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ﻛواﻟد أو وﺻﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﻟب ﻣﻌﺎق ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن أو ﻏﯾر اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﯾﺗﻠﻘﻰ أو ﯾﺳﺗﺣق ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص واﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﺗﻛون
ﻣﺗﻣﺗﻌًﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﯾدراﻟﻲ .أﻣﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺧوﻟﺔ إﻟﯾك ،ﻓﮭﻲ ﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه .ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷرح ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﮭذه اﻟﺣﻘوق ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ طﻔﻠك .وﯾرﺟﻰ اﺳﺗﻌراض ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ واﻻﺗﺻﺎل
ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ أو ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟطﻔﻠك أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟك
وﯾﺟب إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻣرة واﺣدة ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﻧﺳﺧﺔ
ﻣﻧﮫ ﻋﻧد طﻠب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻷول ﻣرة ،أو ﻋﻧد اﺳﺗﻼم ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوﻻﯾﺔ إﻟﯾﻧوي ﻷول ﺷﻛوى ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو أول ﺷﻛوى رﺳﻣﯾﺔ ،أو ﻋﻧد
اﻟﻧﻘل اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻛﺎن اﻹﻟﺣﺎق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،أو ﻋﻧد اﻟطﻠب.
:وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ اﻟوﯾب اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوﻻﯾﺔ إﻟﯾﻧوي
https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-Parents-of-Students-with-Disabilities.aspx
وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد ﺑﻌﻧوان أو "دﻟﯾل اﻵﺑﺎء :اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت :ﻓﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص ﻓﻲ
والية إلينوي ()06/09
اإلخطار الكتابي المسبق
على المنطقة التعليمية المحلية أن تقدم لك إخطارا كتابيًا مسب ًقا:





عندما تقترح المنطقة التعليمية بدء أو تغيير التعريف أو التقييم أو تعيين مكان اإللحاق التعليمي أو تقديم خدمة التعليم
العام المجاني المناسب لطفلك
عندما ترفض المنطقة التعليمية بدء أو تغيير التعريف أو التقييم أو تعيين مكان اإللحاق التعليمي أو تقديم خدمة التعليم
العام المجاني المناسب لطفلك
قبل بلوغ الطفل سن الرشد بعام واحد ( 18عا ًما) .وفي هذه الحالة ،تنتقل جميع الحقوق التعليمية من األب
(اآلباء)/الوصي (األوصياء) إلى الطالب ما لم يتم تحديد غير ذلك.

ويجب تقديم اإلخطار الكتابي قبل القيام باإلجراء المقترح أو المرفوض بعشرة أيام على األقل ،ويجب أن يتضمن:







وص ًفا لإلجراء المقترح أو المرفوض من المنطقة التعليمية وتفسيرً ا لسبب موافقة المنطقة التعليمية على اتخاذ
اإلجراء أو رفضها القيام بذلك ،باإلضافة إلى توضيح للخيارات األخرى التي درستها المنطقة التعليمية واألسباب
التي رفضت من أجلها هذه الخيارات.
وص ًفا لكل تقرير أو سجل أو اختبار أو إجراء تقييمي استخدمته المنطقة التعليمية كأساس لإلجراء المقترح أو
المرفوض
وص ًفا ألية عوامل أخرى تكون وثيقة الصلة باقتراح أو رفض المنطقة التعليمية
إفادة توضح تمتعك بالحقوق الخاصة باإلجراءات المتبعة باإلضافة إلى الوسائل التي يمكن من خاللها الحصول على
نسخة من الحماية اإلجرائية ما لم يكن اإلخطار عبارة عن إحالة مبدئية للتقييم
المصادر التي يمكنك من خاللها التواصل مع الجهات المختصة من أجل الحصول على المساعدة المتعلقة بفهم
الحقوق الخاصة باإلجراءات المتبعة.

ويجب كتابة اإلخطار بلغة يمكن للعامة فهمها كما يجب تقديمه باللغة األصلية أو بأي شكل آخر من أشكال االتصال التي
تستخدمها أنت ،ما لم يكن ذلك الشكل غير مالئم بصورة واضحة .وفي حالة ما إذا كانت لغتك األصلية أو الشكل اآلخر من
أشكال االتصال عبارة عن لغة غير مكتوبة ،فعندئ ٍذ يجب على المنطقة التعليمية اتخاذ الخطوات الالزمة التي تضمن( :أ)
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ترجمة اإلخطار لك شفهيًا أو بوسيلة أخرى إلى لغتك األصلية أو إلى شكل آخر من أشكال االتصال( ،ب) فهمك لمحتوى
اإلخطار( ،جـ) وجود دليل مكتوب على أنه قد تمت تلبية تلك المتطلبات.
موافقة اآلباء
تدل موافقتك بعد معرفة المعلومات الالزمة على أنك قد حصلت على جميع المعلومات ذات الصلة بلغتك األصلية أو بشكل أخر
ً
كتابة على النشاط .ويجب أن تقوم المنطقة التعليمية بالحصول على
من أشكال االتصال .كما تدل على أنك تفهم وتوافق
موافقتك الكتابية بعد تقديم المعلومات الالزمة لك (باستخدام النماذج التي تفرضها الوالية) في الحاالت التالية:
 التقييم المبدئي – إجراء تقييم مبدئي لتقرير أحقية الحصول على الخدمات التعليمية الخاصة
 الخدمات المبدئية/التعيين المبدئي لمكان اإللحاق التعليمي – تقديم خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة
لطفلك بشكل مبدئي
 إعادة التقييم – إعادة تقييم طفلك.
ومن الموافقات األخرى التي ال تعد جزءًا من تلك النماذج المفروضة الموافقة على الحصول على مزايا التأمين والموافقة على
استخدام خطة الخدمات األسرية المخصصة بدالً من برنامج التعليم الفردي والموافقة على إتاحة االطالع على السجالت
الخاصة بطفلك .وال تحتاج المنطقة التعليمية إلى موافقتك كشرط لحصولك أو حصول طفلك على أي ميزة باستثناء الخدمات أو
األنشطة التي تكون فيها الموافقة أمرً ا ضروريًا.
وإذا كان طفلك تحت وصاية الوالية وال يقطن معك ،فيجب على المنطقة التعليمية بذل ما يمكنها من جهود للحصول على
موافقتك من أجل إجراء تقييم مبدئي ،وذلك بعد إطالعك على المعلومات الالزمة .ومع ذلك ،ال يجب على المنطقة التعليمية
الحصول على موافقتك التي تكون بعد إطالعك على المعلومات الالزمة ،في حالة ما إذا كانت الوكالة ،بالرغم من الجهود
الكبيرة المبذولة للقيام بذلك ،ال يمكنها اكتشاف مكان إقامتك؛ أو كان قد تم حرمانك من حقوقك طب ًقا لقانون والية إلينوي؛ أو
كان قد تم حرمانك من اتخاذ القرارات التعليمية من قبل القاضي طب ًقا لقانون والية إلينوي وكانت قد تمت الموافقة على إجراء
تقييم مبدئي من أحد األفراد المعينين من قبل القاضي ليمثل الطفل.
وال تكون موافقتك مطلوبة قبل أن تستعرض المنطقة التعليمية التي تتبعها البيانات الموجودة كجزء من التقييم أو إعادة التقييم أو
قبل أن تقوم المنطقة التعليمية بإجراء اختبار أو شكل آخر من أشكال التقييم على جميع األطفال ،ما لم تكن موافقة آباء جميع
األطفال مطلوبة قبل إجراء ذلك االمتحان أو التقييم.
غياب موافقة اآلباء
هناك شروط معينة يكون معموالً بها في حالة رفضك الموافقة على ما يلي:
 التقييم المبدئي – إذا لم تقم بالموافقة على إجراء تقييم مبدئي أو لم تقم باالستجابة لطلب بالموافقة ،فإنه يمكن للمنطقة
التعليمية ،دون إلزام عليها ،اتخاذ ما يلزم إلجراء تقييم مبدئي باستخدام إجراءات جلسة استماع رسمية و/أو
الوساطة.
وإذا ما تم عقد جلسة استماع رسمية ،فقد يأمر مسئول جلسة االستماع المنطقة التعليمية بالمضي نحو إجراء تقييم
مبدئي دون الحصول على موافقتك .ويكون لك الحق في هذه الحالة في استئناف القرار وإبقاء طفلك في مكان إلحاقه
التعليمي الحالي في انتظار ما سيسفر عنه أي إجراء قضائي أو إداري.
 الخدمات المبدئية/اإللحاق التعليمي – في حالة رفضك الموافقة على التوفير المبدئي للتعليم الخاص و/أو الخدمات
ذات الصلة ،فإن المنطقة التعليمية لن تقوم بتقديم تلك الخدمات .وعالوة على ذلك ،قد ال تتبع المنطقة التعليمية
اإلجراءات المتبعة أو إجراءات الوساطة من أجل الحصول على حكم يمكن بموجبه تقديم هذه الخدمات.
وفي حالة رفضك الموافقة على التوفير المبدئي للخدمات التعليمية و/أو الخدمات ذات الصلة ،فلن يتم اعتبار المنطقة
التعليمية بأنها في انتهاك للمتطلبات التي تلتزم بتوفيرها والمتمثلة في إتاحة التعليم العام المجاني المناسب )(FAPE
لطفلك .كما ال تكون المنطقة التعليمية مطالبة بالدعوة لعقد اجتماع من أجل وضع برنامج تعليم فردي لطفلك.
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 إعادة التقييم – في حالة رفضك الموافقة على إعادة التقييم ،فإن المنطقة التعليمية يحق لها ،دون إلزام عليها ،اتباع
إجراءات اإللغاء من خالل جلسة استماع رسمية أو من خالل الوساطة .ومع ذلك ،قد تقوم المنطقة التعليمية بإجراء
إعادة التقييم في حالة بذلها جهو ًدا معقولة للحصول على موافقتك وعدم استجابتك لها .وإذا ما اختارت المنطقة
التعليمية عدم اتباع مثل هذه اإلجراءات ،فلن تكون بذلك مقصرة في تقديم تعليم عام مجاني مناسب لطفلك.
إلغاء الموافقة
إذا كان طفلك يتلقى حاليا ً تعليم خاص وخدمات ذات صلة ،فإنه لك الحق في إلغاء موافقتك لهذه الخدمات في أي وقت.
ويجوز لك إلغاء الموافقة سواء شفهيا ً أو كتاباً .إذا قمت بإلغاء موافقتك شفهياً ،فإن المنطقة التعليمية يجب أن يزودك بتأكيد
كتابي خالل ) (5أيام من إلغاءك الشفهي .عندما تقوم بإلغاء موافقتك ،سواء فقهيا ً أوكتابيا ً ،فإن المنطقة التعليمية يجب أن
يزودك بإشعار كتابي مسبق لإلقرار بإلغائك والتاريخ الذي يتوقف فيه جميع خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة.
ويمجرد توقف الخدمات ،فإن طفلك سيعتبر طالب تعليم عام .كما ستتوقف جميع الخدمات والمسئوليات التي يضطلع بها
طفلك مسبقا ً (على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة) بما في ذلك الحمايات التأديبية للتعليم الخاص.
ملحوظة :إن تأثير اإللغاء سيؤدي إلى إنهاء كامل لجميع خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بطفلك .إال أنه إذا
كنت ال توافق على نوع وكم الخدمات التي يتلقاها طفلك ،ولكن تؤمن بأن طفلك عليه االستمرار في تلقي التعليم الخاص
والخدمات ذات الصلة ،فيرجى مراجعة أقسام "حل الشكاوي" و"الوساطة" و"جلسة االستماع الرسمية" لمناقشة
حقوقك في حالة عدم الموافقة على الخدمات.

مشاركة اآلباء في االجتماعات
يجب منحك الفرصة للمشاركة في االجتماعات الخاصة بالتعريف والتقييم واألحقية وإعادة التقييم واإللحاق التعليمي لطفلك.
ولضمان مشاركتك ،يجب على المنطقة التعليمية أن ترسل لك إخطارا مكتوبًا قبل االجتماع بعشرة أيام .ويجب أن يشتمل هذا
اإلخطار على معلومات تتعلق بالغرض منه ومكان وتوقيت انعقاده المتفق عليهما من كال الطرفين باإلضافة إلى تحديد من
سيحضر هذا االجتماع .كما يجب أن يشتمل إخطار برنامج التعليم الفردي على إفادة بحقك في دعوة أفراد لديهم معرفة أو
خبرة خاصة فيما يتعلق بطفلك لحضور اجتماع برنامج التعليم الفردي إلى جانبك.
وكوالد ،تعد أحد األعضاء المهمين في فريق عمل برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك ،ويتم حثك على حضور االجتماعات
التي يتم فيها اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين اإللحاق التعليمي لطفلك .ومع ذلك ،فإذا لم تستطع حضور االجتماع ،فيجب على
المنطقة التعليمية استخدام طرق أخرى لضمان مشاركتك ،بما فيها المكالمات الهاتفية الفردية أو الجماعية .ويمكن لفريق
برنامج التعليم الفردي اتخاذ القرارات المتعلقة باإللحاق التعليمي لطفلك والخدمات المقدمة له حتى في حالة عدم حضورك
االجتماع ،غير أنه يجب على المنطقة التعليمية االحتفاظ بسجل يشتمل على محاوالتها الترتيب لعقد اجتماع يتفق كال الطرفين
على وقت ومكان انعقاده بحيث يشتمل هذا السجل على أشياء مثل المكالمات الهاتفية التفصيلية التي تم إجراؤها أو تمت محاولة
إجرائها ونتائج هذه المكالمات ،أو نسخ من الرسائل المرسلة إليك وأي ردود يكون قد تم استالمها ،أو سجالت تفصيلية
للزيارات التي تم عملها لبيتك أو مكان عملك والنتائج التي أسفرت عنها تلك الزيارات.
وبالنسبة للطفل الذي يبدأ سن  14.5عا ًما أو أصغر من ذلك في حالة أن يقرر فريق عمل برنامج التعليم الفردي أنه مناسب،
يجب أن يوضح اإلخطار أن أحد أغراض االجتماع سيتمثل في وضع إفادة توضح احتياجات الخدمات االنتقالية الخاصة بطفلك
واإلشارة إلى أن المنطقة التعليمية ستدعو طفلك لالجتماع كما ستشير إلى أي وكالة أخرى سيتم توجيه الدعوة إليها كي ترسل
من يمثلها لحضور االجتماع.
ويجب على المنطقة التعليمية اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان فهمك وطفلك لإلجراءات التي يتم اتخاذها أثناء االجتماع،
والتي قد تشتمل على الترتيب إلحضار مترجم شفهي في حالة معاناتك من الصمم أنت أو طفلك أو كانت لغتك األصلية ليست
اإلنجليزية.
ويجب أن يلتقي فريق عمل برنامج التعليم الفردي مرة واحدة على األقل كل عام وأن يفعّل برنامج تعليم فردي لطفلك في بداية
كل عام دراسي .وبعد االنعقاد السنوي لالجتماع ،يمكن أن تتفق أنت والمدرسة على عدم الدعوة إلى عقد اجتماع خاص
ببرنامج التعليم الفردي بغرض تعديل برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك ،مع إمكانية تعديل أو تغيير برنامج التعليم الفردي
من خالل وثيقة مكتوبة بدالً من ذلك .ويجب إطالع أعضاء فريق عمل برنامج التعليم الفردي على التغييرات .ويمكنك في أي
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وقت طلب عقد اجتماع خاص ببرنامج التعليم الفردي ،على أن يكون ذلك في وقت مناسب لك وللمدرسة.

إجراءات التقييم
يجب على المنطقة التعليمية التي تتبعها استخدام مجموعة متنوعة من أدوات واستراتيجيات التقييم عند إجراء تقييم لطفلك.
ويجب تقييم طفلك من حيث جميع األمور المتعلقة باإلعاقة التي يعتقد وجودها .ويجب على المنطقة التعليمية أن تستخدم
إجراءات وأدوات سليمة فنيًا تكون غير متحاملة على طفلك بسبب العرق أو الثقافة أو اللغة أو اإلعاقة .ويجب توفير وتدبير
اإلجراءات والمواد باللغة والشكل اللذين يعتقد أنهما األفضل في تقديم معلومات دقيقة حول ما يعرفه طفلك وما يمكنه عمله.
التقييم المبدئي
قد تتقدم أنت أو المنطقة التعليمية بطلب إلجراء تقييم مبدئي لطفلك .وإذا ما ثبتت ضرورة إجراء تقييم ،فعندئ ٍذ يجب على
المنطقة التعليمية إتمام التقييم في موعد أقصاه  60يوم مدرسي عقب تاريخ توقيعك على الموافقة الكتابية إلجراء التقييمات
الضرورية .وإذا بقى أقل من  60يوما ً في العام الدراسي بعد تاريخ تقديم الموافقة ،فإنه سيتم تحديد األهلية وسيتم استكمال
إجتماع برنامج التعليم الفردي قبل اليوم األول من العام الدراسي التالي.
ويجب أن يقوم بإجراء التقييم فريق مكون من أفراد مؤهلين ،كما يجب أن يتضمن آرائك وتعليقاتك الشخصية .ولن يتم اعتبار
طفلك معا ًقا في حالة الحكم بأن عدم القدرة على القراءة أو الحساب أو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية تعد عوامل محددة.
إذا فشل المنطقة التعليمية في إجراء التقييم ،فإن يجوز الطعن على هذا الفشل في جلسة االستماع الرسمية الحيادية وطلب النظر
في هذا الفشل باستخدام إجراءات الشكاوي الخاصة بالوالية أو طلب الوساطة.
إعادة التقييم
يجب على المدرسة أن تقوم كل ثالثة أعوام على األقل بعد إجراء التقييم المبدئي بتقييم طفلك إال في حالة اتفاقك أنت والمدرسة
على عدم ضرورة إعادة التقييم.
التقييم التعليمي المستقل
التقييم التعليمي المستقل عبارة عن تقييم يتم إجراؤه من خالل شخص مؤهل تقوم أنت باختياره ،وال يكون هذا الشخص موظ ًفا
لدى المنطقة التعليمية التي تتبعها.
ويكون لك الحق في الحصول على تقييم تعليمي مستقل على النفقة العامة في حالة عدم موافقتك على تقييم حصلت عليه المنطقة
التعليمية المحلية .وإذا ما طالبت المنطقة التعليمية بدفع تكاليف إجراء التقييم التعليمي المستقل ،فيجب على المدرسة أن تقوم
بتحمل تكاليفه أو طلب عقد جلسة استماع رسمية دون تأخير ال داعي له لتوضيح أن تقييمها مناسب .وقد تطلب المنطقة
داع من خالل مطالبتك
التعليمية منك أن توضح سبب اعتراضك على التقييم ،ولكن ال يمكن أن ترفض أو تؤخر التقييم بدون ٍ
بتفسير عدم موافقتك.
وفي حالة موافقة المنطقة التعليمية على دفع تكاليف التقييم التعليمي المستقل ،فيجب أن تقدم لك ،بنا ًء على طلبك ،المعلومات
المتعلقة باألماكن التي يمكن فيها الحصول على تقييم تعليمي مستقل .ومتى كان التقييم المستقل على النفقة العامة ،فإن المعايير
التي بموجبها يتم إجراء التقييم ،بما في ذلك مكان إجراء التقييم ومؤهالت الشخص الذي يتولى الفحص ،يجب أن تكون نفس
المعايير التي تستخدمها المنطقة التعليمية عند قيامها بإجراء التقييم.
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وفي حالة قيام المنطقة التعليمية ببدء إجراءات عقد جلسة استماع رسمية وإصدار مسئول جلسة االستماع أمرً ا بإجراء التقييم،
فيجب أن تكون تكلفة التقييم على النفقة العامة .وإذا كان القرار النهائي لمسئول جلسة االستماع يتمثل في أن تقييم المنطقة
التعليمية مناسب ،فإنه يكون ال يزال لديك الحق في إجراء تقييم تعليمي مستقل ،ولكن على نفقتك الخاصة.
وإذا حصلت على تقييم تعليمي مستقل على نفقتك الخاصة ،فيجب على المنطقة التعليمية أخذ نتائج التقييم في االعتبار عند اتخاذ
أي قرار يخص تقديم التعليم العام المجاني والمناسب لطفلك .ويمكنك أيضًا تقديم التقييم التعليمي المستقل كدليل في جلسات
االستماع الرسمية.
وخالل  10أيام بعد استالم تقرير مستقل يتم إجراءوه بنفقات عامة أو خاصة ،فإن المنطقة التعليمية سيرسل إشعار كتابي ينص
على التاريخ الذي يقوم فيه فريق برنامج التعليم الفردي بالمقابلة للنظر في النتائج.
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تعيين أماكن اإللحاق التعليمي في المدارس الخاصة
يختص هذا القسم بالحقوق المكفولة لطفلك عندما تلحقه باختيارك بمنشأة/مدرسة خاصة.
تعيين المدارس الخاصة كأماكن لإللحاق التعليمي مع عدم اعتبار مسألة التعليم العام المجاني والمناسب
يجب تقييم وتعريف وتحديد أماكن جميع األطفال ذوي اإلعاقات الذين يقطنون الوالية والذين يحتاجون تعليمًا خا ً
صا إلى جانب
الخدمات ذات الصلة ،بمن فيهم األطفال الذين ينتظمون في المدارس الخاصة .وتعد هذه العملية التي يطلق عليها ،العثور على
الطفل ،مسئولية المنطقة التعليمية العامة التي تتبعها المدرسة الخاصة أو المنزلية التي ينتمي إليها طفلك .وفي حالة ما إذا تحدد
أن طفلك يستحق الحصول على خدمات التعليم الخاص ،فعند ذلك تتضمن عملية العثور على الطفل الحق في إجراء إعادة تقييم
لمدة ثالث سنوات .وفي هذه الحالة تنطبق الحقوق المبينة في هذه الوثيقة والمتعلقة بالتعريف والتقييم ،حتى في حالة قيامك
بإلحاق طفلك بمدرسة/منشأة خاصة.
ومع ذلك ،فعندما تختار إلحاق طفلك المعاق بمدرسة خاصة ،فإن طفلك ال يكون له الحق في تلقي أي تعليم خاص أو الخدمات
ذات الصلة والتي يمكنه الحصول عليها إذا كان في مدرسة عامة .وقد تكون بعض الخدمات التعليمية الخاصة متاحة لطفلك
أثناء التحاقه بمدرسة خاصة ،إال أن المقدار والنوع يكونان محدودين اعتما ًدا على الطريقة التي تقرر بها المدرسة العامة التي
توجد في المنطقة التي توجد بها المدرسة الخاصة التي ينتمي إليها طفلك تقديم الخدمات لطالب المدرسة الخاصة .ويتم اتخاذ
قرار المدرسة بعد التشاور مع ممثلي المدارس الخاصة والمجموعة التي تنوب عن آباء األطفال ذوي اإلعاقات والمسجلين في
المدرسة الخاصة .وتحدد المدرسة كيفية استخدامها لألموال الفيدرالية المحدودة المخصصة لخدمات المدارس الخاصة .وفي
حالة اختيار مدرسة عامة تقديم أي نوع من أنواع الخدمات لطفلك ،فعندئ ٍذ يجب وضع خطة خدمات .وتتضمن خطة الخدمات
هذه على األهداف وتلك العناصر الخاصة ببرنامج التعليم الفردي التقليدي المناسبة لطفلك إلى جانب الخدمات التي يتم تقديمها.
تعيين المدارس الخاصة كأماكن لإللحاق التعليمي مع اعتبار مسألة التعليم العام المجاني والمناسب
إذا قمت بإلحاق طفلك بإحدى المدارس االبتدائية أو الثانوية الخاصة العتقادك بأنه لم يتم تقديم تعليم عام مجاني مناسب ،فإنه
يتم العمل بما يلي:


قد يطالب مسئول جلسات االستماع أو تطالب المحكمة المنطقة التعليمية بتعويضك عن تكلفة ذلك القيد إذا وجد أن
المنطقة التعليمية لم تقدم التعليم العام المجاني والمناسب في وقت مناسب قبل هذا القيد.

يمكن تقليل أو رفض مقدار التعويض الذي يحكم به مسئول جلسة االستماع:



إذا لم تقم ،خالل آخر اجتماع لبرنامج التعليم الفردي تكون قد قمت بحضوره قبل انتقال طفلك من المدرسة العامة،
بإخبار فريق عمل برنامج التعليم الفردي بأنك ترفض اإللحاق المقترح من المنطقة التعليمية ،بحيث يشمل هذا
اإلخبار توضيح ما يقلقك وعزمك على قيد طفلك بإحدى المنشآت أو المدارس الخاصة



إذا لم تقم خالل  10أيام دراسية (بما فيها أي أجازات تصادف يومًا دراس ًيا) قبل انتقال الطالب من المدرسة العامة،
بإخطار المنطقة التعليمية بالمعلومات المذكورة أعاله



إذا قامت المنطقة التعليمية ،قبل انتقال طفلك من المدرسة العامة ،بإخبارك بنيتها تقييم طفلك إال أنك جعلته غير
متواجد إلجراء هذا التقييم



عند الخلوص قضائيًا إلى وجود عنصر عدم المعقولية فيما يتعلق باإلجراءات التي قمت باتخاذها.

وال يسمح بتقليل أو رفض تكلفة التعويض لعدم تقديم مثل هذا اإلخطار إذا:




كان األب/الوصي ال يمكنه القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية
كان من المحتمل أن يسفر االلتزام بمتطلبات اإلخطار عن إحداث ضرر بدني أو ضرر معنوي خطير لطفلك
قامت المدرسة بمنعك من تقديم مثل هذا اإلخطار
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لم يتم إخبارك بمتطلبات اإلخطار المذكورة أعاله.
اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات

إذا كان سلوك طفلك يعوق تعليمه أو تعليم اآلخرين ،فعندئ ٍذ يجب أخذ بعض االستراتيجيات في االعتبار عند وضع برنامج
التعليم الفردي الخاص بطفلك .إذا قام طفلك بانتهاك مدونة سلوك الطالب  ،فإنه يجوز لموظفي المدرسة أن يفصله  /يفصلها
من تعيين أماكن اإللحاق التعليمي.
عمليات الفصل قصيرة األجل (أقل من  10أيام دراسية أو على مدار العام الدراسي)
إذا قام طفلك بانتهاك قواعد الطالب السلوكية ،فيمكن أن تقوم إدارة المدرسة عندئ ٍذ بفصله من إلحاقه التعليمي الحالي لمدة
عشرة ( )10أيام أو أقل أثناء العام الدراسي .وتكون المنطقة التعليمية غير مطالبة بتقديم خدمات تعليمية أثناء فترات الفصل
هذه ما لم تكن تلك الخدمات تقدم للطالب من غير المعاقين في نفس الظروف.
عمليات الفصل طويلة األجل (بإجمالي  10أيام أو أكثر خالل العام الدراسي)
قد تشكل عمليات الفصل التي تبلغ عشرة ( )10أيام أو أكثر أثناء العام الدراسي أو ال تشكل تغييرً ا في اإللحاق التعليمي ،وذلك
اعتما ًدا على نمط عمليات الفصل هذه واستنا ًدا إلى عوامل مثل طول مدة كل فصل ،والمدة الكلية لفصل طفلك خالل العام
الدراسي ،إلى جانب طول المدة بين كل فصل والذي يليه.
وفي حالة ما إذا كان إجمالي مدة عمليات الفصل التأديبية أكثر من  10أيام ،فيجب على المنطقة التعليمية االستمرار في تقديم
الخدمات التعليمية .ويجب على إدارة المدرسة ،بالتشاور مع واحد على األقل من مدرسي طفلك ،تحديد مدى ضرورة الخدمات
لتمكين طفلك من االستمرار في المشاركة في المقرر التعليمي العام ،رغم كونه في مكان آخر ،ومن أجل تحقيق األهداف
المبينة في برنامج التعليم الفردي أثناء الفصل.
ويمكن أن يعتبر مسئولو المدرسة أن عمليات الفصل التأديبية التي تزيد مدتها الكلية على عشرة أيام أثناء العام الدراسي بمثابة
تغيير في اإللحاق .وإذا حدث ذلك ،فيجب على المنطقة التعليمية إخطارك بقرارها ومنحك نسخة من الحماية اإلجرائية في نفس
يوم اتخاذ قرار الفصل .ويجب على إدارة المدرسة ،بالتشاور مع واحد على األقل من مدرسي طفلك ،تحديد مدى ضرورة
الخدمات أثناء مدة الفصل .ويجب أن يتلقى طفلك ،في الحاالت المناسبة ،تقييمًا سلوكيًا وظيفيًا وخدمات وتعديالت تدخلية
سلوكية تتعامل مع االنحراف السلوكي كي ال يتكرر .وباإلضافة إلى ذلك ،تجب الدعوة إلى عقد اجتماع خاص ببرنامج التعليم
الفردي بأسرع ما يمكن ،بحيث ال يتأخر عن عشرة ( )10أيام بعد قرار الفصل من أجل إجراء استعراض لتحديد المظاهر.
استعراض تحديد المظاهر )(MDR
عند إجراء استعراض لتحديد المظاهر ،يجب على فريق عمل برنامج التعليم الفردي النظر في جميع المعلومات ذات الصلة
والموجودة في ملف طفلك ،بما فيها برنامج التعليم الفردي الخاص به ومالحظات طاقم العمل وأي معلومات ذات صلة تقوم
أنت بتقديمها .ويقوم فريق عمل برنامج التعليم الفردي بتحديد:
 ما إذا كان السلوك قد نتج عن أو له عالقة مباشرة ووثيقة بإعاقة طفلك
 ما إذا كان السلوك نتيجة مباشرة إلخفاق المنطقة التعليمية في تنفيذ برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك.
وإذا قرر فريق العمل أن أيًا من الحالتين المذكورتين أعاله واقعة ،فعندئ ٍذ يجب اعتبار سلوك طفلك مظهرً ا من مظاهر اإلعاقة.
أ.

مظهر من مظاهر اإلعاقة
عند االطمئنان إلى أن السلوك كان مظهرً ا من مظاهر إعاقة طفلك ،فعندئ ٍذ يجب على فريق عمل برنامج التعليم
الفردي:
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إجراء تقييم سلوك وظيفي وتنفيذ خطة تدخل سلوكية ،شريطة أال تكون المنطقة التعليمية قد قامت بالفعل
بإجراء مثل هذا التقييم قبل تحديد السلوك الذي أسفر عن تغيير اإللحاق،



عند وجود خطة تدخل سلوكية ،استعراض خطة التدخل السلوكية و/أو تعديل الخطة بما يتماشى مع
السلوك؛ و



إعاد ة طفلك إلى اإللحاق الذي قد تم فصله منه ما لم تتفق أنت والمنطقة التعليمية على تغييرا إللحاق،
باستثناء ما إذا كان قد تم نقل الطالب إلى إلحاق تعليمي بديل مؤقت بسبب المخدرات أو األسلحة أو
اإلصابة الجسدية الخطيرة (انظر أدناه لالطالع على مزيد من المعلومات حول أماكن اإللحاق التعليمي
البديلة المؤقتة).

مظهرا من مظاهر اإلعاقة
ب .ليس
ً
إذا ما تحدد أن سلوك طفلك لم يكن له عالقة بإعاقته ،فعندئ ٍذ يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة بنفس طريقة تطبيق
هذه اإلجراءات على الطالب من غير ذوي اإلعاقات—غير أنه يجب استمرار تلقي الطالب ذوي اإلعاقات للتعليم
العام المجاني المناسب في حالة فصلهم لما يزيد على  10أيام دراسية أثناء هذا العام الدراسي.
وفي حالة قيام المنطقة التعليمية المحلية باتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة والتي يتم تطبيقها على جميع الطالب،
فيجب على المنطقة التعليمية إرسال سجالت االنضباط والتعليم الخاص لطفلك للنظر فيها من قبل الشخص
(األشخاص) الذي يقوم باتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الفعل.
جلسة االستماع الرسمية العاجلة
في حالة عدم موافقتك على أي قرار يتعلق باإللحاق التأديبي أو استعراض تحديد المظاهر ،يكون لك الحق في طلب عقد جلسة
استماع عاجلة .ويجب أن تقوم المنطقة التعليمية المحلية أو مجلس التعليم بوالية إلينوي بالترتيب لعقد جلسة استماع عاجلة
عندما تقوم بتقديم طلب مكتوب بذلك.
وإذا كانت المنطقة التعليمية تعتقد أن إبقاء طفلك في إلحاقه الحالي من المحتمل بشكل كبير أن يسفر عن إحداث إصابة لطفلك
أو لآلخرين ،فإن للمدرسة المطالبة بعقد جلسة استماع عاجلة لتغيير إلحاق طفلك إلى مكان تعليمي بديل مؤقت .وقد يأمر
مسئول جلسة االستماع باإللحاق حتى إذا كانت سلوكيات طفلك مظهرً ا من مظاهر إعاقته.
ويجب إجراء جلسة االستماع العاجلة في غضون  20يو ًما دراس ًيا من تاريخ طلب عقدها ويجب أن تسفر عن قرار في غضون
 10أيام دراسية بعد انتهاء جلسة االستماع.
المكان التعليمي البديل المؤقت )(IAES
المكان التعليمي البديل المؤقت هو عبارة عن مكان مختلف يتم فيه تقديم الخدمات التعليمية لفترة محددة من الزمن ألسباب
تأديبية .ويقوم بتحديد هذا المكان فريق عمل برنامج التعليم الفردي كما يجب اختياره من أجل تمكين طفلك من االستمرار في
مواكبة المقرر العام ،رغم كونه في مكان آخر ،ومن أجل االستمرار في تلقي تلك الخدمات والتعديالت بما فيها تلك المبينة في
برنامج التعليم الفردي الحالي والتي ستمكنه من تحقيق أهداف برنامج التعليم الفردي .ويجب أيضًا أن يشتمل المكان البديل على
الخدمات ووسائل الراحة الالزمة لمعالجة السلوك الذي أدى إلى الفصل.
ويمكن قيام إدارة المدرسة بنقل طفلك من إلحاقه التعليمي الحالي إلى مكان تعليمي بديل مؤقت دون موافقتك إذا:
 حمل أسلحة أثناء حضوره المدرسة أو أحد أنشطة المدرسة
 قام متعم ًدا بحيازة أو استخدام عقاقير غير قانونية ،أو قام ببيع أو حث على بيع مادة محظورة أثناء حضوره في
المدرسة أو في أحد أنشطة المدرسة
 أصاب شخ ً
صا آخر بجرح جسدي خطير أثناء حضوره المدرسة أو أحد أنشطة المدرسة.
ويجب أال يزيد النقل لمكان تعليمي بديل مؤقت على  45يو ًما دراس ًيا دون النظر إلى ما إذا كان السلوك مظهرً ا من مظاهر
إعاقته أم ال.
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وفي حالة عدم موافقتك على القرار ومطالبتك بعقد جلسة استماع عاجلة لالعتراض على القرار،فإن طفلك يبقى في المكان
التعليمي البديل المؤقت مدة انتظار عقد جلسة االستماع إال إذا تم االتفاق بينك وبين المنطقة التعليمية على غير ذلك أو حتى
انقضاء الفترة الزمنية المحددة بـ  45يو ًما دراس ًيا .وقد تطلب المنطقة التعليمية عقد جلسات استماع عاجلة الحقة وتحديد
إلحاقات بديلة وذلك في حالة ما إذا رأت المدرسة بعد انقضاء أول فترة مقدرة بـ  45يو ًما دراسيًا أن سلوك طفلك ال يزال
خطيرً ا.
أنظمة الحماية الخاصة بالطالب الذين لم يتقرر بعد أحقيتهم في الحصول على تعليم خاص والخدمات ذات الصلة
إذا لم يتم التأكد من أحقية طفلك في الحصول على تعليم خاص إال أن المنطقة التعليمية لديها علم بأن طفلك يعاني من اإلعاقة
قبل أن يبدر منه تصرف يستحق عليه اتخاذ إجراء تأديبي ،فإنك في هذه الحالة يمكنك المطالبة بتطبيق نفس أنظمة الحماية التي
يتم تطبيقها على الطالب ذوي اإلعاقات.
ويتم اعتبار أن المنطقة التعليمية على علم باإلعاقة إذا:





قمت بالتعبير كتابة (أو شفهيًا في حالة عدم قدرة األب/الوصي على القراءة أو الكتابة) عن أن طفلك يحاج إلى
الحصول على تعليم خاص والخدمات ذات الصلة،
كان سلوك طفلك أو أداؤه المدرسي يوضح حاجته للحصول على تعليم خاص
كنت قد طالبت بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان طفلك بحاجة للحصول على تعليم خاص أم ال
كان أحد مدرسي طفلك أو غيره من طاقم العمل في المنطقة التعليمية قد تقدم بطلب الحصول على خدمات تعليمية
خاصة إلى مدير التعليم الخاص أو غيره من أفراد العمل المختصين بالمنطقة التعليمية.

وال يتم اعتبار أن المنطقة التعليمية على علم باإلعاقة إذا:





لم تسمح بتقييم طفلك
قمت برفض الخدمات
كان قد تم إجراء تقييم واتضح أن طفلك غير معاق
ً
كان قد تحدد عدم الحاجة إلجراء تقييم وتم إخبارك كتابة بهذا القرار.

وإذا لم تكن المنطقة التعليمية على علم ،قبل اتخاذ اإلجراء التأديبي ضد الطالب ،بأنه من الطالب المعاقين ،فيمكن إخضاع
الطالب لنفس اإلجراءات التأديبية التي تنطبق على الطالب من غير ذوي اإلعاقات والذين تصدر منهم سلوكيات مشابهة.
وفيما يتعلق بالتقييم الذي يطلب القيام به أثناء الفترة الزمنية التي يتم إخضاع الطالب خاللها لإلجراءات التأديبية ،فيجب إجراؤه
بشكل عاجل .ومع ذلك ،فيجب أن يبقى الطالب في اإللحاق التعليمي الذي تحدده اإلدارات المدرسية انتظارً ا لنتائج التقييم .وإذا
تحدد أن الطالب من الطالب المعاقين بنا ًء على التقييم ،فيجب على المنطقة التعليمية تقديم التعليم الخاص المناسب والخدمات
ذات الصلة.
اإلحالة إلى واتخاذ الالزم من جانب السلطات القضائية وسلطات تنفيذ القانون
ال يتم منع المناطق التعليمية المحلية أو الوكاالت األخرى من إبالغ السلطات المختصة بجريمة قام أحد الطالب ذوي اإلعاقات
بارتكابها .كما أنه ال يتم منع السلطات القضائية وسلطات تنفيذ القانون التابعة للوالية من مزاولة مسئولياتها المتعلقة بتطبيق
القانون الفيدرالي وقانون الوالية على الجرائم التي يرتكبها الطالب من ذوي اإلعاقات.
ويجب على المناطق التعليمية المحلية أو الوكاالت األخرى التي تقوم باإلبالغ عن جريمة قام أحد الطالب المعاقين بارتكابها
أن تقوم بإرسال نسخ من سجالت الطالب التأديبية والمتعلقة بالتعليم الخاص إلى السلطات المعنية لالطالع عليها.
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التوصل لحل في الشكاوى
بالنسبة للشكاوى الخاصة بأي موضوع يتعلق بالتعريف أو التقييم أو اإللحاق التعليمي لطالب من الطالب أو بتقديم تعليم عام
مجاني مناسب ،فيجب إحالتها للمنطقة التعليمية المحلية.
ويمكنك التقدم بشكوى مكتوبة وموقعة إلى مجلس التعليم بوالية إلينوي توضح من خاللها أنه قد تم انتهاك الحقوق المكفولة
لطفلك المعاق أو للعديد من األطفال اآلخرين من ذوي اإلعاقات .ويجب تضمين المعلومات التالية داخل الشكوى الرسمية:







بيان يوضح أن جهة عامة مسئولة قد ارتكبت مخالفة متطلبات تعليم خاص.
الحقائق التي بنا ًء عليها تأسس ال
أسماء وعناوين الطالب المذكورين في الشكوى ومدارسهم.
توقيع وبيانات االتصال الخاصة بمقدم الشكوى.
وصف لطبيعة المشكلة بما في ذلك الحقائق ذات الصلة بالمشكلة للمدى المعروف
اقتراح حل لهذه المشكلة ،إلى الحد المعروف

ويجب على المتقدم بالشكوى أن يذكر أن االنتهاك قد تم في غضون ما ال يزيد على عام واحد قبل تاريخ تلقى الشكوى .وخالل
 60يوم بعد استالم شكوى تفي بالمتطلبات المدرجة أعاله ،فإن مجلس التعليم في والية إلينوي سوف:








يقوم بإجراء تحقيق مستقل في الموقع إذا كان ضروريا ً وذلك عن طريق مجلس التعليم في والية إلينوي،
يتيح لك فرصة إرسال معلومات إضافية تتعلق بهذه االدعاءات.
يطلب من الجهة العامة موضوع الشكوى أن تتقدم برد كتابي على الشكوى .ويتعين على الجهة العامة أن تقدم ردها
وجميع الوثائق إلى مجلس التعليم في والية إلينوي ولك أو الشخص أو المنظمة التي قدمت الشكوى في موعد أقصاه
 45أيام من تاريخ استالم وكالتنا للشكوى.
.
يتيح للجهة العامة خالل عملية الشكوى فرصة اقتراح حل للشكوى و/أو كما يعرض عليك طريقة اللجوء إلى
الوساطة أو إلى وسيلة أخرى من وسائل تسوية الخالفات.
يقوم باستعراض جميع المعلومات ذات الصلة ويحدد ما إذا كانت الجهة العامة قد انتهكت أحد متطلبات التعليم
الخاص أم ال.
يقوم بإصدار قرار مكتوب يتناول كل ادعاء ويتضمن النتائج الخاصة بالحقائق واالستنتاجات باإلضافة إلى األسباب
التي استندت عليها قرارات وأوامر مجلس التعليم بوالية إلينوي فيما يتعلق بأي إجراءات تصحيحية.

ويتم اتخاذ هذه اإلجراءات في غضون  60يو ًما ما لم يتم مد هذا الوقت نتيجة ظروف استثنائية أو إذا قمت مع المنطقة
التعليمية باللجوء إلى طريقة أخرى لحل النزاع مثل الوساطة.
وإذا كانت الشكوى المقدمة تشتمل على واحدة أو أكثر من المسائل التي يمكن أن تكون موضوع جلسة استماع رسمية ،فإن تلك
األجزاء يتم تعليقها حتى إتمام جلسة االستماع .وإذا كان قد تم اتخاذ قرار سابق في جلسة استماع رسمية تخص نفس الطرفين،
يكون القرار الذي سيتم اتخاذه أثناء جلسة االستماع ملزمًا وال يتم التحقيق في هذه المسألة أثناء النظر في الشكوى.
الوساطة
يتم اللجوء لخدمة الوساطة التابعة لوالية إلينوي كوسيلة لحل الخالفات المتعلقة بتحديد مدى مالءمة التعليم الخاص والخدمات
ذات الصلة لألطفال .ويمكنك المطالبة باالستعانة بخدمة الوساطة سواء كانت هناك جلسة استماع رسمية وشيكة أو ال ،إال أنه
ال يمكن استخدام الوساطة في تأجيل أو رفض جلسة االستماع الرسمية .ويجب عليك أنت والمنطقة التعليمية الموافقة طواعية
على المشاركة في عملية الوساطة .ويقوم مجلس التعليم بوالية إلينوي بإدارة هذه الخدمة واإلشراف عليها ويتم تقديمها دون أي
تكاليف عليك أنت أو المنطقة التعليمية.
ويتم إجراء عملية الوساطة من خالل وسيط مؤهل ومحايد يكون مدربً ًً ا على تقنيات الوساطة الفعالة وعلى دراية بالقوانين
والقواعد المتعلقة بتقديم التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة .ويعتبر الوسيط طر ًفا ً
ثالثا محاي ًدا وال تكون له سلطة اتخاذ أي
إجراء يتعلق بأي من الطرفين.
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وﯾﺟب أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص ﻟﻛل طرف .وﯾﻣﻛﻧك إﺣﺿﺎر ﻣﺣﺎم ٍ وﻣﺗرﺟم وﻏﯾرھم ﻣن
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮭم دور ﻓﻲ ھذا اﻷﻣر .وﯾﺟب أن ﺗﺗم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣن اﻟﺳرﯾﺔ وﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ أي إﺟراء ﻣدﻧﻲ أو ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع رﺳﻣﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
وﻟن ﯾطﻠب ﻣﻧك اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘده ﻣن أﻣور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻗدرات طﻔﻠك أﺛﻧﺎء اﻟوﺳﺎطﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﺳﯾطﻠب ﻣﻧك( :أ) اﻟﻧظر ﻓﻲ
اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص ﺑطﻔﻠك( ،ب) اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟطرف اﻵﺧر و(ﺟـ) اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﺑﺷﺄن ﻗدرات طﻔﻠك وﻣوارد واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
وإذا ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼف ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﯾﺗم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﺗﻔﺎق واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧك وﻣن ﻣﻣﺛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟذي
ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ ﺳﻠطﺔ إﺑرام ﻣﺛل ھذا اﻻﺗﻔﺎق .وﺗﻛون اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻧﺎﻓذة وﻣﻠزﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ أي
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﺗﻛون ذات ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.
إن طﻠب اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣن ﻗﺑل وﻟﻲ أﻣر ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺿﻊ اﻟطﻔل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ "ﺗﻌﻠﯾق اﻟوﺿﻊ".
ﺳﺗﻛون ﺣﺎﻟﺔ "ﺗﻌﻠﯾق اﻟوﺿﻊ" آﺧر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء .ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓض أﺣد اﻟﻔرﻗﺎء اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﺳﺗﺗوﻓر ﻣﮭﻠﺔ 10
أﯾﺎم ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر )أو ﻟﻠطﺎﻟب إن ﻛﺎن ﻋﻣره  18ﺳﻧﺔ أو ﯾﺗﺟﺎوزھﺎ أو ﺧﺎرج اﻟوﺻﺎﯾﺔ( ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﻓض ﻟﻛﻲ ﯾطﻠب ﺟﻠﺳﺔ
ﺳﻣﺎع ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "ﺗﻌﻠﯾق اﻟوﺿﻊ" .إذا ﻓﺷﻠت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء ،ﺳﺗﺗوﻓر ﻣﮭﻠﺔ  10أﯾﺎم ﻟوﻟﻲ
اﻷﻣر )أو ﻟﻠطﺎﻟب إن ﻛﺎن ﻋﻣره  18ﺳﻧﺔ أو ﯾﺗﺟﺎوزھﺎ أو ﺧﺎرج اﻟوﺻﺎﯾﺔ( ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻘدم طﻠب ﺟﻠﺳﺔ ﺳﻣﺎع
ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺎﻟﺔ "ﺗﻌﻠﯾق اﻟوﺿﻊ".
وﻟن ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺣل اﻟﺧﻼف ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳﺎطﺔ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ أي إﺟراء ﻣدﻧﻲ أو إداري ﻻﺣق إﻻ ﻣن أﺟل
اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗم وﺑﺑﻧود أي اﺗﻔﺎق (اﺗﻔﺎﻗﺎت) ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ .وﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗدﻋﺎء
اﻟوﺳﯾط ﻛﺷﺎھد ﻓﻲ أي إﺟراء ﻣدﻧﻲ أو إداري ﻻ ﺣق .
وإذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك رﻏﺑﺔ ﻓﻲ طﻠب ﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ أو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻋن ﻧظﺎم اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﻓﯾﻣﻛن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻘﺳم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺧﺎص ،ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوﻻﯾﺔ إﻟﯾﻧوي ،ﻋﻠﻰ رﻗم  5589-217/782أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻶﺑﺎء
.866/262-6663
جلسات االستماع الرسمية
طلب عقد جلسة استماع رسمية
باإلضافة إلى استخدام الوساطة وإجراءات التقدم بالشكاوى ،يكون لك الحق في طلب عقد جلسة استماع رسمية محايدة .وجلسة
االستماع الرسمية عبارة عن عملية قانونية يقوم مسئول جلسة االستماع فيها بجمع األدلة واالستماع إلى شهادتك وشهادة
المنطقة التعليمية من أجل اتخاذ قرار قانوني ملزم .ويمكن قيامك أنت أو المنطقة التعليمية ببدء جلسة استماع رسمية فيما يتعلق
باقتراح أو رفض المنطقة التعليمية بدء أو تغيير التعريف أو التقييم أو اإللحاق التعليمي للطالب أو تقديم المنطقة التعليمية
للتعليم العام المجاني المناسب.
ويجب التقدم بطلب عقد جلسة االستماع كتابة إلى مدير المنطقة التعليمية التي تنتمي إليها أنت وطفلك ،ويجب أن يشتمل الطلب
على المعلومات التالية:





اسم وعنوان الطالب
اسم المدرسة التي يحضر بها
وص ًفا لطبيعة المشكلة محل الشكوى والتي تتعلق بالتغيير أو البدء المقترح بما في ذلك الحقائق المرتبطة بالمشكلة
اقتراح حل للمشكلة إلى المدى المعلوم والمتاح للوالد في ذلك الوقت.

وفي غضون  5أيام دراسية من تلقي طلب عقد جلسة االستماع ،تقوم المنطقة التعليمية باالتصال بمجلس التعليم بوالية إلينوي
من خالل إرسال رسالة بريدية موثقة لطلب تعيين مسئول جلسة استماع محايد .ويجب أن يتوفر عند الطلب نموذج مخصص
لطلب عقد جلسة االستماع الرسمية.
وفي غضون  5أيام من تقديم طلب عقد جلسة االستماع إلى المنطقة التعليمية ،يكون لك الحق في تقديم طلب عقد جلسة استماع
معدل يغطي مسائل لم يكن قد تمت تغطيتها في طلبك األول لعقد جلسة االستماع .وبعد مرور  5أيام ،ال يسمح لك بتقديم طلب
عقد جلسة استماع معدل إال باالتفاق مع المنطقة التعليمية ،أو بعد الحصول على إذن مسئول جلسة االستماع .وفي حالة قيامك
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بتقديم طلب عقد جلسة استماع معدل يشتمل على أمور تختلف عن تلك التي تضمنها طلبك األول لعقد جلسة االستماع ،فسيطلب
منك إعادة وضع جميع الحدود الزمنية لجلسة االستماع وقد يطلب منك عقد اجتماعات قبل جلسة االستماع وجلسات تسوية
جديدة.
اجتماعات التسوية
قبل عقد جلسة االستماع الرسمية المحايدة ،تقوم المنطقة التعليمية بعقد اجتماع معك إلى جانب أعضاء فريق عمل برنامج
التعليم الفردي ذوي الصلة الذين لديهم علم بالحقائق المبينة في الطلب الخاص بعقد جلسة استماع .ويكمن الغرض من وراء
عقد اجتماع التسوية في أن تقوم بمناقشة طلبك لعقد جلسة االستماع والحقائق التي تشكل أساس الطلب كي يتم إتاحة الفرصة
أمام المنطقة التعليمية لتسوية النزاع.
ويجب توفر الشروط التالية في اجتماع التسوية :





أن يتم إجراؤه في غضون  15يومًا من تلقي إخطار المنطقة التعليمية بطلب عقد جلسة االستماع الرسمية
أن يتضمن ممثل المنطقة التعليمية الذي يكون لديه سلطة اتخاذ القرارات
محام للدفاع عنك.
محام للمنطقة التعليمية إال إذا قمت أنت اآلخر باصطحاب
أال يشتمل على وجود
ٍ
ٍ
أن يسمح لك بمناقشة طلبك الخاص بعقد جلسة استماع رسمية.

ويمكن أن تتفق أنت والمنطقة التعليمية كتابة على التنازل عن اجتماع التسوية أو الموافقة كتابة على استخدام عملية الوساطة
كما هو موضح أعاله .ويرجى مالحظة أنك قد تستخدم عملية الوساطة بعد ذلك إذا لم تنجح جلسة التسوية.
وإذا ما تم التوصل إلى حل ،فيجب على الطرفين إبرام اتفاق ملزم من الناحية القانونية يتم توقيعه منك ومن ممثل المنطقة
التعليمية الذي لديه سلطة إلزام المنطقة التعليمية بما تم االتفاق عليه .وعادة ما تكون االتفاقات الموقعة نافذة في أي من محاكم
الوالية ذات السلطة المختصة أو في محاكم المقاطعات في الواليات المتحدة األمريكية .ومع ذلك ،يمكن ألي من الطرفين
إبطال االتفاق في غضون ثالثة ( )3أيام من توقيع االتفاق وذلك من خالل تقديم إخطار مكتوب للطرف اآلخر يوضح فيه
عزمه على إبطال االتفاق.
مرض في غضون
وإذا لم تكن المنطقة التعليمية قد نظرت في طلبك الخاص بعقد جلسة استماع رسمية وقامت بتقديم حل
ٍ
ثالثين ( )30يو ًما من تلقي الطلب ،تستمر إجراءات عقد جلسة االستماع الرسمية .وتبدأ الحدود الزمنية لجلسة االستماع
الرسمية عند انتهاء الفترة المقدرة بـ  30يو ًما.
وباستثناء ما إذا قمت باالتفاق بشكل مشترك مع المنطقة التعليمية على التنازل عن اجتماع التسوية أو استخدام الوسيط وفي
الحاالت التي قمت فيها بتقديم طلب لعقد جلسة استماع رسمية ،فإن عدم مشاركتك في اجتماع التسوية سوف يؤدي إلى تأخير
إجراء عملية التسوية وعقد جلسة االستماع الرسمية حتى يتم عقد االجتماع .وفي بعض الحاالت النادرة ،يمكن لمسئول جلسة
االستماع رفض طلبك لعقد جلسة استماع إذا تبين أنك قد قمت عن عمد بإعاقة قدرة المنطقة التعليمية على إجراء جلسة
التسوية.
تعيين فرد محايد في جلسة االستماع الرسمية
يتم تعيين موظف استماع محايد من قبل مجلس التعليم بوالية إلينوي إلدارة جلسة االستماع .وال يمكن أن يكون مسئول جلسة
االستماع من الموظفين العاملين في وكالة تعمل في تقديم الخدمات التعليمية أو خدمات الرعاية لطفلك ،كما ال يمكن أن يكون له
أي مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع الموضوعية في سماع الخالفات.
وال يسمح لطرف من أطراف جلسة االستماع الرسمية إال بمرة واحدة فقط يمكنه فيه المطالبة بتغيير مسئول جلسة االستماع.
ويجب تقديم طلب تغيير مسئول جلسة االستماع في صورة كتابية إلى مجلس التعليم بوالية إلينوي ،وذلك خالل  5أيام بعد تلقي
اإلخطار بتعيين مسئول جلسة االستماع .وفي حالة ما إذا قمت أنت والمنطقة التعليمية بتقديم طلبات كتابية في نفس اليوم وتم
تلقي هذه الطلبات في نفس الوقت ،فإن مجلس التعليم بوالية إلينوي يعتبر أنه قد تم تقديم طلب التغيير من الطرف الذي قام
بطلب عقد جلسة االستماع في البداية .ويتم حماية حق الطرف اآلخر في المطالبة بالتغيير .وفي حالة قيام طرف من أطراف
جلسة االستماع بتقديم طلب مناسب للتغيير ،فإن مجلس التعليم بوالية إلينوي يقوم باختيار وتعيين موظف استماع جديد بشكل
عشوائي خالل  3أيام.
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وفي حالة عدم توفر مسئول جلسة االستماع أو تنحيه قبل إخطار الطرفين بتعيينه ،يقوم مجلس التعليم بوالية إلينوي بتعيين
موظف استماع جديد.
اجتماع ما قبل جلسة االستماع
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينك وبين المنطقة التعليمية من خالل عملية التسوية ،يتم المضي في إجراءات جلسة
االستماع الرسمية .وفي حالة عدم منح وقت إضافي مسموح به من قبل مسئول جلسة االستماع ،فإنه يجب التوصل إلى
قرار في مدة ال تزيد على  45يو ًما بعد إغالق عملية جلسة التسوية المبينة أعاله .وقبل إجراء جلسة االستماع ،يجب على
مسئول جلسة االستماع عقد اجتماع مع الطرفين.
وفي خالل  5أيام بعد تلقي اإلخطار المكتوب من قبل مجلس التعليم بوالية إلينوي ،فإنه يجب على مسئول جلسة االستماع
المعين االتصال بالطرفين لتحديد وقت ومكان لعقد اجتماع ما قبل جلسة االستماع .ويمكن عقد اجتماع ما قبل جلسة االستماع
عن طريق الهاتف أو عن طريق المقابلة الشخصية ،وذلك وفق اختيار مسئول جلسة االستماع بالتشاور معك ومع المنطقة
التعليمية .وفي اجتماع ما قبل جلسة االستماع ،فإنه يتوقع منك ومن المنطقة التعليمية اإلفصاح عما يلي:
 )1األمور التي يعتقد أنها ستكون محل خالف في جلسة االستماع
 )2الشهود الذين قد يتم استدعاؤهم في جلسة االستماع
 )3قائمة المستندات التي قد يتم تقديمها لعرض القضية في جلسة االستماع
يرجى المالحظة أنك إذا قمت بإثارة قضايا في اجتماع ما قبل جلسة االستماع ولم تكن هذه القضايا مدرجة في طلبك لعقد جلسة
االستماع ،فإنه قد يطلب منك تقديم طلب عقد جلسة اجتماع معدل وعقد جلسة تسوية واجتماع ما قبل جلسة االستماع في تاريخ
الحق .كما أن طلب عقد جلسة االستماع المعدل قد يؤدي إلى تأخير عقد جلسة االستماع( .انظر أعاله ،طلب عقد جلسة استماع
رسمية)
وفي نهاية اجتماع ما قبل جلسة االستماع ،يجب على مسئول جلسة االستماع إعداد تقرير باالجتماع وإدراجه في سجل جلسة
االستماع .ويجب أن يشتمل التقرير ،وال يلزم أن يكون مقصورً ا ،على:
 المسائل التي تم طرحها وترتيب تقديم األدلة وأي ترتيبات جدولة أخرى تم عملها فيما يتعلق بالطرفين أو الشهود
 تحديد صلة وتوفر الوثائق أو الشهود ،إذا كان التقديم من أحد الطرفين أو من مسئول جلسة االستماع
 قائمة بالحقائق المنصوصة (أو المتفق عليها) كما تمت مناقشتها أثناء اجتماع ما قبل جلسة االستماع
الحقوق المكفولة قبل جلسة االستماع
لك الحق في:









أن يكون برفقتك ويقدم لك النصيحة القانونية مستشار قانوني أو أفراد لديهم معرفة متخصصة باألمور المتعلقة
بمشكالت الطالب ذوي اإلعاقات.
أن تقوم بفحص ومراجعة جميع سجالت المدرسة الخاصة بالطالب وأن تحصل على نسخ من أي من هذه السجالت
أن يسمح لك باالطالع على قائمة جهات التقييم المستقلة في المنطقة التعليمية وأن تحصل على تقييم مستقل للطالب،
على أن يكون ذلك على نفقتك الخاصة
أن يتم إخطارك قبل االستماع إلى أي دليل يتم تقديمه قبل التقديم بـ  5أيام
أن تأتي بأي موظف محلي في المنطقة التعليمية إلى جلسة االستماع ،أو أي موظف آخر قد يكون لديه معلومات
تتعلق باحتياجات أو قدرات أو حالة أو البرنامج المقترح للطالب
أن تطلب توفير مترجم شفهي أثناء جلسة االستماع
أن تحتفظ بمكان وأهلية الطالب حتى انتهاء جميع اإلجراءات اإلدارية والقضائية
أن تطالب بعقد جلسة استماع عاجلة لتغيير مكان طفلك أو إذا كنت تختلف مع عملية تحديد المظاهر أو مع قيام
المنطقة التعليمية بنقل الطالب إلى مكان تعليمي بديل مؤقت.

الحقوق المكفولة أثناء جلسة االستماع
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لك الحق في:







أن تكون جلسة االستماع تتسم بالعدل والحيادية والنظام
أن تتاح لك الفرصة لتقديم الدليل والشهادة والحجج الالزمة لدعم و/أو توضيح المسألة محل الخالف
أن تطالب بحجب جلسة االستماع عن العامة
أن تأتي بطفلك إلى جلسة االستماع
أن تواجه الشهود وتطرح عليهم األسئلة
أن تمنع تقديم دليل لم يتم الكشف عنه خالل  5أيام على األقل قبل جلسة االستماع

جلسة االستماع
يجب على كل من مجلس التعليم بوالية إلينوي ومسئول جلسة االستماع العمل على عقد جلسة استماع خالل  45يومًا بعد تلقي
طلب بعقد جلسة استماع ،وذلك ما لم يمنح مسئول جلسة االستماع مدة إضافية معينة بنا ًء على طلب أي من الطرفين .وفي
خالل  10أيام بعد اختتام جلسة االستماع ،يجب على مسئول جلسة االستماع إصدار قرار مكتوب يبين القضايا محل الخالف
والحقائق التي تم التوصل إليها بنا ًء على األدلة والشهادات التي تم تقديمها ،وكذلك األوامر واإلجراءات القانونية التي انتهى
إليها مسئول جلسة االستماع .ويجب أن يتخذ مسئول جلسة االستماع قرارً ا بشأن جميع القضايا التي تضمنها طلب عقد جلسة
االستماع (ما لم يتم تسويتها من قبل الطرفين قبل جلسة االستماع) باإلضافة إلى القرار اإلجمالي الذي يحدد ما إذا كانت
المنطقة التعليمية قد وفرت للطالب فرصة الحصول على تعليم عام مجاني مناسب بنا ًء على حقائق القضية.
جلسات االستماع العاجلة
كما تم بيانه أعاله (انظر "اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات") يمكن طلب عقد جلسة استماع عاجلة عندما يكون هناك
اعتراض منك على قرار المنطقة التعليمية بنقل طفلك من المكان التعليمي الحالي نظرً ا ألسباب تأديبية .وهناك عدد من أوجه
الشبه والعديد من أوجه االختالف الكبيرة بين جلسات االستماع العاجلة وجلسات االستماع الرسمية العادية .أما أهم أوجه
االختالف مع جلسات االستماع الرسمية العادية فهي:





يجب الدعوة لعقد جلسة تسوية خالل سبعة ( )7أيام من تقديم طلب عقد جلسة االستماع العاجلة
يجب عقد جلسة االستماع خالل  20يومًا دراسيًا من تقديم طلب عقد جلسة االستماع
يجب التوصل إلى قرار جلسة االستماع خالل  10أيام دراسية من انتهاء إجراءات جلسة االستماع
ال يسمح بطلب تغيير مسئول جلسة االستماع المعين.

طلب التوضيح
بعد إصدار قرار ،يحتفظ مسئول جلسة االستماع بسلطة النظر في القضية ،ولكن يكون ذلك لغرض واحد هو النظر في الطلب
الذي قد يقدمه أي من الطرفين للتوضيح فيما يتعلق بالقرار النهائي .ويمكنك طلب توضيح القرار النهائي ،عن طريق تقديم
طلب مكتوب لمسئول جلسة االستماع خالل  5أيام بعد اإلخطار بالقرار .ويجب أن يتم في طلب التوضيح تحديد أجزاء القرار
التي يطلب توضيحها .ويجب إرسال نسخة عن طريق البريد إلى جميع أطراف جلسة االستماع وكذلك إلى مجلس التعليم بوالية
إلينوي .ويجب على مسئول جلسة االستماع إصدار توضيح باألجزاء المعينة من القرار أو إصدار رفض كتابي للطلب خالل
 10أيام من تلقي الطلب.
استئناف القرار
راض ًٍ عن الحكم النهائي لمسئول جلسة االستماع الحق في
بعد جلسة االستماع الرسمية ،يكون ألي طرف يرى أنه غير
ِ
إقامة دعوى مدنية .ويمكن إقامة الدعوى المدنية في أي محكمة ذات سلطة مختصة من محاكم الوالية أو في محاكم
المقاطعات في الواليات المتحدة األمريكية وذلك خالل  120يومًا بعد إرسال نسخة من القرار عن طريق البريد إلى
الطرفين .ويمكن بدء إجراءات إقامة مثل هذه الدعاوى من مكتب كاتب المحكمة في المحكمة التي يتم فيها إقامة الدعوى.
اإلبقاء على اإللحاق التعليمي
أثناء جلسات االستماع الرسمية أو أي إجراءات قانونية لم يتم بعد الفصل فيها ،يجب اإلبقاء على اإللحاق التعليمي الحالي مع
تمتعه باألهلية والخدمات التعليمية الخاصة والخدمات األخرى ذات الصلة التي كانت تقدم وقت تقديم طلب عقد جلسة
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االستماع .ولكن إذا قامت المنطقة التعليمية بتغيير إلحاق الطالب كإجراء تأديبي وكان هذا المكان موضوع جلسة استماع
عاجلة ،فإنه يتم اإلبقاء على مكان اإللحاق الجديد الذي قامت المنطقة التعليمية بتحديده حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في جلسة
االستماع العاجلة( .انظر أعاله "اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات")
األمر بدفع أتعاب المحاماة
في أي دعوى أو إجراءات تقع في نطاق قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات ،يمكن لمحكمة مختصة األمر بدفع أتعاب محاماة
معقولة .وأتعاب المحاماة هي أتعاب يجب دفعها لمحاميك (ال يشمل ذلك المحامي غير المرخص أو أي ممثل آخر ال يأخذ صفة
المحامي) نظير دفاعه عن مصالحك في إجراءات جلسة االستماع الرسمية .ويمكن للمحكمة األمر بدفع هذه األتعاب:




إلى والد أو وصي على طالب معاق كان الحكم في صالحه
إلى الطرف الذي كان الحكم في صالحه والمتمثل في وكالة أو منطقة تعليمية تابعة للدولة ضد المحامي الخاص بوالد
الطفل والذي يقوم بتقديم شكوى أو رفع دعوى الحقة عندما تكون هذه الشكوى أو الدعوى عابثة أو غير معقولة أو
غير قائمة على أساس
إلى وكالة أو منطقة تعليمية تابعة للدولة كان الحكم في صالحها ضد الوالد ،إذا كان قد تم تقديم الشكوى أو الدعوى
الالحقة من الوالد ألي غرض غير مناسب كمضايقة الطرف اآلخر أو إحداث تأخير غير ضروري أو زيادة تكلفة
المقاضاة بغير ضرورة.

ويجب أن تكون األتعاب التي يؤمر بدفعها قائمة على األسعار السائدة في المنطقة التي تمت بها إقامة الدعوى أو اإلجراءات
والخاصة بنوع وجودة الخدمات المقدمة .ويمكن قيام المحكمة بخفض أتعاب المحاماة بالنظر إلى عدد من العوامل منها األسعار
غير المعقولة أو اإلجراءات الممتدة بغير ضرورة أو وجود اتفاق تسوية بين الطرفين .ومن األفضل أن تقوم بمناقشة هذه
األمور مع محاميك.
اآلباء المعينون لألغراض التعليمية
عند التسجيل لطالب مقيم ،يجب على المناطق التعليمية المحلية عمل ما يلزم من المحاوالت لالتصال بوالد الطفل الذي تم
تحويله لتلقي خدمات التعليم الخاصة والخدمات األخرى ذات الصلة أو الطفل الذي يكون في حاجة لمثل هذه الخدمات .وإذا
كان من غير الممكن معرفة والد الطفل أو تحديد مكانه ،أو كان الطفل تحت وصاية الوالية ويقيم في دار إقامة ،ودار اإلقامة
ليست جاهزة بعد ،فإنه يجب على ممثل هذا المرفق أن يقدم إلى مجلس التعليم في والية إلينوي بطلب لتعيين والد لألغراض
التعليمية ،وذلك لضمان حماية الحقوق التعليمية للطفل .وإذا كان الطفل تحت وصاية الوالية ،فيمكن أي ً
ضا تعيين ذلك الوالد من
قبل القاضي الذي يتولى توفير الرعاية للطفل .وفي حالة الطالب المشردين الذين ال يقوم أحد على رعايتهم ،فإن المنطقة
التعليمية تتولى تعيين ذلك الوالد .وبالنسبة للطفل الذي يقيم في بيت بنظام التبني أو في مكان يتولى فيه شخص رعايته ،فال
يلزم في هذه الحالة تعيين والد لألغراض التعليمية .وذلك ألنه في مثل هذه الحالة يقوم األب بالتبني أو الشخص الذي يقوم
بتقديم الرعاية لألطفال بتمثيل االحتياجات التعليمية لكل طفل موجود في منزل ذلك األب أو ذلك الشخص الذي يتولى الرعاية.
وإذا قامت مدرستك بتعيينك كوالد في األغراض التعليمية ،فإن جميع الحقوق المبينة في هذا المستند تكون مكفولة لك .وال
يمكن أن يكون هذا الوالد موظ ًفا في وكالة عامة تقوم بتقديم الخدمات التعليمية أو خدمات الرعاية للطفل ،كما ال يمكن أن يكون
هناك تضارب في المصالح بين هذا الوالد وبين الطفل ،كما يجب أن يتمتع ذلك الوالد بالمعرفة والمهارات الالزمة لضمان
التمثيل المناسب للطفل .وإذا كنت موظ ًفا في دار إقامة ،فيمكن اختيارك كوالد في األغراض التعليمية لطفل يقيم في هذه الدار
إذا كانت الدار ال تقدم خدمات ذات طابع تعليمي للطفل.
وكوالد معين لألغراض التعليمية ،يمكنك أن تمثل الطفل في جميع األمور المتعلقة بمسألة التعريف والتقييم واإللحاق التعليمي
وتقديم خدمات تعليمية عامة ومجانية ومناسبة.
السجالت التعليمية
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﺳﺟﻼت طﻔﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ .وﺑﺻﻔﺗك وﻟﻲ أﻣر ،ﯾﺣﻖ ﻟك ﻓﺣص
وﻣراﺟﻌﺔ أي ﺳﺟﻼت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺧص طﻔﻠك ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ وﺣﻔظﮭﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ .ﺗﻣﺗﺛل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻷي طﻠب ﯾﻘدم
ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ دون ﺗﺄﺧﯾر ﻻ داﻋﻲ ﻟﮫ وﻗﺑل ﻋﻘد أي اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺷﺄن ھوﯾﺔ اﻟطﺎﻟب أو ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ أو إﯾداﻋﮫ .ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم أي
طﻠب ﻟﻔﺣص اﻟﺳﺟﻼت وﻧﺳﺧﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب .وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻣدﯾد ھذه اﻟﻔﺗرة
ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم
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ﻋﻣل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺟﻼت ﻣﺣﻔوظﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ ،أو ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺗﻌ ددة،
•
إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﺟﻼت ذات اﻟﺻﻠﺔ ،
•
إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﯾﺳﺗﻠزم إﺟراء ﺑﺣث ﻣﺳﺗﻔﯾ ض،
•
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة ﺑذل ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﮭد ﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼ ت،
•
إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﯾﺿﯾف ﻋﺑﺋًﺎ ﻻ داﻋﻲ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،
•
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧرى أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟطﻠ ب.
•
وﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﺗﻘدﯾم أي طﻠب ﻟﻔﺣص اﻟﺳﺟﻼت وﻧﺳﺧﮭﺎ ﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوم ﻋﻣل إﺿﺎﻓﻲ
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮫ ،إﻻ إذا اﺗﻔﻖ وﻟﻲ اﻷﻣر واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ .
ﻓﻲ ﻓﺣص وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:


الحق في الحصول على رد من المنطقة التعليمية بشأن الطلبات المعقولة لتوضيح وتفسير السجالت



الحق في قيام ممثلك بفحص ومراجعة السجالت



الحق في طلبك قيام المنطقة التعليمية بتوفير نسخ من السجالت التعليمية إذا كان عدم تقديم مثل هذه النسخ سوف
يؤدي بالفعل إلى منعك من ممارسة حقك في مراجعة وفحص السجالت في موقع توجد فيه هذه السجالت في العادة

ويمكن أن تفترض المنطقة التعليمية المحلية أنه لديك الحق في مراجعة وفحص السجالت المتعلقة بطفلك ،وذلك ما لم يتم إعالم
المنطقة التعليمية بأنه ليس لك الحق في ذلك وف ًقا لقوانين الوالية المعمول بها والتي تحكم أمور مثل الوصاية واالنفصال
والطالق.
وإذا كان أي من السجالت التعليمية يشتمل على معلومات عن أكثر من طالب ،فلن يسمح لك إال بمراجعة المعلومات الخاصة
بطفلك أو يتم إخبارك بهذه المعلومات.
ويجب على المنطقة التعليمية المحلية أن توفر لك ،عند الطلب ،قائمة بأنواع وأماكن السجالت التعليمية التي يتم جمعها أو
االحتفاظ بها أو استخدامها من قبل المنطقة التعليمية.
مصاريف البحث واالسترجاع ونسخ السجالت
ال يسمح للمناطق التعليمية المحلية بفرض رسوم على البحث عن المعلومات أو استرجاعها .ولكن يمكن للمنطقة التعليمية
المحلية فرض رسوم ال تزيد على  0.35دوالر أمريكي لكل صفحة من السجل يتم نسخها إذا كان دفع هذه الرسوم ال يؤدي
بالفعل إلى منعك من ممارسة حقك في فحص ومراجعة تلك السجالت.
تسجيل المطلعين على السجالت
ال يسمح للمنطقة التعليمية بتقديم معلومات إال بعد الرجوع إليك ،وذلك ما لم يكن يسمح بغير ذلك وف ًقا لقانون الوالية أو القانون
الفيدرالي .ويجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية المحلية بسجل ببيانات األطراف الذين يسمح لهم باالطالع على السجالت التعليمية
التي يتم جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها (باستثناء اآلباء والموظفين المفوضين في المنطقة التعليمية المحلية) بحيث يشمل
ذلك اسم ذلك الطرف وتاريخ االطالع على السجالت والغرض الذي سمح من أجله لذلك الطرف باستخدام السجالت.
تعديل السجالت بنا ًء على طلب الوالد
إذا ﻛﻧت ﺗرى أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﺟل طﻔﻠك ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﻧﺗﮭك اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟطﻔﻠك ،ﻓﯾﻣﻛﻧك أن ﺗطﻠب
ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﺟل .وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أن ﺗﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﻼل
 15ﯾو ًﻣﺎ دراﺳﯾًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠم اﻟطﻠب .وإذا رﻓﺿت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠطﻠب ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻘوم
ﺑﺈﺧﺑﺎرك ﺑﺎﻟرﻓض وﺑﺣﻘك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه.
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻟطﻠب ،ﻣﻧﺣك ﻓرﺻﺔ ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﺟل طﻔﻠك .وﻟﻛن ھذه ﻻ ﺗﻌد ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع رﺳﻣﯾﺔ وﻻ ﯾﺗم ﻋﻘدھﺎ أﻣﺎم ﻣوظف اﺳﺗﻣﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺑوﻻﯾﺔ إﻟﯾﻧوي ،ﺑل ھﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻠﻲ.
وإذا ﺗﻘرر ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ،أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﻧﺗﮭك ﺣﻘوق اﻟطﻔل ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وإﺧﺑﺎرك ﻛﺗﺎﺑﯾً ﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑذﻟك.
وإذا ﺗﻘرر ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ،أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﯾﺳت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﻧﺗﮭك ﺣﻘوق اﻟطﻔل ،ﻓﯾﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﺧﺑﺎرك ﺑﺣﻘك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن ﺗﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ذﻛر أﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼﻓك ﻣﻊ ﻗرار
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ .وﯾﺟب ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺗﻔﺳﯾر ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺳﺟﻼت طﻔﻠك ﺣﯾث ﯾﻌد ﺟز ًءا ﻣن ﺳﺟﻼت
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طفلك ،وذلك طوال مدة احتفاظ المنطقة التعليمية بالسجل أو بالجزء المختلف عليه .وإذا قامت المنطقة التعليمية بتقديم السجالت
ألي طرف ،فيجب تقديم التفسير معه.
انتقال حقوق الوالد
في سن  ،18يصبح طفلك طالبًا بال ًغا .وتنتقل إليه في ذلك الوقت جميع الحقوق األبوية التي تمت مناقشتها في هذا المستند،
وذلك ما لم يتم إخطار المنطقة التعليمية بغير ذلك .ولكنك سوف يكون لك الحق معه في تلقي جميع اإلخطارات الكتابية المسبقة
المطلوبة ،وسوف تقوم المدرسة بتزويدك أنت وطفلك بهذه اإلخطارات.
وفي عيد ميالد طفلك السابع عشر أو قبل ذلك ،يجب أن يقوم برنامج التعليم الفردي بإدراج إفادة بأنه سوف يتم إخطارك أنت
وطفلك بأن هذه الحقوق سوف تنتقل إليه في عيد ميالده الثامن عشر .وعالوة على ذلك ،فسوف تتلقي في االجتماع نموذج
تنازل عن حقوق اتخاذ القرارات التعليمية.
وقد يقرر طفلك استخدام هذا النموذج لتفويضك أنت أو شخص آخر في تمثيل مصالحه التعليمية عند وصوله سن البلوغ.
ويجب تقديم هذا النموذج للمنطقة التعليمية المحلية.
ويجب أن يتم في نموذج التنازل عن الحقوق تحديد الشخص المعين لتمثيل مصالح الطفل التعليمية وإدراج كل من توقيع طفلك
وتوقيع ذلك الشخص (أو من خالل وسيلة أخرى مثل الوسائل المرئية أو المسموعة التي تالئم إعاقته) .ويمكن لطفلك إلغاء
التنازل عن الحقوق في أي وقت والبدء في اتخاذ قراراته التعليمية بنفسه .ويظل التنازل عن الحقوق ساري المفعول لمدة سنة
واحدة بعد توقيعه ويمكن تجديده سنو ًيا.

تم وضع هذا البيان بحقوق الوالد من قبل وزارة التعليم األمريكية ،مكتب برامج التعليم الخاص ،وتم تعديله من قبل مجلس التعليم بوالية
إلينوي ( )ISBEليكون متواف ًقا مع قواعد والية إلينوي.
تم توقيع قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقات لعام  )IDEA 2004( 2004ليصبح ساري المفعول قانو ًنا مرة ثانية يوم  3ديسمبر
 .2004وتصبح نصوص القانون سارية المفعول بدءًا من  1يوليو  .2005وقد قام مجلس التعليم بوالية إلينوي ( )ISBEبتقديم إخطار
الحماية اإلجرائية الحالي إلعالمك بحقوقك وف ًقا للتغييرات الطارئة على القانون الفيدرالي.
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ملحق
بيان السياسة
البيئة األقل تقييدًا
مجلس التعليم بوالية إلينوي
فبراير 2000
مجلس الوالية لاللتزامات التعليمية
يعتمد ويتبنى مجلس التعليم بوالية إلينوي ( )ISBEهذه السياسة حول البيئة األقل تقيي ًدا ( )LREلضمان تلبيتها لمتطلبات قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات لعام
 )IDEA( 1997واللوائح ذات الصلة  .34 C.F.R. §300.550-330.556وسوف يعمل مجلس التعليم بوالية إلينوي ،كما تتطلبه القوانين الفيدرالية ،على
ضمان أن القواعد واللوائح المعمول بها في والية إلينوي تمثل سياسة مناسبة للهدف المتمثل في توفير بيئة أقل تقيي ًدا ومناسبة للوائح والقواعد ذات الصلة .كما أن
مجلس التعليم بوالية إلينوي سوف يقوم بتوفير القيادة الملموسة والنشطة لضمان تعريف المؤسسات العامة والخاصة ومنشآت توفير الرعاية التي تعمل تحت قيادة
وسلطة مجلس الوالية بنصوص سياسية البيئة األقل تقيي ًدا وممارستها لها.
اإللحاق في البيئة األقل تقييدًا
تتطلب سياسة البيئة األقل تقيي ًدا أنه يجب قدر المستطاع تعليم األطفال ذوي اإلعاقات ما بين عمر  3سنوات إلى  21سنة في المؤسسات العامة أو الخاصة أو
مؤسسات الرعاية الخاصة مع األطفال غير المعاقين ]) .[34 C.F.R. §300.550 (b)(1وسوف يقوم مجلس التعليم بوالية إلينوي بمراقبة البرامج والمؤسسات
التي تقوم بتقديم الخدمات للطالب ذوي اإلعاقات لضمان أن يكون الخيار األول الخاص باإللحاق التعليمي هو البيئة التعليمية العادية ،مع استخدام وسائل المساعدة
والخدمات اإلضافية حسب الحاجة .وال يتم االستعانة بالفصول الخاصة أو المدارس المستقلة أو غير ذلك من أماكن اإللحاق التعليمي التي تخرج الطالب ذوي
اإلعاقات عن بيئة التعليم العادية إال إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بالطالب أن طبيعة أو درجة اإلعاقة تجعل من الصعب الوصول إلى
مرض في بيئة الفصل العادية ،حتى مع استخدام الخدمات وأدوات المساعدة اإلضافية.
مستوى تعليمي
ٍ
التوفر المستمر ألماكن اإللحاق التعليمي البديلة
يجب على كل وكالة عامة أو خاصة مسئولة أن تظهر إلى مجلس التعليم بوالية إلينوي ما يجعله يطمئن إلى التوفر الدائم ألماكن اإللحاق التعليمي البديلة من أجل
تلبية احتياجات الطالب ذوي اإلعاقات وضمان تلقي هؤالء الطالب لخدمة تعليمية خاصة وللخدمات األخرى ذات الصلة والمالئمة الحتياجاتهم .ويجب أن يكون
من مظاهر التوفر الدائم ألماكن اإللحاق التعليمي البديلة تلقي الدروس في الفصول العادية والفصول الخاصة والمدارس الخاصة وتلقي الدروس في المنزل وفي
المستشفيات والمؤسسات ،ويجب في نفس الوقت تقديم الخدمات اإلضافية .ويجب على فريق برنامج التعليم الفردي بناء قراره الذي يحدد مكان اإللحاق التعليمي
على االحتياجات الخاصة لكل طالب يعاني من اإلعاقة .ويجب أن يقوم الفريق أوالً بتحديد كيفية ،أو ما إذا كان يمكن ،تلبية االحتياجات الفردية للطالب في فصول
التعليم العادية مع االستعانة بوسائل المساعدة والدعم الفردية .ويجب على الفريق عند تحديد خيار أكثر تقيي ًدا تبرير ذلك بما يتفق مع نصوص سياسية البيئة األقل
تقيي ًدا واحتياجات الطالب.
أماكن اإللحاق التعليمي
يجب على كل وكالة عامة أو خاصة مناسبة تقوم بتحديد أماكن اإللحاق التعليمي للطالب ذوي اإلعاقات أن تظهر لمجلس التعليم بوالية إلينوي ما يجعله يطمئن إلى:

 .1أن تحديد أماكن اإللحاق التعليمي قد اعتمد على االحتياجات المحددة لكل طالب يعاني من اإلعاقة كما هو مسجل في وثائق برنامج التعليم الفردي لكل
طالب ،وأن ذلك لم يتم إال بعد تحديد األهداف والغايات/األسس.
 .2أن القرارات المتعلقة بتحديد مكان اإللحاق التعليمي للطالب ذوي اإلعاقات قد تم اتخاذها من قبل مجموعة من األشخاص منهم اآلباء وغيرهم من
األشخاص الذين هم على دراية بحالة الطفل ،والذين سوف يقومون بمراجعة وتقييم البيانات ذات الصلة والنظر في خيارات تحديد مكان التعليم المناسب
لالحتياجات المحددة لكل طالب.
 .3أن القرارات الخاصة بتحديد مكان اإللحاق التعليمي تتفق مع نصوص سياسة البيئة األقل تقيي ًدا والمشار إليها في القوانين والقواعد واللوائح الفيدرالية
وتلك الخاصة بالوالية.
 .4أن تحديد أماكن اإللحاق التعليمي للطالب ذوي اإلعاقات يتم عمله مرة على األقل كل سنة.
 .5أن أماكن اإللحاق التعليمي قريبة قدر اإلمكان من منزل الطالب .أن االعتبار األول يكون للمدرسة التي سينتظم بها الطالب إن لم يكن معا ًقا ،وال يتم
النظر في الخيارات األخرى إال إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي أن احتياجات الطالب تتطلب مكا ًنا مختل ًفا لضمان تقديم خدمة تعليمية عامة مناسبة
ومجانية في بيئة هي األقل تقيي ًدا.
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 .6أن وجود الطالب المعاق في بيئة التعليم العادية بشكل متواصل يعد أمرً ا غير مناسب ،نظرً ا ألن وجود الطالب ،بالرغم من توفير وسائل المساعدة
والخدمات اإلضافية ،يؤثر بشكل كلي أو جزئي سلبًا على العملية التعليمية في البيئة العادية ويعوق بشكل كبير تلقي الطالب اآلخرين للخدمات التعليمية.
 .7أنه ال يتم نقل الطالب ذوي اإلعاقات من مكان تعليمي عادي مناسب لعمرهم لمجرد احتمال ضرورة إيجاد تعديالت أو خدمات أو وسائل دعم في مقرر
التعليم العام أو ألسباب إدارية.
 .8أنه يتم دمج األطفال ذوي اإلعاقات في مقرر التعليم العام ،وذلك قدر المستطاع .ويجب على برنامج التعليم الفردي إدراج بيان يتعرض لتأثير إعاقة
الطفل على سيره الدراسي وقدرته على االندماج في مقرر التعليم العام.
 .9أن يفيد برنامج التعليم الفردي لكل طالب بما إذا كان الطالب سوف يشارك في تقييمات المنطقة التعليمية المحلية و/أو الوالية ،وإذا كان األمر كذلك ،فهل
سيكون ذلك بشكل كلي أم بشكل جزئي ،وما إذا كان من المناسب أو الضروري عمل أية تعديالت أو ترتيبات خاصة .وإذا ما تم استبعاد الطالب المعاق
من هذه التقييمات ،فيجب على فريق برنامج التعليم الفردي أن يذكر تقنيات التقييم البديلة التي سوف تتم االستعانة بها والكيفية التي سيتم بها دمج
الدرجات ورفع تقرير بها (.)34 C.F.R. §300.138-300.139
البيئات غير األكاديمية
تنطبق سياسة البيئة األقل تقيي ًدا أيضًا على الخدمات غير األكاديمية واألنشطة التي ال تتعلق بالمقرر التعليمي .فيجب على المناطق التعليمية وغيرها من الوكاالت
التي تخدم الطالب ذوي اإلعاقات أن تعمل على توفير فرص مكافئة لهؤالء الطالب للمشاركة في هذه األنشطة ( .)34 C.F.R. §300.553وعند قيام منطقة
تعليمية أو وكالة خاصة مناسبة بتقديم أو ترتيب خدمات/أنشطة غير أكاديمية وال تتعلق بالمقرر التعليمي لطالب يعاني من اإلعاقة ،فيجب على فريق برنامج التعليم
الفردي تحديد وسائل المساعدة والخدمات اإلضافية المطلوبة والالزمة للمشاركة .ومن األمثلة على األنشطة/الخدمات غير األكاديمية والتي ال تتعلق بالمقرر
التعليمي ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الوجبات وفترات الراحة وخدمات االستشارة واأللعاب الرياضية ووسائل النقل والخدمات الصحية وأنشطة االستجمام
ومجموعات االهتمامات الخاصة واإلحالة إلى وكاالت تقديم المساعدة لألفراد ذوي اإلعاقات وتوفير فرص العمل للطالب بما في ذلك العمل في وكالة عامة
والمساعدة في العثور على فرص العمل الخارجية المتاحة ]).[34 C.F.R. §300.306(b
األطفال في المنشآت العامة وغير العامة أو الخاصة
لضمان تعليم الطالب ذوي اإلعاقات وف ًقا لسياسة البيئة األقل تقيي ًدا وتلقي هؤالء الطالب لخدمة تعليمية عامة مناسبة ومجانية ،سوف يقوم مجلس التعليم بوالية
إلينوي بإبرام اتفاقات مع المؤسسات العامة والخاصة المناسبة والوكاالت ذات الصلة التابعة للوالية ،وذلك حسب الضرورة.
التدريب والمساعدة الفنية
سوف يعمل مجلس التعليم بوالية إلينوي على ضمان جعل المدرسين والمديرين في الوكاالت الخاصة والذين يتعاملون مع الطالب ذوي اإلعاقات على وعي تام
بمسئولياتهم تجاه تنفيذ متطلبات سياسة البيئة األقل تقيي ًدا .وسوف يقوم مجلس التعليم بوالية إلينوي بتوفير ما يلزم من التدريب والمساعدة الفنية للمساعدة في هذه
الجهود.
أنشطة المراقبة
سوف يقوم مجلس التعليم بوالية إلينوي بمراقبة الوكاالت العامة لضمان تنفيذ متطلبات سياسة البيئة األقل تقيي ًدا .فإذا ما اكتشف مجلس التعليم بوالية إلينوي دليالً
على حاالت لتحديد أماكن اإللحاق التعليمي ال تتفق مع سياسة البيئة األقل تقيي ًدا ،فيقوم المختصون في المجلس بمراجعة وثائق وتبريرات الوكالة العامة ومساعدة
الوكالة على تخطيط وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية الزمة.
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