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 Rhode Islandالتعليم الخاص في والية 

 إشعار الضمانات اإلجرائية

 االستمارة النموذجية

 مقدمة

(، والقانون الفيدرالي المتعلق بتعليم الطالب ذوي اإلعاقة، واللوائح التنظيمية لمجلس والية IDEAينص قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )
Rhode Island لثانوي التي تُنظم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة، على أن تُقدم المدارس لك، وألولياء أمور بخصوص التعليم االبتدائي وا

األطفال ذوي اإلعاقة، إشعاًرا يحتوي على شرح كامل للضمانات اإلجرائية )حقوقك( المتاحة بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 
 .Rhode Islandواللوائح التنظيمية لوالية 

 نسخة من إشعار الضمانات اإلجرائية إليك مرة واحدة في كل عام دراسي وأيًضا:يلزم تقديم 

 عند اإلحالة المبدئية أو طلب ولي األمر للتقييم. .1

وعند استالم أول شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة  6.5.6عند استالم أول شكوى إلى الوالية بموجب الفقرة  .2
 سي،)ح( في عام درا 6.8.1بموجب الفقرة 

 وعند اتخاذ قرار بتنفيذ إجراء تأديبي ضد طفلك يشكل تغييًرا في وضعه  .3

 بناًء على طلبك. .4

يحق للمنطقة التعليمية وضع نسخة من إشعار الضمانات اإلجرائية لديها على موقعها على اإلنترنت في حالة توافر موقع لها.  .5
 .www.ride.ri.gov نات اإلجرائية على الموقعباإلضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة من االستمارة النموذجية للضما

 يتضمن إشعار الضمانات اإلجرائية هذا شرًحا كاماًل لجميع الضمانات اإلجرائية المتاحة بموجب:

o إجراءات تقديم الشكاوى إلى الوالية 
o موافقة ولي األمر 
o بي المسبقبرنامج التعليم الفردي واإلشعار الكتا 
o  الوساطة والشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة وعملية التسوية وجلسات االستماع الحيادية وفقًا لإلجراءات

 القانونية الواجبة
o الضمانات اإلجرائية 
o اإللحاق أحادي الطرف لطفل في مدرسة خاصة على نفقة الدولة 
o سرية المعلومات 

التي تُنظم تعليم األطفال ذوي  Rhode Islandراد ذوي اإلعاقة واللوائح التنظيمية لوالية تنتقل حقوقك بموجب قانون تعليم األف
ما لم يُتخذ قرار قانوني آخر. وسيُقدم إشعار كتابي، كما هو موضح في هذا عاًما  18اإلعاقة إلى طفلك عندما يبلغ طفلك ُعمر 

 )ث((. 6.8.1عاًما )الفقرة  18المستند، لك ولطفلك بعد أن يبلغ طفلك 

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص حقوقك، أو حقوق طفلك، أو قانون 
على الرقم  Rhode Islandتعليم األفراد ذوي اإلعاقة، فيرجى االتصال بمركز اتصال التعليم الخاص التابع إلدارة التعليم بوالية 

 التصال مباشرة بمسؤول منطقتك المعني بالتعليم الخاص.أو ا 401-222-8999
  

http://www.ride.ri.gov/
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 معلومات عامة .1

 )د(6.8.1الفقرة  Rhode Islandاللوائح التنظيمية لوالية  –اإلشعار الكتابي المسبق 

 إلشعارا

 أيام دراسية، قبل: 10غضون فترة زمنية معقولة، يلزم على المنطقة التعليمية التي تتبعها تقديم إشعاٍر كتابّيٍ لك في 

اقتراح بدء تحديد هوية طفلك أو تقييمه أو تحديد وضعه التعليمي أو تغيير كل ذلك، أو توفير التعليم العام المناسب المجاني  .1
(FAPE له؛ )أو 

 ر التعليم العام المناسب المجاني له.رفض بدء تحديد هوية طفلك أو تقييمه أو تحديد وضعه التعليمي أو تغيير كل ذلك، أو توفي .2

 محتوى اإلشعار

 اإلشعار الكتابي، يجب أن:

 يصف اإلجراء الذي تقترحه المنطقة التعليمية التي تتبعها أو ترفضه؛ .1

 يشرح سبب اقتراح المنطقة التعليمية التي تتبعها لإلجراء أو رفضه؛ .2

ير استخدمته المنطقة التعليمية التي تتبعها في اتخاذ القرار باقتراح يصف كل إجراء تقييم أو تقدير قيمة أو تسجيل أو إعداد تقر .3
 اإلجراء أو رفضه؛

 يتضمن بيانًا يوضح أنك تحظى بالحماية بموجب أحكام الضمانات اإلجرائية في الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة؛ .4

جراء الذي تقترحه المنطقة التعليمية التي تتبعها أو ترفضه يوضح لك كيفية الحصول على وصف للضمانات اإلجرائية إذا كان اإل .5
 ليس إحالة مبدئية للتقييم؛

 يتضمن موارد تخصك تتيح لك االتصال للحصول على المساعدة في فهم الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة؛ .6

 و وأسباب رفض هذه الخيارات؛ ( لطفلك IEPيصف أي خيارات أخرى كان يراعيها فريق برنامج التعليم الفردي ) .7

 يقدم وصفًا لألسباب األخرى التي دفعت المنطقة التعليمية التي تتبعها إلى اقتراح اإلجراء أو رفضه. .8

 اإلشعار بلغة مفهومة

 يجب أن يكون اإلشعار:

 . مكتوبًا بلغة مفهومة لعامة الناس؛ 1

 ما لم يكن من الواضح أنه ومقدًما بلغتك األم أو بأي طريقة تواصل أخرى تستخدمها، .2
 يتعذر القيام بذلك.

 إذا لم تكن لغتك األم أو وسيلة التواصل األخرى لغة مكتوبة، فيجب على المنطقة التعليمية التي تتبعها التأكد من:
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 ترجمة اإلشعار لك شفهيًا بلغتك األم أو بوسائل أخرى بلغتك األم، أو أي وسيلة تواصل أخرى؛ .1

 عار؛أنك تفهم محتوى اإلش .2

 .2و 1وجود دليل مكتوب على استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين  .3

 )ض(6.4الفقرة  Rhode Islandاللوائح التنظيمية لوالية  – اللغة األم

 تعني عند استخدامها فيما يتعلق بفرد يُتقن اللغة اإلنجليزية إلى حد ما، ما يلي: اللغة األم،

 يستخدمها والدا الطفل عادةً؛ةً، أو، في حالة الطفل، اللغة التي اللغة التي يستخدمها هذا الشخص عاد .1

 اللغة التي يستخدمها الطفل عادةً في المنزل أو بيئة التعلم في جميع عمليات التواصل المباشر معه )ومنها تقييمه( .2

األسلوب الذي يستخدمه هذا  إن طريقة التواصل بالنسبة للشخص المصاب بالصمم أو العمى أو الذي ال يُجيد أي لغة مكتوبة هي
 الشخص عادةً )مثل لغة اإلشارة أو طريقة برايل أو التواصل الشفوي(.

 )و(6.8.1الفقرة  Rhode Islandاللوائح التنظيمية لوالية  – البريد اإللكتروني

اختيار استالم ما يلي إذا عرضت منطقة مدرستك على أولياء األمور خيار استالم المستندات عبر البريد اإللكتروني، فيمكنك 
 عبر البريد اإللكتروني أيًضا:

 اإلشعار الكتابي المسبق؛ .1

 إشعار الضمانات اإلجرائية؛ .2

 اإلشعارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة. .3

 )و(6.4الفقرة  Rhode Islandاللوائح التنظيمية لوالية  – التعريف –موافقة ولي األمر 

 قةالمواف

 تعني: الموافقة

أنك أُخطرت بلغتك األم أو أي وسيلة تواصل أخرى )مثل لغة اإلشارة أو طريقة برايل أو التواصل الشفوي( بجميع المعلومات  .1
 المتعلقة باإلجراء الذي تمنح موافقتك عليه.

ن وجدت( التي سيتم إصدارها أنك تفهم هذا اإلجراء ووافقت عليه كتابةً، وتصف الموافقة هذا اإلجراء وتسرد السجالت )إ .2
 ولمن سيتم إصدارها؛ 

 أنك تدرك أن الموافقة طوعية من جانبك ويمكنك سحب موافقتك في أي وقت. .3

إذا كنت ترغب في سحب )إلغاء( موافقتك بعد أن بدأ طفلك في تلقي التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة، فيجب عليك القيام بذلك 
ك إلى إبطال )التراجع عن( أي إجراء حدث بعد أن منحت موافقتك وقبل أن تسحبها. باإلضافة إلى ذلك، كتابيًا. وال يؤدي سحب موافقت

أو ال يُطلب من المنطقة التعليمية تعديل )تغيير( السجالت التعليمية لطفلك إلزالة أية مراجع تُشير إلى أن طفلك قد تلقى تعليًما خاًصا 
 خدمات ذات صلة بعد سحب موافقتك.
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 RHODEاللوائح التنظيمية لوالية  –)يرجى االطالع على تعريف الموافقة أعاله(  ة ولي األمرموافق
ISLAND  6.7.1الفقرة 

 الموافقة على التقييم المبدئي

األفراد ال يمكن للمنطقة التعليمية التي تتبعها إجراء تقييم مبدئي لطفلك لتحديد ما إذا كان مؤهاًل أم ال بموجب الجزء ب من قانون تعليم 
ذوي اإلعاقة لتلقي التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة دون تقديم إشعار كتابي مسبق لك أواًل باإلجراء المقترح والحصول على 

 التعريف واإلشعار الكتابي المسبق وموافقة ولي األمر. -بموافقة ولي األمر موافقتك على النحو الموضح أسفل العناوين الخاصة 

ة التعليمية التي تتبعها بذل جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنيرة إلجراء تقييم مبدئي لطفلك لتقرير ما إذا يلزم على المنطق
 كان طفاًل يُعاني من إعاقة أم ال.

م الخاص ال تعني موافقتك على إجراء التقييم المبدئي أنك قد منحت أيًضا موافقتك على أن تبدأ المنطقة التعليمية في تقديم التعلي
 والخدمات ذات الصلة لطفلك.

ال يحق للمنطقة التعليمية التي تتبعها استخدام رفضك للموافقة على خدمة أو نشاط ما مرتبط بالتقييم المبدئي كأساس لحرمانك أنت أو 
 جراء ذلك.طفلك من أي خدمة أو ميزة أو نشاط آخر، ما لم يتطلب شرط آخر من شروط الجزء ب الخاص بالمنطقة التعليمية إ

إذا كان طفلك ُمسجاًل في مدرسة عامة أو كنت تسعى لتسجيله في مدرسة عامة ورفضت تقديم الموافقة أو لم تُرسل رًدا على طلب تقديم 
ل الموافقة على التقييم المبدئي، يحق للمنطقة التعليمية التي تتبعها، ولكنها ليست ُملَزمة، السعي إلى إجراء تقييم مبدئي لطفلك من خال

أو تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، وإجراء اجتماع  Rhode Islandاالستفادة من وساطة التعليم الخاص في والية 
بتحديد تسوية، وإجراءات جلسات االستماع الحيادية وفقًا لإلجراءات القانونية الواجبة. لن تنتهك المنطقة التعليمية التي تتبعها التزاماتها 

 فلك وإثبات هويته وتقييمه إذا لم تتابع تقييمه في ظل هذه الظروف.وضع ط

 قواعد خاصة للتقييم المبدئي تحت وصاية الدولة

 إذا كان الطفل تحت وصاية الدولة وال يعيش مع والده/والدته:

 فاًل يُعاني من إعاقة أم ال إذا:ال تحتاج المنطقة التعليمية إلى موافقة ولي األمر إلجراء تقييم مبدئي لتحديد ما إذا كان الطفل ط

 لم تتمكن المنطقة التعليمية من العثور على ولي أمر الطفل، بالرغم من الجهود المعقولة المبذولة للعثور عليه؛ .1

 أُنهيت حقوق الوالدين وفقًا لقوانين الدولة؛  .2

 دم هذا الفرد موافقته على إجراء التقييم المبدئي.منح القاضي المعني الحق في اتخاذ القرارات التعليمية لفرد آخر غير الوالد وقد ق .3

يُقصد بهذا المصطلح، كما هو ُمستخَدم في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، الطفل الذي، وفقًا لما تحدده الدولة  تحت وصاية الدولة،
 التي يعيش فيها الطفل، يُشار إليه بأنه:

 طفل بالتبني؛ .1

 وانينها؛ اعتُبر تحت وصاية الدولة بموجب ق .2

 في عهدة وكالة عامة لرعاية األطفال. .3

 ولي األمرالطفل بالتبني الذي لديه والد بالتبني يتفق مع تعريف  "تحت وصاية الدولة"هناك استثناء واحد؛ ال يشمل مصطلح 
 كما هو ُمستخَدم في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة.

 موافقة ولي األمر على الخدمات وإلغاء موافقته

ب أن تحصل المنطقة التعليمية التي تتبعها على موافقتك المستنيرة قبل تقديم التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة لطفلك للمرة يج
 األولى.
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يجب أن تبذل المنطقة التعليمية جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك المستنيرة قبل تقديم التعليم الخاص والخدمات ذات 
 ولى.الصلة لطفلك للمرة األ

إذا لم تُرسل رًدا على طلب تقديم موافقتك بخصوص تلقي طفلك للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، أو إذا رفضت 
للمنطقة التعليمية التي تتبعها استخدام الضمانات  ال يحقمنح مثل هذه الموافقة، أو سحبت )ألغيت( موافقتك كتابيًا في وقِت الحق، 

الوساطة، أو الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، أو إجراء اجتماع التسوية، أو جلسة استماع محايدة وفقًا اإلجرائية )أي 
لإلجراءات القانونية الواجبة( وذلك للوصول إلى اتفاق أو قرار بأن التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة )التي أوصى بها فريق 

 قديمها لطفلك دون موافقتك.برنامج التعليم الفردي لطفلك( يجوز ت

إذا رفضت منح موافقتك على أن يتلقى طفلك التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، أو إذا لم تُرسل رًدا على طلب تقديم 
لخاص والخدمات ذات مثل هذه الموافقة أو إذا سحبت )ألغيت( موافقتك كتابيًا في وقِت الحق ولم تُقدم المنطقة التعليمية لطفلك التعليم ا

 الصلة التي طلبت موافقتك بشأنها، فمنطقتك:

 لم تنتهك شرط توفير التعليم العام المناسب المجاني لطفلك نظًرا لعدم تقديمها هذه الخدمات له؛  .1

الخدمات ذات ال يُشتَرط أن يتوافر لديها برنامج تعليمي فردي يستوفي ذلك أو أن تضع برنامج تعليم فردي لطفلك للتعليم الخاص و .2
 الصلة التي تتطلب موافقتك عليها.

 

إذا سحبت )ألغيت( موافقتك كتابيًا في أي وقت بعد تقديم التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة لطفلك للمرة األولى، حينئذ، يحق للمنطقة 
كما هو موضح أسفل عنوان "اإلشعار الكتابي التعليمية مواصلة تقديم مثل هذه الخدمات، ولكن يجب أن تُقدم لك إشعاًرا كتابيًا مسبقًا، 

 المسبق"، وذلك قبل إيقاف هذه الخدمات.

 موافقة ولي األمر على إعادة التقييم

 يجب أن تحصل المنطقة التعليمية التي تتبعها على موافقتك المستنيرة قبل إعادة تقييمها لطفلك، وذلك ما لم تتمكن من إثبات ما يلي:

 حصول على موافقتك على إعادة تقييم طفلك؛ اتخاذ خطوات معقولة لل .1

 عدم إرسالك ألي رد. .2

اطة، إذا رفضت الموافقة على إعادة تقييم طفلك، فيحق للمنطقة التعليمية، ولكنها ليست ُملَزمة، متابعة إعادة تقييم طفلك باالستعانة بالوس
راءات جلسة االستماع المحايدة وفقًا لإلجراءات القانونية الواجبة والشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، وإجراء اجتماع التسوية، وإج

بعها وذلك للسعي لتجاوز رفضك الموافقة على إعادة تقييم طفلك. وكما هو الحال مع التقييمات المبدئية، ال تنتهك المنطقة التعليمية التي تت
 رفضت متابعة إجراء إعادة التقييم بهذه الطريقة. التزاماتها بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة إذا

 توثيق الجهود المعقولة للحصول على موافقتك

يجب أن تحتفظ مدرستك بوثائق تُثبت جهودها المعقولة المبذولة للحصول على موافقة ولي األمر إلجراء التقييمات المبدئية، ولتوفير 
وإلعادة التقييم ولتحديد مكان أولياء األمور الذين تحت وصاية الدولة للحصول التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، 

 على موافقتهم على التقييمات المبدئية. يجب أن تتضمن الوثائق سجاًل لمحاوالت المنطقة التعليمية في هذه المجاالت، مثل:

 ئج تلك المكالمات؛سجالت ُمفصلة للمكالمات الهاتفية التي أُجريت أو تمت محاولة إجرائها ونتا .1

 نسخ من المراسالت المرسلة إلى أولياء األمور وأي ردود تم تلقيها؛  .2

 سجالت مفصلة للزيارات التي أُجريت إلى منزلك أو مكان عملك ونتائج تلك الزيارات. .3
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 متطلبات الموافقة األخرى

 قبل إجراء المنطقة التعليمية التي تتبعها لما يلي: غير مطلوبةموافقتك 
 أوة البيانات الموجودة حاليًا كجزء من عملية تقييم طفلك أو إعادة تقييمه؛ مراجع .1

منح طفلك اختباًرا أو تقييًما آخر ُمنَِح لجميع األطفال ما لم تكن الموافقة مطلوبة من والدي جميع األطفال قبل هذا االختبار أو  .2
 التقييم.

اصة أو إذا كان طفلك يتلقى تعليمه بالمنزل، ولم تقدم موافقتك على التقييم في حالة قيامك بتسجيل طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك الخ
ت المبدئي له أو إعادة تقييمه، أو لم تُرسل رًدا بخصوص طلب تقديم موافقتك، ال يحق للمنطقة التعليمية استخدام إجراءات تسوية المنازعا

الواجبة أو إجراء اجتماع التسوية أو جلسة االستماع الحيادية وفقًا لإلجراءات الخاصة بها )مثل الوساطة أو الشكوى وفق اإلجراءات القانونية 
 القانونية الواجبة( وليس مطلوبًا منها اعتبار طفلك مؤهاًل 

 

 للحصول على خدمات عادلة )الخدمات المتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة المعينين من قبل أولياء األمور في المدارس الخاصة(.

 )ج(6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – ليمية المستقلةالتقييمات التع

 معلومات عامة

( لطفلك في حالة عدم موافقتك على تقييم طفلك الذي حصلت عليه IEEكما هو موضح أدناه، يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل )
 بواسطة المنطقة التعليمية التي تتبعها.

قييم تعليمي مستقل، فيجب على المنطقة التعلمية تزويدك بالمعلومات الالزمة بخصوص المكان الذي يمكنك فيه إذا طلبت إجراء ت
 الحصول على تقييم تعليمي مستقل وبخصوص معايير المنطقة التعليمية التي تنطبق على التقييمات التعليمية المستقلة.

 التعريفات

 ُممتَِحن مؤهل ليس موظفًا في المنطقة التعليمية المسؤولة عن تعليم طفلك. هو تقييم يُجريه التقييم التعليمي المستقل

تعني أن المنطقة التعليمية إما أن تدفع التكلفة الكاملة للتقييم أو تضمن إجراء التقييم بدون أي تكلفة عليك، بما يتوافق مع أحكام  نفقة الدولة
يسمح لكل والية باستخدام أي مصادر دعم حكومية ومحلية وفيدرالية وخاصة  الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، والذي
 متوافرة في الدولة لتلبية متطلبات الجزء ب من القانون.

 حق ولي األمر في التقييم على نفقة الدولة

لذي حصلت عليه المنطقة يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الدولة في حالة عدم موافقتك على تقييم طفلك ا
 التعليمية التي تتبعها، وفقًا للشروط التالية:

إذا طلبت إجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الدولة، فيلزم على المنطقة التعليمية التي تتبعها، دون تأخير ال ُمبرر له،  .1

وفق اإلجراءات القانونية الواجبة لطلب إجراء جلسة  : )أ( تقديم شكوىإمايوًما تقويميًا من استالم الطلب  15وفي موعد أقصاه 

)ب( تقديم تقييم تعليمي مستقل على نفقة الدولة، ما لم تُثبت المنطقة التعلمية في  أواستماع لتوضيح أن تقييمها لطفلك مناسب؛ 

 جلسة االستماع أن التقييم الذي حصلت عليه لطفلك ال يفي بمعايير المنطقة التعليمية.

المنطقة التعلمية التي تتبعها إجراء جلسة استماع وكان القرار النهائي هو أن تقييمها لطفلك مناسب، فال يزال يحق لك  إذا طلبت .2

 إجراء تقييم تعليمي مستقل، ولكن ليس على نفقة الدولة.
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يم طفلك الذي حصلت عليه إذا طلبت إجراء تقييم تعليمي مستقل لطفلك، فيحق للمنطقة التعليمية السؤال عن سبب اعتراضك على تقي .3

 لديها. ومع ذلك،

 

 ال يحق للمنطقة التعليمية التي تتبعها طلب تقديم توضيحٍ وال التأخر بشكل ال ُمبرر له إما في تقديم التقييم التعليمي المستقل لطفلك

ا لإلجراءات القانونية الواجبة على نفقة الدولة أو تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة لطلب إجراء جلسة استماع وفقً 

 للدفاع عن تقييم المنطقة التعليمية لطفلك.

ا يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مستقل واحد فقط لطفلك على نفقة الدولة في كل مرة تُجري فيها المنطقة التعليمية التي تتبعها تقييمً 

 لطفلك ال توافق عليه.

 التقييمات التي يبدأها ولي األمر

صلت على تقييم تعليمي مستقل لطفلك على نفقة الدولة أو شاركت مع المنطقة التعليمية في تقييم لطفلك حصلت عليه على نفقتك إذا ح

 الخاصة:

ي يلزم على المنطقة التعليمية التي تتبعها مراعاة نتائج تقييم طفلك، إذا كانت تفي بمعايير التقييمات التعليمية المستقلة لديها، في أ .1

 وتَخذ فيما يتعلق بتوفير التعليم العام المناسب المجاني لطفلك؛ قرار يُ 

 يحق لك أنت أو المنطقة التعليمية التي تتبعها تقديم التقييم كدليل في جلسة االستماع القانونية بشأن طفلك. .2

 طلبات التقييم من مسؤولي جلسة االستماع

تقل لطفلك كجزء من جلسة االستماع القانونية، فيجب أن تكون تكلفة التقييم إذا طلب أحد مسؤولي جلسة االستماع إجراء تقييم تعليمي مس

 على نفقة الدولة.

 معايير المنطقة التعليمية

ييم إذا كان التقييم التعليمي المستقل على نفقة الدولة، فيجب أن تتطابق المعايير التي بموجبها تم الحصول على التقييم، ومنها موقع التق

ِحن، مع المعايير التي تستخدمها المنطقة التعليمية عندما تبدأ التقييم )وذلك إلى الحد الذي تتوافق فيه هذه المعايير مع حقك ومؤهالت الُممتَ 

 في الحصول على تقييم تعليمي مستقل(.

تقييم تعليمي  باستثناء المعايير الموضحة أعاله، ال يحق للمنطقة التعليمية فرض أي شروط أو فترات زمنية تتعلق بالحصول على

 مستقل على نفقة الدولة.

 

 سرية المعلومات .2

 )أ( 6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – التعريفات

 :سرية المعلوماتكما تُستخَدم أسفل العنوان 

 

o تخدامها للتعرف على الشخصية.يُقصد به اإلتالف المادي أو إزالة المعرفات الشخصية من المعلومات بحيث ال يعد يمكن اس اإلتالف 
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o قانون اللوائح الفيدرالية " 34يُقصد بها نوع السجالت التي يشملها تعريف "سجالت التعليم" في  سجالت التعليمCFR 99" الجزء 

متحدة من قانون الواليات ال 20، البند 1974)اللوائح التنظيمية التي تُطبق قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية لعام 

 (.)FERPA(ز 1232

o يُقصد بها أي منطقة تعليمية أو وكالة أو مؤسسة تجمع معلومات تعريف الشخصية أو تحتفظ بها أو تستخدمها، أو  الوكالة المشاركة

 التي يتم الحصول على المعلومات منها، بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة.

)أأ( 6.4الفقرة  RHODE ISLANDح التنظيمية لوالية اللوائ – معلومات تعريف الشخصية

 يُقصد بها المعلومات التي تشمل: معلومات تعريف الشخصية

a) اسم طفلك أو اسمك كولي أمر له أو اسم فرد آخر من العائلة؛ 

b) عنوان طفلك 

c)  أومعّرف شخصي، مثل رقم الضمان االجتماعي لطفلك أو رقم الطالب؛ 

d) غيرها من المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى التعرف على طفلك بدرجة معقولة من اليقين. قائمة بالخصائص الشخصية أو 

 )ب(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – إشعار إلى أولياء األمور

رية معلومات تعريف تقديم إشعار كاٍف إلبالغ أولياء األمور بشكل كامل بس Rhode Islandيجب على إدارة التعليم في والية 

 الشخصية، على أن تشمل ما يلي:

 وصف لمدى تقديم اإلشعار باللغات األم لمختلف المجموعات السكانية في الدولة؛ .1

وصف لألطفال الذين يُحتفظ بمعلومات تعريفهم الشخصية، وأنواع المعلومات المطلوبة، والطرق التي تنوي الدولة استخدامها في  .2

 المصادر التي تُجمع منها المعلومات(، واالستخدامات التي ستُستخَدم فيها المعلومات؛جمع المعلومات )ومنها 

ملخص للسياسات واإلجراءات التي يلزم على الوكاالت المشاركة اتباعها فيما يتعلق بتخزين معلومات تعريف الشخصية واإلفصاح  .3

 عنها لجهات خارجية واالحتفاظ بها وإتالفها؛ 

اء األمور واألطفال فيما يتعلق بهذه المعلومات، وتشمل الحقوق بموجب قانون الحقوق التعليمية العائلية وصف لجميع حقوق أولي .4

 .99الجزء  34والخصوصية ولوائحه التنظيمية التنفيذية في قانون اللوائح الفيدرالية 

 

نشر اإلشعار  باسم "البحث عن طفل"(، يجبيُعرف أيًضا قبل أي نشاط لتعريف الشخصية أو لتحديد الموقع أو نشاط تقييمي رئيسي )

أو اإلعالن عنه في الصحف أو وسائل اإلعالم األخرى، أو كليهما، مع تعميم كاٍف إلخطار أولياء األمور في جميع أنحاء الدولة بهذه 

 األنشطة.

 وما يليها. 1-71-16الفقرات  )ج( والقوانين العامة لها6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – حقوق الوصول

يجب أن تسمح لك الوكالة المشاركة بفحص ومراجعة أي سجالت تعليمية تتعلق بطفلك جمعتها المنطقة التعليمية التي تتبعها أو احتفظت 

ص بفحص بها أو استخدمتها بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة. يجب أن تمتثل الوكالة المشاركة لطلبك الخا

ومراجعة أي سجالت تعليمية لطفلك دون أي تأخير ال ُمبرر له وقبل أي اجتماع يتعلق بالبرنامج التعليمي الفردي، أو أي جلسة استماع 
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 عنحيادية وفقًا لإلجراءات القانونية الواجبة )كاجتماع التسوية أو جلسة االستماع بشأن التأديب(، وفي مدة ال تزيد بأي حال من األحوال 

 ( أيام تقويمية بعد تقديمك للطلب.10عشرة )

 يشمل حقك في فحص سجالت التعليم ومراجعتها ما يلي:

 حقك في الحصول على رد من الوكالة المشاركة على طلباتك المعقولة للحصول على شروح وتفسيرات للسجالت؛ .1

ص السجالت ومراجعتها بفعالية ما لم تستلم تلك حقك في مطالبة الوكالة المشاركة بتقديم نسخ من السجالت إذا لم تتمكن من فح .2

 ((؛ 3)أ()713-16الفقرات  Rhode Islandالنسخ )القوانين العامة لوالية 

 حقك في أن يقوم ممثلك بفحص السجالت ومراجعتها. .3

تتمتع بهذه السلطة  يحق للوكالة المشاركة أن تفترض أنه لديك سلطة فحص السجالت المتعلقة بطفلك ومراجعتها ما لم تُبلغ بأنك ال

 بموجب قانون الوالية المعمول به الذي يحكم أموًرا مثل الوصاية واالنفصال والطالق.

 )د(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – سجل الوصول

عة أو الُمحتفظ بها أو يجب أن تحتفظ كل وكالة مشاركة بسجل لألطراف التي حصلت على حق الوصول إلى سجالت التعليم الُمجمَ 

الُمستخَدمة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )باستثناء وصول أولياء األمور والموظفين المعتمدين لدى الوكالة 

 المشاركة(، ومنها اسم الطرف وتاريخ منح الوصول والغرض من السماح للطرف باستخدام السجالت.

 )هـ(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – سجالت بخصوص أكثر من طفل

في حالة احتواء أي سجل تعليمي على معلومات عن أكثر من طفل، يحق لوالدي هؤالء األطفال فحص ومراجعة المعلومات المتعلقة 

 بطفلهم فقط أو إبالغهم بهذه المعلومات المحددة.

 

عند الطلب، يلزم على كل )و( 6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDح التنظيمية لوالية اللوائ – قائمة بأنواع المعلومات ومواقعها

 وكالة مشاركة تزويدك بقائمة بأنواع سجالت التعليم الُمجَمعة أو الُمحتفظ بها أو الُمستخَدمة لديها ومواقع هذه السجالت

 )ز(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الرسوم

وكالة مشاركة فرض رسوم مقابل الحصول على نسخ السجالت التي تُعدها لك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد يحق لكل 

 ذوي اإلعاقة، إذا لم تمنعك الرسوم عمليًا من ممارسة حقك في فحص تلك السجالت ومراجعتها.

 ردادها بموجب هذا الجزء.ال يحق للوكالة المشاركة فرض رسوم على عمليات البحث عن المعلومات أو است

 )ح(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – تعديل السجالت بناًء على طلب ولي األمر

من  في حالة اعتقادك بأن المعلومات الموجودة في سجالت التعليم المتعلقة بطفلك الُمجَمعة أو الُمحتفظ بها أو الُمستخَدمة بموجب الجزء ب

يم األفراد ذوي اإلعاقة غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق األخرى لطفلك، فيمكنك مطالبة الوكالة المشاركة قانون تعل

 التي تحتفظ بالمعلومات بتغييرها.

 ك أم ال.يجب أن تقرر الوكالة المشاركة ما إذا كانت ستُغير المعلومات وفقًا لطلبك في غضون فترة زمنية معقولة من استالم طلب



 Rhode Islandإدارة التعليم في والية 
 2019-6-21االستمارة النموذجية للضمانات اإلجرائية المنقّحة بتاريخ 

 صفحة | 13

إذا رفضت الوكالة المشاركة تغيير المعلومات وفقًا لطلبك، فيلزم عليها إبالغك بالرفض وإخطارك بحقك في طلب إجراء جلسة استماع 

 "فرصة إلجراء جلسة استماع".بخصوص هذا الغرض كما هو موضح أسفل العنوان 

 )ط(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – فرصة إلجراء جلسة استماع

يجب أن توفر لك الوكالة المشاركة، عند طلبك ذلك، فرصة إلجراء جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الواردة في سجالت التعليم 

 المتعلقة بطفلك للتأكد من أنها ليست غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق األخرى لطفلك بأي شكل آخر.

 )ك(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – لسة االستماعإجراءات ج

يجب إجراء جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الموجودة في سجالت التعليم وفقًا لإلجراءات الخاصة بمثل جلسات االستماع هذه 

 بموجب قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية.

 )ي(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – نتائج جلسة االجتماع
 

في حال أن قررت الوكالة المشاركة، نتيجة لجلسة االستماع، أن المعلومات غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق 

 األخرى للطفل بأي شكل آخر، فيلزم عليها تغييرها وفقًا لذلك وإبالغك باألمر كتابيًا.

حال أن قررت الوكالة المشاركة، نتيجة لجلسة االستماع، أن المعلومات ليست غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق  في

األخرى لطفلك بأي شكل آخر، فيلزم عليها إبالغك بحقك في وضع بيان في السجالت التي تحتفظ بها لطفلك يُعلق على المعلومات أو يقدم أي 

  توافق على قرار الوكالة المشاركة.أسباب تجعلك ال

 يجب أن يكون مثل هذا البيان الموضوع في سجالت طفلك:

 ُمحتفًَظا به من قبل الوكالة المشاركة كجزء من سجالت طفلك طالما أنها تحتفظ بالسجل أو الجزء المعترض عليه؛  .1

ألي طرف، فيجب أن تُفصح عن البيان لهذا الطرف في حالة إفصاح الوكالة المشاركة عن سجالت طفلك أو الجزء المعترض عليه  .2

 أيًضا.

 )ل(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الموافقة على اإلفصاح عن معلومات تعريف الشخصية

وجب قانون الحقوق ما لم تكن المعلومات واردة في سجالت التعليم، وكانت عملية اإلفصاح مسموًحا بها دون موافقة أولياء األمور بم

التعليمية العائلية والخصوصية، يجب الحصول على موافقتك قبل اإلفصاح عن معلومات تعريف الشخصية ألطراف أخرى غير مسؤولي 

الوكاالت المشاركة. وباستثناء الظروف المحددة أدناه، ال تكون موافقتك مطلوبة قبل اإلفصاح عن معلومات تعريف الشخصية لمسؤولي 

 ت المشاركة ألغراض تلبية متطلبات الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة.الوكاال

يجب الحصول على موافقتك، أو موافقة الطفل المؤهل الذي بلغ سن الرشد بموجب قانون الوالية، قبل اإلفصاح عن معلومات تعريف 

 ع قيمتها.الشخصية لمسؤولي الوكاالت المشاركة التي تقدم خدمات االنتقال أو تدف

إذا كان طفلك ملتحقًا، أو سيلتحق، بمدرسة خاصة ال تقع في نفس منطقة المدرسة التي تخص المنطقة التي تقيم فيها، فيجب الحصول 

على موافقتك قبل اإلفصاح عن أي معلومات تعريف شخصية عن طفلك بين المسؤولين في المنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة الخاصة 

 بها والمسؤولين في المنطقة التعليمية التي تخص المنطقة التي تُقيم بها.الملتحق 
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 )مـ(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الضمانات

 يجب على كل وكالة مشاركة حماية سرية معلومات تعريف الشخصية في مراحل تجميعها وتخزينها واإلفصاح عنها وإتالفها.

 سؤول واحد في كل وكالة مشاركة المسؤولية عن ضمان سرية أي معلومات لتعريف الشخصية.يجب أن يتحمل م

 

يجب أن يتلقى جميع األشخاص الذين يجمعون معلومات تعريف الشخصية أو يستخدمونها تدريبًا أو تعليمات بشأن سياسات وإجراءات 

 اد ذوي اإلعاقة وقانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية.واليتك فيما يتعلق بالسرية بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفر

يجب على كل وكالة مشاركة االحتفاظ بقائمة حالية بأسماء هؤالء الموظفين ومناصبهم داخل الوكالة الذين قد يتمتعون بإمكانية 

 الوصول إلى معلومات تعريف الشخصية وذلك للفحص العام.

 )ن(6.9.2الفقرة  RHODE ISLANDظيمية لوالية اللوائح التن – إتالف المعلومات

يجب أن تُبلغك المنطقة التعليمية التي تتبعها عندما ال يعد هناك حاجة إلى معلومات تعريف الشخصية الُمجّمعة أو الُمحتفظ بها أو 

 الُمستخَدمة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة لتوفير الخدمات التعليمية لطفلك.

يجب إتالف المعلومات بناًء على طلبك. ومع ذلك، قد يُحتفظ بسجل دائم السم طفلك وعنوانه ورقم هاتفه ودرجاته وسجل حضوره 

 وصفوفه التي حضرها ومستوى الصف الذي أكمله والسنة التي أكملها دون قيود زمنية.

 

 إجراءات تقديم الشكاوى إلى الوالية .3

 على الويب: Rhode Islandواستمارات التقديم المناسبة، يرجى زيارة موقع إدارة التعليم بوالية للحصول على مزيد من المعلومات 

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgr 

ee.aspx 

 .8999-222-401على الرقم  Rhode Islandأو االتصال بمركز اتصال التعليم الخاص التابع إلدارة التعليم بوالية 

 الفرق بين إجراءات شكوى جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة وإجراءات تقديم الشكاوى إلى الوالية

التنظيمية الخاصة بالجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة إجراءات منفصلة لشكاوى الوالية وللشكاوى وفق تحدد اللوائح 

اإلجراءات القانونية الواجبة وجلسات االستماع. وكما هو موضح أدناه، يحق ألي فرد أو منظمة تقديم شكوى إلى الوالية يزعم/تزعم فيها 

أو أي وكالة عامة أخرى ألي شرط من شروط الجزء ب. ال يحق  Rhode Islandإدارة التعليم في والية انتهاك المنطقة التعليمية أو 

لسواك أنت أو المنطقة التعليمية تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة بشأن أي مسألة تتعلق بمقترح أو رفض لبدء أو تغيير 

تعليمي لطفل ذي إعاقة، أو توفير تعليم عام مناسب مجاني له. بينما يلزم على موظفي إدارة معلومات التعريف أو التقييم أو تحديد الوضع ال

يوًما تقويميًا، وما لم يُمدد اإلطار  60عموًما حل الشكوى المقدمة إلى الوالية في غضون إطار زمني  Rhode Islandالتعليم في والية 

محايد االستماع إلى الشكوى المقدَّمة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة )في حالة الزمني بشكل صحيح، يجب على مسؤول جلسة االستماع ال

 عدم حلها من خالل اجتماع تسوية أو من خالل الوساطة( وإصدار قرار مكتوب

 

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
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ا لم يمنح مسؤول يوًما تقويميًا بعد انتهاء فترة التسوية، كما هو موضح في هذه الوثيقة أسفل العنوان "عملية التسوية"، م 45في غضون 

جلسة االستماع تمديًدا محدًدا بإطار زمني بناًء على طلبك أو طلب المنطقة التعليمية. وتوصف إجراءات تقديم الشكاوى إلى الوالية 

 والشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة وإجراءات التسوية وجلسات االستماع بصورة أوفى أدناه.

 )أ(6.5.6الفقرة  RHODE ISLANDالالئحة التنظيمية لوالية  – ى إلى الواليةاعتماد إجراءات تقديم الشكاو

 معلومات عامة

 إجراءات مكتوبة بخصوص: Rhode Islandلقد وضعت إدارة التعليم في والية 

 حل أي شكوى، بما في ذلك الشكوى المقدمة من منظمة ما أو فرد ما من والية أخرى؛ .1

 حكومية؛تقديم شكوى إلى وكالة التعليم ال .2

نشر إجراءات تقديم الشكوى إلى الوالية على نطاق واسع ألولياء األمور واألفراد المهتمين اآلخرين، بما في ذلك تدريب  .3

 أولياء األمور ومراكز المعلومات، ووكاالت الحماية والدفاع، ومراكز المعيشة المستقلة، والكيانات المناسبة األخرى.

 ت المناسبةسبل اإلنصاف للحرمان من الخدما

عدم التزام بتقديم الخدمات المناسبة، يجب على إدارة  Rhode Islandلحل شكوى ُمقدمة إلى الوالية وجدت فيها إدارة التعليم في والية 

 معالجة ما يلي: Rhode Islandالتعليم في والية 

ة لتلبية احتياجات الطفل )مثل الخدمات التعويضية أو عدم االلتزام بتقديم الخدمات المناسبة، بما في ذلك اإلجراءات التصحيحية المناسب .1

 والسداد النقدي(؛ 

 تقديم خدمات مناسبة في المستقبل لجميع األطفال ذوي اإلعاقة.. 2

 )ب( 6.5.6الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – إجراءات تقديم الشكاوى إلى الوالية

 ءاتالمهلة الزمنية؛ الحد األدنى من اإلجرا

يوًما  60في إجراءات تقديم الشكاوى إلى الوالية الخاصة بها مهلة زمنية قدرها  Rhode Islandيجب أن تُدرج إدارة التعليم في والية 

 تقويميًا بعد تقديم الشكوى من أجل:

 أن التحقيق ضروري؛ Rhode Islandإجراء تحقيق مستقل داخل الموقع، إذا قررت إدارة التعليم في والية  .1

 نح ُمقدم الشكوى الفرصة لتقديم معلومات إضافية، إما شفهيًا أو كتابيًا، بخصوص االدعاءات الواردة في الشكوى.م .2

منح المنطقة التعليمية أو أي وكالة عامة أخرى الفرصة للرد على الشكوى، وتشمل، على األقل: )أ( اقتراح حل للشكوى بناًء على  .3

 الد الذي قدم الشكوى والوكالة للموافقة طواعية على االنخراط في الوساطة؛رغبة الوكالة؛ )ب( وتوفير فرصة للو

مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة واتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كانت المنطقة التعليمية أو الوكالة العامة األخرى تنتهك أحد  .4

 شروط الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة أم ال؛ 

مكتوب لمقدم الشكوى يتناول كل ادعاء في الشكوى ويتضمن: )أ( نتائج الحقائق واالستنتاجات؛ )ب( وأسباب القرار  إصدار قرار .5

 .Rhode Islandالنهائي إلدارة التعليم في والية 
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 تمديد الوقت؛ القرار النهائي؛ التنفيذ

 أيًضا بما يلي: الموضحة أعاله Rhode Islandيجب أن تقوم إجراءات إدارة التعليم في والية 

يوًما تقويميًا سوى في حالة: )أ( وجود ظروف استثنائية فيما يتعلق بشكوى معينة  60عدم السماح بتمديد المهلة الزمنية التي تبلغ  .1

)ب( موافقتك أنت والمنطقة التعليمية أو أي وكالة عامة معنية أخرى طواعية على تمديد الوقت لحل المشكلة من أو إلى الوالية؛ 

 ل الوساطة أو الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، في حالة توافرها في الوالية.خال

، إذا لزم األمر، وتشمل: )أ( أنشطة Rhode Islandتضمين إجراءات للتنفيذ الفعال للقرار النهائي إلدارة التعليم في والية  .2

 المتثال.المساعدة الفنية؛ )ب( والمفاوضات؛ )ج( واإلجراءات التصحيحية لتحقيق ا

 تقديم الشكاوى إلى الوالية وجلسات االستماع وفًقا لإلجراءات القانونية الواجبة

في حالة استالم شكوى مكتوبة إلى الوالية وكانت هذه الشكوى هي أيًضا موضوع جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة كما هو 

، أو إذا كانت الشكوى إلى الوالية تحتوي على عدة مسائل تمثل ونية الواجبة""تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانموضح أسفل العنوان 

 منها مسألة أو أكثر جزًءا من مثل جلسة االستماع هذه، فيلزم على الوالية استبعاد أي جزء من الشكوى إلى الوالية يتم تناولها في جلسة

ستماع. ويجب حل أي مسألة في الشكوى إلى الوالية التي ليست جزًءا من االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة حتى تنتهي جلسة اال

 جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة باستخدام المهلة الزمنية واإلجراءات الموضحة أعاله.

قانونية الواجبة تضم نفس في حالة اتخاذ قرار بشأن مسألة أُثيرت في شكوى إلى الوالية مسبقًا في جلسة استماع وفق اإلجراءات ال

ى األطراف )أنت ومنطقة المدرسة(، فإن قرار جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة سيكون ُملِزًما بشأن هذه المسألة ويلزم عل

 إبالغ ُمقدم الشكوى بأن القرار ُملِزم. Rhode Islandإدارة التعليم في والية 

حل أي شكوى تزعم عدم التزام منطقة تعليمية أو وكالة عامة أخرى بتنفيذ قرار  Rhode Island يلزم على إدارة التعليم في والية

 جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة.

 )ج(6.5.6الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – تقديم شكوى
 

 قعة بموجب اإلجراءات الموضحة أعاله.يحق ألي منظمة أو فرد تقديم شكوى إلى الوالية مكتوبة ومو

 يجب أن تشمل الشكوى إلى الوالية ما يلي:

بيان يُفيد بأن منطقة تعليمية أو وكالة عامة أخرى قد انتهكت أحد شروط الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة أو لوائحها  .1

 التنظيمية؛

 الحقائق التي يستند إليها البيان؛ .2

 االتصال للطرف الذي قدم الشكوى؛التوقيع ومعلومات  .3

 وفي حالة االدعاء بوجود انتهاكات تتعلق بطفل معين: .4

a) اسم الطفل وعنوان محل إقامته؛ 

b) اسم المدرسة التي يرتادها الطفل؛ 

c) في حالة الطفل أو الشاب الذي بال مأوى، يجب توفير معلومات االتصال المتاحة له واسم المدرسة التي يرتادها؛ 

d) كلة الطفل، ال سيما الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛ وصف لطبيعة مش 
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e) .حل مقترح للمشكلة في نطاق ما هو معروف ومتاح للطرف الذي قدم الشكوى وقت تقديمها 

يجب أن تتضمن الشكوى ادعاًء بوقوع انتهاك لم يحدث قبل أكثر من عام واحد من تاريخ استالم الشكوى كما هو موضح أسفل العنوان 

سنوات من  3، أو أن ُمقدم الشكوى يطلب خدمات تعويضية عن انتهاك حدث ليس قبل أكثر من الشكاوى إلى الوالية" "إجراءات تقديم

 تاريخ استالم الشكوى.

يلزم على الطرف الذي يقدم الشكوى إلى الوالية إرسال نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعليمية أو أي وكالة عامة أخرى تخدم الطفل في 

 .Rhode Islandالذي يقدم فيه الطرف الشكوى إلى إدارة التعليم في والية نفس الوقت 

 

 إجراءات تقديم الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة .4

 على الويب: Rhode Islandلحصول على مزيد من المعلومات واستمارات التقديم المناسبة، يرجى زيارة موقع إدارة التعليم بوالية ل

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgr 

ee.aspx  

 .8999-222-401على الرقم  Rhode Islandأو االتصال بمركز اتصال التعليم الخاص التابع إلدارة التعليم بوالية 

 

 )ح( 6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

 معلومات عامة

لبدء أو تغيير يحق لك أو للمنطقة التعليمية تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة بشأن أي مسألة تتعلق بمقترح أو رفض 

 معلومات التعريف أو التقييم أو تحديد الوضع التعليمي لطفلك، أو توفير تعليم عام مناسب مجاني له.

يجب أن تتضمن الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة ادعاًء بوقوع انتهاك لم يحدث قبل أكثر من عامين وذلك قبل أن تعرف أنت أو 

 المفترض أن تعلما بشأن اإلجراء المزعوم الذي يشكل أساس الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة. المنطقة التعليمية أو كان من

سباب ال تنطبق الفترة الزمنية الواردة أعاله عليك إذا لم تتمكن من تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة خالل الفترة الزمنية لأل

 التالية:

 أوعلى وجه التحديد أنها قد قامت بحل المسائل المحددة في الشكوى؛ زعمت المنطقة التعليمية  .1

 حجبت المنطقة التعليمية عنك المعلومات التي كان مطلوبًا توفيرها لك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة. .2

 معلومات ألولياء األمور

نية أو منخفضة التكلفة وغيرها من الخدمات ذات الصلة المتاحة في المنطقة يلزم على المنطقة التعليمية إبالغك بأي خدمات قانونية مجا

 إذا قدمت أنت أو المنطقة التعليمية شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة.أو إذا طلبت هذه المعلومات، 

 )ط(6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

 معلومات عامة 

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
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لطلب إجراء جلسة استماع، يلزم عليك أنت أو المنطقة التعليمية )أو محاميك أو محامي المنطقة التعليمية( تقديم شكوى وفق 

اإلجراءات القانونية الواجبة إلى الطرف اآلخر. يجب أن تحتوي هذه الشكوى على جميع المحتويات المدرجة أدناه ويجب أن تظل 

 سرية.

 Rhode Islandعليك أنت أو المنطقة التعليمية، أياً كان الشخص الذي يقدم الشكوى، تزويد إدارة التعليم في والية  يجب

 بنسخة من الشكوى.

 محتوى الشكوى

 يجب أن تتضمن الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة ما يلي:

 اسم الطفل؛ .1

 عنوان محل إقامة الطفل؛ .2

 اسم مدرسة الطفل؛ .3

 ن الطفل طفاًل أو شابًا بال مأوى، فيجب توفير معلومات االتصال الخاصة بالطفل واسم مدرسته؛إذا كا .4

 وصف لطبيعة مشكلة الطفل فيما يتعلق باإلجراء المقترح أو المرفوض، ال سيما الحقائق المتعلقة بالمشكلة؛  .5

 ذلك الوقت.حل مقترح للمشكلة في نطاق ما هو معروف ومتاح لك أو للمنطقة التعليمية في  .6

 اإلشعار المطلوب قبل إجراء جلسة استماع بخصوص شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

 ال يحق لك أنت أو المنطقة التعليمية إجراء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة إلى أن تقوم أنت أو المنطقة التعليمية )أو

 ديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة تتضمن المعلومات المذكورة أعاله.محاميك أو محامي المنطقة التعليمية( بتق

 وفاء الشكوى بالغرض

للمضي قدًما في الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، يجب اعتبارها تفي بالغرض. ستُعتبر الشكوى وفق اإلجراءات القانونية 

المحتوى الواردة أعاله( ما لم يقم الطرف الذي يتلقى الشكوى )أنت أو المنطقة التعليمية( الواجبة وافية بالغرض )نتيجة الستيفاء متطلبات 

يوًما تقويميًا من استالم الشكوى، أنه يعتقد أن الشكوى وفق  15بإخطار مسؤول جلسة االستماع والطرف اآلخر كتابيًا، في غضون 

 أعاله.اإلجراءات القانونية الواجبة ال تفي بالمتطلبات المذكورة 

يلزم على مسؤول جلسة االستماع أن يقرر ما إذا كانت الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة تفي بالمتطلبات المذكورة أعاله، 

وإخطارك أنت ومنطقة المدرسة بذلك على الفور كتابيًا وذلك في غضون خمسة أيام تقويمية من تلقيه اإلشعار الذي يُفيد بأن الطرف 

 ت أو المنطقة التعليمية( يرى أن الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة غير وافية بالغرض.المستلم )أن

 تعديل الشكوى

 ال يحق لك أو للمنطقة التعليمية إجراء تغييرات على الشكوى إال إذا:

اجبة من خالل اجتماع تسوية، وافق الطرف اآلخر على التغييرات كتابيًا وُمنح الفرصة لحل الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الو .1

 أو؛ "عملية التسوية"كما هو موضح أسفل العنوان 
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منح مسؤول جلسة االستماع اإلذن بإجراء التغييرات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل بدء جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية  .2

 الواجبة.

ة( بإجراء تغييرات على الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، والفترات في حالة قيام الطرف ُمقدم الشكوى )أنت أو المنطقة التعليمي

يوًما تقويميًا من  30يوًما تقويميًا من استالم الشكوى( والفترة الزمنية للتسوية )في غضون  15الزمنية الجتماع التسوية )في غضون 

 استالم الشكوى( ابدأ من جديد في تاريخ تقديم الشكوى المعّدلة.

 ( أو المنطقة التعليمية على الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبةLEAالوكالة التعليمية المحلية ) رد

، فيما يتعلق بالموضوع "اإلشعار الكتابي المسبق"إذا لم تُرسل المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابيًا مسبقًا إليك، كما هو موضح أسفل العنوان 

أيام تقويمية من استالم الشكوى،  10ت القانونية الواجبة، فيلزم على المنطقة التعليمية، في غضون الوارد في شكواك وفق اإلجراءا

 إرسال رّدٍ إليك يتضمن ما يلي:

 شرح لسبب اقتراح المنطقة التعليمية لإلجراء المطروح في الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أو رفض العمل به؛ .1

 راعيها فريق برنامج التعليم الفردي لطفلك وأسباب رفض هذه الخيارات؛وصف ألي خيارات أخرى كان ي .2

 وصف لكل إجراء تقييم أو تقدير قيمة أو تسجيل أو إعداد تقرير استخدمته المنطقة التعليمية كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض؛  .3

 عليمية.وصف للعوامل األخرى ذات الصلة باإلجراء المقترح أو المرفوض من المنطقة الت .4

أعاله المنطقة التعليمية من التأكيد على أن شكواك وفق اإلجراءات القانونية  4إلى  1ال يمنع تقديم المعلومات الواردة في البنود من 

 الواجبة لم تكن وافية بالغرض.

 رد الطرف اآلخر على الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

( أو المنطقة التعليمية على الشكوى وفق اإلجراءات LEAرد وكالة التعليم المحلية )فرعي، باستثناء ما هو مذكور أسفل العنوان ال

، يلزم على الطرف الذي يتلقى شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة إرسال رّدٍ للطرف اآلخر يُفيد بأنه يعالج على القانونية الواجبة

 أيام تقويمية من استالمها. 10ضون وجه التحديد المسائل الواردة في الشكوى وذلك في غ

 )ي(6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – االستمارات النموذجية

استمارات نموذجية لمساعدتك في تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة  Rhode Islandطورت إدارة التعليم في والية 

تُطالبك الوالية أو المنطقة التعليمية باستخدام هذه االستمارات النموذجية. للحصول على مزيد من  وشكوى إلى الوالية. ومع ذلك، قد ال

على الويب:  RIDEالمعلومات واستمارات التقديم المناسبة، يرجى زيارة موقع 

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx 

. 8999-222-401على الرقم  Rhode Islandأو االتصال بمركز االتصال الخاص بالتعليم الخاص التابع إلدارة التعليم بوالية 

رات نموذجية أخرى مناسبة، طالما أنها تحتوي على المعلومات المطلوبة لتقديم شكوى وفق ويمكنك استخدام هذه االستمارات أو استما

 اإلجراءات القانونية الواجبة أو شكوى إلى الوالية.

 

 )ز(  6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الوساطة

 معلومات عامة

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
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راءات تعمل على إتاحة الوساطة مما يسمح لك وللمنطقة التعليمية بحل إج Rhode Islandلقد طورت إدارة التعليم بوالية 

الخالفات التي تنطوي على أي مسألة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، ومنها المسائل التي تنشأ قبل تقديم 

جزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة. تُتاح الوساطة لحل النزاعات بموجب ال

سواء قمت بتقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أم ال لطلب إجراء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة كما هو 

 ."تقديم الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة"موضح أسفل العنوان 

 المتطلبات

 راءات أن عملية الوساطة:يجب أن تضمن اإلج

 طوعية من جانبك ومن جانب المنطقة التعليمية؛ .1

ال يمكن استخدامها لرفض أو تأخير حقك في إجراء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، أو إنكار أي حقوق أخرى  .2
 لك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة؛ 

 د ُمدَرب على تقنيات الوساطة الفعالة.يُجريها وسيط مؤهل ومحاي .3

يحق للمنطقة التعليمية وضع إجراءات توفر ألولياء األمور والمدارس التي تختار عدم االستعانة بعملية الوساطة، فرصة للقاء، في وقت 

 ومكان مناسبين لك، مع طرف غير مهتم:

دريب وتوفير معلومات ألولياء األمور أو مركز موارد مجتمعي لديه عقد ُمبرم مع كيان بديل مناسب لتسوية المنازعات، أو مركز ت .1

 ألولياء األمور في الوالية؛ 

 يمكنه أن يشرح لك فوائد ومنافع عملية الوساطة ويشجعك على االستعانة بها. .2

ء المؤهلين الذين لديهم معرفة بالقوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بتوفير التعليم الخاص يجب أن تحتفظ الوالية بقائمة بأسماء الوسطا

 الوسطاء على أساس عشوائي أو دوري أو حيادي. Rhode Islandوالخدمات ذات الصلة. ويجب أن تختار إدارة التعليم في والية 

 االجتماعات.تتحمل الوالية مسؤولية تكلفة عملية الوساطة، ومنها تكاليف 

 يجب أن يُحدد موعد كل اجتماع في عملية الوساطة في الوقت المناسب ويُعقد في مكان مناسب لك وللمنطقة التعليمية.

في حال قمت أنت والمنطقة التعليمية بتسوية نزاع من خالل عملية الوساطة، فيجب على كال الطرفين إبرام اتفاقية ُملزمة قانونًا تحدد 

 الحل، وكذلك:

 

تنص على أن جميع المناقشات التي حدثت أثناء عملية الوساطة ستظل سرية وال يحق استخدامها كدليل في أي جلسة استماع الحقة  .1

 وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أو إجراءات مدنية )دعوى قضائية(؛ 

 طقة التعليمية.يُوقع عليها من جانبك أنت وممثل المنطقة التعليمية الذي يتمتع بسلطة إلزام المن .2

تكون اتفاقية الوساطة المكتوبة والموقعة قابلة للتنفيذ في أي محكمة مختصة تابعة للوالية )محكمة لديها السلطة الالزمة بموجب قانون 

 الوالية لتولي هذا النوع من القضايا( أو في محكمة محلية في الواليات المتحدة.

ية الوساطة سرية. وال يمكن استخدامها كدليل في أي جلسة استماع مستقبلية وفق يجب أن تكون المناقشات التي حدثت أثناء عمل

اإلجراءات القانونية الواجبة أو إجراءات مدنية ألي محكمة فيدرالية أو محكمة والية لوالية تتلقى المساعدة بموجب الجزء ب من قانون 

 تعليم األفراد ذوي اإلعاقة.
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 حيادية الوسيط 

 الوسيط:

أو في المنطقة التعليمية التي تشارك في تعليم طفلك أو  Rhode Islandن يكون موظفًا في إدارة التعليم في والية ال يمكن أ .1

 رعايته؛ 

 أال يكون لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية الوسيط. .2

وكالة حكومية فقط ألنه يُدفع له من قبل يجب أال يكون الشخص الذي يتأهل للعمل كوسيط خالف ما سبق موظفًا في منطقة تعليمية أو 

 الوكالة أو المنطقة التعليمية للعمل كوسيط.

 )ك(6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – عملية التسوية

 اجتماع التسوية

لصلة الذين لديهم معرفة محددة يجب على المنطقة التعليمية عقد اجتماع معك ومع العضو أو أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي ذي ا

يوًما تقويميًا من استالم إشعار شكواك وفق  15بالحقائق المحددة في شكواك الُمقدمة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة وذلك في غضون 

 اإلجراءات القانونية الواجبة، وقبل بدء جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة. االجتماع:

 تضمن ممثاًل عن المنطقة التعليمية لديه سلطة اتخاذ القرار نيابة عن المنطقة التعليمية؛ يجب أن ي .1

 وال يجوز أن يشمل محاميًا من المنطقة التعليمية إال إذا كنت تصطحب محاميًا برفقتك. .2

 ور االجتماع.تحدد أنت والمنطقة التعليمية األعضاء ذوي الصلة من فريق برنامج التعليم الفردي المسموح لهم بحض

 

يتمثل الغرض من االجتماع في مناقشة شكواك الُمقدمة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة والحقائق التي تُشكل أساس الشكوى، حتى تتاح 

 للمنطقة التعليمية الفرصة لحل النزاع.

 ال يُعد اجتماع التسوية ضروريًا إذا:

 أوجتماع كتابيًا؛ وافقت أنت والمنطقة التعليمية على التخلي عن اال .1

 ."الوساطة"وافقت أنت والمنطقة التعليمية على االستعانة بعملية الوساطة، كما هو موضح أسفل العنوان  .2

 فترة التسوية

يوًما تقويميًا  30في حال لم تصل المنطقة التعليمية إلى حل للشكوى الُمقدمة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة بشكل يرضيك في غضون 

 تالم الشكوى )خالل الفترة الزمنية لعملية التسوية(، فيحق عقد جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة.من اس

يوًما تقويميًا إلصدار القرار النهائي لجلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، كما هو موضح  45تبدأ الفترة الزمنية التي تبلغ 

يوًما تقويميًا، مع استثناءات معينة للتعديالت التي  30، عند انتهاء فترة التسوية التي تبلغ ت جلسة االستماع""قراراأسفل العنوان، 

 يوًما تقويميًا، كما هو موضح أدناه. 30أجريت خالل فترة التسوية التي تبلغ 
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لسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة سيؤدي عدم مشاركتك في اجتماع التسوية إلى تأخير الفترات الزمنية لعملية التسوية وج

إلى أن يُعقد االجتماع وذلك باستثناء الحاالت التي وافقت فيها أنت والمنطقة التعليمية على التخلي عن عملية التسوية أو االستعانة 

 بالوساطة.

هذه الجهود من دفعك إلى المشاركة في اجتماع التسوية، في حال لم تتمكن المنطقة التعليمية بعد بذل الجهود المعقولة الالزمة وتوثيق مثل 

يوًما تقويميًا، مطالبة مسؤول جلسة االستماع برفض شكواك الُمقدمة وفق اإلجراءات  30فيحق لها، في نهاية فترة التسوية التي تبلغ 

مية لترتيب الوقت والمكان المتفق عليهما بشكل القانونية الواجبة. ويجب أن يتضمن توثيق مثل هذه الجهود سجاًل لمحاوالت المنطقة التعلي

 متبادل، مثل:

 سجالت ُمفصلة للمكالمات الهاتفية التي أُجريت أو تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك المكالمات؛ .1

 نسخ من المراسالت المرسلة إليك وأي ردود تم تلقيها؛  .2

 ئج تلك الزيارات.سجالت مفصلة للزيارات التي أُجريت إلى منزلك أو مكان عملك ونتا .3

يوًما تقويميًا من تلقي إشعار شكواك الُمقدمة وفق اإلجراءات  15إذا قّصرت المنطقة التعليمية في عقد اجتماع التسوية في غضون 

تقاعست عن المشاركة في اجتماع التسوية، يحق لك مطالبة مسؤول جلسة االستماع ببدء الفترة الزمنية لجلسة أو القانونية الواجبة 

 يوًما تقويميًا. 45الستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة التي تبلغ ا

 يوًما تقويميًا 30تعديالت على فترة التسوية التي تبلغ 
 

انونية إذا وافقت أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا على التخلي عن اجتماع التسوية، فستبدأ الفترة الزمنية لجلسة االستماع وفق اإلجراءات الق

 يوًما تقويميًا في اليوم التالي. 45الواجبة التي تبلغ 

يوًما تقويميًا، إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا  30بعد بدء عملية الوساطة أو اجتماع التسوية وقبل انتهاء فترة التسوية التي تبلغ 

يوًما  45االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة التي تبلغ مدتها على عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، فحينئٍذ تبدأ الفترة الزمنية لجلسة 

 تقويميًا في اليوم التالي.

 30إذا وافقت أنت والمنطقة التعليمية على االستعانة بعملية الوساطة، ولكن لم تتوصال إلى اتفاق بعد، في نهاية فترة التسوية التي تبلغ 

اطة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق إذا وافق الطرفان على االستمرار في ذلك كتابيًا. ومع ذلك، إذا يوًما تقويميًا، فقد تستمر عملية الوس

يوًما لجلسة االستماع  45انسحبت أنت أو المنطقة التعليمية من عملية الوساطة، خالل فترة المواصلة هذه، فستبدأ الفترة الزمنية البالغة 

 ليوم التالي.وفق اإلجراءات القانونية الواجبة في ا

 اتفاقية التسوية الكتابية

 في حالة التوصل إلى حل للنزاع في اجتماع التسوية، يجب عليك أنت والمنطقة التعليمية إبرام اتفاقية ُملزمة قانونًا تكون:

 ُموقَّعًا عليها من جانبك ومن جانب ممثل المنطقة التعليمية الذي لديه سلطة إلزام المنطقة التعليمية؛  .1

للتنفيذ في أي محكمة مختصة تابعة للوالية )محكمة تابعة للوالية تتمتع بسلطة تولي هذا النوع من القضايا( أو في محكمة  قابلة .2

 .Rhode Islandمحلية في الواليات المتحدة أو من قبل وزارة التعليم في والية 

 فترة مراجعة االتفاقية

ة الجتماع التسوية، يحق ألي من الطرفين )أنت أو المنطقة التعليمية( إبطال االتفاقية في حال أبرمت أنت والمنطقة التعليمية اتفاقية نتيج

 أيام عمل من وقت توقيعك أنت والمنطقة التعليمية عليها. 3في غضون 
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 جلسات االستماع بشأن الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة .5

 على الويب: Rhode Islandمناسبة، يرجى زيارة موقع إدارة التعليم بوالية لحصول على مزيد من المعلومات واستمارات التقديم الل

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgr 

ee.aspx  

 .8999-222-401على الرقم  Rhode Islandأو االتصال بمركز اتصال التعليم الخاص التابع إلدارة التعليم بوالية 

 

 )ل(6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – جلسة االستماع المحايدة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

 معلومات عامة 

كوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، يجب أن تتاح لك أنت أو المنطقة التعليمية الضالعة في النزاع فرصة لعقد جلسة عند تقديم ش

"الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة" و"عملية استماع محايدة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، كما هو موضح في قسمي 

المسؤولية عن إنشاء  Rhode Islandيمية الحكومية وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية . تتحمل الوكالة التعلالتسوية"

 المسؤولية المالية وتنفيذها وتحديدها ووضع اإلجراءات الالزمة إلدارة نظام اإلجراءات القانونية الواجبة بموجب هذا القسم.

 مسؤول جلسة االستماع المحايد

 يكون مسؤول جلسة االستماع: على أقل تقدير، يلزم أال

أو في المنطقة التعليمية التي تشارك في تعليم طفلك أو رعايته. ومع ذلك، يمكن  Rhode Islandموظفًا في إدارة التعليم في والية  .1

 أن يكون شخًصا ليس موظفًا في الوكالة فقط ألن الوكالة هي التي تدفع له مقابل العمل كمسؤول لجلسة االستماع؛

 ون لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع موضوعية مسؤول جلسة االستماع في جلسة االستماع؛أال يك .2

ن يجب أن يكون على دراية وفهم بأحكام قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة واللوائح التنظيمية الفيدرالية ولوائح الوالية المتعلقة بقانو .3

 ية لقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة من قبل المحاكم الفيدرالية ومحاكم الوالية؛ تعليم األفراد ذوي اإلعاقة والتفسيرات القانون

يجب أن يتمتع بالمعرفة والقدرة على إجراء جلسات االستماع، واتخاذ القرارات وكتابتها، بما يتوافق مع الممارسات القانونية  .4

)ل( بقائمة  6.8.1الفقرة  Rhode Islandلتنظيمية لوالية القياسية المناسبة. يجب أن تحتفظ كل وكالة عامة )انظر اللوائح ا

 بأسماء األشخاص الذين يعملون كمسؤولين عن جلسات االستماع تتضمن بيانًا بمؤهالت كل مسؤول جلسة استماع.

 موضوع جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

اء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة إثارة مسائل في جلسة ال يحق للطرف )أنت أو المنطقة التعليمية( الذي يطلب إجر

 االستماع لم يتم تناولها في الشكوى، ما لم يوافق الطرف اآلخر.

 الفترة الزمنية لطلب إجراء جلسة استماع

انونية الواجبة في غضون يلزم عليك أنت أو المنطقة التعليمية طلب إجراء جلسة استماع محايدة بشأن شكوى وفق اإلجراءات الق

عامين من تاريخ معرفتك أنت أو المنطقة التعليمية أو من التاريخ الذي كان من المفترض أن يكون لديكم علم بالمسألة التي تتناولها 

 الشكوى.

http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
http://ride.ri.gov/StudentsFamilies/SpecialEducation/WhenSchoolsandFamiliesDoNotAgree.aspx
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 استثناءات من الفترة الزمنية

 ال تنطبق الفترة الزمنية الواردة أعاله عليك إذا لم تتمكن من تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة لألسباب التالية:

 أوزعمت المنطقة التعليمية على وجه التحديد أنها قد قامت بحل المشكلة أو المسألة التي أثرتها في شكواك؛  .1

 طقة التعليمية عنك المعلومات التي كان مطلوبًا توفيرها إليك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة.حجبت المن .2

 )مـ( 6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – حقوق جلسات االستماع

 معلومات عامة

ة الواجبة. باإلضافة إلى ذلك، يحق ألي طرف في جلسة االستماع وفق يحق لك تمثيل نفسك في جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانوني

 اإلجراءات القانونية الواجبة )ال سيما جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأديبية(:

أن يصحبه ويُسدي إليه المشورة محاِم أو أشخاص آخرون أو كالهما لديهم معرفة خاصة أو حصلوا على تدريب فيما يتعلق  .1

 الت األطفال ذوي اإلعاقة؛بمشك

 تقديم األدلة الالزمة والمواجهة واالستجواب وطلب حضور الشهود؛ .2

 منع تقديم أي دليل في جلسة االستماع لم يُفصح عنه لهذا الطرف قبل خمسة أيام عمل على األقل من جلسة االستماع؛ .3

 يارك؛ الحصول على سجل مكتوب أو إلكتروني أو َحرفِّي لجلسة االستماع حسب اخت .4

 الحصول على نتائج تقصي الحقائق والقرارات مكتوبة أو إلكترونية حسب اختيارك. .5

 اإلفصاح اإلضافي عن المعلومات:

يلزم عليك أنت والمنطقة التعليمية اإلفصاح لبعضكما عن جميع التقييمات التي أُكملت بحلول ذلك التاريخ والتوصيات بناًء على تلك 

و المنطقة التعليمية استخدامها في جلسة االستماع وذلك قبل خمسة أيام عمل على األقل من جلسة االستماع التقييمات التي تنوي أنت أ

 وفق اإلجراءات القانونية الواجبة.

يحق لمسؤول جلسة االستماع منع أي طرف ال يمتثل لهذا الشرط من تقديم التقييم أو التوصية ذات الصلة في جلسة االستماع دون موافقة 

 ف اآلخر.الطر

 حقوق أولياء األمور في جلسات االستماع 

 يجب أن تُمنح الحق في:

 إحضار طفلك في جلسة االستماع؛ .1

 إتاحة جلسة االستماع للجمهور؛  .2

 الحصول على سجل جلسة االستماع ونتائج تقصي الحقائق والقرارات دون أي تكلفة. .3
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 )ن( 6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – قرارات جلسة االستماع

 قرار مسؤول جلسة االستماع

تتعلق  يجب أن يستند قرار مسؤول جلسة االستماع بشأن ما إذا كان طفلك قد تلقى تعليًما عاًما مناسبًا مجانيًا أم ال على األدلة والحجج التي

 مباشرة بالتعليم العام المناسب المجاني.

انتهاك إجرائي، )مثل عدم اكتمال فريق برنامج التعليم الفردي(، قد يخلُص مسؤول جلسة االستماع في المسائل التي تتضمن ادعاًء بوقوع 

ا مناسبًا مجانيًّا إال إذا كانت االنتهاكات اإلجرائية:  إلى أن طفلك لم يتلق تعليًما عامًّ

 متعارضة مع حق طفلك في الحصول على تعليم عام مناسب مجاني؛ .1

 أوفي المشاركة في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بتوفير التعليم العام المناسب المجاني لطفلك؛ متعارضة كثيًرا مع فرصتك  .2

 تتسبب في حرمان طفلك من منفعة تعليمية. .3

ة دال يمكن تفسير أي من األحكام الموضحة أعاله لمنع مسؤول جلسة االستماع من إصدار أوامر للمنطقة التعليمية باالمتثال للمتطلبات الوار

في قسم الضمانات اإلجرائية من اللوائح الفيدرالية بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )اللوائح التنظيمية لوالية 

Rhode Island  6.8.2و 6.8.1الفقرتين.) 

 طلب منفصل إلجراء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة

مانات اإلجرائية من اللوائح الفيدرالية بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )اللوائح ال يوجد ما يمكن تفسيره في قسم الض

( لمنعك من تقديم شكوى منفصلة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة بشأن مسألة 6.8.2و 6.8.1الفقرتين  Rhode Islandالتنظيمية لوالية 

 ة الواجبة ُمقدمة بالفعل.منفصلة عن شكوى وفق اإلجراءات القانوني

 النتائج والقرارات المقدمة إلى الهيئة االستشارية للتعليم الخاص بالوالية والجمهور العام

 بعد حذف أي معلومات تعريف شخصية القيام بما يلي: Rhode Islandيجب على إدارة التعليم في والية 

القانونية الواجبة إلى الهيئة االستشارية للتعليم الخاص بالوالية أو  تقديم النتائج والقرارات في جلسة االستماع وفق اإلجراءات .1

 االستئناف إليها كذلك؛ 

 إتاحة تلك النتائج والقرارات للجمهور. .2
 

 طلبات االستئناف .6

 )ق(6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – القرار النهائي؛ طلب االستئناف؛ المراجعة المحايدة

 قرار النهائي لجلسة االستماعال

ئي، إن القرار الذي يُتخذ في جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة )ومنها جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأديبية( نها

من خالل رفع دعوى  باستثناء أنه يحق ألي طرف مشارك في جلسة االستماع )أنت أو المنطقة التعليمية( طلب االستئناف على القرار

 ."الدعاوى المدنية"، وتشمل الفترة الزمنية المحددة لتقديم تلك الدعاوىمدنية، كما هو موضح أسفل العنوان 
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الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الفترات الزمنية ومالءمة جلسات االستماع وعمليات المراجعة

 )ف(6.8.1

يوًما تقويميًا  30يوًما تقويميًا بعد انتهاء فترة الـ  45في موعد أقصاه  Rhode Islandفي والية يجب أن تضمن إدارة التعليم 

، في موعد يوًما تقويميًا" 30"تعديالت على فترة التسوية التي تبلغ ، كما هو موضح أسفل العنوان الفرعي أوالجتماعات التسوية 

 لة القيام بما يلي:يوًما بعد انتهاء الفترة الزمنية المعد 45أقصاه 

 التوصل إلى قرار نهائي في جلسة االستماع؛  .1

 إرسال نسخة من القرار بالبريد إلى كل من الطرفين. .2

يوًما تقويميًا الموضحة أعاله بناًء على طلب  45يحق لمسؤول جلسة االستماع منح تمديدات زمنية محددة تتجاوز الفترة الزمنية البالغة 

 لمنطقة التعليمية(.أي من الطرفين )أنت أو ا

 يجب إجراء كل جلسة استماع في الوقت والمكان المناسبين لك ولطفلك.

 RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الدعاوى المدنية، بما في ذلك الفترة الزمنية التي يتم خاللها رفع تلك الدعاوى

 )ق(6.8.1الفقرة 

 معلومات عامة

تعليمية( ال يوافق على النتائج والقرارات المنصوص عليها في جلسة االستماع وفق اإلجراءات القانونية يحق ألي طرف )أنت أو المنطقة ال

وفق الواجبة )ومنها جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التأديبية( رفع دعوى مدنية فيما يتعلق بالمسألة التي كانت موضوع جلسة االستماع 

كن رفع الدعوى في محكمة مختصة تابعة للوالية )محكمة تابعة للوالية تتمتع بسلطة تولي هذا النوع من اإلجراءات القانونية الواجبة. ويم

 القضايا( أو في محكمة محلية في الواليات المتحدة بغض النظر عن المبلغ المتنازع عليه.

 القيود الزمنية
 

يوًما تقويميًا من تاريخ قرار مسؤول جلسة  30فترة زمنية مدتها يجب أن يُتاح للطرف )أنت أو المنطقة التعليمية( الذي يرفع الدعوى 

 االستماع لرفع دعوى مدنية.

 إجراءات إضافية

 تلتزم المحكمة في أي دعوى مدنية بما يلي:

 استالم سجالت اإلجراءات اإلدارية؛ .1

 االستماع إلى األدلة اإلضافية بناًء على طلبك أو بناًء على طلب المنطقة التعليمية؛  .2

 ناء قرارها على رجحان )أغلبية( األدلة ومنح اإلنصاف الذي تراه مناسبًا.ب .3

 قد يشمل اإلنصاف القضائي، في ظل الظروف المناسبة، سداد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وخدمات التعليم التعويضي.

 االختصاص القضائي للمحاكم المحلية

بسلطة الحكم في الدعاوى المرفوعة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة تتمتع المحاكم المحلية في الواليات المتحدة 

 بغض النظر عن المبلغ المتنازع عليه.
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 قاعدة التفسير

ال يوجد في الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ما يقيد أو يحد من الحقوق واإلجراءات وسبل اإلنصاف المتاحة بموجب 

)القسم  1973، أو العنوان الخامس من قانون إعادة التأهيل لعام 1990اليات المتحدة، أو قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام دستور الو

(، أو القوانين الفيدرالية األخرى التي تحمي حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، باستثناء أنه قبل رفع أي دعوى مدنية بموجب هذه 504

يق اإلنصاف والمتاحة أيًضا بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، يجب التحقق من تدابير القوانين التي تسعى لتحق

اإلجراءات القانونية الواجبة الموصوفة أعاله بنفس القدر الذي قد يكون مطلوبًا في حالة رفع الطرف للدعوى بموجب الجزء ب من 

إمكانية إتاحة سبل اإلنصاف لديك بموجب قوانين أخرى تتداخل مع القوانين المتاحة بموجب  قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة. ويعني ذلك

قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، ولكن بشكل عام، للحصول على اإلنصاف بموجب تلك القوانين األخرى، يلزم عليك أواًل استخدام سبل 

ذوي اإلعاقة )أي الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، وعملية التسوية ومنها اإلنصاف اإلدارية المتاحة بموجب قانون تعليم األفراد 

 اجتماع التسوية؛ وإجراءات جلسة االستماع المحايدة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة( وذلك قبل اللجوء مباشرة إلى المحكمة.

اللوائح التنظيمية لوالية  – ة الواجبة وجلسة االستماعتعليق الوضع التعليمي للطفل أثناء الشكوى وفق اإلجراءات القانوني

RHODE ISLAND  ش(6.8.1الفقرة( 

، بمجرد إرسال شكوى وفق "اإلجراءات عند تأديب األطفال ذوي اإلعاقة"باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه أسفل العنوان 

عملية التسوية، وأثناء انتظار قرار أي جلسة استماع محايدة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة إلى الطرف اآلخر، خالل الفترة الزمنية ل

اإلجراءات القانونية الواجبة أو إجراءات قضائية، ما لم توافق أنت والوالية أو المنطقة التعليمية على خالف ذلك، يجب أن يظل طفلك 

 في وضعه التعليمي الحالي.

ة تتضمن طلبًا للقبول األولي في مدرسة عامة، فيجب، بموافقتك، وضع طفلك في إذا كانت الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجب

 البرنامج العادي للمدرسة العامة حتى االنتهاء من جميع هذه اإلجراءات.

د إذا كانت الشكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة تتضمن طلبًا للحصول على خدمات أولية بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفرا

ذوي اإلعاقة لطفل ينتقل من الخدمة بموجب الجزء ج من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة إلى الجزء ب منه والذي لم يعد مؤهاًل 

للحصول على خدمات الجزء ج نظًرا لبلوغه الثالثة من عمره، فإن المنطقة التعليمية ليست مطالبة بتقديم خدمات الجزء ج التي كان 

ل الطفل تعليًما  يحصل عليها الطفل. وإذا ثبتت أهلية الطفل بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ووافقت على أن يحّصِ

ت خاًصا والخدمات ذات الصلة للمرة األولى، حينئذ، يلزم على المنطقة التعليمية، طبقًا لنتائج اإلجراءات، توفير التعليم الخاص والخدما

 ت محل نزاع )تلك الخدمات التي توافق عليها أنت والمنطقة التعليمية(.ذات الصلة هذه التي ليس

 Rhode Islandإذا اتفق معك مسؤول جلسة استماع في جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أجرتها إدارة التعليم في والية 

ى أنه وضعه التعليمي الحالي الذي سيظل كذلك أثناء على أن تغيير الوضع التعليمي لطفلك مناسب، فيجب التعامل مع هذا الوضع عل

 انتظار قرار أي جلسة استماع محايدة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أو إجراءات قضائية.

في حالة وجود نزاع بخصوص الوضع التعليمي الحالي للطالب أثناء تعليق اإلجراء أو القرار، يحق لك طلب إجراء جلسة استماع أمام 

 ،Westminster Streetوعنوانه  Rhode Islandالتعليم عن طريق التواصل مع المكتب القانوني إلدارة التعليم في والية مفوض 

Providence Rhode Island 02903  8979-222-401أو باالتصال بالرقم. 

 )ر( 6.8.1الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – أتعاب المحاماة

 معلومات عامة
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في أي دعوى أو إجراء يُرفع بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، يحق للمحكمة، وفقًا لتقديرها، أن تحكم عليك 

 بأتعاب محاماة معقولة كجزء من التكاليف، إذا صدر حكم لصالحك )ربحت(.

قة، يحق للمحكمة، وفقًا لتقديرها، أن تحكم بأتعاب في أي دعوى أو إجراء يُرفع بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعا

( Rhode Islandمحاماة معقولة كجزء من التكاليف التي تتحملها وكالة التعليم الحكومية الصادر حكم لصالحها )إدارة التعليم في والية 

تجدها المحكمة غير مقنعة أو غير معقولة  أو المنطقة التعليمية، يدفعها محاميك، في حال كان المحامي: )أ( قدم شكوى أو دعوى قضائية

 أو)ب( استمر في التقاضي بعد أن أصبح من الواضح أن الدعوى غير مقنعة أو غير معقولة أو بال أساس؛ أو أو بال أساس؛ 

تحكم بأتعاب في أي دعوى أو إجراء يُرفع بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، يحق للمحكمة، وفقًا لتقديرها، أن 

( Rhode Islandمحاماة معقولة كجزء من التكاليف التي تتحملها وكالة التعليم الحكومية الصادر حكم لصالحها )إدارة التعليم في والية 

قضائية أو المنطقة التعليمية، تدفعها أنت أو محاميك، في حالة تقديم طلبك لعقد جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أو دعوى 

مثل المضايقة، أو التسبب في تأخير غير ضروري، أو لزيادة تكلفة الدعوى أو اإلجراء )جلسة االستماع(  الحقًا ألي غرض غير الئق،

 دون داعٍ.

 منح األتعاب

 تمنح المحكمة أتعاب المحاماة المعقولة على النحو التالي:

جتمع الذي نشأت فيه الدعوى أو جلسة االستماع لنوع الخدمات المقدمة . يجب أن تستند األتعاب إلى المعدالت السائدة في الم1

 وجودتها. ال يجوز استخدام أي إضافة أو عامل مضاعفة في حساب األتعاب الممنوحة.

. ال يحق منح أتعاب المحاماة وال يجوز التعويض عن التكاليف ذات الصلة في أي دعوى أو إجراء بموجب الجزء ب من قانون تعليم 2

 األفراد ذوي اإلعاقة مقابل الخدمات التي تُجرى بعد تقديم عرض تسوية كتابي لك في حالة:

a)  من القواعد الفيدرالية للدعاوى المدنية أو، في حالة جلسة االستماع  68تقديم العرض في غضون الوقت المحدد في القاعدة

 أيام تقويمية قبل بدء الدعوى؛ 10في أي وقت أكثر من  وفق اإلجراءات القانونية الواجبة أو المراجعة على مستوى الوالية،

b)  أيام تقويمية؛ 10عدم قبول العرض في غضون 

c)  وجدت المحكمة أو المسؤول اإلداري لجلسة االستماع أن اإلنصاف الذي حصلت عليه أخيًرا ليس أكثر مالءمة لك من عرض

 التسوية.

ة والتكاليف ذات الصلة لك إذا ربحت، وكان لديك مبرر جوهري لرفض بالرغم من هذه القيود، يحق إصدار حكم بأتعاب المحاما

 عرض التسوية.

. ال يحق منح األتعاب فيما يتعلق بأي اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي ما لم يُعقد االجتماع كنتيجة إلجراء إداري أو دعوى 3

 قضائية.

، بمثابة اجتماع يُعقد كنتيجة لجلسة استماع إدارية أو دعوى ملية التسوية""عال يُعتبر اجتماع التسوية، كما هو موضح أسفل العنوان 

 قضائية، وال يُعتبر أيًضا جلسة استماع إدارية أو دعوى قضائية ألغراض أحكام أتعاب المحاماة هذه.

 تقلل المحكمة، حسب االقتضاء، من مبلغ أتعاب المحاماة الممنوحة بموجب الجزء ب

 اد ذوي اإلعاقة، إذا وجدت المحكمة:من قانون تعليم األفر

 قيامك أنت أو محاميك، أثناء سير الدعوى أو اإلجراء، بتأخير الحل النهائي للنزاع بشكل غير معقول؛. 1
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تجاوز مبلغ أتعاب المحاماة المصرح بمنحه بشكل غير معقول لمعدل األجر بالساعة السائد في المجتمع مقارنة بخدمات مماثلة  .2

 ون يتمتعون بمهارات وسمعة وخبرة مماثلة إلى حد معقول؛يقدمها محام

 أن الوقت المستغرق والخدمات القانونية المقدمة كانت مفرطة بالنظر إلى طبيعة الدعوى أو اإلجراء؛ .3

اجبة كما هو عدم قيام المحامي الذي يمثلك بتقديم المعلومات المناسبة إلى المنطقة التعليمية في إشعار طلب اإلجراءات القانونية الو .4

 ."تقديم الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة"موضح أسفل العنوان 

راء ومع ذلك، ال يحق للمحكمة تخفيض األتعاب إذا وجدت المحكمة قيام الوالية أو المنطقة التعليمية بتأخير القرار النهائي للدعوى أو اإلج

 ضمانات اإلجرائية في الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة.بشكل غير معقول أو كان هناك انتهاك بموجب أحكام ال

 

 اإلجراءات التي تُتخذ عند تأديب األطفال ذوي اإلعاقة .7

 )أ(6.8.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – سلطة موظفي المدرسة

 التحديد على أساس كل حالة على حدة

روف فريدة على أساس كل حالة على حدة، عند تحديد ما إذا كان تغيير الوضع التعليمي، الذي يحق لموظفي المدرسة مراعاة أي ظ

 أُجري وفقًا للمتطلبات التالية المتعلقة بالتأديب، مناسبًا لطفل ذي إعاقة ينتهك مدونة قواعد سلوك الطالب الخاصة بالمدرسة أم ال.

 معلومات عامة

أيام دراسية  10من مثل هذا اإلجراء لألطفال الذين ال يعانون من إعاقة، ولمدة ال تزيد عن  يحق لموظفي المدرسة، بقدر ما يتخذونه

، فصل طفل ذي إعاقة ينتهك مدونة قواعد سلوك الطالب من وضعه التعليمي الحالي إلى وضع تعليمي بديل مؤقت مناسب أو متتالية

 أيام دراسية متتالية 10عمليات فصل إضافية للطفل لمدة ال تزيد عن وضع آخر أو تعليقه مؤقتًا. ويحق لموظفي المدرسة أيًضا فرض 

في نفس العام الدراسي نتيجة لحوادث منفصلة لسوء السلوك، طالما أن عمليات الفصل هذه ال تشكل تغييًرا في وضعه التعليمي )انظر 

 ريف(.للحصول على التع"تغيير الوضع التعليمي بسبب عمليات الفصل التأديبية" العنوان 

إجمااًل في نفس العام الدراسي، يلزم على المنطقة  أيام دراسية 10بمجرد فصل طفل ذي إعاقة من وضعه التعليمي الحالي لمدة 

ي التعليمية، خالل أي أيام الحقة من عملية الفصل في ذلك العام الدراسي، تقديم الخدمات وفقًا للقدر المطلوب أدناه أسفل العنوان الفرع

 ."الخدمات"

 السلطة اإلضافية

( "تحديد المظاهر"إذا كان السلوك الذي ينتهك مدونة قواعد سلوك الطالب ليس مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل )انظر العنوان الفرعي 

على ذلك  ، فيحق لموظفي المدرسة تطبيق اإلجراءات التأديبيةأيام دراسية متتالية 10وكان تغيير الوضع التعليمي نتيجة للتأديب يتجاوز 

الطفل الذي يعاني من إعاقة بنفس طريقة تطبيقها على األطفال غير ذوي اإلعاقة ولنفس المدة، باستثناء أنه يلزم على المدرسة تقديم 

. ويحدد فريق برنامج التعليم الفردي للطفل الوضع التعليمي البديل "الخدمات"الخدمات لذلك الطفل كما هو موضح أدناه أسفل العنوان 

 ؤقت لمثل هذه الخدمات.الم

 الخدمات

 10ال يُطلب من المنطقة التعليمية سوى تقديم الخدمات إلى الطفل ذي اإلعاقة الذي جرى فصله من وضعه التعليمي الحالي لمدة 

 في ذلك العام الدراسي، إذا كانت تقدم خدمات لطفل غير معاق جرى فصله بالمثل. أيام دراسية أو أقل
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ولم يكن سلوكه مظهًرا من  أيام دراسية في العام الدراسي 10عاقة الذي جرى فصله من وضعه التعليمي ألكثر من بالنسبة للطفل ذي اإل

"الظروف ( أو الذي جرى فصله في ظل ظروف خاصة )انظر العنوان الفرعي "تحديد المظاهر"مظاهر إعاقته )انظر العنوان الفرعي 

 ( يجب أن:الخاصة"

مات التعليمية )توفير التعليم المناسب المجاني له(، وذلك لتمكينه من االستمرار في المشاركة في يستمر في الحصول على الخد .1

 مناهج التعليم العام، على الرغم من تغيير وضعه التعليمي )الذي قد يكون بيئة تعليمية بديلة(، وللتقدم نحو تلبية األهداف المحددة في

 برنامج التعليم الفردي له؛ 

يم سلوكي وظيفي، وخدمات التدخل السلوكي والتعديالت المصممة خصيًصا لمعالجة االنتهاك السلوكي حتى ال يحصل على تقي .2

 يتكرر األمر مرة أخرى.

في نفس العام الدراسي، ستشكل أي عمليات فصل إضافية تغييًرا  أيام دراسية 10بعد فصل طفل ذي إعاقة من وضعه التعليمي الحالي لمدة 

. يحدد فريق برنامج التعليمي الفردي للطفل ("تغيير الوضع التعليمي بسبب عمليات الفصل التأديبية")انظر العنوان  في وضعه التعليمي

 مدى الحاجة إلى الخدمات لتمكين الطفل من االستمرار في المشاركة في منهج التعليم العام، على الرغم من تغيير وضعه التعليمي، وللتقدم

دة في برنامج التعليم الفردي له، وحصوله على تقييم سلوكي وظيفي وخدمات التدخل السلوكي والتعديالت نحو تحقيق األهداف المحد

 المصممة خصيًصا لمعالجة انتهاك السلوك حتي ال يتكرر األمر مرة أخرى.

 تحديد المظاهر

تهاك مدونة قواعد سلوك الطالب، يلزم عليك أنت من أي قرار بتغيير الوضع التعليمي للطفل ذي اإلعاقة نظًرا الن أيام دراسية 10في غضون 

 والمنطقة التعليمية واألعضاء ذوي الصلة في فريق برنامج التعليم الفردي )على النحو الذي تحدده أنت والمنطقة التعليمية( مراجعة جميع

 المعلومات ذات الصلة

 ات للمدرسين، وأي معلومات ذات صلة قدمتها أنت لتحديد:الواردة في ملف الطالب، ومنها برنامج التعليم الفردي له، وأي مالحظ

 أوما إذا كان السلوك المعني ناتًجا عن إعاقة الطفل أو كان له عالقة مباشرة وجوهرية بها؛  .1

 ما إذا كان السلوك المعني يمثل نتيجة مباشرة لعدم التزام المنطقة التعليمية بتنفيذ برنامج التعليم الفردي للطفل. .2

أنت والمنطقة التعليمية واألعضاء ذوو الصلة في فريق برنامج التعليم الفردي للطفل أنه تم استيفاء أي من هذين الشرطين، إذا حددت 

 فيجب تحديد السلوك على أنه مظهر من مظاهر إعاقة الطفل.

السلوك المعني كان نتيجة مباشرة إذا حددت أنت والمنطقة التعليمية واألعضاء ذوو الصلة في فريق برنامج التعليم الفردي للطفل أن 

 ذه.لعدم التزام المنطقة التعليمية بتنفيذ برنامج التعليم الفردي، فيجب على المنطقة التعليمية اتخاذ إجراء فوري لمعالجة أوجه القصور ه

 تحديد أن السلوك كان مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل

لة في فريق برنامج التعليم الفردي أن السلوك كان مظهًرا من مظاهر إعاقة إذا حددت أنت والمنطقة التعليمية واألعضاء ذوو الص

 الطفل، فيجب على فريق برنامج التعليم الفردي إما:

إجراء تقييم سلوكي وظيفي، ما لم تكن قد أجرت المنطقة التعليمية تقييًما سلوكيًا وظيفيًا قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى تغيير  .1

 أوفيذ خطة تدخل سلوكي للطفل؛ الوضع التعليمي، وتن

 في حالة وضع خطة تدخل سلوكي بالفعل، فيجب مراجعتها وتعديلها، حسب الضرورة، لمعالجة السلوك. .2

يجب على المنطقة التعليمية إعادة طفلك إلى وضعه التعليمي السابق قبل الفصل، ما لم تتفق أنت والمنطقة على تغييره كجزء من تعديل 

 ."الظروف الخاصة"ي وذلك باستثناء ما هو موضح أدناه أسفل العنوان الفرعي خطة التدخل السلوك
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 الظروف الخاصة

سواء كان السلوك يمثل مظهًرا من مظاهر إعاقة طفلك أم ال، يحق لموظفي المدرسة نقل الطالب إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة )يحددها 

 يوًما دراسيًا، إذا كان طفلك: 45فريق برنامج التعليم الفردي للطفل( لمدة ال تزيد عن 

يحمل سالًحا )انظر التعريف الوارد أدناه( إلى المدرسة أو لديه سالح في المدرسة، أو في مبنى المدرسة، أو عند أداء وظيفة مدرسية . 1

 أو منطقة تعليمية؛ Rhode Islandضمن اختصاص إدارة التعليم في والية 

ستخدمها عن علم )انظر التعريف الوارد أدناه(، أو يبيع مواد محظورة أو يسعى لبيعها، في حيازته عقاقير غير مشروعة أو ي .2

)انظر التعريف الوارد أدناه(، أثناء وجوده في المدرسة، أو في مبنى المدرسة، أو أثناء القيام بوظيفة مدرسية ضمن اختصاص 

 أوأو منطقة تعليمية؛  Rhode Islandإدارة التعليم بوالية 

في إصابة جسدية خطيرة )انظر التعريف الوارد أدناه( لشخص آخر أثناء وجوده في المدرسة، أو في مبنى المدرسة، أو  قد تسبب .3

 أو منطقة تعليمية. Rhode Islandأثناء تأدية وظيفة مدرسية ضمن اختصاص إدارة التعليم في والية 

 التعريفات

)ج( 202دة بموجب الجداول األول والثاني والثالث والرابع والخامس في القسم يُقصد بها أي عقار أو مادة أخرى محد المواد المحظورة

 )ج((. 812مدونة قوانين الواليات المتحدة  21من قانون المواد المحظورة )

ا تحت يُقصد بها أي مواد محظورة؛ ولكنها ال تشمل المواد المحظورة التي يمكن حيازتها أو استخدامها قانونيً  العقاقير غير المشروعة

إشراف أخصائي رعاية صحية معتمد أو التي يمكن حيازتها أو استخدامها قانونيًا بموجب أي سلطة أخرى بموجب هذا القانون أو 

 بموجب أي حكم آخر من أحكام القانون االتحادي.

( من القسم الفرعي )ح( 3) يُقصد بها نفس المعنى الوارد للمصطلح "إصابة جسدية خطيرة" بموجب الفقرة اإلصابة الجسدية الخطيرة

 ، بمدونة قوانين الواليات المتحدة.18من العنوان  1365من القسم 

من  930( من القسم الفرعي األول )ز( من القسم 2يُقصد به نفس المعنى الوارد للمصطلح "سالح خطير" بموجب الفقرة ) السالح

 ، بمدونة قوانين الواليات المتحدة.18العنوان 

 اإلشعار

لى المنطقة التعليمية إخطارك بقرار فصل طفلك وتزويدك بإشعار الضمانات اإلجرائية، في التاريخ الذي يُتخذ فيه قرار الفصل يجب ع
 ألنه يمثل تغييًرا في وضعه التعليمي بسبب انتهاك مدونة قواعد سلوك الطالب.

 )ز(6.8.2الفقرة  RHODE ISLANDلوالية اللوائح التنظيمية  – تغيير الوضع التعليمي بسبب عمليات الفصل التأديبية

 في حالة: الوضع التعليمييُعد فصل طفلك الذي يُعاني من إعاقة من الوضع التعليمي الحالي له تغييًرا في 

 أوأيام دراسية متتالية؛  10الفصل ألكثر من  .1

 م الدراسي.أيام دراسية تراكمية في نفس العا 10تعرض طفلك لسلسلة من عمليات الفصل التي تزيد عن  .2

تخضع عملية تغيير الوضع التعليمي، في حالة االعتراض عليها، للمراجعة من خالل اإلجراءات القانونية الواجبة واإلجراءات 

 القضائية.

 



 Rhode Islandإدارة التعليم في والية 
 2019-6-21االستمارة النموذجية للضمانات اإلجرائية المنقّحة بتاريخ 

 صفحة | 32

 )ب(6.8.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – تحديد البيئة التعليمية

، وعمليات الفصل تغييرات في الوضع التعليميتعليمية البديلة المؤقتة لعمليات الفصل التي تمثل يحدد فريق برنامج التعليم الفردي البيئة ال

 أعاله. "الظروف الخاصة"و "السلطة اإلضافية"الواردة تحت العنوانين 

 )ج( 6.8.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – طلب االستئناف

 معلومات عامة

( "إجراءات تقديم الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة"فق اإلجراءات القانونية الواجبة )انظر العنوان يحق لك تقديم شكوى و

 لطلب إجراء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة إذا كنت ال توافق على:

 أوأي قرار يُتخذ بشأن الوضع التعليمي بموجب أحكام التأديب هذه؛  .1

 ظاهر الموضح أعاله.إجراء تحديد الم .2

يحق للمنطقة التعليمية تقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة )انظر أعاله( لطلب إجراء جلسة استماع وفق اإلجراءات القانونية 

 ن.الواجبة إذا كانت تعتقد أن الحفاظ على الوضع التعليمي الحالي لطفلك من المرجح بشدة أن يؤدي إلى إصابة طفلك أو اآلخري

 سلطة مسؤول جلسة االستماع

إجراء جلسة  "مسؤول جلسة االستماع المحايد"يلزم على مسؤول جلسة االستماع الذي يفي بالمتطلبات الموضحة أسفل العنوان الفرعي 

 االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة واتخاذ القرار الالزم. يحق لمسؤول جلسة االستماع:

ي من إعاقة إلى وضعه التعليمي السابق عند فصله إذا قرر أن عملية الفصل كانت تمثل انتهاًكا للمتطلبات إعادة طفلك الذي يُعان .1

 إعاقته؛ أو، أو أن سلوك طفلك كان مظهًرا من مظاهر "سلطة موظفي المدرسة"الموضحة أسفل العنوان 

يوًما دراسيًا  45عليمية بديلة مؤقتة مناسبة لمدة ال تزيد عن إصدار أمر بتغيير الوضع التعليمي لطفلك الذي يُعاني من إعاقة إلى بيئة ت .2

 إذا قرر أن الحفاظ على الوضع التعليمي الحالي له من المرجح بشدة أن يؤدي إلى إصابته أو إصابة اآلخرين.

األصلي من المحتمل بشدة أن يحق تكرار إجراءات جلسة االستماع هذه، إذا اعتقدت المنطقة التعليمية أن إعادة طفلك إلى وضعه التعليمي 

 يؤدي إلى إصابته أو إصابة اآلخرين.

عندما تقوم أنت أو المنطقة التعليمية بتقديم شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة لطلب إجراء جلسة استماع كهذه، يجب عقد جلسة 

جراءات القانونية الواجبة"، و"جلسات االستماع "إجراءات تقديم الشكاوى وفق اإلاستماع تفي بالمتطلبات الموضحة أسفل العنوانين 

 ، باستثناء كما يلي:بشأن الشكاوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة"

 

إلجراء جلسة استماع عاجلة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، والتي يجب  Rhode Islandيجب أن تُرتب إدارة التعليم في والية  .1

أيام عمل من تاريخ طلب إجراء جلسة االستماع. وبحق لمسؤول جلسة االستماع منح تمديد  10ضون أن تُسفر عن اتخاذ قرار في غ

 ( يوًما تقويميًا من تاريخ استالم طلب إجراء جلسة االستماع األصلي.45ال يتجاوز خمسة وأربعين )

اإلجراءات القانونية الواجبة وذلك ما لم  أيام تقويمية من تاريخ استالم إشعار الشكوى وفقسبعة يجب عقد اجتماع تسوية في غضون  .2

م يتم توافق أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا على التخلي عن االجتماع، أو تتفقا على االستعانة بالوساطة. ويجوز متابعة جلسة االستماع ما ل

 راءات القانونية الواجبة.يوًما تقويميًا من تاريخ استالم الشكوى وفق اإلج 15حل المسألة بما يرضي الطرفين في غضون 
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يحق للوالية وضع قواعد إجرائية مختلفة لجلسات االستماع العاجلة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة عن تلك القواعد التي حددتها  .3

عد مع لجلسات االستماع األخرى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، ولكن باستثناء الفترات الزمنية، إذ يجب أن تتسق هذه القوا

 القواعد الواردة في هذا المستند فيما يتعلق بجلسات االستماع وفق اإلجراءات القانونية الواجبة.

يحق لك أنت أو المنطقة التعليمية طلب االستئناف بخصوص القرار الُمتخذ في جلسة االستماع العاجلة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة 

ف على القرارات الُمتخذة في جلسات االستماع األخرى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة )انظر بنفس الطريقة التي يتبعونها لالستئنا

 (."طلبات االستئناف"العنوان 

 )د(6.8.2الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – الوضع التعليمي أثناء طلبات االستئناف

أعاله، شكوى وفق اإلجراءات القانونية الواجبة تتعلق بالمسائل التأديبية، يلزم على  عندما تقدم أنت أو المنطقة التعليمية، كما هو موضح

أو المنطقة التعليمية على خالف ذلك( البقاء في البيئة التعليمية البديلة  Rhode Islandطفلك )ما لم توافق أنت وإدارة التعليم في والية 

حتى انتهاء الفترة الزمنية لفصله كما هو منصوص عليه وموضح أسفل العنوان المؤقتة لحين صدور قرار مسؤول جلسة االستماع، أو 

 ، أيهما يحدث أواًل."سلطة موظفي المدرسة"

 RHODEاللوائح التنظيمية لوالية  – ضمانات الحماية لألطفال غير المؤهلين بعد للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

ISLAND  هـ(6.8.2الفقرة( 

 معلومات عامة

م يُحدد أن طفلك مؤهل للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة وينتهك مدونة قواعد سلوك الطالب، ولكن كانت المنطقة إذا ل

 التعليمية على علم )كما هو محدد أدناه( قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأديبي، أن طفلك كان طفاًل يُعاني من إعاقة، حينئذ

 ك بأي من تدابير الحماية الموضحة في هذا اإلشعار.يحق لطفلك التمس

 أسس المعرفة في المسائل التأديبية

يجب اعتبار المنطقة التعليمية على دراية بأن طفلك طفل من ذوي اإلعاقة إذا حدث ما يلي، قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى اإلجراء 

 التأديبي:

 

اإلداريين بالوكالة التعليمية المناسبة، أو لمعلم طفلك أن طفلك بحاجة إلى تعليم خاص أعربت عن قلقك كتابيًا للموظفين المشرفين أو  .1

 وخدمات ذات صلة؛

طلبت إجراء تقييم متعلق باألهلية للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي  .2

 اإلعاقة؛ 

المنطقة التعليمية عن مخاوف محددة بشأن نمط السلوك الذي أظهره طفلك مباشرة إلى مدير أعرب معلم طفلك أو غيره من موظفي  .3

 المنطقة التعليمية للتعليم الخاص أو إلى الموظفين اإلشرافيين اآلخرين في المنطقة التعليمية.

 استثناء

 لن تُعتبر المنطقة التعليمية لديها مثل هذه المعرفة إذا:

 أولطفلك أو رفضت خدمات التعليم الخاص؛  لم تسمح بإجراء تقييم. 1
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 خضع طفلك للتقييم وتم تحديد أنه ليس طفاًل يُعاني من إعاقة بموِجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة. .2

 الشروط التي تُطبق في حالة عدم وجود أساس للمعرفة

ديبية ضد طفلك أنه من ذوي اإلعاقة، كما هو موضح أعاله أسفل العنوانين إذا لم تكن المنطقة التعليمية على علم قبل اتخاذ اإلجراءات التأ

، فقد يخضع طفلك لإلجراءات التأديبية التي تُطبق على األطفال من غير "االستثناء"و"أسس المعرفة في المسائل التأديبية" الفرعيين 

 ذوي اإلعاقة الذين يمارسون سلوكيات مماثلة.

ب إلجراء تقييم لطفلك خالل الفترة الزمنية التي يخضع فيها طفلك إلجراءات تأديبية، فيجب إجراء التقييم ومع ذلك، في حالة تقديم طل

 عاجاًل.

يظل طفلك في الوضع التعليمي الذي تحدده السلطات المدرسية، إلى حين االنتهاء من التقييم، والذي يمكن أن يشمل التعليق أو الطرد 

 .بدون الحصول على خدمات تعليمية

في حالة تحديد أن طفلك من ذوي اإلعاقة، مع وضع المعلومات المستخلصة من التقييم الذي أجرته المنطقة التعليمية والمعلومات التي 

قدمتها عين االعتبار، فيجب على المنطقة التعليمية توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة وفقًا للجزء ب من قانون تعليم األفراد 

 قة، ومنها المتطلبات التأديبية الموضحة أعاله.ذوي اإلعا

 RHODEاللوائح التنظيمية لوالية  – اإلحالة إلى سلطات إنفاذ القوانين والسلطات القضائية واتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانبها
ISLAND  و(6.8.2الفقرة( 

 الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ال:

 أوبالغ عن جريمة ارتكبها طفل يُعاني من إعاقة للسلطات المختصة؛ يمنع أي وكالة من اإل .1

يمنع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في الوالية من ممارسة مسؤولياتها فيما يتعلق بتطبيق القانون الفيدرالي وقانون  .2

 الوالية على الجرائم التي يرتكبها طفل يُعاني من إعاقة.

 إحالة السجالت

 ت المنطقة التعليمية عن جريمة ارتكبها طفل يُعاني من إعاقة، فإن المنطقة التعليمية:إذا أبلغ

يلزم عليها التأكد من إرسال نسخ سجالت التعليم الخاص والتأديب الخاصة بالطفل هذه للنظر فيها من قبل السلطات التي أبلغتها  .1

 الوكالة عن الجريمة؛ 

م الخاص والتأديب الخاصة بالطفل سوى بالقدر الذي يسمح به قانون الحقوق التعليمية وال يحق لها إرسال نسخ من سجالت التعلي .2

 العائلية والخصوصية.

 

متطلبات اإللحاق أحادي الجانب من قبل أولياء أمور األطفال في المدارس الخاصة على  .8
 نفقة الدولة

 6.5.5الفقرة  RHODE ISLANDاللوائح التنظيمية لوالية  – معلومات عامة

ت ذات ال يشترط الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة أن تقوم المنطقة التعليمية بدفع تكلفة التعليم، ومناه التعليم الخاص والخدما

الصلة، لطفلك من ذوي اإلعاقة في مدرسة أو منشأة خاصة إذا كانت المنطقة التعليمية قد قامت بإتاحة التعليم العام المناسب المجاني 



 Rhode Islandإدارة التعليم في والية 
 2019-6-21االستمارة النموذجية للضمانات اإلجرائية المنقّحة بتاريخ 

 صفحة | 35

طفلك وأنت اخترت إلحاق طفلك بمدرسة أو منشأة خاصة. ومع ذلك، يجب أن تضم المنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة الخاصة طفلك ل

 ضمن المجموعة التي يتم تلبية احتياجاتها بموجب أحكام الجزء ب فيما يتعلق باألطفال الذين تم إلحاقهم من قبل أولياء أمورهم في مدرسة

)ف(. باإلضافة إلى ذلك، قد تتحمل 6.5.3)ج( إلى 6.5.3الفقرات من  Rhode Islandاللوائح التنظيمية لوالية خاصة بموجب 

المنطقة التعليمية التي يتبعها مكان سكن طفلك مسؤولية توفير خدمات التعليم الخاص كما هو مطلوب بموجب القوانين العامة لوالية 

Rhode Island  1-24-16الفقرات. 

 اليف االلتحاق بالمدارس الخاصةسداد تك

إذا كان قد حصل طفلك على تعليم خاص وخدمات ذات صلة سابقًا تحت سلطة منطقة تعليمية ما، واخترت تسجيله في مدرسة تمهيدية 

تماع مطالبة خاصة أو مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية دون موافقة أو إحالة من المنطقة التعليمية، فيحق للمحكمة أو مسؤول جلسة االس

 الوكالة أن تسدد لك تكلفة هذا التسجيل إذا وجدت المحكمة أو مسؤول جلسة االستماع أن الوكالة لم توفر التعليم العام المناسب المجاني

لطفلك في الوقت المناسب قبل هذا التسجيل وأن الوضع التعليمي الخاص مناسب. وقد يجد مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة أن وضعك 

 Rhode Islandالتعليمي مناسبًا، حتى لو لم يكن يفي بمعايير الوالية التي تنطبق على التعليم الذي تقدمه إدارة التعليم في والية 

 والمناطق التعليمية.

 القيود المتعلقة بسداد التكاليف

 قد تُخفض تكلفة السداد الموضحة في الفقرة الواردة أعاله أو تُرفض:

بر فريق برنامج التعليم الفردي، في أحدث اجتماع لبرنامج التعليم الفردي الذي حضرته قبل فصل طفلك من المدرسة في حال: )أ( لم تخ .1

سيما العامة، بأنك كنت ترفض الوضع التعليمي الذي اقترحته المنطقة التعليمية المتمثل في تقديم التعليم العام المناسب المجاني لطفلك، ال 

تسجيل طفلك في مدرسة خاصة على نفقة الدولة؛ أو )ب( لم تقدم إشعاًرا كتابيًا إلى المنطقة التعليمية بشأن تلك توضيح مخاوفك ونيتك في 

 أيام عمل )وتشمل أي إجازات تحدث في يوم عمل( قبل فصل طفلك من المدرسة العامة؛ 10المعلومات في فترة ال تقل عن 

مدرسة العامة، إشعاًرا كتابيًا مسبقًا لك، بخصوص نيتها في تقييم طفلك )ويشمل إذا قدمت المنطقة التعليمية، قبل فصل طفلك من ال .2

 ذلك بيان الغرض من التقييم الذي كان مناسبًا ومعقواًل(، ولكنك لم توفر الطفل لتقييمه؛ 

 بناء على قرار المحكمة بأن الدعاوى التي رفعتها لم تكن معقولة. .3

 مع ذلك، فإن تكلفة السداد:

خفض أو تُرفض بسبب عدم تقديم اإلشعار إذا: )أ( منعتك المدرسة من تقديم اإلشعار؛ )ب( أو لم تتلَق إشعاًرا يجب أال تُ  .1

بمسؤوليتك عن تقديم اإلشعار الموضح أعاله؛ )ج( أو احتمالية أن يؤدي االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله إلى ضرر جسدي 

 لطفلك؛ 

سؤول جلسة االستماع، تخفيضها أو رفضها بسبب عدم تقديمك لإلشعار المطلوب أو رفضه وال يجوز، وفقًا لتقدير المحكمة أو م .2

إذا: )أ( لم تكن ملًما بالقراءة والكتابة أو ال تستطيع الكتابة باللغة اإلنجليزية؛ )ب( أو احتمالية أن يؤدي االمتثال للمتطلبات 

 المذكورة أعاله إلى ضرر نفسي خطير للطفل.

 اإلقرار:

وجرى  2009ذا المستند إلى االستمارة النموذجية لوزارة التعليم األمريكية: إشعار الضمانات اإلجرائية المنقح في يونيو يستند ه

بشأن اللوائح التنظيمية للتعليم االبتدائي والثانوي التي تحكم تعليم األطفال ذوي  Rhode Islandتعديله لتلبية متطلبات مجلس والية 

 .2019يناير  9 اعتباًرا مناإلعاقة، 
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 المصادر:

 لتسوية النزاعات: Rhode Islandالخيارات والموارد، خيارات وموارد التعليم الخاص الرسمي وغير الرسمي في والية  

 

 http://idea.ed.gov/static/modelForms 

 ية في مسائل كتيب إعالمي بخصوص وساطة الوال ·

  وساطة الوالية في مسائل التعليم الخاصالتعليم الخاص: 

 واستماراتها:  Rhode Islandعملية تقديم الشكاوى إلى إدارة التعليم في والية  ·

  عملية تقديم الشكاوى واستماراتها

  1/9/19:التي تنظم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة، السارية اعتباًرا من Rhode Islandاللوائح التنظيمية لوالية  ·
  تعليم األطفال ذوي اإلعاقة - ode IslandRhاللوائح التنظيمية لوالية 

 :Rhode Islandإدارة التعليم في والية  ·

 www.ride.ri.gov 

 5555-745-800-1، الرقم الخاص بالصم والبكم 401-222-8999

 مصادر إضافية:

 Rhode Island ،www.ripin.org ،0101-270-401شبكة معلومات أولياء األمور في والية 

 Rhode Island، www.psnri.org ،6855-467-401شبكة دعم أولياء من والية 

 Rhode Island، www.ridlc.org ،3150-831-401المركز القانوني المتعلق باإلعاقة في والية 

  http://ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html، 0111-289-617 مكتب الحقوق المدنية،

  www.sherlockcenter.org،8072 -456-401 لإلعاقة، ockPaul V. Sherlمركز 
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