض اإلجراءات قبل أن تتصرف المدرسة.

 

 أين يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة؟

للتحدث عن طفلك وأي  االدارة المدرسيةمعلم طفلك أو  تراسلتعليم طفلك ، من المهم أن تتصل أو  بخصوص ةمعين مخاوفعندما يكون لديك 

مشاكل أو مخاوف لديك. يمكن للموظفين في مدرستك اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بتعليم طفلك وحقوقك والضمانات اإلجرائية. عندما تكون 

 د تحل المشكلة وتساعد في الحفاظ على التواصل المفتوح.لديك مخاوف ، فإن المحادثة مع موظفي المدرسة ق

ديالوير  يمكنك أيًضا االتصال بالمشرف المحلي للتعليم الخاص في المنطقة التعليمية أو المدرسة. مالحظة ، تتوفر لوائح إدارة التعليم في والية

 االلكتروني التالي: التعليم الخاص في الموقعتختص بالتي 

http://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/900/index.shtml 

____________________ 

ر برنامج التعليم الخاص لطفلك ، بما في ذلك المدارس العامة يتم استخدام مصطلح المدرسة خالل هذا اإلشعار لوصف أي وكالة تعليمية عامة مسؤولة عن توفي 1

 .المستأجرة والمناطق التعليمية

 

https://www.doe.k12.de.us/rightsandresolution
http://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/900/index.shtml
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 لمزيد من المعلومات عن خدمات التعليم الخاص يرجى االتصال بـ:

 

 

 يمكنك الحصول على معلومات اضافية اكثر باالتصال بـ:
 

 

 

 ماري آن ميزكافوسكي

 مديرة موارد الطلبة االستثنائيين

 وزارة التعليم في والية ديالوير
401 Federal Street, Suite 2 

Dover, DE 19901 
 (302) 735-4210 هاتف:    
 (302) 739-2388 فاكس:    

maryann.mieczkowski@doe.k12.de.us :البر يد االلكتروني 
 

www.doe.k12.de.us :الموقع االلكتروني 

 

 مركز معلومات االهالي في ديالوير

 مكتب منطقة نيوكاسل

404 Larch Circle Larch 
Cooperate Center 

Wilmington, DE 19804 
(302) 999-7394 هاتف:   
(302) 999-7637 فاكس:   

 
    كنت \مكتب منطقة سوسيكس 
 بالمواعيد فقط

 (888) 547-4412 
 

www.picofdel.org :الموقع االلكتروني 

 

 

 ، (SPARC) شراكة التعليم الخاص من أجل الحل الودي للنزاع
 برنامج حل النزاعات 

 
177 Graham Hall 
 قسم االدارة العامة

 جامعة ديالوير

 Newark, DE 19716 
 (302) 831-8158 هاتف:     
(302) 831-0450 فاكس:    

 
https://www.bidenschool.udel.edu/ipa:الموقع االلكتروني  

mailto:maryann.mieczkowski@doe.k12.de.us
http://www.doe.k12.de.us/
https://www.bidenschool.udel.edu/ipa
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 مشاركة الوالدين في االجتماعات

 التعليمية الخاصة لطفلي؟كيف يتم اتخاذ القرارات بشأن االحتياجات 

 احتياجات خاصةخدمات التعليمية الخاصة في اجتماعات الفريق. بصفتك أحد الوالدين لطفل ذي لليتم اتخاذ القرارات المتعلقة باحتياجات طفلك 

وتحديد ما إذا كان طفلك  طفلك ، وتقييم احتياجات طفلك التعليمية الخاصة ،احتياجات تحديد ل، يحق لك المشاركة في االجتماعات المتعلقة 

 برنامج التعليم الفردي لطفلك ، والتنسيب التعليمي لطفلك. النظر فييحتاج إلى خدمات تعليمية خاصة وتطوير ومراجعة و / أو 

برنامج قانون االحتياجات الخاصة في 

 منطقة نيوكاسل

100 West Tenth Street, Suite 801 
Wilmington, DE 19801 
 (302) 575-0690 هاتف:    

302-575-0696 (TTY/TDD) 
1-800-292-7980 مجاني:    

 
840منطقة كنت:   

Walker Road 

Dover, DE 19904 
302-674-8503 (TTY/TDD) 

800-537-8383 مجاني:    
 

 منطقة ساسيكس: 

Georgetown Professional Park 

20151 Office Circle 
Georgetown, DE 19947 

302-856-3742 (TTY/TDD) 
800-462-7070 مجاني:    

 
Website: http://www.declasi.org/disabilities-law-program/  

 الخدمات القضائية التطوعية في والية ديالوير

 

 منطقة ويلمينجتون

 (302) 478-8680 هاتف:    
 

  منطقة ساسيكس و كنت

(888) 225-0582 هاتف:     

tventresca@dvls.org :البريد االلكتروني  

 
 http://www.dvls.org/ :الموقع االلكتروني  

http://www.declasi.org/disabilities-law-program/
mailto:tventresca@dvls.org
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 ما هو اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي؟

ون بشكل دوري في اجتماعات فريق برنامج التعليم فريق برنامج التعليم الفردي عبارة عن مجموعة من األشخاص المؤهلين الذين يجتمع

 الفردي التخاذ قرارات بشأن برنامج التعليم الفردي لطفلك. يتضمن فريق برنامج التعليم الفردي ما يلي:

 ( والدي الطفل ؛1)

 ( واحد على األقل من معلمي التعليم النظامي لطفلك ؛2)

 فلك ؛( واحد على األقل من معلمي التربية الخاصة لط3)

 ( ممثل للمدرسة يتمتع بسلطة االلتزام بموارد المدرسة وضمان الخدمات في برنامج التعليم الفردي لطفلك ؛4)

 لديه خبرة في تفسير نتائج تقييم طفلك ؛ شخص( 5)

 ؛ و الحاجة( الطفل ، عند 6)

في برنامج التعليم او قد يشارك كان طفلك يشارك  ، إذا والتقني المهني التعليملطفلك ، أو منسق  و التقني ( معلم التعليم المهني7)

 المهني والتقني.

لب يمكنك دعوة أفراد آخرين لديهم معرفة أو خبرة خاصة فيما يتعلق بطفلك للمشاركة في اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي. يمكنك أيًضا ط

 عليم الفردي.حضور أي معلم وموظف مساعد وموظفين إضافيين في اجتماع فريق برنامج الت

 

 كيف أشارك في اجتماع فريق طفلي الخاص ببرنامج التعليم الفردي؟

ن مدخالتك ألوأهدافه واحتياجاته ، و قوتهلديك الحق في المشاركة في كل اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي لطفلك ألنك على دراية بنقاط 

مهمة. إذا لم تتمكن من المشاركة في اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي شخصيًا ، فيجب على المدرسة استخدام وسائل أخرى لضمان 

 فيديو.ال اجتماعات عبرمشاركتك ، مثل استخدام مكالمات هاتفية فردية أو جماعية أو 

 م لغة اإلشارة من المدرسة دون أي تكلفة ، إذا لزم األمر.لديك أيًضا الحق في الحصول على مترجم شفهي أو مترج

يجب أن يضمن فريق برنامج التعليم الفردي مشاركتك من خالل تزويدك باستبيان قبل اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي. يطلب االستبيان 

طفلك ، والمناهج الدراسية ، والخدمات ، والمساعدات ، أهداف ب للتحكمطفلك ، والخطوات المقترحة التي ينبغي اتخاذها  تطورمعلومات حول 

 والتعديالت ، والعناصر األخرى في برنامج التعليم الفردي لطفلك.

فريق باإلضافة إلى ذلك ، إذا قام فريق برنامج التعليم الفردي بإعداد مسودة لبرنامج التعليم الفردي لطفلك قبل االجتماع ، فيجب أن يزودك 

 خضع للتنقيحات.تألغراض المناقشة و ان المسودة فقطبوضوح  تبينبرنامج التعليم الفردي مع رسالة  مسودةالفردي بنسخة من  برنامج التعليم
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تشمل والتي قبل اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي ، يمكنك أيًضا طلب أي بيانات في حوزة المدرسة تتعلق باحتياجات طفلك أو إعاقته ، 

عند حصولة طفلك  بتطوردراسية والتقييمات التكوينية ، وبيانات السلوك ، وتقارير الخدمات ذات الصلة ، والبيانات المتعلقة الفصول التقييمات 

 القائمة على األدلة. على خدمات الدعم

 هل يمكن للمدرسة عقد اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي إذا لم أتمكن من الحضور؟

يق برنامج التعليم الفردي إذا كنت غير قادر على الحضور ، ولكن فقط إذا تمكنت المدرسة من إثبات أنها بذلت يمكن للمدرسة عقد اجتماع فر

مفصلة للمكالمات  معلوماتالجهود لترتيب وقت ومكان متفق عليهما بشكل متبادل وحاولت إقناعك بالحضور. يجب أن توضح السجالت 

مات ، ونسخ المراسالت المرسلة والردود الواردة ، والسجالت التفصيلية للزيارات التي تمت إلى منزل الهاتفية التي تم إجراؤها ، ونتائج المكال

 الوالد أو مكان عمله ، ونتائج الزيارات.

 

 هل يجب أن يحضر االجتماع جميع أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي؟

حضور جميع اجتماعات فريق برنامج التعليم الفردي ، ما لم تقدم موافقة في فريق برنامج التعليم الفردي  االساسينيجب على جميع األعضاء 

في فريق برنامج التعليم الفردي. هناك حالتان قد تطلب فيهما المدرسة موافقتك على إعفاء أحد أعضاء فريق  اساسيكتابية على إعفاء عضو 

 برنامج التعليم الفردي من االجتماع:

فريق برنامج التعليم الفردي أو تعديله في االجتماع ، فقد تطلب المدرسة موافقتك الخطية على  اساسي في عضو اختصاصتم مناقشة يإذا لم 

الفريق ، يجب عليك تقديم موافقة كتابية  من إعفاء ذلك العضو من الفريق من االجتماع كليًا أو جزئيًا. إذا وافقت على أنه قد يتم إعفاء عضو

أن يحضر ذلك العضو في الفريق االجتماع أو قد يلزم إعادة  وبالتالي يصبح من الواجبتقديم الموافقة ،  ترفض من حقك ايضا انمدرسة. لل

 جدولة االجتماع.

في االجتماع ، فيجوز للمدرسة أن تطلب موافقتك الخطية  هفريق برنامج التعليم الفردي أو تعديلاساسي في عضو  اختصاصإذا تمت مناقشة 

ن االجتماع كليًا أو جزئيًا. قبل االجتماع ، يجب على عضو الفريق الُمعذر تقديم مدخالت مكتوبة في تطوير برنامج على إعفاء هذا العضو م

لمدرسة. ل التعليم الفردي للوالدين وفريق برنامج التعليم الفردي. إذا وافقت على أنه قد يتم إعفاء عضو الفريق ، يجب عليك تقديم موافقة كتابية

 أن يحضر عضو الفريق االجتماع أو قد يلزم إعادة جدولة االجتماع. وبالتالي يصبح من الواجبترفض تقديم الموافقة ،  من حقك ايضا ان

 

 

 جتماع فريق التعليم الفرديإإشعار ب

 كيف سيتم إعالمي بالمشاركة في اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي؟

فرصة للمشاركة. يجب على  كاجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي لطفلك ومنحيجب أن تتخذ المدرسة خطوات للتأكد من حضورك في كل 

الجتماع فريق برنامج التعليم الفردي بما ال  خطيابشكل متبادل ، وأن ترسل لك إشعاًرا  الجتماع في موعد ووقت متفق عليهالمدرسة جدولة ا

اذا ما كانت االعاقة تحديد الخاص ب جتماعاال( أيام دراسية قبل 5سة )( أيام دراسية قبل االجتماع )وما ال يقل عن خم10) يقل عن عشرة

 ( لضمان حصولك على فرصة للحضور.اسهمت في المخالفة
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 ما هي المعلومات التي يتضمنها إشعار االجتماع؟

 :الخطي ما يلياالجتماع  إشعاريجب أن يذكر 

 ( الغرض من االجتماع ووقته وموقعه ومن سيحضره ؛1)

 إبالغك بالحق في دعوة األفراد اآلخرين الذين لديهم معرفة أو خبرة خاصة بشأن طفلك إلى االجتماع.( 2)

 ( إبالغك بالحق في طلب حضور أي معلم وموظف مساعد وموظفين إضافيين في االجتماع ؛3)

الفصول الدراسية والتقييمات تقييمات ك ( إبالغك بالحق في طلب أي بيانات ، قبل اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي ، بما في ذل4)

القائمة  حصوله على خدمات الدعمطفلك عند  بتطورالتكوينية ، وبيانات السلوك ، وتقارير الخدمة ذات الصلة ، أو البيانات المتعلقة 

 اإلعاقة.بباحتياجات طفلك و له عالقةالمدرسة  وكل شي بحوزةعلى األدلة ، 

، يبدأ من أول برنامج تعليمي فردي ليكون ساري المفعول عندما يبلغ الطفل الرابعة عشرة  االحتياجات الخاصةذا ( بالنسبة للطفل 5)

يجب أن يشير و، يلتعليم الفردا لما يراه فريق برنامج ( ، أو أصغر سناً إذا كان ذلك مناسبًا وفقًا8( أو يدخل الصف الثامن )14)

اع هو النظر في أهداف ما بعد المرحلة الثانوية والخدمات االنتقالية للطفل ، ويجب دعوة إلى أن الغرض من االجتمالخطي اإلشعار 

 .بإشعار خطي ايضاالطفل إلى االجتماع 

 

 .الجتماعل االشعار الخطيل في التعليم الخاص في اطفلوالدين وحقوق االحقوق ال ئيةاإلجرا الضماناتباإلضافة إلى ذلك ، يتم تضمين ملخص 

 

 مسبق إشعار خطي

 كيف سيتم إعالمي بالقرارات المتعلقة ببرنامج التعليم الخاص لطفلي؟

مسبقًا مفهوًما  خطيايجب أن تعلمك المدرسة بالقرارات المهمة التي يتم اتخاذها بشأن برنامج التعليم الخاص لطفلك عن طريق إعطائك إشعاًرا 

التعليم الخاص والخدمات بنظام  على درايةبلغتك األم أو أي وسيلة اتصال أخرى. يهدف اإلشعار إلى تزويدك بمعلومات كافية للتأكد من أنك 

الوساطة ، لقرار ، وتزويدك بفرصة لطلب حل أي نزاع من خالل الموجبة لسباب األ ها معذات الصلة التي تقترحها المدرسة أو ترفض تقديم

 الواجبة.ضمان الحقوق من خالل ، أو شكوى  في الواليةأو تقديم شكوى 

 

 المسبق لي؟ الخطيمتى سيتم تقديم اإلشعار 

 في تغييرالبدء أو ال( أيام مدرسية قبل أن تقترح المدرسة )أو ترفض( 10لك قبل ما ال يقل عن عشرة ) الخطي المسبق يجب تقديم اإلشعار

ألغراض  التنسيبعلى تغيير في  تشملتعليمي لطفلك ، أو توفير تعليم عام مناسب مجاني . في الحاالت التي  التنسيبم أو تقييالتحديد أو ال

 طفلك. تنسيب( أيام دراسية قبل أن تغير المدرسة 5التأديبية ، يجب تقديم اإلشعار بما ال يقل عن خمسة )
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 المسبق؟ االشعار الخطي هي المعلومات التي سيخبرني بها  ما

 المسبق سوف: االشعار الخطي

 ( يصف اإلجراء الذي تقترحه المدرسة أو ترفضه ؛1)

 ؛لهذا االجراء( يوضح سبب اقتراح المدرسة أو رفضها 2)

 المدرسة كأساس للعمل المقترح أو المرفوض ؛استخدمته أو تقييم أو تسجيل أو تقرير  لفحص( يصف كل إجراء 3)

 أسباب رفض هذه الخيارات ؛ وا( يصف أي خيارات أخرى نظر فيها فريق برنامج التعليم الفردي 4)

 ( يصف أي عامل آخر ذي صلة باإلجراء المقترح أو المرفوض ؛5)

 ( يحتوي على بيان يوضح حقوقك في الضمانات اإلجرائية ؛ و6)

 (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإل في فهم( يحتوي على مصادر يمكنك االتصال بها للحصول على مساعدة 7)

  والية ديالوير. التعليم في وزارةلوائح 

 االشعار الخطيل في التعليم الخاص في اطفلوالدين وحقوق االلحقوق اباإلضافة إلى ذلك ، يتم تضمين ملخص عن الضمانات اإلجرائية 

 المسبق.

 

 المسبق عن طريق البريد اإللكتروني؟ االشعار الخطيهل يمكنني تلقي 

االشعار  وإذا كانت مدرستك تتيح للوالدين اختيار استالم المستندات عن طريق البريد اإللكتروني ، فيمكنك اختيار استالم إشعار االجتماع 

 اإللكتروني. عن طريق البريدل في التعليم الخاص اطفلوالدين وحقوق االلحقوق االضمانات اإلجرائية و المسبق الخطي

 

 موافقة الوالدين

 ما هي موافقة الوالدين؟

، لديك الحق في تقديم أو حجب الموافقة على بعض اإلجراءات التي تقترحها المدرسة.  ذي احتياجات خاصةبصفتك أحد الوالدين لطفل 

على اإلجراء  بشكل خطيحه المدرسة ، وأنك تفهم وتوافق الموافقة تعني أنك قد أبلغت تماًما بجميع المعلومات المتعلقة باإلجراء الذي تقتر

 المقترح.

 متى تكون موافقة الوالدين مطلوبة؟
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. يجب أن تحصل المدرسة على موافقتك الخطية قبل أن تتمكن من متابعة أول تقييم تعليمي قبل أول تقييم لتعليم طفلك الخاص( 1)

ذا حصول على موافقتك إلجراء تقييم أولي لتحديد ما إذا كان طفلك طفاًل خاص لطفلك. يجب أن تبذل المدرسة جهوًدا معقولة لل

منحت موافقتك على بدء المدرسة في توفير التعليم  كى التقييم األولي ال تعني أنأم ال. ومع ذلك ، فإن موافقتك عل احتياجات خاصة

 الخاص والخدمات ذات الصلة لطفلك من خالل برنامج التعليم الفردي.

. يجب أن توثق المدرسة أنها بذلت محاوالت معقولة للحصول على موافقتك. إذا لم تستجب إعادة تقييم طفلك للتعليم الخاص قبل( 2)

 لهذه المحاوالت ، فقد تستمر المدرسة في إعادة التقييم دون موافقتك.

موافقة خطية قبل أن تقدم المدرسة التعليم ب بتزويد المدرسة تقوم . يجب أنقبل أن يتلقى طفلك خدمات التعليم الخاص ألول مرة( 3)

 الخاص والخدمات ذات الصلة لطفلك من خالل برنامج التعليم الفردي ألول مرة.

 هل يمكنني رفض أو إلغاء موافقة الوالدين؟

للوساطة  اجتماعلب عقد إذا رفضت الموافقة على التقييم األولي أو إعادة التقييم ، فقد تستمر المدرسة في البحث عن التقييمات من خالل ط

 .ضمان الحقوق بخصوصمعك أو باستخدام إجراء جلسة االستماع 

التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة من خالل برنامج التعليم الفردي ألول مرة ، أو إذا لم  لخدماتطفلك  على تلقي موافقةالإذا رفضت 

برنامج التعليم الفردي أو تطوير برنامج التعليم الفردي لطفلك. ل افريق تشكلتستجب لطلب تقديم هذه الموافقة ، فليس مطلوبًا من المدرسة أن 

الحصول  للحصول على موافقتك أوضمان الحقوق  بخصوصام الوساطة أو إجراء جلسة استماع باإلضافة إلى ذلك ، ال يجوز للمدرسة استخد

 توفر التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة لطفلك.ل قضائي قرار على

لغاء قرارك الفي أي وقت ، يمكنك إلغاء موافقتك على االستمرار في توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة لطفلك. ومع ذلك ، أن 

. بدورها ، يجب على المدرسة إيقاف جميع خدمات التعليم الخاص والخدمات بذلك الشكل قدم إلى المدرسةيو ابوكتمكون الخدمات يجب ان ي

 ذات الصلة لطفلك ، ولكن فقط بعد تزويدك بإشعار خطي مسبق بشأن التغيير في التنسيب والخدمات التعليمية التي ستنجم عن ذلك.

االختبارات التي يتم إجراؤها لجميع األطفال )ما لم  لتقديممطلوبة لمراجعة المعلومات الموجودة كجزء من عملية التقييم ، أو موافقتك ليست 

تكن هناك حاجة لموافقة جميع األطفال(. تعتبر موافقتك على أي نشاط طوعي وقد يتم إلغاؤها في أي وقت ، لكن إلغاء موافقتك ال يلغي أي 

 ه أثناء موافقة المدرسة.إجراء تم اتخاذ

 ال يجوز للمدرسة استخدام رفضك للموافقة على خدمة أو نشاط واحد لحرمانك أنت أو طفلك من أي خدمة أو منفعة أو نشاط آخر.

 

 ة؟يواللاتحت وصاية ماذا لو كان الطفل 

 موافقة ولي األمر إلجراء تقييم أولي إذا:لوالية وال يعيش مع أحد الوالدين ، فال تحتاج المدرسة إلى ا تحت وصايةإذا كان الطفل 

 

 ( ال يمكن للمدرسة تحديد موقع الوالد بعد بذل جهود معقولة للقيام بذلك ؛1)
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 ( تم إنهاء الحقوق األبوية وفقًا لقانون الوالية ؛ أو2)

لتقييم األولي من قبل الشخص ( خصص القاضي حقوق اتخاذ القرارات التعليمية لشخص آخر غير الوالد ، وتم منح الموافقة على ا3)

 المعين لتمثيل الطفل.

 

 ؟تعيين ولي األمر التعليمي

 ماذا لو لم يتم تحديد هوية الوالد أو تحديد موقعه؟

ال يمكن عندما  واعندما يتعذر تحديد هوية الوالد ،  االحتياجات الخاصةللطفل ذي  بديل كولي امرفرد للعمل تعيين ب ةرسالمد تقوميجب أن 

، أو كان شابًا بال مأوى ، أو تحت رعاية  تحت وصاية الواليةالبديل إذا كان الطفل ولي االمر للمدرسة تحديد مكان الوالد. يمكن أيًضا تعيين 

 إدارة خدمات األطفال والشباب وأسرهم.

 

 ؟بديل ال ولي االمرما هو دور 

الطفل وتقييمه ووضعه التعليمي ، وتوفير التعليم العام المناسب المجاني للطفل.  بتنسيبقة لطفل في جميع المسائل المتعلا البديلولي االمر يمثل 

لطفل ، لة يمدرساللسجالت اسرية  على ويحافظعلى دراية تامة بالتاريخ واالحتياجات التعليمية للطفل ، البديل ولي االمر يجب أن يكون 

تقديم أو حجب الموافقة على التقييم األولي أو وضع الطفل ، البديل لولي االمر ويشارك في تطوير برنامج التعليم الفردي للطفل. يجوز 

،  ةفي الواليمسؤواًل كذلك عن طلب الوساطة ، أو تقديم شكوى البديل ولي االمر ومراجعة وتقييم برامج التعليم الخاص المتاحة للطفل. يكون 

فيما يتعلق بقانون الوالية  البديلين التدريب اآلباء واألمهات توفر الوزارةالواجبة ، عند الضرورة. ضمان الحقوق  عن طريقأو شكوى 

 .االحتياجات الخاصةوالقانون االتحادي المتعلق بتعليم األطفال ذوي 

 

 ؟البديل ولي االمر كيف يتم تعيين 

على الفور طلبًا إلى  المدرسة ، ويجب أن تقدمالبديل ولي االمر األطفال الذين قد يحتاجون إلى  ومعاينة ايجادالمدارس هي المسؤولة عن 

مثيل الطفل اإلدارة لتعيين أحد الوالدين البديلين عند الضرورة. ثم تقوم اإلدارة بتعيين الوالد البديل الذي لديه المعرفة والمهارات الالزمة لت

( عاًما على األقل ، وليس له مصلحة في أن يتعارض مع الطفل. ال يمكن أن 18عمر الوالد البديل ثمانية عشر ) بشكل مناسب. يجب أن يكون

 يكون الوالد البديل موظفًا في الحي المدرسي أو المدرسة المستأجرة أو القسم أو أي وكالة أخرى معنية برعاية أو تعليم الطفل.

 

 ؟البديل ولي االمر  متى ينتهي دور

 ولي االمر دور. يجوز أيًضا إنهاء بديل ولي امروجود البديل عندما يقرر أن الطفل لم يعد بحاجة إلى  ولي االمر دورارة إنهاء وزيجوز لل

 في الوفاء بمسؤولياته أو واجباته في الحفاظ على السرية.البديل  ولي االمرإذا فشل  البديل

م يتم ( مؤهلين للحصول على التوجيه من خالل تعيين ممثل تعليمي. ما ل21حد وعشرين )( ووا18قد يبقى الشباب بين سن الثامنة عشرة )

 رفضق في أن يكون له ممثل تعليمي أو اب الحمن قبل محكمة قانونية ، فإن للش تهإعالن عدم أهلي

 .البديل مرولي االاب أيًضا الحق في المشاركة في اختيار ممثل تعليمي وإنهاء خدمات تعيين ممثل تعليمي. للش 
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 التقييمات

 ما هو التقييم؟

الخدمات ذات الصلة. تتضمن هذه باالضافة الى من إعاقة ويحتاج إلى تعليم خاص  التقييم هو عملية تستخدم لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني

ال العملية مراجعة البيانات ذات الصلة ، والمراجعة الفردية ألي تقييمات ومالحظات لطفلك ، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الوالدين. 

من ( 2ال يقل عن اثنين )ما  يجب استخداميجوز استخدام قياس أو تقييم فردي لتحديد أهلية طفلك للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 

او رخصة  حيازة في ذلكالمؤهالت إلجراء التقييم بما  والمعرفة لديهم مدربين ود افرامن قبل  اتتقييمالكل  تجرىمصادر البيانات. يجب أن 

 .في مجال التقييم مهنيةشهادة 

 

 ما هو الجدول الزمني الستكمال التقييم؟

من تاريخ ، أيهما أقل ،  بشكل عام( يوًما 90( يوًما دراسيًا ، أو تسعين )45غضون خمسة وأربعين )يجب أن تكمل المدرسة التقييم األولي في 

 تلقي موافقتك الخطية على إجراء التقييم.

تتم ( سنوات ، ما لم تتفق أنت والمدرسة على أن إعادة التقييم ليست ضرورية. قد 3يجب إجراء إعادة التقييم مرة واحدة على األقل كل ثالث )

 ( سنوات ولكن ليس أكثر من مرة واحدة في السنة ، ما لم تتفق أنت والمدرسة على ذلك.3إعادة التقييم في وقت أبكر من )

 .اإذا طلبت تقييماً لطفلك ، ورفضت المدرسة إكمال التقييم ، يجب على المدرسة تزويدك بإشعار خطي مسبق يشرح أسباب رفضه

 

 

 التقييم التربوي المستقل

 مكن تقييم طفلي بشكل مستقل على نفقة المدرسة؟هل ي

التقييم المستقل يعني التقييم الذي يجريه فاحص مؤهل ال يعمل في المدرسة. لديك الحق في طلب تقييم تعليمي مستقل لطفلك والحصول عليه 

 على نفقة عامة إذا كنت ال توافق على تقييم لطفلك حصلت عليه المدرسة ، مع مراعاة ما يلي:

 

 ذا طلبت إجراء تقييم مستقل لطفلك على نفقة عامة ، يجب على المدرسة إما:إ

 ( تقديم تقييم مستقل على نفقة عامة.2أن تقييمها كان مناسبًا ، أو ) الثباتالواجبة لطلب جلسة استماع ضمان الحقوق ( تقديم شكوى 1)

القرار النهائي هو أن تقييم المدرسة مناسب ، فال يزال لديك الحق  لطلب جلسة استماع وكانالواجبة ضمان الحقوق إذا قدمت المدرسة شكوى 

 في تقييم مستقل ، ولكن ليس على نفقة عامة.

 

مكان الحصول على التقييم. قد تتساءل المدرسة عن سبب  عندك بمعلومات ييجب أن تستجيب المدرسة لطلبك إلجراء تقييم مستقل وتزو

مستقلة عند اتخاذ القرارات التقييمات الاعتراضك على التقييم ، لكنك غير مطالب بتقديم شرح. يجب أن ينظر فريق برنامج التعليم الفردي في 

 بشأن طفلك.ضمان الحقوق تقل كدليل في جلسة المتعلقة بالتعليم العام المجاني لطفلك. يجوز لك أو للمدرسة تقديم التقييم المس
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تقديم التقييم التربوي المستقل أو بدء جلسة للدفاع عن التقييم العام. إذا طلبت المدرسة  في بشكل غير معقول ان تقوم بالتأخر لمدرسةيجوز لال 

 مستقل ، ولكن ليس على نفقة عامة. تقييم تعليمي الحصول على ، فال يزال لديك الحق في وحصلت على قرار ايجابيجلسة استماع 

 ما هي متطلبات التقييم المستقل؟

ثل موقع إذا كان التقييم المستقل على نفقة عامة ، فيجب أن تكون معايير التقييم هي نفس المعايير التي تستخدمها المدرسة عند بدء التقييم ، م

 ًطا أو جداول زمنية إضافية تتعلق بالحصول على التقييم على نفقة عامة.التقييم ومؤهالت المقي ّم. خالف ذلك ، قد ال تفرض المدرسة شرو

 يحق لك إجراء تقييم مستقل واحد فقط لطفلك على نفقة عامة في كل مرة تقوم فيها مدرستك بإجراء تقييم لطفلك ال توافق عليه.

 

 األهلية

 كيف يتم تحديد األهلية؟

المؤهلين.  الخبراءبمجرد اكتمال التقييم ، يتم تحديد أهلية طفلك للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بشكل تعاوني بواسطتك ومجموعة من 

االحتياجات ( أو أكثر من فئات 1طفلك مؤهل للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة إذا كان طفلك يستوفي المعايير لفئة ) يكون

( 13يحتاج طفلك إلى تعليم خاص والخدمات ذات الصلة. هناك ثالثة عشر )بالتالي وبًا على األداء التعليمي لطفلك ، واإلعاقة تؤثر سلالخاصة

موضحة في لوائح إدارة التعليم بوالية ديالوير ، تشمل: التوحد ، تأخر النمو ، الصم المكفوفين ، ئات اإلعاقة مع معايير األهلية فئة من ف

، اإلعاقة الذهنية ، ضعف العظام ، اإلعاقات الصحية األخرى ، إعاقة في النطق و / أو اللغة ، ضعف السمع ، صعوبات التعلم  النفسيةقة اإلعا

 ، وإصابة دماغية ، وضعف البصر بما في ذلك العمى ، وتأخر الكالم في مرحلة ما قبل المدرسة.

 تتضمن مناقشة الفريق لتحديد األهلية.وهلية دون أي تكلفة ، وتوثيق األ يجب على المدرسة تزويدك بتقرير تقييم

 

 برنامج التعليم الفردي

 ما هو برنامج التعليم الفردي؟

مكان تعليمي  مناخ او لك والخدمات ذات الصلة فيبرنامج التعليم الفردي عبارة عن خطة مكتوبة تصف كيفية توفير برنامج التعليم الخاص لطف

 معين. يجب على المدرسة تقديم نسخة من برنامج التعليم الفردي لطفلك لك دون أي تكلفة.

( يوًما من 30يجب أن تعقد المدرسة أيًضا اجتماًعا لفريق برنامج التعليم الفردي لتطوير برنامج التعليم الفردي لطفلك في غضون ثالثين ) 

، يجب تنفيذ برنامج التعليم  البرنامج والخدمات ذات الصلة. بمجرد تطويرخاص التعليم الطفلك يحتاج إلى  من تاريخ القرار بأنتحديد األهلية 

 الفردي في أقرب وقت ممكن ، ومراجعته مرة واحدة في السنة على األقل في اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي.

األداء األكاديمي والوظيفي الحالية لطفلك ، واالحتياجات التعليمية المحددة  يجب أن يحتوي برنامج التعليم الفردي لطفلك على وصف لمستويات

. يجب أن يحتوي برنامج التعليم عادي، وكذلك شرح لمقدار الوقت الذي لن يشارك فيه طفلك في التعليم ال والتسهيالت، والخدمات ، والدعم ، 

 الفردي أيًضا على أهداف سنوية قابلة للقياس.
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خدمات وكل من يقدم رسة التأكد من أن برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك متاح لكل معلم تعليم منتظم ومعلم تعليم خاص يجب على المد

 ذات صلة وأي شخص آخر مسؤول عن تنفيذ برنامج التعليم الفردي.

سهيالت ج التعليم الفردي لطفلك ، والتيجب على المدرسة أن تتأكد من أن كل معلم على علم بمسؤولياته المحددة المتعلقة بتنفيذ برنام

 لطفلك. والتعديالت والدعم المحدد التي سيتم توفيره

 

 

 

 تخطيط االنتقال لحياة البالغين

 ما هو التخطيط االنتقالي؟

فريق برنامج التعليم الفردي  ويضم هذا التخطيطيعد التخطيط االنتقالي عملية لمساعدة طفلك في االنتقال من بيئة المدرسة إلى عالم البالغين ، 

والموظفين من الوكاالت العامة األخرى. يجب تضمين التخطيط االنتقالي في برنامج التعليم الفردي لطفلك  المدرسةواآلباء واألمهات وموظفي 

خل الصف الثامن )الثامن( ، أو ( ، أو يد14بدًءا من برنامج التعليم الفردي األول ليكون ساري المفعول عندما يبلغ طفلك سن الرابعة عشرة )

 ذلك مناسبًا.ان  فريق برنامج التعليم الفردي لطفلك قررفي سن أصغر إذا 

عندما يتم إدراج التخطيط االنتقالي في برنامج التعليم الفردي لطفلك ، يجب على المدرسة تقديم دعوة مكتوبة لطفلك لحضور اجتماع فريق 

 اختياراتطفلك اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي ، فيجب أن تتخذ المدرسة خطوات لضمان مراعاة  برنامج التعليم الفردي. إذا لم يحضر

 طفلك واهتماماته.

 

 تشمل المكونات الرئيسية للتخطيط االنتقالي في برنامج التعليم الفردي ما يلي:

قال المناسبة للعمر والمتعلقة بالتدريب ، والتعليم ، والتوظيف ما بعد المرحلة الثانوية ، بناًء على تقييمات االنتل( أهداف قابلة للقياس 1)

 ، ومهارات المعيشة المستقلة إذا كان ذلك مناسبًا ؛

 ( الخدمات واألنشطة االنتقالية ، بما في ذلك الدورات الدراسية ، لمساعدة طفلك في تحقيق األهداف ؛ و2)

في المدارس والتعليم المهني برامج التعليم الفني ل وخطط التقديمد المرحلة الثانوية ، بع واختياراته لما( نقاط القوة لطفلك واهتماماته 3)

 الثانوية.

 في برنامج التعليم الفردي الواردةيجب على المدرسة تقديم تقارير مرحلية منتظمة حول أهداف طفلك بعد المرحلة الثانوية والخدمات االنتقالية 
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 نقل الحقوق عند بلوغ سن الرشد

 (؟18ما هي حقوقي عندما يبلغ طفلي سن الثامنة عشرة )

، ما لم يتم تعيين وصي  البالغ بطالالالتعليم الخاص إلى ( ، سيتم نقل جميع الحقوق بموجب قانون 18عندما يبلغ طفلك سن الثامنة عشرة )

. يجب على مهمةملك القدرة على اتخاذ قرارات تعليمية يال أو قرر فريق برنامج التعليم الفردي أن الطالب  لطفلك البالغمعين من قبل المحكمة 

 (.18البالغ عندما يتم نقل الحقوق قبل سنة واحدة على األقل من بلوغ طفلك سن الثامنة عشرة ) وطفلكأنت  اشعاركالمدرسة 

 

 يفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات التعليمية؟ طالب البالغالماذا يحدث إذا كان 

حقوق الوالدين عند نفس وصي معين من قبل المحكمة ، بأهلية ويتمتع ب والذي ليس عليهع الطالب البالغ ذو اإلعاقة ، يتمت من المفترض أن

من قبل فريق برنامج التعليم الفردي. إذا كانت قدرة الطالب غير مؤكدة ، فيجب على الطالب قدرات (. يتم تحديد 18الثامنة عشرة ) بلوغه

أن يحضر االجتماع األولي ، ويجب دعوة الطالب واألهل للمشاركة. قد ينظر فريق  المطلع على حالة الطالبمدرسي أخصائي علم النفس ال

تقييمات إذا لزم األمر. إذا اجراء أذن بتأن  اله ويمكنالعاملين بالمدرسة ،  من غيربرنامج التعليم الفردي في معلومات من مصادر أخرى 

 قدرة الطالب. العنل على درئ الشك حولكانت المعلومات غامضة ، سيتم 

إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي أن الطالب يفتقر إلى القدرات ، فيجب على فريق برنامج التعليم الفردي أن يطلب من شخص أن يعمل 

ديد هذا الشخص ، يقوم فريق برنامج التعليم كممثل تعليمي للطالب ويبدأ بأحد الوالدين البيولوجيين أو بالتبني الراغبين والمتاحين. إذا لم يتم تح

لتعيين ممثل تعليمي. إذا كان الطالب أو ولي األمر ال يوافقان على تحديد القدرات ، فيجوز لهما إما  لوزارةإلى االموضوع الفردي بإحالة 

 الطعن في القرار من خالل متابعة خيارات حل النزاع الموضحة في الضمانات اإلجرائية.

 

 السجالت التعليمية علىالحصول 

 السجالت التعليمية لطفلي؟ االطالع علىهل يمكنني 

ومراجعة جميع سجالت تعليم طفلك دون تأخير ال لزوم له ، بما في ذلك قبل اجتماع حول برنامج التعليم الفردي لطفلك ،  معاينةلديك الحق في 

سوف تتيح المدرسة ألي من الوالدين االطالع على السجالت ما لم يتم إعطاء قرار. العطاء ، وقبل اجتماع ضمان الحقوق قبل جلسة استماع و

 أمر محكمة مناسب يوجه إلى المدرسة.

 لديك هذه الحقوق فيما يتعلق بسجالت تعليم طفلك:

بطفلك ، وأين ( عند الطلب ، يجب أن تخبرك المدرسة بأنواع السجالت التي يتم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها فيما يتعلق 1)

 السجالت. هذه يتم حفظ

تحديد أو خالف بخصوص ال( يجب أن يُسمح لك بمراجعة هذه السجالت قبل برنامج التعليم الفردي أو أي اجتماع آخر يكون فيه 2)

 .للحكم و قبل جلسة استماعامي لطفلك تعليالضع الوتقييم أو وال
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( يوًما بعد طلب االطالع 45ه السرعة ، وال تزيد عن خمسة وأربعين )( يجب أن تسمح لك المدرسة بمراجعة السجالت على وج3)

 عليها.

 

 السجالت. في( عند طلب معلومات من السجالت ، ال يجوز للمدرسة فرض رسوم للبحث 4)

 ( يجب على المدرسة تقديم شرح للمعلومات في السجالت ، إذا طلب ذلك.5)

 كلفة معقولة.( عند طلب نسخ من السجالت ، يجب تقديمها بت6)

 ( ال يجوز للمدرسة رفض تقديم نسخ من سجالت الطالب إذا كان الرفض سيمنعك من الوصول إلى السجالت.7)

 تسمح لك المدرسة برؤية معلومات عن أي طالب آخر باستثناء طفلك.لن ( 8)

 ( يمكنك السماح لشخص آخر بمراجعة سجالت طفلك نيابة عنك.9)

ت طفلك ، يمكنك أن تطلب من المدرسة تغيير المعلومات وإضافة بيان إلى السجالت التي تصف ( إذا وجدت خطأً في سجال10)

الخالف. يجب على المدرسة اتخاذ قرار بشأن طلبك في غضون فترة زمنية معقولة. إذا رفضت المدرسة تغيير السجالت كما طلبت ، 

 السجالت.المعلومات الواردة في للطعن في يجب عليها إخبارك بذلك وإبالغك بأن لديك الحق في جلسة استماع 

، وتاريخ  الشخصلى سجالت تعليم طفلك ، بما في ذلك اسم ع االطالعحق  لديها( يجب أن تحتفظ المدرسة بسجل لألطراف التي 11)

 ، والغرض الذي يُسمح للطرف من أجله باستخدام السجالت. االطالع

 المدرسة على موافقتك قبل الكشف عن معلومات التعريف الشخصية المتعلقة بطفلك.( مع بعض االستثناءات ، يجب أن تحصل 12)

أو استخدامها لتوفير  حفظها( يجب أن تعلمك المدرسة عندما لم تعد هناك حاجة لمعلومات التعريف الشخصية التي تم جمعها أو 13)

انه ورقم المعلومات بناًء على طلبك. ومع ذلك ، قد يتم االحتفاظ بسجل دائم السم طفلك وعنو اتالفالخدمات التعليمية لطفلك. يجب 

دون تحديد وقت  ، وسجل الحضور ، والفصول التي حضرها ، ومستوى الصف ، وإكمال السنة التحصيلي هاتفه ، ودرجاته / سجله

 .انتهاء لهذه السجالت

 

المدارس بسجالت الطالب وبحقوق الطالب وأولياء األمور بموجب قانون حقوق خصوصية األسرة تتوفر معلومات إضافية حول كيفية احتفاظ 

 ( في لوائح إدارة التعليم بوالية ديالوير.FERPA) 1974التعليمية لعام 
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 وساطةال

 هل يمكنني طلب الوساطة لحل نزاعي مع المدرسة؟

الوزارة وساطة لمساعدتك في حل النزاعات مع المدرسة فيما يتعلق بتوفير التعليم الخاص لطفلك. ستقدم لك ال الوزارة خدمةقدم ت. بالفعلنعم 

 معلومات حول خدمات الوساطة.

الستكماله عند طلب خدمات الوساطة من اإلدارة. يتم إرفاق نسخة من نموذج طلب  ألولياء االمورنموذج طلب وساطة الوزارة طورت 

 يم الخاص في الجزء الخلفي من هذا اإلشعار.الوساطة في التعل

الوساطة هي وسيلة تطوعية لحل النزاعات ، ويقوم بها شخص مؤهل ونزيه يتم تدريبه على االستراتيجيات التي تساعد الناس على التوصل 

 ايجابيل إلى حلول مقبولة في سياق والمدارس الفرصة لحل الخالفات والتوص ألولياء االمورإلى اتفاق بشأن القضايا الصعبة. تتيح الوساطة 

والمدرسة الموافقة على تجربة الوساطة قبل أن يتم  ألولياء االموروغير عدائي. يتم توفير الوساطة دون أي تكلفة ، ولكن يجب على كل من 

 .ضمان الحقوقمحاولتها. ال يجوز استخدام الوساطة لتأجيل حقك في جلسة استماع 

بمرافقتك وإرشادك ليقوم  من اختيارك بتعين شخصوقت المناسب وستعقد في مكان مناسب لك وللمدرسة. يُسمح لك سيتم جدولة الوساطة في ال

له سلطة اتخاذ القرارات وتخصيص  المنطقة التعليميةفي الوساطة ، فيجب عليها إرسال ممثل عن  مشتركةفي الوساطة. إذا كانت المدرسة 

ضمان المناقشات التي تحدث أثناء الوساطة سرية وال يمكن استخدامها في أي جلسة استماع بشأن  الموارد للخدمات المتفق عليها. تعتبر

 ديالوير.في والية أو اإلجراءات المدنية في أي محكمة اتحادية أو محكمة الحقوق 

نص يعلى القرار ، و يحتويقانونًا  ياء األمور والمدرسة توقيع اتفاق ملزمإذا قمت بحل النزاع الخاص بك من خالل الوساطة ، فيجب على أول

. اتفاقية ضمان الحقوقعلى أن جميع المناقشات التي حدثت في الوساطة ستبقى سرية وقد ال يتم استخدامها كدليل في جلسة استماع بشأن 

 المتحدة.والية أو في محكمة محلية في الواليات ال فيذات اختصاص قضائي  الوساطة المكتوبة قابلة للتنفيذ في أي محكمة

الوساطة في ظروف أخرى غير الحاالت  الوزارةتقدم ونظام وساطة تطوعي من خالل برنامج حل النزاعات بجامعة ديالوير. ت الوزارة أنشأ

 . لديك الحق في طلب الوساطة لحل خالف مع المدرسة.ضمان الحقوقبشأن التي يتم فيها تقديم شكوى 

( ، في برنامج حل SPARC) لنزاعاتل الودي حلالشراكة التعليم الخاص من أجل  بالتواصل معقم لمزيد من المعلومات حول الوساطة ، 

 على العنوان التالي:النزاعات 

177 Graham Hall, Institute for Public Administration, 
University of Delaware,  
Newark, Delaware 19716,  
(302) 831-8158 
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 )االجراءات القانونية( إجراءات ضمان الحقوق

 الواجبة؟ضمان الحقوق ما هي جلسة 

وتقييم وتعليم طفلك ، أو توفير تعليم  بتنسيبوفق األصول القانونية فيما يتعلق  لضمان الحقوق لديك الحق في طلب جلسة استماع محايدة

 .بشأن ضمان الحقوق مناسب مجاني لطفلك. قد تطلب المناطق التعليمية والمدارس أيًضا جلسات استماع

 

 كيف يمكنني طلب جلسة استماع؟

 الواجبة. يجب أن تشمل الشكوى:ضمان الحقوق تحتاج إلى تقديم شكوى مكتوبة حول 

 ( اسم طفلك ؛1)

 ( عنوان سكن طفلك ؛2)

 طفلك ؛ فيها ( اسم المدرسة التي يدرس3)

 ؛طفل أو شاب بال مأوى  هو الطالب إذا كانمعلومات االتصال بالطفل واسم مدرسة الطفل ( 4)

 ( وصف لطبيعة المشكلة ، بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة ؛ و5)

 لك. ةمتاحالحقائق العرفه وبناء على ما تالمقترح للمشكلة إلى  ( الحل6)

 

باإلجراء   انك علمت بهاو التاريخ الذي من المفترض ( من تاريخ معرفتك 2الواجبة في غضون عامين )ضمان الحقوق يجب تقديم شكوى 

ضمان الحقوق الواجبة. ومع ذلك ، ال ينطبق هذا المطلب إذا لم تتمكن من تقديم شكوى بشأن ضمان الحقوق المزعوم الذي يشكل أساس شكوى 

 الواجبة خالل هذا الجدول الزمني بسبب:

 أنها قد حلت المشكلة التي تشكل أساس الشكوى ؛ أوة الغير صحيح المدرس زعم( 1)

 .(IDEA) حتياجات الخاصةقانون تعليم األفراد ذوي اإل ( حجبت المدرسة المعلومات التي كانت مطلوبة لتوفيرها لك بموجب2)

و إرسالها يجب أن تكون الشكوى موقعة من قبلك أو من قبل الوصي القانوني للطفل أو من قبل مستشار قانوني. يجب تسليم الشكوى باليد أ

 :ى العنوان التاليبالبريد أو الفاكس إل

 ال تقبل الوزارة شكاوى ضمان حقوق عبر البريد االلكتروني.

 

Secretary of Education 
Delaware Department of Education 

John G. Townsend Building 
401 Federal Street, Suite 2 

Dover, Delaware 19901 
Fax: (302) 739-4654 
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التعليم. طورت اإلدارة سكرتير فيه إلى  اإلى المدرسة في نفس الوقت الذي ترسله ضمان الحقوقيجب عليك أيًضا إرسال نسخة من شكوى 

ضمان وطلب جلسة  ضمان الحقوقنموذًجا لمساعدة الوالدين في تقديم شكوى وفق األصول القانونية. يتم إرفاق نسخة من نموذج تقديم شكوى 

 زء الخلفي من هذا اإلشعار.في الج الحقوق

 لم يتم ذكرها في شكوى اإلجراءات القانونية الخاصة بك )ما لم توافق المدرسة(. ضمان الحقوقفي جلسة  تقديم ادعائاتال يجوز لك 

، سيتم تعيين لجنة استماع )أو ضابط جلسة واحدة في حالة جلسات االستماع العاجلة(  ضمان الحقوقالتعليم شكوى بشأن  سكرتيرعندما يتلقى 

التعليم أيًضا معلومات حول المساعدة القانونية منخفضة التكلفة ، ومدى توافر الوساطة ، ونسخة سكرتير وسيتم إخبارك بمن تم تعيينه. سيقدم 

 .ديالويرفي والية  التعليم الخاص ل فياطفحقوق الوالدين وااللالضمانات اإلجرائية من 

 

 الواجبة جميع المعلومات المطلوبة؟ ضمان الحقوقماذا لو لم تتضمن شكوى 

، يجب أن تحتوي شكوى اإلجراءات القانونية الخاصة بك على جميع المعلومات  ضمان الحقوقمن أجل الحصول على جلسة استماع 

( يوًما من استالم 15المذكورة أعاله. سيتم اعتبار الشكوى كافية ما لم تخطرك المدرسة ولجنة السمع كتابةً ، في غضون خمسة عشر )

 الشكوى ، بأنها ال تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة.

الخاصة بك  ضمان الحقوق( أيام تقويمية من استالم إشعار المدرسة ، يجب أن تقرر لجنة االستماع ما إذا كانت شكوى 5)في غضون خمسة 

 تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة ، وإعالمك والمدرسة على الفور.

 

 ؟ ضمان الحقوقما المدة التي تستغرقها جلسة 

( يوًما تقويميًا 30( يوًما بعد انقضاء فترة الثالثين يوًما )45وعد ال يتجاوز خمسة وأربعين )وإصدار قرار في م ضمان الحقوقيجب عقد جلسة 

 مناقشتها بمزيد من التفاصيل أدناه. ستتمأو الفترات الزمنية المعدلة ، والتي 

 من المدرسة.باإلضافة إلى ذلك ، قد تمنح لجنة السمع ، لسبب وجيه ، تمديدات زمنية محددة بناًء على طلب منك أو 

 

 بعد رفعها؟ بضمان الحقوقهل يمكنني إجراء تغييرات على شكواي المتعلقة 

 الخاصة بك فقط إذا: ضمان الحقوقيمكنك إجراء تغييرات على شكوى 

؛  حل النزاعالواجبة من خالل اجتماع  ضمان الحقوقالفرصة لحل شكوى  وأعطيتالمدرسة على التغييرات في الكتابة  وافقت( 1)

 أو

اإلذن بإجراء  لجنة االستماع للشكاوي منحتك،  ضمان الحقوق( أيام تقويمية قبل بدء جلسة 5( في موعد ال يتجاوز خمسة )2)

 التغييرات.

وفترة القرار )الموضحة  حل النزاعالواجبة ، فإن الجداول الزمنية الجتماع  بضمان الحقوقإذا قمت بإجراء تغييرات على شكواك المتعلقة 

 أدناه( تبدأ مرة أخرى في تاريخ تقديم الشكوى المعدلة.
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 الخاصة بي؟ ضمان الحقوقهل يجب على المدرسة االستجابة لشكوى 

مية ( أيام تقوي10في شكواك ، يجب على المدرسة ، في غضون عشرة ) القضايا الواردةمسبقًا بشأن  خطياإذا لم ترسل المدرسة إليك إشعاًرا 

 :ما يلي من تلقي شكواك ، أن ترسل إليك رًدا يتضمن

 ؛ ضمان الحقوقفي شكوى  بخصوص القضايا التي اثرتها( توضيح لماذا اقترحت المدرسة أو رفضت اتخاذ اإلجراءات 1)

 ( وصفًا للخيارات األخرى التي نظر فيها فريق برنامج التعليم الفردي واألسباب وراء رفض هذه الخيارات ؛2)

 المقترح أو المرفوض ؛ و لالجراءالمدرسة كأساس استخدمته أو تقرير  سجلأو تقييم أو  معاينة( وصف لكل إجراء 3)

 ( وصف للعوامل األخرى ذات الصلة باإلجراء المقترح أو المرفوض من المدرسة.4)

 

 ؟ضمان الحقوقشكوى  الواجب لي في ما هي حقوق

 :ما يلي يحق لك،  ضمان الحقوقعندما تطلب جلسة استماع 

واحد لالستماع في  مسؤول( أعضاء من أعضاء لجنة االستماع )أو 3جلسة استماع عادلة ونزيهة أمام ثالثة ) ان تحصل على( 1)

 .الوزارةحالة جلسات االستماع العاجلة( المعين من قبل 

 .ذوي االحتياجات الخاصةاألطفال  بخصوصلديهم معرفة خاصة أو تدريب  ينصحك ممن كيرافقفرد أو  يمحام لكيمثأن ( 2)

ّم أدلان ت( 3)  .هم ضدكستجوب الشهود الذين يدلون بشهادتتتواجه وان و تكقد 

 ط حضور الشهود.شتران ت( 4)

 من( أيام عمل على األقل 5الجلسة ما لم يتم الكشف عنها لك قبل خمسة ) فيأدلة )بما في ذلك شهادة الشهود( تقديم ان ال تسمح ب( 5)

 ة.الجلس

 ( أيام عمل على األقل من الجلسة.5يتم إخبارك عن التقييمات والتوصيات الناتجة التي تم استكمالها قبل خمسة )ان ( 6)

 أو إلكتروني للجلسة على نفقة عامة. مكتوبمحضر  ىتلقان ت( 7)

 .االستماع مسؤولأو  االستماعمن لجنة  اأو إلكتروني اخطي اقرار ىلقتتان ( 8)
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 الجلسة. معك الىطفلك  ان تحضر( 9)

 لجمهور.ل جعل الجلسة مفتوحة أو مغلقةن ت( ا10)

 لك ولطفلك. ينإجراء الجلسة في وقت ومكان مناسب ان تحدد( 11)

 طفلي أثناء اإلجراءات؟ تنسيبهل يتغير 

ضمان أن شكوى تتعلق بأو إجراءات قضائية بش ضمان حقوقفي أي جلسة  المشمولباستثناء ما هو موضح أدناه ، يجب أن يظل الطفل 

بالبقاء على ما هو القانونية في وضعه التعليمي الحالي إال إذا اتفقت أنت والمدرسة على ترتيب آخر. وغالبًا ما يطلق على هذا القانون الحقوق 

عامة بموافقتك إلى في مدرسة عامة ، فسيتم وضع طفلك في برنامج مدرسة  ليأو قبول بخصوص. إذا كانت شكوى اإلجراءات القانونية عليه

 أن تكتمل جميع اإلجراءات.

حتياجات قانون تعليم األفراد ذوي اإل من "B"إذا كانت شكوى اإلجراءات القانونية تتضمن طلبًا للحصول على الخدمات األولية بموجب الجزء 

إلى  (IDEA) حتياجات الخاصة األفراد ذوي اإلقانون تعليم من  "C"ل من الخدمة بموجب الجزء اتقفي مرحلة االنطفل  من(IDEA) الخاصة 

 قد بلغألن الطفل  "C"ولم يعد مؤهالً للحصول على خدمات الجزء  (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإلمن  "B"الجزء 

بموجب الجزء ا وجد أن الطفل مؤهل . إذيتلقاها الطفلكان التي  "C"تقديم خدمات الجزء غير مجبرة على المدرسة  فإن، من العمر (3الثالثة )

"B" حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإل من (IDEA)  وأنت توافق على أن يتلقى الطفل التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ألول

جزءا انتظار نتائج اإلجراءات ، يجب على المدرسة توفير تلك الخدمات التعليمية الخاصة والخدمات ذات الصلة التي هي ليس  اذا اثناءمرة ، 

 )أي تلك التي تتفق أنت والمدرسة عليها(. القانوني نزاعال من

الجديد كما لو كنت أنت  التنسيبتم التعامل مع مناسب ، فسيال تنسيب الطفل هو القرارلجنة االستماع معك على أن تغيير  اتفقتأخيًرا ، إذا 

 وضع التعليمي لطفلك أثناء أي إجراءات قضائية ذات صلة.عليه ألغراض تحديد ال ونوالمدرسة متفق

 

 ؟حل النزاعما هو اجتماع 

. لحل النزاعالواجبة ، يجب على المدرسة عقد اجتماع  ضمان الحقوق( يوًما من استالم إشعار بشكواك بشأن 15في غضون خمسة عشر )

فرصة لمناقشة شكواك مع  االجتماع . يوفر لكى ضمان الحقوق القانونيةبينك وبين المدرسة بخصوص شكو هو اجتماع حل النزاعاجتماع 

 .نزاعالأنه يتيح للمدرسة فرصة لحل  المدرسة ، كما

 واضحةواألعضاء المعنيين في فريق برنامج التعليم الفردي لطفلك الذين لديهم معرفة  (أنت) كل من المدعي حل النزاعاجتماع  يضميجب أن 

القانونية الواجبة. تحدد أنت والمدرسة األعضاء المعنيين في فريق برنامج التعليم الفردي  بضمان الحقوقبالوقائع المحددة في شكواك المتعلقة 

يتمتع بسلطة على ان يكون هذا الشخص مدرسة الممثل  التعليميةمنطقة لل ممثل االجتماع علىلحضور االجتماع. ومع ذلك ، يجب أن يشتمل 

 .يك الخاصاتخاذ القرار نيابة عن المنطقة التعليمية أو مدرسة الميثاق. ال يجوز أن يشمل االجتماع محامي المدرسة ما لم يرافقك محام

 

 لم: ما حل النزاعيجب أن تشارك أنت والمدرسة في اجتماع 

 ؛ أو حل النزاع( توافق أنت والمدرسة كتابيًا على التنازل عن اجتماع 1)

التابعة  لنزاعاتل الودي حلالشراكة التعليم الخاص من أجل ( توافق أنت والمدرسة على استخدام عملية الوساطة التي توفرها 2)

 (.SPARCجامعة ديالوير )ل
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 ؟حل النزاعما هي فترة 

( يوًما لمنح الطرفين فرصة 45لخمسة وأربعين )لالجدول الزمني  الغاء، فسيتم  حل النزاعإذا وافقت أنت والمدرسة على المشاركة في اجتماع 

( يوًما من تاريخ استالمها ، فقد تتم 30على نحو يرضيك خالل ثالثين ) ضمان الحقوقلحل النزاع. ومع ذلك ، إذا لم تحل المدرسة شكوى 

( 30( يوًما من الجدول الزمني وقد يتم عقد جلسة استماع وفق األصول القانونية. يشار إلى فترة الثالثين يوًما )45ية بخمسة وأربعين )التوص

 .حل النزاعالتقويمية باسم فترة 

 

 ؟ حل النزاعماذا يحدث إذا لم أشارك في اجتماع 

أو استخدام الوساطة بدالً من ذلك ، فإن إخفاقك في المشاركة في اجتماع القرار  زاعحل النإذا لم توافق أنت والمدرسة على التنازل عن اجتماع 

بعد بذل جهود  حل النزاعسيؤخر الجداول الزمنية لجلسة االستماع القانونية. إذا لم تتمكن المدرسة من الحصول على مشاركتك في اجتماع 

رفض شكواك  االستماع بالقضية( يوًما ، أن تطلب من لجنة 30ثالثين )وهي  النزاعحل معقولة للقيام بذلك ، فيجوز للمدرسة ، في نهاية فترة 

 .ضمان الحقوقبشأن 

( من الجدول الزمني 45، فسيبدأ اليوم الخامس واألربعون ) حل النزاعخالف ذلك ، إذا وافقت أنت والمدرسة كتابيًا على التنازل عن اجتماع 

 التالي. القانونية في اليوم ضمان الحقوقلجلسة 

( يوًما تقويميًا ، إذا وافقت أنت والمدرسة كتابيًا على عدم إمكانية 30) حل النزاع، ولكن قبل نهاية فترة  حل النزاعبعد بدء الوساطة أو اجتماع 

 ( لسماع اإلجراءات القانونية تبدأ في اليوم التالي.45التوصل إلى اتفاق ، فإن الجدول الزمني لخمس وأربعين يوًما )

( يوًما ، فيمكن للطرفين االتفاق كتابةً على 30الثالثين ) حل النزاع ، ايذا وافقت أنت والمدرسة على استخدام عملية الوساطة في نهاية فترة إ

مواصلة الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك ، إذا انسحبت أنت أو المدرسة من عملية الوساطة ، فسيبدأ الجدول الزمني لخمسة 

 ( يوًما لجلسة االستماع وفق األصول القانونية في اليوم التالي.45أربعين )و

 

 ؟ حل النزاعماذا لو فشلت المدرسة في عقد اجتماع 

القانونية ، ضمان الحقوق ( يوًما من تلقي إشعار بشكواك بشأن 15في غضون خمسة عشر ) حل النزاعإذا فشلت المدرسة في عقد اجتماع 

 ( يوًما.45أن تأمر ببدء جدول زمني للجلسة مدته خمسة وأربعون ) االستماع بالقضيةيمكنك أن تطلب من لجنة 

 :على النحو المبين ادناهاتفاقية ملزمة قانونًا  بإعداد، فيجب أن تقوم أنت والمدرسة  حل النزاعإذا قمت أنت والمدرسة بحل نزاعك في اجتماع 

 

لمنطقة حتى تصبح مملزمة لدرسة المستأجرة بسلطة ممثل المنطقة التعليمية او ممثل الم من قبلك و من قبل اوقيعهتم تأن ي( 1)

 التعليمية أو المدرسة المستأجرة ؛ و

 قابلة للتنفيذ في أي محكمة بوالية ديالوير ذات والية قضائية مختصة أو في محكمة محلية في الواليات المتحدة. ان تكون (2)

 

 ( أيام عمل من توقيعها.3م بإلغاء االتفاقية خالل ثالثة )وقان يوز ألي من الجانبين يج
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 ؟ضمان الحقوق قضية سوف يتضمنه قرار االستماع فيما الذي 

يجب أن يتضمن قرار االستماع وفق األصول القانونية نتائج الحقائق واستنتاجات القانون. باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يستند قرار لجنة 

اإلجرائية  الضمانات خالفتاالستماع حول ما إذا كان طفلك قد تلقى تعليًما عاًما مجانيًا مناسبًا على أسس موضوعية. إذا زعمت أن المدرسة قد 

أن طفلك لم يحصل على تعليم عام مجاني ومناسب ، ولكن  االستماع، فقد تجد لجنة  (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإل من

 اإلجرائية: المخالفاتفقط إذا كانت 

 الحصول على تعليم عام مناسب مجاني ؛ من حقطفلك  قد منعت( 1)

 في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتوفير التعليم العام المناسب المجاني لطفلك ؛ أو أعاقت بشكل كبير فرصتك للمشاركةقد ( 2)

 الحرمان من المنفعة التعليمية. ت فيتسبب قد (3)

 

 القانونية؟ لضمان الحقوقماع تساالهل يمكن الطعن في قرار 

مسؤول الوفق األصول القانونية أو  االستماعالية ديالوير مستوى واحًدا من المراجعة اإلدارية ، يتم إجراؤها من ق بل لجنة تقدم و. بالفعلنعم 

 كمامحاحد . قرار االستماع نهائي وملزم لجميع األطراف ما لم يتم استئنافه من خالل رفع دعوى مدنية في المفوض لالستماع في القضية

( يوًما من 90محلية أو في محكمة األسرة في والية ديالوير. يجب عليك تقديم أي استئناف إلى المحكمة في غضون تسعين )الواليات المتحدة ال

 تاريخ القرار النهائي. يمكن أن توفر لك المحاكم أو المحامي معلومات إضافية حول كيفية رفع دعوى مدنية.

 

 من يدفع أتعاب المحاماة؟

، يجوز للمحكمة ، حسب تقديرها ، منح أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من  ضمان الحقوقبخصوص جلسة  ونيةتوابع قانفي أي إجراء أو 

. يجب أن تستند الرسوم إلى األسعار الرابح للقضية، إذا كنت الطرف  ذي احتياجات خاصةبصفتك أحد الوالدين لطفل  المترتبة عليكالتكاليف 

 جراء لنوع وجودة الخدمات المقدمة. يمكن تخفيض الرسوم إذا:السائدة في المجتمع الذي نشأ فيه اإل

 ؛ للخالف( وجدت المحكمة أنك أو محاميك قد أخرت بشكل غير معقول القرار النهائي 1)

 ( تتجاوز رسوم المحامي بالساعة المعدل السائد في المجتمع لعمل مماثل ؛2)

 و( الوقت المنقضي والخدمات القانونية كانت مفرطة ؛ أ3)

 .ضمان الحقوق القانوينة( لم يقدم المحامي الخاص بك المعلومات المناسبة في إشعار طلب 4)

 

أو المدرسة تأخرت بشكل غير معقول في اتخاذ القرار أو كان  االدارة في الواليةإذا وجدت المحكمة أن  لن يتم تخفيض الرسوممع العلم انه 

 .(IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإل مناإلجرائية  الضماناتلقسم  مخالفةهناك 
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ت ال يجوز منح أتعاب المحاماة عن أي اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي إال إذا انعقد االجتماع بسبب جلسة استماع قانونية أو إجراءا

 نية أو اإلجراءات القضائية.اجتماًعا يُعقد نتيجة لسماع اإلجراءات القانو حل النزاعقضائية. ال يعتبر اجتماع 

( أيام على األقل ولم 10الذي قدمته المدرسة قبل بدء الجلسة بعشرة ) المناسبتسوية الب المحاماة أيًضا إذا رفضت عرض قد يتم رفض أتعا

 من عرض التسوية.أفضل يكن قرار االستماع 

 

 المدرسة؟ يمن يدفع أتعاب محام

 أتعاب المحاماة المعقولةب الحكمالقانونية ، يجوز للمحكمة ، حسب تقديرها ، ضمان الحقوق بخصوص جلسة  توابع قانونيةفي أي إجراء أو 

 دفعها إذا: محاميكالتي يتعين على  او ادارة الوالية الرابحة للقضيةلمدرسة ا لمصلحة

 أو غير معقول أو بدون أساس ؛ أو ضعيفا جدا( قدم محاميك شكوى أو إجراًء قضائيًا 1)

 أو غير معقول أو بدون أساس. غير مجدي( استمر المحامي في التقاضي بعد أن أصبح من الواضح أن التقاضي 2)

، والتي يتعين عليك دفعها أنت أو  او ادارة الوالية الرابحة للقضيةلمدرسة ا لمصلحةأتعاب المحاماة المعقولة الحكم بيجوز للمحكمة أيًضا 

ألي غرض غير الئق ، مثل للمضايقة أو  قد قدمت دعوى قضائية الحقة ايأو  االجراءات القانونيةمحاميك ، إذا وجدت المحكمة أن طلب 

 التسبب في تأخير غير ضروري أو زيادة تكاليف اإلجراءات دون داع.

 

 ةيوالالفي شكوى الإجراءات 

 لحل النزاعات حول تعليم طفلي؟ هل هناك طرق أخرى

 مخالفات. باإلضافة إلى جلسات االستماع واإلجراءات القانونية الواجبة ، ستقوم اإلدارة بالتحقيق في الشكاوى التي تزعم حدوث بالفعلنعم 

من قبل أي شخص أو منظمة. يجب  الواليةوحلها. يجوز تقديم شكاوى (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإلمن  ”B“للجزء 

في قضية  االستماعبأن إحدى المدارس قد فشلت في اتباع قرار تم إصداره مسبقًا من قبل لجنة  تدعىأيًضا حل الشكاوى التي  الوزارةعلى 

 .المفوض باالستماعمسؤول الالقانونية أو  ضمان الحقوق

 ؟الواليةوى وإجراءات شك شكوى ضمان الحقوق إجراءات ما هو الفرق بين

. ضمان الحقوقشكاوى و الواليةووزارة التعليم إجراءات منفصلة لشكاوى (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإلتحدد لوائح 

حتياجات قانون تعليم األفراد ذوي اإلمن  ”B“للجزء  مخالفاتحدوث ب تدعي الواليةبشكل عام ، يجوز ألي فرد أو منظمة أن تقدم شكوى من 

اإلجراءات القانونية ضمان الحقوق حسب مدرسة فقط تقديم شكوى الأو لوائح وزارة التعليم. ومع ذلك ، يحق لك أنت أو  (IDEA) الخاصة 

أو توفير تعليم عام  ذي احتياجات خاصةتعليمي لطفل الوضع التقييم أو الأو  التنسيببشأن أي مسألة تتعلق باقتراح أو رفض بدء أو تغيير 

 مناسب مجاني للطفل.

ضمان يجب أن تستمع لجنة استماع  ولكنحل شكوى الوالية خالل فترة زمنية مدتها ستون يوًما.  الوزارةباإلضافة إلى ذلك ، يجب على 

( 45)وتصدر قراًرا مكتوبًا في غضون فترة زمنية مدتها خمسة وأربعون ضمان الحقوق اإلجراءات القانونية إلى شكوى تتعلق الحقوق حسب 

 (.ثالثين يوًما النزاع و هي يوًما تقويميًا )بعد انتهاء فترة حل
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 ؟الواليةكيف يمكنني تقديم شكوى  

 يجب أن تكون الشكاوى مكتوبة وموقعة من صاحب الشكوى ، وتشمل:

أو  (IDEA) ات الخاصة حتياجقانون تعليم األفراد ذوي اإل( بيان بأن المدرسة )أو أي وكالة عامة أخرى( قد انتهكت أحد متطلبات 1)

 ؛ االحتياجات الخاصةلوائح إدارة التعليم في والية ديالوير بشأن تعليم األطفال ذوي 

 ( الحقائق التي يستند إليها البيان ؛2)

خاصة ( التوقيع ومعلومات االتصال الخاصة بالشاكي والممثل القانوني ، إن وجد ، أو لألفراد الذين يمثلون وكالة عامة أو مؤسسة 3)

 شكوى ؛بال تتقدم

 :الرجاء ذكر ما يلي فيما يتعلق بطفل معين مخالفات( إذا كانت تزعم حدوث 4)

(a) اسم الطفل وعنوان إقامته ؛ 

(b) ها الطفل ؛ب اسم المدرسة التي يدرس 

(c) ل أو الشباب المشردين ، معلومات االتصال المتاحة للطفل واسم المدرسة التي يرتادها الطفل ؛اطففي حالة اال 

(d) لطبيعة مشكلة الطفل ، بما في ذلك الحقائق المتعلقة بالمشكلة ؛ وصف 

(e) حل مقترح للمشكلة إلى الحد الذي يعرفه ومتاح للطرف الذي يقدم الشكوى في وقت تقديمه ؛ و 

(f) قبل تقديم الشكوى ، إذا كان صاحب الشكوى يرغب في تقديم هذه المعلومات.  ةوصف للمحاوالت التي بذلت لحل القضي

 التحقيق إذا رفض صاحب الشكوى تقديم هذه المعلومات(. الوزارة)مالحظة ، ستواصل 

. يجب تسليم الشكوى الوزارةأكثر من سنة واحدة من تاريخ استالم الشكوى من قبل  يمضي عليهالم  مخالفةيجب أن تزعم الشكاوى حدوث 

 باليد أو إرسالها بالبريد أو الفاكس إلى:

 

 

Mary Ann Mieczkowski 

Director, Exceptional Children Resources 

Delaware Department of Education 

John G. Townsend Building 

401 Federal Street, Suite 2 

Dover, DE 19901 

Fax (302) 739-2388 
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 عن طريق البريد اإللكتروني. الواليةشكاوى  الوزارةال تقبل 

 

التعليم الخاص في الجزء الخلفي  الوالية بخصوصنسخة من نموذج شكوى  ستجدوى. اشكالنموذًجا لمساعدة الوالدين في تقديم  الوزارةطورت 

 من هذا اإلشعار.

تخدم الطفل في نفس الوقت الذي يتم فيه  التي خرىاأل عامةالجهة اليجب على صاحب الشكوى أيًضا إرسال نسخة من الشكوى إلى المدرسة أو

 .الوزارةإرسال الشكوى إلى 

 

 ؟لواليةل ّي الموجهةواالوزارة مع شك كيف تتعامل

 :تقوم بما يلي عندما تتلقى اإلدارة شكوى ، فإنها

 أن من الضروري إجراء تحقيق. قد ثبت، إذا كان الميدانيق مستقل ، بما في ذلك التحقيق ( إجراء تحقي1)

 منح صاحب الشكوى الفرصة لتقديم معلومات إضافية ، شفهياً أو كتابياً ، عن االدعاءات الواردة في الشكوى. (2)

( إتاحة الفرصة للمدرسة للرد على الشكوى ، بما في ذلك فرصة تقديم اقتراح لحل الشكوى ، وفرصة لصاحب الشكوى والمدرسة 3)

 المشاركة في الوساطة. للموافقة على

قانون تعليم األفراد ذوي لوائح  خالفت( مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كانت المدرسة 4)

 أو إدارة التعليم في والية ديالوير.(IDEA) حتياجات الخاصة اإل

شكوى ويتضمن نتائج وقائع واستنتاجات وأسباب قراره كل ادعاء في ال يرد علىقرار مكتوب إلى صاحب الشكوى  ارسال( 5)

 النهائي.

بتمديد الوقت إذا كانت هناك ظروف  الوزارة( يوًما. قد تسمح 60يجب على اإلدارة إكمال تحقيقها وإصدار قرارها الخطي في غضون ستين )

لحل المسألة من خالل الوساطة أو غيرها من الوسائل.  استثنائية تبرر وقتًا أطول ، أو إذا وافق صاحب الشكوى والمدرسة على تمديد الوقت

إذا قررت اإلدارة أن المدرسة فشلت في تقديم الخدمات المناسبة ، يجب على اإلدارة معالجة الحرمان من الخدمات وكيفية ضمان توفير 

 .حتياجات الخاصةذوي اإلفي المستقبل لجميع األطفال  ةالمناسبالخدمات 

ليست حصرية. يمكنك استخدام إجراء شكاوي  الواليةاإلجراءات القانونية وإجراءات شكاوى قضايا ضمان الحقوق حسب في  االستماعنظام 

لحل النزاعات المتعلقة بتعليم طفلك. إذا تلقت اإلدارة شكوى رسمية تخضع بالفعل لجلسة قضايا ضمان الحقوق في أو نظام االستماع  الوالية

ة ، فيجب على اإلدارة أن تضع جانباً أجزاء الشكوى التي يتم تناولها في جلسة اإلجراءات القانونية حتى انتهاء استماع وفق األصول القانوني

. إذا كانت الشكوى تحتوي على بعض القضايا التي يتم تناولها في الوزارةالجلسة. في هذه الحالة ، سيكون قرار االستماع ملزماً لتحقيقات 

تحقيقها في القضايا التي لم يتم النظر فيها في إجراءات المحاكمة  الوزارةوبعضها ليس كذلك ، يجب أن تواصل جلسة اإلجراءات القانونية 

في قضية ماع تساالالعادلة. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن أيًضا حل الشكوى التي تقدمها الدولة والتي تزعم فشل إحدى المدارس في تنفيذ قرار 

 .قانونيةاإلجراءات الضمان الحقوق حسب 
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 ذوي االحتياجات الخاصةل األطفا يبتأدإجراءات 

 

 ؟من المدرسة طفلي أو طرده ايقافهل يمكن 

أخرى بنفس القدر  اماكنأو طردهم أو وضعهم في أماكن مؤقتة بديلة أخرى أو في  ذوي االحتياجات الخاصةاألطفال  ايقاف. قد يتم بالفعلنعم 

تخضع لقواعد ومتطلبات محددة. لديك الحق في الرد على بعض اإلجراءات التأديبية  ها، ولكنالسليميندم بها هذه الخيارات لألطفال التي ستستخ

 المتخذة مع طفلك.

اسبة قواعد السلوك من وضعه التعليمي الحالي إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة من يخالف احتياجات خاصةطفل ذي  نقليمكن لمسؤولي المدارس 

 أحد مظاهر إعاقة الطفل. لم ينتج عنطالما أن السلوك 

 أو الطرد من المدرسة؟ االيقافهل سيتلقى طفلي خدمات أثناء 

( أيام دراسية في السنة الدراسية دون تقديم 10عشرة ) لمدةمن الوضع التعليمي الحالي  خاصةاحتياجات طفل ذي  بايقافقد تقوم المدرسة 

 الخدمات التعليمية.

، فيجب على ( أيام دراسية في السنة الدراسية 10عشرة )تتجاوزال لمدةمن الوضع التعليمي الحالي  خاصةاحتياجات طفل ذي  ايقاف إذا تم أما

تسمح للطفل بمواصلة المشاركة في مناهج التعليم العام )على الرغم من أنه في مكان  االيقافالمدرسة تقديم الخدمات خالل أي أيام الحقة من 

ألسباب تأديبية ، فإن فريق  التنسيبعبارة عن تغيير في  االيقافآخر( والتقدم نحو تحقيق أهداف برنامج التعليم الفردي للطفل. إذا كانت 

،  فيًابرنامج التعليم الفردي للطفل يحدد الخدمات المناسبة الالزمة. يجب على المدرسة أيًضا أن توفر ، حسب االقتضاء ، تقييًما سلوكيًا وظي

 وخدمات وتعديالت للتدخل السلوكي ُمصممة لمعالجة السلوك بحيث ال يحدث مرة أخرى.

 

 ما هو التغيير في التنسيب ألسباب تأديبية؟

 إذا: التنسيبيحدث تغيير في 

 ( أيام دراسية على التوالي في السنة الدراسية ؛ أو10الطفل ألكثر من عشرة ) ايقاف( تتم 1)

 لألسباب التالية: ذاته نمطال على يقافمن عمليات اإلض الطفل لسلسلة ( تعر2)

(a)  ( أيام دراسية في السنة الدراسية ؛10أكثر من عشرة ) حاالت االيقافيبلغ مجموع عمليات 

(b) ؛ ومن عقوبات االيقافسلسلة ال هذه السابقة التي أدت إلى الحاالت جميع سلوك الطفل مشابه إلى حد كبير لسلوك الطفل في 

(c)  من  حاالت االيقافلطفل ، وقرب خاللها ايقاف ا ي تمتال ةاإلجمالي وطول المدة،  يقافمثل طول كل عملية إ عوامل إضافية

 بعضها البعض ؛ أو
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يحرم الطفل  ما ( أيام دراسية ، وهو10في المدرسة بلغ مجموعها أكثر من عشرة ) حاالت االيقاف( تعرض الطفل لسلسلة من 3) 

( ، وتلقي تلك ىخرا بيئةمن تحقيق األهداف المحددة في برنامج التعليم الفردي ، والتقدم في المناهج العامة )على الرغم من أنه في 

 الخدمات والتعديالت الموضحة في برنامج التعليم الفردي ؛ أو

، مما أدى إلى غياب الطفل عن المدرسة ألكثر من  درسيةالم وسائل النقلاستخدام من  حاالت االيقاف( تعرض الطفل لسلسلة من 4)

 ( أيام دراسية.10عشرة )

 كل حالة على حدة.في  في التنسيب التعليمي تغيير ينتج عنه حاالت االيقافما إذا كان نمط  يتم تحديد

 

 تأديبية؟ألسباب  لطفليالتعليمي  التنسيبما هي الخطوات التي يجب على المدرسة اتخاذها لتغيير 

الضمانات بقرارها وتزويدك بنسخة من  ابالغكالتعليمي لطفلك ألسباب تأديبية ، فيجب على المدرسة  التنسيبإذا قررت المدرسة تغيير 

اتج عند طفلك نإجراء اجتماع فريق لتحديد ما إذا كان سوء السلوك وديالوير في والية  ل في التعليم الخاصاطفحقوق الوالدين وااللاإلجرائية 

. يجب أن يتم االجتماع فوًرا ، إن أمكن ، أو في اذا ما كانت االعاقة اسهمت في المخالفةتحديد بمن مظاهر عجزه. يشار إلى ذلك  مظهرعن 

اتخاذ هذا النوع من اإلجراءات التأديبية. يجب على المدرسة ووالد الطفل  من اجل لقرارتاريخ ا ة مندراسي ايام( 10) غضون عشرة

. يجب على أعضاء اذا ما كانت االعاقة اسهمت في المخالفةاجتماع تحديد المعنيين في فريق برنامج التعليم الفردي للطفل حضور  واألعضاء

ت الفريق أيًضا مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة في ملف طفلك ، بما في ذلك برنامج التعليم الفردي ، وأي مالحظات للمعلم ، وأي معلوما

 ها.ذات صلة تقدم

 

 ؟ اذا ما كانت االعاقة اسهمت في المخالفةاجتماع تحديد ماذا يحدث في 

 :التاليين (2سؤالين )اليجب أن يجيب أعضاء الفريق على 

 إعاقة طفلك؟بعالقة مباشرة وكبيرة ،  اعن ، أو له ةناتج النقاشموضع  ةالسلوكي مخالفة( هل كان ال1)

 هي النتيجة المباشرة لفشل المدرسة في تنفيذ برنامج التعليم الفردي؟ النقاشموضع السلوكية  المخالفة( هل كانت 2)

 

 أحد مظاهر إعاقة طفلك.ناتج عن إذا أجاب الفريق بنعم على أي سؤال ، فيجب اعتبار الحادث السلوكي 

سة اتخاذ إجراءات فورية لعالج على المدر إذا قرر الفريق أن السلوك كان نتيجة مباشرة لفشل المدرسة في تنفيذ برنامج التعليم الفردي ، يجب

 .ا التقصيرهذ
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 ؟إعاقة طفلي عنناتجة السلوكية  المخالفةماذا لو كانت 

 :القيام بأحد االجراءات التالية، فيجب على الفريق كإعاقة طفل عنناتجة السلوكية  المخالفة انإذا قرر الفريق 

 بإجراء تقييم قبل حدوث السلوك( وتنفيذ خطة للتدخل السلوكي لطفلك ؛ أو مسبقا( إجراء تقييم سلوكي وظيفي )ما لم تقم المدرسة 1)

 ، لمعالجة السلوك. الحاجةمراجعة الخطة وتعديلها ، حسب  فيجبوضع خطة للتدخل السلوكي ،  مسبقا( إذا تم 2)

وضع طفلي في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة ؟، يجب على المدرسة إعادة  فيها هل هناك ظروف خاصة يمكن في االسفل ،باستثناء ما هو موضح 

 آخر. تنسيبمنه ، ما لم توافق أنت والمدرسة على  ايقافهوضع الذي تمت النفس طفلك إلى 

 ؟إعاقة طفلي عنناتجة السلوكية  المخالفة تكنماذا لو 

نفس المدة وإعاقة طفلك ، فيجوز للمدرسة أن تطبق نفس اإلجراءات التأديبية على طفلك بنفس الطريقة  عنناتجة السلوكية  المخالفةإذا لم تكن 

 والطرد. االيقاف، بما في ذلك  ذوي االحتياجات الخاصة غيرمن التي تطبقها على األطفال 

 

 هل هناك ظروف خاصة يمكن فيها وضع طفلي في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة؟

 احتياجات خاصةعندما ينطوي السلوك على حيازة مخدرات أو أسلحة ، أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة. يجوز للمدرسة نقل طفل ذي نعم ، 

مبنى المدرسة أو في  احدى حمل سالًحا في المدرسة أو فيالطفل سالًحا إلى المدرسة أو احضر ( 1: )اذا ةمناسب ةمؤقت ةبديل ةتعليمي بيئةإلى 

أو يستخدم مخدرات غير مشروعة ، أو يبيع أو يطلب بيع مادة  يملك الطفل كان( 2؛ ) الواليةلسلطة المدرسة أو  خاضع ماي مكان او قس

( أن يلحق الطفل إصابة جسدية خطيرة 3خاضعة للرقابة ، أثناء وجوده في المدرسة ، أو وظيفة خاضعة لسلطة المدرسة أو الدولة ؛ أو )

. في هذه الحاالت ، قد تضع المدرسة الطفل اليةالولسلطة المدرسة أو  خاضع اي مكان او قسمأو في بشخص آخر أثناء تواجده في المدرسة 

إعاقة  عنناتجة السلوكية  المخالفة ت( يوًما دراسيًا دون النظر إلى ما إذا كان45في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة تصل إلى خمسة وأربعين )

التي تستغرق  االيقافإلى وضعه المعتاد في نهاية فترة . يجب أن يعود الطفل البئية المناسبةالطفل. يحدد فريق برنامج التعليم الفردي للطفل 

 ( يوًما دراسيًا.45خمسة وأربعين )

في بيئة أخرى( ، والتقدم  كونهالمناهج العامة )على الرغم من الطفل من مواصلة المشاركة في  ةمؤقتال ةبديلال ةتعليميال البيئةمّكن تيجب أن 

، تقييًما سلوكيًا وظيفيًا ، وخدمات  الحاجةأيًضا ، حسب  االجراء ليم الفردي للطفل. يجب أن يشملنحو تحقيق األهداف المحددة في برنامج التع

 مصممة لمنع تكرار السلوك.المؤقت  االيقافتدخل وتعديالت تعالج السلوك الذي أدى إلى 

إذا كان الوالد ال يوافق  لضمان الحقوقالقانونية لطلب جلسة مستعجلة  ضمان الحقوقتقديم شكوى بشأن الخاصة  ذي االحتياجاتيجوز لوالد  

 على قرار المدرسة بنقل الطفل إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة بسبب المخدرات أو األسلحة أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة.
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 بيئة تعليمية بديلة مؤقتة؟ الىطفلي  نقل تؤدي الى هل هناك أسباب أخرى قد

لوضع الطفل في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة تصل إلى خمسة ضمان الحقوق قد تطلب المدرسة عقد جلسة استماع مستعجلة إلجراءات 

. االخرينالحالي من المرجح أن يؤدي إلى إصابة الطفل أو  مكانه( يوًما دراسيًا إذا كانت المدرسة تعتقد أن االحتفاظ بالطفل في 45وأربعين )

المستمر  االيقافمن هذا القبيل إذا كانت تعتقد أن  ايقافبديلة إضافية في نهاية أول  وبيئاتمدرسة أن تطلب جلسات استماع إضافية يمكن لل

 .ضروري

 

 عجلة؟ستالقانونية الم ضمان الحقوقما هي جلسة 

اجتماعات( او للمشاركة في أي اجتماع ) طفلك وستتم دعوتكب الخاصبصفتك أحد الوالدين ، فأنت عضو في فريق برنامج التعليم الفردي 

، أو إذا كنت تعتقد  اذا ما كانت االعاقة اسهمت في المخالفةتحديد بلفريق برنامج التعليم الفردي. إذا كنت ال توافق على قرار الفريق فيما يتعلق 

 التعليم. سكرتيرمن  عجلةستالقانونية الم قوقضمان الحجلسة أن المدرسة لم تمتثل إلجراءات التأديب والتنسيب المدرسي ، فيجوز لك طلب 

 

يسمعها موظف جلسة المستعجلة المعتادة ، ولكن القانونية  ضمان الحقوقجلسات إلى حد كبير  عجلةستالقانونية الم ضمان الحقوقتشبه جلسات 

دون ضمان الحقوق شكوى ل الوزارة( يوًما دراسيًا من استالم 20) عشرين( أشخاص( ويجب أن تتم خالل 3استماع واحد )بدالً من ثالثة )

 حل النزاع( أيام دراسية بعد انتهاء الجلسة. يجب أن يعقد اجتماع 10. يجب أن يصدر مسؤول الجلسة قراًرا في غضون عشرة )تمديدتأخير أو 

القانونية )ما لم يتفق الوالدان والمدرسة كتابيًا على التنازل  ضمان الحقوقبشكوى  شعارإلالمدرسة تلقى ( أيام تقويمية من 7في غضون سبعة )

ما لم يتم حل المشكلة بما يرضي الطرفين القانونية  ضمان الحقوقأو استخدام الوساطة بدالً من ذلك(. قد تستمر جلسة  حل النزاعاجتماع عن 

 .انونيةالق ضمان الحقوق( يوًما من استالم المدرسة لشكوى 15في غضون خمسة عشر )

 :االستماع بالقضية لمفوض، يجوز  عجلةستالقانونية الم ضمان الحقوقجلسة في 

من إعاقة الطفل ، أو  ناتجاأن سلوك الطفل كان  االستماع بالقضية مفوض ضع الذي نُق ل منه الطفل إذا قرر( إعادة الطفل إلى المو1)

 انتهاًكا للقواعد التأديبية ؛ أو كان االيقافأن 

أن  االستماع بالقضية مفوض( يوًما دراسيًا إذا قرر 45ألكثر من خمسة وأربعين ) ةمناسبة ومؤقت ةبديل ةتعليمي بيئة( طلب تغيير في 2)

 لطفل أو لآلخرين.لفل من المرجح أن يؤدي إلى إصابة اإلبقاء على الموضع الحالي للط

 

بالطريقة نفسها التي يتم بها اتخاذ القرارات في جلسات  عجلةستانونية المالق ضمان الحقوقجلسة يجوز ألي طرف أن يستأنف القرار في 

 االستماع األخرى.
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 عجلة ؟ستالقانونية الم ضمان الحقوقطفلي أثناء إجراءات جلسة  تنسيبهل يتغير 

، يجب أن يبقى الطفل في بيئة تعليمية بديلة مؤقتة  عجلةستالقانونية الم ضمان الحقوقجلسة عندما يكون الوالد أو المدرسة قد تقدما بشكوى 

 )ما لم يتفق الوالد والمدرسة على ترتيب آخر(. مفوض االستماع بالقضيةريثما يتم اتخاذ قرار من 

 

 خدمات ذات الصلة؟تحديد مسبقًا على أنه بحاجة إلى تعليم خاص والا لم يتم هل لدى طفلي أي حماية إذ

القواعد التأديبية للمدرسة ،  وكان قد خالفتحديد أن طفلك مؤهل للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة الهذا يعتمد. إذا لم يتم 

السلوك أو  وقوع قبل سوء ذا احتياجات خاصةإذا كانت المدرسة تعلم أن طفلك كان طفاًل  ئيةاإلجرا الضمانات أي من استخدام فيجوز للطفل

 .المخالفة

 

 تأديبي:الجراء اإل، قبل السلوك الذي أدى إلى اتخاذ حدث ما يلي إذا المسبقة معرفة التعتبر المدرسة لديها 

لموظفي اإلشراف أو اإلدارة في المدرسة أو  لها صلة بذلك خدماتأن طفلك يحتاج إلى تعليم خاص و( أعربت عن قلقك كتابيًا من 1)

 معلم طفلك ؛

 هلية للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ؛ أو( طلبت تقييماً يتعلق باأل2)

مباشرةً لمدير التعليم الخاص في المنطقة التعليمية أو لغيره من موظفي اإلشراف ( عبر معلم طفلك أو غيره من موظفي المدرسة 3)

 عن مخاوف محددة بشأن نمط من السلوك يظهره طفلك.

بإجراء تقييم لطفلك ، أو رفضت خدمات التعليم الخاص ، أو تم تقييم طفلك وتحديد  انت سمحإذا لم تالمسبقة معرفة اللن تُعتبر المدرسة لديها 

 .(IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإلبموجب  ذا احتياجات خاصةأنه ليس طفاًل 

 التأديبية اإلجراءات وا العقوباتإذا لم تكن المدرسة على علم بإعاقة طفلك قبل اتخاذ إجراء تأديبي ، فقد تقوم بتأديب طفلك بموجب نفس 

 المطبقة على األطفال غير ذوي اإلعاقة.

راء تقييم سريع. إلى أن يكتمل التقييم ، إذا طلبت تقييماً لخدمات التعليم الخاص أثناء خضوع طفلك إلجراءات تأديبية ، فيجب على المدرسة إج

أو الطرد بدون خدمات تعليمية. إذا كان طفلك مؤهالً للتعليم الخاص  االيقافيبقى طفلك في الموضع الذي تحدده المدرسة ، والذي قد يشمل 

من  التأديبي وغيره بااليقاف المتعلق الضمان االجرائيوالخدمات ذات الصلة ، فيجب توفير برنامج تعليمي خاص مناسب لطفلك ، بما في ذلك 

 .االيقافعمليات 

 

 ؟عن سلوك طفلي الشرطة لمدرسة إبالغهل يمكن ل

 إذا ارتكب طفلك جريمة ، فقد تقوم المدرسة بإبالغ الوكالة المختصة بإنفاذ القانون. يشترط قانون الوالية على المدارس اإلبالغ عن بعض

. يجب على المدرسة أحتياجات خاصةطفل ذي  مرتكب الجريمة كانبغض النظر عما إذا ة بإنفاذ القانون الوكالة المختصالجرائم المدرسية إلى 
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بموجب قانون حقوق خصوصية سجالت التعليم والتأديب الخاصة بطفلك عند اإلبالغ عن الجريمة ، بالقدر المسموح به سلطات إعطاء ال

( FERPAقانون حقوق خصوصية األسرة التعليمية )على مزيد من المعلومات حول  الحصول. يمكنك (FERPA) 1974األسرة التعليمية لعام 

 إلى السجالت التعليمية". الحصولفي هذا المستند في القسم "

 

 المدارس الخاصةب الملتحقوناألطفال 

 ؟ واجبا للمدارس الخاصة الرسوم الدراسية يصبح تعويض بدلمتى 

التعليمية دفع تكاليف التعليم ، بما في ذلك التعليم  المنطقة على(IDEA) حتياجات الخاصة األفراد ذوي اإلقانون تعليم  من "B"الجزء ال يشترط 

مدرسة أو منشأة خاصة إذا كانت المدرسة قد أتاحت التعليم العام والملتحق بالخاص والخدمات ذات الصلة ، لطفلك الذي يعاني من إعاقة 

أن تضع الطفل في مدرسة أو منشأة خاصة. ومع ذلك ، يجب أن تضم المنطقة التعليمية التي تقع فيها  ترختلكنك او كالمناسب المجاني لطفل

فيما  (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإل من "B"الجزء الذين يتم تلبية احتياجاتهم بموجب أحكام  معالمدرسة الخاصة طفلك 

ات للطالب خاصة. أدت التغييرات في القانون الفيدرالي إلى تقييد مسؤولية المدرسة عن توفير الخدمرس تم الحاقهم بمدايتعلق باألطفال الذين 

المخصصات على المدارس أن تنفق فقط حصة متناسبة من  الحاليبالمدارس الخاصة. يشترط القانون الفيدرالي  همحاقالذين اختار آباؤهم ال

 في مثل هذه الظروف. (IDEA) حتياجات الخاصة قانون تعليم األفراد ذوي اإلل الفيدرالية

على وضع طفل ذي إعاقة في مدرسة أو منشأة خاصة في حاالت معينة. خالف ذلك ، إذا كان طفلك قد تلقى من  والواليةقد توافق المدرسة 

في مدرسة خاصة فقط  اللتحاقباالتكاليف المرتبطة عن تعويض على  الحصول يحق لكفالتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ،  خدمات قبل

المدارس ب وااللتحاقإذا قررت المحكمة أو لجنة االستماع أن المدرسة لم توفر التعليم العام المناسب المجاني لطفلك في الوقت المناسب ، 

 الخاصة هو المناسب.

 

 متى يجوز تخفيض أو رفض سداد تكاليف المدارس الخاصة؟

على الرغم من خفض أو رفض سداد تكاليف المدرسة الخاصة إذا لم تجعل طفلك متاًحا للتقييم ) للقضية  يجوز للمحكمة أو لجنة االستماع

مناسب من المدرسة( قبل إخراج طفلك من المدرسة العامة. قد تقوم المحكمة أيًضا بتخفيض أو رفض التعويض إذا  استالمك الشعار خطي

 المدرسة الخاصة. في نقل طفلك إلى منطقيوجدت أنك تصرفت بشكل غير 

و لم تعلم التعليم الخاص الذي اقترحته المدرسة  تنسيبأيًضا إذا لم تخبر المدرسة أنك ترفض  طلب التعويض عن الرسومقد يتم رفض 

 طفلك في مدرسة خاصة على نفقة عامة. في هذه الحالة ، يجب تقديم إشعارك للمدرسة إما: الحاق ك علىزموع المدرسة عن قلقك

 ؛ أو الحكومية( في آخر اجتماع لبرنامج التعليم الفردي الذي حضرته قبل إخراج طفلك من المدرسة 1)

 .الحكومية( أيام عمل )بما في ذلك أيام العطل( قبل إخراج طفلك من المدرسة 10( في الكتابة إلى المدرسة ما ال يقل عن عشرة )2)
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 متى ال يمكن تخفيض المبلغ أو رفضه؟

 الخراجالمدرسة بخططك  من ابالغ لم تتمكنإذا  عن الرسوم أال تقلص أو ترفض تعويضك للقضية  لمحكمة أو لجنة االستماعيجب على ا

 :الحكومية ألحد االسباب التالية من المدرسة طفلك

 لطفلك ؛ جسدي( من المحتمل أن يؤدي إعطاء إشعار إلى ضرر 1)

 المدرسة من تقديم إشعار ؛ أولم تمكنك ( 2)

لم ل في التعليم الخاص في والية ديالوير أو اطفاالحقوق لحقوق الوالدين و ئيةإلجراالضمانات ا( لم تكن قد تلقيت نسخة من هذه 3)

 .الحكوميةالمدرسة بنيتك في إخراج طفلك من المدرسة  إخبارتم إبالغك بطريقة أخرى بمسؤوليتك في ب

 

من  طفلك الخراجها ، أال تقلل أو ترفض تعويضك إذا فشلت في إخطار المدرسة بخططك يجوز للمحكمة أو لجنة االستماع ، وفقًا لتقدير

 بسبب: الحكومية المدرسة

 أو ال تستطيع الكتابة باللغة اإلنجليزية ؛ أو ال تجيد القراءة و الكتابة ك( أن1)

 شديد لطفلك. نفسي( قد يؤدي إعطاء إشعار إلى ضرر 2)
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 طلب 

 عليم الخاصالت في وساطةلنموذج ل

 

التعليم بوالية ديالوير وساطة لمساعدة أولياء األمور والمناطق التعليمية والمدارس المستأجرة في حل النزاعات المتعلقة  وزارةتوفر 

والية ن يانوقما يتعلق به من ( وIDEA) االحتياجات الخاصةبتوفير خدمات التعليم الخاص بموجب قانون تعليم األفراد ذوي 

أي تكلفة للوالدين أو المنطقة التعليمية أو المدرسة المستأجرة. يجب أن توافق جميع األطراف على . يتم توفير الوساطة دون رديالوي

 :الوزارةالتالي إلى  الخطيالطلب  تعبئة وارسال. يمكن طلب الوساطة عن طريق القيام بإجرائهامحاولة الوساطة قبل 

 

 اسم طالب الوساطة: 

_______________________________________________________________ 

 العنوان: __________________________________________________________

 

 ارقام الهواتف: ______________________________________________________

 البريد االلكتروني: ____________________________________________________

 ________________________________________________اسم الطفل: ________

 المدرسة المستأجرة: ________________________________________ /المنطقة التعليمية 

 اسم المدرسة:  ______________________________________________________

 غير ذلك وصي           والدة              /  والد  العالقة بالطالب )إختر واحدة(:                             

                                                                  المدرسة المستأجرة أوالمنطقة التعليمية 
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 :قدم وصفًا موجًزا للنزاع المتعلق بالتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قدم وصفًا موجًزا للمحاوالت التي بذلت لحل النزاع قبل طلب الوساطة

 

 

 

 

 

 

   

 توقيع طالب الوساطة:

   

 (وقع هنا)  (التاريخ)

 

ارسل بالبريد او سلم باليد تو ارسل بالفاكس على العنوان 

 التالي:                                                                                                                 
 ماري آن ميزكوفسكي ، المديرة

  ينموارد األطفال االستثنائي

 ديالويرفي والية  لتعليماوزارة 

 مبنى جون جي تاونسند 

401 Federal Street, Suite 2 

Dover, DE 19901 

 الهاتف: 735-4210 (302) 

 الفاكس: 739-2388 (302) 
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 طلب شكوى ضمان الحقوق القانونية

 االجراءات القانونية جلسةوطلب 

 االجراءات القانونيةجلسة وطلب  ضمان الحقوق القانونيةنموذج شكاوي وزارة التعليم في والية ديالوير تقدم 

ضمان ( واللوائح الفيدرالية وحكومات الواليات. يجوز تقديم شكوى IDEA) االحتياجات الخاصةوفقًا لقانون تعليم األفراد ذوي 

و /  ( التنسيب التعليمي ؛3( التقييم ؛ )2؛ ) التحديد( 1ما يلي: ) بخصوصمن ق بل أحد الوالدين أو وكالة عامة  الحقوق القانونية

ليسوا مطالبين  همولكنأو الوكاالت العامة  للوالدين. يجوز االحتياجات الخاصةي ذ( توفير تعليم عام مجاني ومناسب للطفل 4أو )

للحصول على معلومات إضافية ، يرجى االطالع على  .ضمان الحقوق القانونيةباستخدام هذا النموذج عند تقديم شكوى بشأن 

أو  www.doe.k12.de.us إلجراءات القانونية المعمول بها في اإلدارة على الموقع اإللكتروني اإلجراءات الخاصة بسماع ا

في القسم  ضمان الحقوق القانونيةالمتعلقة بجلسات  الوزارة. يمكنك أيًضا الرجوع إلى لوائح 4210-735 (302)الرقم لإلتصال ب

 .518وحتى  300.507 §§من  34والقوانين الفدرالية في القسم  18.0و حتى  925.7.0 §§من  14

 

 اسم الوالد او الوكالة العامة المتقدمة بالشكوى:  (1)

 

_______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________العنوان: 

          __________________________________________________________ 

 ارقام الهواتف: ______________________________________________________

 _____________البريد االلكتروني: _______________________________________

 

 غير ذلك وصي           والدة              /  والد  العالقة بالطالب )إختر واحدة(:                             
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 : فيما يتعلق بطالب معين: مخالفةحدوث ب كان االدعاءمعلومات الطالب ، إذا  (2)

 

 ________________________________________________________اسم الطفل: 

 _______________________________________________________: ___العنوان

 _____________________________________:  _____التي يلتحق بها الطالب اسم المدرسة

 

 م أي معلومات اتصال متاحة للطفل(ي، يرجى تقد االطفل أو الشاب مشرد كان )مالحظة: في حال

 

 

 :الطالب ، بما في ذلك الحقائق ذات الصلة: تخص يرجى تقديم وصف للمشكلة التي( 3) (3)

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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 يرجى تقديم حل مقترح للمشكلة )إلى المدى المعروف والمتاح لك(: (4)  (4)

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 توقيع اسم الوالد او الوكالة العامة المتقدمة بالشكوى  )5 ( (5)  

   

 

 

 (وقع هنا)  (التاريخ)

 

                                                  ارسل بالبريد او سلم باليد تو ارسل بالفاكس على العنوان التالي:                                                                
 ماري آن ميزكوفسكي ، المديرة

 ينموارد األطفال االستثنائي

 ديالويرفي والية  لتعليماوزارة 

 مبنى جون جي تاونسند 

401 Federal Street, Suite 2 

Dover, DE 19901 

 الفاكس: 739-2388 (302)

 عن طريق البريد اإللكتروني. ضمان الحقوقشكاوى  الوزارةال تقبل 

 مالحظة مهمة:

وزير التعليم. قد يكون الطرف المقابل هو يجب عليك أيًضا إرسال نسخة من الشكوى إلى الطرف الخصم في نفس الوقت الذي ترسله فيه إلى 

 المنطقة التعليمية أو المدرسة المستأجرة أو الوكالة العامة األخرى التي تخدم الطالب أو الوالد أو الوصي على الطالب.
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 نموذج شكوى الوالية للتعليم الخاص

( IDEA) االحتياجات الخاصةوفقًا لقانون تعليم األفراد ذوي  نموذج شكوى الوالية للتعليم الخاصوزارة التعليم في والية ديالوير تقدم 

وا ليس هملألشخاص أو المنظمات التي ترغب في تقديم شكوى رسمية استخدام هذا النموذج ، لكن يمكنواللوائح الفيدرالية وحكومات الواليات. 

قبل بدء التحقيق ، باستثناء المناطق  الوزارةلنموذج إلى مالحظة ، يجب تقديم جميع المعلومات المطلوبة في هذا ا مجبرين على استخدامه.

اختيارية. يمكنك استخدام أوراق إضافية حسب الحاجة وإرفاق المستندات ذات الصلة لدعم ادعاءاتك. للحصول على  على انها المشار إليها

التابعة للوزارة على موقع الوزارة على  الخاصطالع على إجراءات شكاوي التعليم ، يرجى اال الواليةمعلومات إضافية حول تقديم شكوى 

. يمكنك أيًضا الرجوع إلى لوائح )302 (735-4210او االتصال على الرقم التالي:  www.doe.k12.de.us  اإلنترنت على العنوان التالي:

 §§من  34والقوانين الفدرالية في القسم  53.0و حتى  923.51.0 §§من  14سم في الق الموجودة في الواليةالمتعلقة بشكاوى  الوزارة

 .153وحتى  300.151

 

 

 اسم الشخص او الجهة المقدمة للشكوى:  (6)

_______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________العنوان: 

 

 ارقام الهواتف: ______________________________________________________

 البريد االلكتروني: ____________________________________________________

 

 غير ذلك وصي           والدة              /  والد       العالقة بالطالب )إختر واحدة(:                        

 

 : فيما يتعلق بطالب معين: مخالفةحدوث ب كان االدعاءمعلومات الطالب ، إذا  (7)

 

 اسم الطفل: ________________________________________________________

 _______________________________________________________: ___العنوان

 _____________________________________:  _____التي يلتحق بها الطالب اسم المدرسة

 م أي معلومات اتصال متاحة للطفل(، يرجى تقدي االطفل أو الشاب مشرد كان )مالحظة: في حال
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 :الطالب ، بما في ذلك الحقائق ذات الصلة: تخص يرجى تقديم وصف للمشكلة التي

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى تقديم حل مقترح للمشكلة )إلى المدى المعروف والمتاح لك(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختياري: قدم وصفًا للمحاوالت التي بذلت لحل المشكلة )المشاكل( قبل تقديم الشكوى:

 

 

 

 

 

ِّم بيانًا  (8) انون تعليم قمن  "B"خرقت المنطقة التعليمية أو المدرسة المستأجرة أو أي جهة عامة أخرى متطلبات القسم تشرح فيه كيف قد 

اإلطار  أو لوائح التعليم الخاص بالوزارة ، والوقائع التي يستند إليها البيان )اختياري: تضمين( IDEA) االحتياجات الخاصةاألفراد ذوي 
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 (.الزمني للحادث )الحوادث(

 

 )مالحظة ، يجب أال يكون االنتهاك )االنتهاكات( المزعوم قد وقع قبل أكثر من عام من تاريخ تلقي الوزارة لشكوى الوالية(

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع الشخص او الجهة المقدمة للشكوى (9)  

   

 

 

 

 )وقع هنا(  (التاريخ)

 

                                                  ارسل بالبريد او سلم باليد تو ارسل بالفاكس على العنوان التالي:                                                                
 ماري آن ميزكوفسكي ، المديرة

  ينموارد األطفال االستثنائي

 يالويردفي والية  لتعليماوزارة 

 مبنى جون جي تاونسند 

401 Federal Street, Suite 2 

Dover, DE 19901 

 الفاكس: 739-2388 (302)

 

 

 عن طريق البريد اإللكتروني. ضمان الحقوقشكاوى  الوزارةال تقبل 

 

 مالحظة مهمة:

وزير التعليم. قد يكون الطرف المقابل هو يجب عليك أيًضا إرسال نسخة من الشكوى إلى الطرف الخصم في نفس الوقت الذي ترسله فيه إلى 

 المنطقة التعليمية أو المدرسة المستأجرة أو الوكالة العامة األخرى التي تخدم الطالب أو الوالد أو الوصي على الطالب.

 


