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الوالدْين على عاتقهم عند تربية طفل.  خدمات التعليم الخاص، قد تكون تلك الخدمات يُعد التعليم واحًدا من أهم المسئوليات التي يحملها 
كخيَاٍر للوالدْين عندما يُعاني أطفالهم من صعوبات التعلم نتيجة اإلصابة بإعاقة.     21إلى    3متاحة للطالب الذين تتراوح أعمارهم من 

ا، عندئٍذ يُمكنك التواصل مع العاملين في المدرسة لتحديد الطرق والوسائل الممكنة إذا رأيت طفلك يُعاني أكاديميًا، اجتماعيًا أو انفعاليً 
 لمساعدة طفلك.  ليس كل الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم مؤهلين للحصول على خدمات التعليم الخاص. 

   

بحقوقك كوالٍد لطفٍل ذي إعاقة في داكوتا الجنوبيَّة. من  إن الهدف من تلك الوثيقة هو إمدادك بالمعلومات المهمة األساسيَّة فيما يتعلَّق 
ن  فضلك قم بمراجعتها بحرص. إذا كان لدْيك أي أسئلٍة أو تحتاج إلى الُمساعدة في فهم قواعد الوالية للتعليم الخاص، قم باالتصال بأيٍ م

 و المكلَّف بأداء االعمال.المنظمات الُمدرجة في نهاية الوثيقة، مشرف المنطقة التعليمية المحلي للمدرسة أ

 

( هو قانون فيدرالي يُلزم المدارس بتقديم خدمات التعليم الخاص وتحديد IDEAقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )
م الخاص.   اإلجراءات التي ينبغي على المدارس اتباعها.  كما يشتمل قانون الوالية على المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات لطالب التعلي

، سيُعد هذا الُكتي ِّب (IDEAإذا كنت والد طفٍل من ذوي االحتياجات الخاصة وتخضع لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )
 بمثابة إشعاٍر للضمانات اإلجرائية وسيشرح المبادئ والمتطلبات ذات الصلة بالتعليم الخاص الذي ستحصل علْيه.    

 

 ** ستجد الكلمات المكتوبة في تلك الوثيقة بالخط األسود العريض في االختصارات والتعريفات المذكورة بالصفحة األخيرة. 

 

 

 

 

 

 وسائل التواصل مع مدرستك للتعليم الخاص 

 

 

 

 

 Sioux Falls School District من فضلك أضف المعلومات التالية في هذا المربع. المنطقة التعليمية:

 

   Dr. Kristy Feden, Senior Director of Special Servicesالتعليمية:التواصل مع المنطقة 
 

 7956-367-605رقم الهاتف:

 

  kristy.feden@k12.sd.us البريد اإللكتروني:

mailto:kristy.feden@k12.sd.us
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 اللغة األم 
 300.29 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

 
استخدامها مع فرٍد ذي  اللغة األم، عند (أ( 

كفاءة محدودة في اللغة اإلنجليزية، فإن ذلك 

 يعني ما يلي: 

 
أن هذا الفرد يستخدم اللغة بشكٍل طبيعي، 

 معلومات عامة 

توضح تلك الوثيقة حقوق الوالدين، إذا كان لدْيك طفل من ذوي االحتياجات الخاصة وقد وردت تلك الحقوق في التعليم الخاص بداكوتا 

. كما تم إدراج اقتباساٍت محددة للقواعد اإلدارية حسب االقتضاء.    24:05المادة  ,  (ARSD)  الجنوبية القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبيَّة

( الخاصة  االحتياجات  األفراد ذوي  تعليم  قانون  بموجب  اإلجرائية  الضمانات  إدراج  تم  اقتباساتٍ IDEAمنذ  مت  قُد ِّ محددة (،  تنظيمية   

من خالل تلك الوثيقة    (300( الجزء  CFRقانون اللوائح الفيدرالية )  34للجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  ) 

 كنقطٍة مرجعيٍة إضافية.   

بقانون   الخاصة  البنود  الخاص  التعليم  ملخص  م  ذوي  سيُقد ِّ األفراد  تعليم  قانون  من  ب  الجزء  إلى  باإلضافة  الجنوبية  داكوتا  والية 

( الخاصة  )  34االحتياجات  الفيدرالية  اللوائح  الجزء  CFRقانون  التشريعية 300(  البنود  انظر  فضلك  من  الفيدرالي.   القانون   ،)

 والتنظيمية الُموضَّحة بصيغٍة لغويٍة محددة.

 

 

 

 

 إمكانية الحصول على إشعار الضمانات اإلجرائيَّة 

 ARSD( 24:05:30:06.01(أ( و )ب(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية )300.504 )CFR(قانون اللوائح الفيدرالية  34

 

األقل مرةٍ واحدةٍ في السنة البد أن يحصل والد أي طفٍل من ذوي االحتياجات الخاصة على نسخٍة من إشعار الضمانات اإلجرائية، على  

 الدراسية.  كما البد أن تُقدَّم نسخة إليك: 

 بناًء على تقديم إحالٍة مبدئيٍة أو طلٍب للحصول على تقييٍم لطفلك؛   .1

 بناًء على طلبك؛   .2

 وعند ضبط طفلك على النحو الذي سيغير وضع طفلك؛   .3

( في  Due Processلإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها ) وبعد تقديم أول شكوى للوالية أو شكوى لعقد جلسة االستماع   .4

 السنة الدراسية.  

 كما ستُنشر نسخة من إشعار الضمانات اإلجرائية على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية.

 موافقة الوالدْين 

 ،ARSD( 24:05:25:02.01(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.9 )CFRقانون اللوائح الفيدرالية ) 34

24:05:25:02.02 

"الموافقة" تعني استالمك كل المعلومات الضرورية التي ستساعدك على فهم النشاط الذي  

تم وصفه، وموافقتك كتابيًا على استكمال النشاط. وبذلك، تكون قد منحتنا اإلذن. يجب أن  

تُقدَّم المعلومات بلغتك األم أو من خالل وسيلة تواصل مشتركة.  قد يتطلب األمر مشاركة 

الخا سيتم  السجالت  عندئٍذ  ما,  نشاٍط  لممارسة  موافقتك  على  الحصول  بعد  بطفلك  صة 

إبالغك بشأن السجالت التي ستتم مشاركتها ومن سيطَّلع علْيها. موافقتك ما هي إال موافقة 

http://sdlegislature.gov/Rules/DisplayRule.aspx?Rule=24:05
/https:/sites.ed.gov/idea
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أو، إذا كان هذا الفرد طفالً، فإن اللغة  

تُستخدم بشكٍل طبيعي بواسطة والدْيه، 

باستثناء ما هو منصوص علْيه في الفقرة (أ(  

 ( من هذا القسم. 2(
 

التصال المباشر مع طفٍل (بما يتضمَّن عند ا

تقييم الطفل(، سيستخدم اللغة بشكٍل طبيعي 

 في المنزل أو في بيئة التعلُّم.

 

(ب( أما فيما يتعلق بالشخص الذي يعاني 

من الصمم أو العمى، أو شخٍص ليس لدْيه  

القدرة على استخدام لغٍة مكتوبة، فإن لغة  

(على  التواصل التي ستُستخدم عادةً ستكون 

سبيل المثال لغة اإلشارة، وطريقة برايل، أو  

 التواصل الشفهي(.  
 

 تعريف الوالد  
 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  300.30

(ARSD) 24:05:13:04 

 

هو والد الطفل البيولوجي أو والده   .1

 بالتبن ِّي؛ 

هو والد الطفل بالتبن ِّي والمسئول عن  .2

رعايته ما لم يكن مقيدًا بقانون الوالية، 

 اللوائح أو العقد؛ 

ل  .3 هو وصي يُعيَّن من المحكمة وُمخوَّ

له التصرف كوالد الطفل, أو يُمكنه  

 اتخاذ قراراٍت تعليميٍة للطفل؛   

هو فرد يلعب دْور األب في حالة   .4

لده غياب والد الطفل البيولوجي أو وا

ن الجد، زوجة   بالتبن ِّي (بما يتضمَّ

األب/زوج األم، أو أي أقارب آخرين( 

ويعيش معه الطفل، أو هو الفرد  

 المسئول قانونيًا عن رعاية الطفل.  

هو ولي أمر بديل تم تعيينه وفقًا لقواعد  .5

 التعليم الخاص؛ أو

هو شخص أو أشخاص محددين تعينهم  .6

المحكمة كي يقوم/يقوموا بدور ولي  

األمر من أجل اتخاذ قراراٍت تعليميٍة 

 نيابةً عن الطفل.

 

إذا كنت أنت الوالد البيولوجي للطفل أو  

والده بالتبن ِّي، فمن المفترض أنك ولي أمره 

 إال إذا لم يكن لديك السلطة القانونية 

 

 التخاذ قراراٍت تعليميٍة نيابةً عن الطفل.  

 ال يُمكن أن تلعب الوالية دور ولي األمر إذا

 تطوعية ويُمكن أن تُلغى في أي وقت. 

تي إذا قمت بإلغاء موافقتك، فسينطبق ذلك على األنشطة المستقبلية وليست األنشطة ال

تمت بالفعل ممارستها.  إذا قمت بإلغاء موافقتك المكتوبة بشأن تلق ِّي طفلك للتعليم الخاص  

والخدمات ذات الصلة بعد البدء في تلق ِّيها، لن يتعيَّن على المنطقة التعليمية حذف أي  

معلومات من السجالت التعليمية الخاصة بالطفل بشأن التعليم الخاص والخدمات ذات  

حصل عليها الطفل قبل إلغاء موافقتك.  بعد أن تقدم إلغاًء مكتوبًا )إلغاء(  الصلة التي

لموافقتك، البد أن تعطيك المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابيًا مسبقًا وبذلك يُمكنك وقف تعليم 

 فلك الخاص والخدمات ذات الصلة.   ط

 

  الموافقة على التقييم المبدئي 

قانون اللوائح الفيدرالية   34)أ(؛ 300.300 (CFRقانون اللوائح الفيدرالية ) 34

(CFR) 300.45( القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية ;ARSD) 24:05:25:02.01  ;

 24:05:15:06 (ARSDالقواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية )

يجب أن تقدم إلْيك منطقتك التعليمية إشعاًرا مكتوبًا وتحصل على موافقتك قبل البدء في  

إجراء التقييم المبدئي لتحديد ما إذا كان طفلك مؤهالً بموجب الجزء ب من قانون تعليم 

 ليم الخاص والخدمات ذات الصلة.   األفراد ذوي االحتياجات الخاصة لتلق ِّي التع

يجب أن تبذل منطقتك التعليمية جهوًدا معقولة كي تحصل على موافقتك  المبنية  .1

 التقييم المبدئي.    على المعرفة فيما يتعلق بإجراء

كما أن موافقتك على إجراء التقييم المبدئي ال تعني أنك وافقت على أن يتلقَّى   .2

 طفلك التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 

إذا كان طفلك مسجالً أو يحاول التسجيل في مدرسٍة عامة وأنت ترفض الموافقة   .3

الحصول على موافقتك بشأن على إجراء تقييٍم مبدئي أو ال تستجيب لطلب 

إجراء التقييم المبدئي، فقد تلجأ المنطقة التعليمية، ولكنها ليست مضطرة للقيام  

بذلك، إلى استخدام إجراءات حل النزاع بموجب قانون تعليم األفراد ذوي  

( )على سبيل المثال: الوساطة، وشكوى بموجب IDEAاالحتياجات الخاصة )

للحصول على موافقتك على إجراء التقييم المبدئي  اإلجراءات القانونية( وذلك 

 لطفلك.   

إذا لم تطلب منطقتك التعليمية تقييًما من خالل إجراءات حل النزاع بموجب  .4

( )على سبيل المثال:  IDEAقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

ا الوساطة، وشكوى بموجب اإلجراءات القانونية(، فإن ذلك ال يُعد انتهاكً 

لاللتزامات التي تتعلق بضرورة إيجاد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لتحديد  

ف عليهم وتقييمهم وتحديد المتطلبات ذات الصلة بموافقة الوالدْين،   مكانهم، التعرُّ

 التقييم وإعادة التقييم.
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 كان الطفل تحت وصايتها.

 

 تعريف وصاية الوالية

 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34
; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  300.45

(ARSD) 24:05:13:01 

 

، كما هو منصوص وصاية الواليةتعني 

عليها في قانون تعليم األفراد ذوي  

، أن يكون (IDEAاالحتياجات الخاصة (

 الطفل:  

 

 لتبني؛طفل با .1

يعتبر تحت وصاية الوالية طبقًا لقانون  .2

 الوالية؛ أو  

يتلقى الرعاية في هيئٍة عامة لرعاية   .3

 الطفل.  

 باستثناء: 

ال يخضع الطفل لوصاية الوالية إذا كان 

طفالً بالتبني لوالٍد بالتنبي تتوافر فيه صفات  

 الوالد.  

 

 تعريف ولي األمر البديل 

 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34
; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  300.519

(ARSD) 24:05:30:15 

 

ستضع كل منطقٍة تعليميٍة اإلجراءات  

الالزمة الختيار ولي أمٍر بديل للتأكد من 

حصول الطفل على حقوقه إذا لم يكن لديه 

§  والدْين، على النحو المحدد في  

، ولن تتمكن المنطقة  24:05:13:04

التعليمية، بعد بذل جهٍد معقوٍل، من تحديد 

مكان الوالد أو إذا كان الطفل تحت وصاية  

الية أو مشردًا كما هو منصوٌص عليه الو

( من قانون ماكيني فينتو 6(725في القسم 

  1لمساعدة المشردين، بصيغته المعدلة في 
إن الطريقة التي تتبعها  .2009يناير، 

المنطقة التعليمية لتحديد ما إذا كان الطفل  

في حاجٍة إلى ولي أمٍر بديٍل أم ال يجب أن  

ن ما يلي:  تتضمَّ

 
هوية موظفي المنطقة التعليمية ( تحديد 1(

المسئولين عن إحالة الطالب الُمحتاجين إلى 

 ولي أمٍر بديل؛

المنطقة التعليمية إذا كان الطفل تحت وصاية الوالية وال يقيم مع والده/والدته، لن تحتاج 

للحصول على موافقة من الوالدْين إلجراء التقييم المبدئي لتحديد ما إذا كان الطفل يعد  

 ة أم ال في حالة: من ذوي االحتياجات الخاص

ليس بإمكان المنطقة التعليمية التعرف على أماكن تواجد الوالدْين بعد بذل  .1

 مجهوداٍت معقولٍة للقيام بذلك؛ 

 والدْين طبقًا لقانون الوالية؛ أو كما تتضح حقوق ال .2

ن الموافقة على   .3 كما حدد القاضي حقهم في اتخاذ قراراٍت تعليمية، بما يتضمَّ

إجراء تقييٍم مبدئي، للفرد وليس أحد الوالدْين، وللفرد الذي حصلت المنطقة 

 التعليمية على الموافقة منه.

 

 الموافقة على الخدمات 

 )ب(300.300 (CFRقانون اللوائح الفيدرالية ) 34

م منطقتك التعليمية التعليم الخاص لطفلك للمرة األولى،   البد أن تحصل على  قبل أن تقد ِّ

 إذنك وموافقتك. 

وينبغي على المنطقة التعليمية أن تبذل جهوًدا معقولة كي تحصل على   .1

م لطفلك التعليم الخاص والخدمات  موافقتك المبنية على المعرفة قبل ان تُقد ِّ

 الصلة للمرة األولى. ذات 

إذا لم تستجب لطلب الحصول على الموافقة ليتلقَّى طفلك التعليم الخاص  .2

والخدمات ذات الصلة للمرةِّ األولى، أو في حالة رفضك تقديم تلك الموافقة،  

أو إذا كانت لدْيك الرغبة في إلغاء موافقتك المكتوبة الحقًا، قد ال تستخدم 

النزاع بموجب قانون تعليم األفراد ذوي  منطقتك التعليمية إجراءات حل 

( )على سبيل المثال: الوساطة، والشكوى IDEAاالحتياجات الخاصة )

بموجب اإلجرءات القانونية( كي نتغلب على رفضك تقديم الموافقة ليحصل  

 طفلك على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 

الحصول على موافقة منك كي إذا رفضت تقديم  الموافقة، ولم تستجب لطلب  .3

يتلقَّى طفلك التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة، أو قمت الحقًا بإلغاء 

موافقتك المكتوبة، وتوقفت المنطقة التعليمية عن تقديم التعليم الخاص 

 والخدمات ذات الصلة لطفلك، ال تعد منطقتك التعليمية بذلك:

a. مناسب ومجاني  قد انتهكت حق طفلك في الحصول على تعليم عام

(FAPE ألنها لم تنجح في توفير تلك الخدمات لطفلك؛ و ) 

b. ( لن تحتاج إلى تقديم برنامج التعليم الفرديIEP  أو تطوير خطة )

 التعليم الفردي لطفلك من أجل تلق ِّي التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 
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( البند الخاص بالتدريب أثناء العمل على 2(

المعايير المنصوص عليها في هذا القسم 

لتحديد إذا كان الطفل في حاجٍة إلى ولي أمٍر  

 بديٍل أم ال؛ و

  

( تأسيس نظام إحالة داخل المنطقة  3(

 التعليمية من أجل تعيين ولي أمٍر بديل. 

 

اص والخدمات ذات  إذا قمت بإلغاء موافقتك المكتوبة بعد حصول طفلك على التعليم الخ

إشعار كتابي الصلة، عندئٍذ ستقدم لك المنطقة التعليمية إشعاًرا مكتوبًا مسبقًا، تحت عنوان 

 د إرسال اإلشعار المكتوب مسبقًا., وسيتحتَّم علْيها وقف الخدمات الُمقدَّمة لطفلك بعمسبق

 

 

 

  التقييمات الموافقة على إعادة 

 24:05:25:06.01 (ARSD))ج( و )د(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.300 (CFRقانون اللوائح الفيدرالية ) 34

كما ينبغي أن تحصل منطقتك التعليمية على موافقتك قبل القيام بإعادة تقييم طفلك، إال إذا تمكنت منطقتك التعليمية من توضيح وتوثيق 

 أنها:

 اتخذت إجراءاٍت معقولٍة للحصول على موافقٍة منك للقيام بإعادة تقييم طفلك؛ و .1

 أنت لم تستجب.  .2

عند إجراء التقييمات المبدئية، ال تنتهك منطقتك التعليمية اإلجراءات المتعلقة بإيجاد الطفل وااللتزامات األخرى بموجب الجزء ب من 

 ، إذا لم تسعى إلى القيام بإعادة تقييم طفلك عندما ترفض أنت الموافقة. (IDEA)قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

يجب أن تحافظ منطقتك التعليمية على السجالت التي حصلت عليها بعد بذل جهوٍد معقولٍة لتحصل على موافقتك من أجل إجراء تقييماٍت  

إلجراء إعادة التقييم، ولتحديد مكان والدي األطفال الذين يُعدون  مبدئية، ولتقديم التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للمرةِّ األولى، 

ن التوثيق سجالً يحتوي على المحاوالت المبذولة من جهة   تحت وصاية الوالية من أجل إجراء التقييمات المبدئية.  كما يجب أن يتضمَّ

 المنطقة التعليمية في المجاالت التالية:

لة للمكالمات الهاتفية  .1  التي أُجريت وكل محاوالت االتصال هاتفيًا ونتائج تلك المكالمات؛ سجالت ُمفصَّ

 نسخ من المراسالت التي أُرسلت وأي ردوٍد تم تلق ِّيها؛ و .2

لة للزيارات المنزلية أو مكان التوظيف ونتائج تلك الزيارات. .3  سجالت ُمفصَّ
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 المتطلبات األخرى للحصول على الموافقة

 24:05:25:02.03 (ARSD))د(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.300 (CFRالفيدرالية )قانون اللوائح   34

 ال يتطلب األمر الحصول على موافقتك قبل قيام منطقتك التعليمية بما يلي:

 مراجعة البيانات الموجودة كجزٍء من اإلجراء الخاص بتقييم طفلك أو إعادة تقييمه؛ أو  .1

آخر لطفلك تم إجراؤه على جميع األطفال ما لم يتم طلب الموافقة من جميع أولياء أمور األطفال، قبل  إجراء اختبار أو تقييم  .2

 االختبار أو التقييم. 

يجوز لمنطقتك التعليمية عدم تنفيذ رفضك الموافقة على التقييم أو الخدمات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

(IDEA لمنعك أنت أو ) طفلك من الحصول على أية خدمة أو فائدة أو نشاط، باستثناء ما هو منصوٌص عليه بموجب الجزء ب من

 (. IDEAقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 إذا قمت بتسجيل طفلك في مدرسة خاصة على نفقتك 

تقييم المبدئي لطفلك أو إعادة التقييم له، أو إذا عجزت عن  الخاصة أو إذا اتبعت نظام التعليم المنزلي، ولم تقدم موافقتك على إجراء ال

الرد على طلب تقديم موافقتك، فيجوز عندئذ للمنطقة التعليمية عدم استخدام إجراءات حل النزاع بموجب قانون تعليم األفراد ذوي 

ت القانونية الواجب اتخاذها( للتغلب ( )على سبيل المثال:  الوساطة، وجلسة االستماع بموجب اإلجراءاIDEAاالحتياجات الخاصة )

على عدم الحصول على موافقتك.  في ظل تلك الظروف، غير مطلوب من المنطقة التعليمية أن تعتبر طفلك مؤهالً للحصول على 

ويتلقون التعليم الخدمات بصورةٍ عادلٍة )الخدمات المتاحة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة والذين تم اختيارهم من قِّبَل أولياء أمورهم 

 في المدارس الخاصة، بناًء على قانون داكوتا الجنوبية وال تتضمن الخدمات العادلة الطالب الذين يتلقون تعليًما منزليًا(. 

 

  إشعار كتابي مسبق 

يدرالية قانون اللوائح الف 34؛ 300.505 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية   300.503; 34 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

(CFR) 300.304 القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية ;(ARSD) 24:05:30:04 

بعد مرور ما ال يقل عن خمسة أيام تقويمية قبل أن توصي أو ترفض بدء أو تغيير تعريف الطفل، تقييمه، وضعه التعليمي، أو ما يتعلق 

م إلْيك المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابيًا مسبقًا.  يُمكنك التنازل عن  ، يجب أن (FAPE)بحصوله على تعليم عام مناسب ومجاني  تقد ِّ

 اإلشعار المكتوب مسبقًا إذا أردت أن يدخل التغيير حيز التنفيذ قبل مرور الخمس أيام المطلوبة لإلشعار.

 يجب في اإلشعار الكتابي أن: 

 ترفض القيام به؛ يتم وصف اإلجراء الذي تعتزم المنطقة التعليمية اتخاذه أو  .1

 توضيح السبب الذي يجعل المنطقة التعليمية عازمة على اتخاذ اإلجراء أو ترفض القيام به؛  .2

يصف كل إجراء تقييمي أو تقدير أو سجل أو تقرير استخدمته المنطقة التعليمية في اتخاذ قرار بشأن عزمها على اتخاذ   .3

 اإلجراء أو رفضه؛ 
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من قانون تعليم األفراد   “الجزء ب”حماية بموجب أحكام الضمانات اإلجرائية الواردة في يشتمل على بيان يضمن لك التمتع بال .4

 ؛ (IDEA)ذوي االحتياجات الخاصة 

يُخبرك بكيفية الحصول على وصف للضمانات اإلجرائية إذا لم يكن اإلجراء الذي تعتزم المنطقة التعليمية اتخاذه أو ترفض   .5

 القيام به إحالة أولية للتقييم؛

من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة   “الجزء ب ”ضمن مصادر يمكنك االتصال بها لمساعدتك في فهم يت .6

(IDEA)؛ 

( الخاص بطفلك واألسباب التي دعت  IEPيوضح بالتفصيل الخيارات األخرى التي درسها فريق البرنامج التربوي الفردي ) .7

 إلى رفض هذه الخيارات؛  

 خرى التي جعلت المنطقة التعليمية تعتزم اتخاذ اإلجراء أو ترفضه؛ و تقديم وصف للعوامل األ .8

 إذا كانت منطقتك التعليمية تعتزم إجراء تقييًما، قم بتوضيح أي إجراءاٍت تقييمٍة تخطط منطقتك التعليمية للقيام بها.   .9

 يجب أن يكون اإلشعار:

 مكتوبًا بلغٍة سهلٍة مفهومة؛ و .1

 خالل نمط التواصل اآلخر الذي تستخدمه، ما لم يكن القيام بذلك ممكنًا. متوفًرا بلغتك األصلية أو من .2

 تضمن أن:  إذا لم تكن لغتك األصلية أو نمط التواصل اآلخر لغة يمكن التعبير عنها بالكتابة، فيجب على المنطقة التعليمية أن

 اآلخر؛  تتم ترجمة اإلشعار شفهيًا أو بوسائٍل أخرى إلى لغتك األصلية أو نمط التواصل .1

 تفهم محتوى اإلشعار؛ و  .2

 . 2و   1يكون هناك توثيق كتابي على أنه تم استيفاء الشرطين رقم  .3

قد ترغب في تسلُّم إشعارات كتابية مسبقة، إشعارات الضمانات اإلجرائية واإلشعارات ذات الصلة بالشكوى الخاصة بجلسة االستماع  

خالل البريد اإللكتروني )إيميل(، إذا أُتيح ذلك. وستتأكد منطقتك التعليمية من رغبتك بموجب اإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها من 

 في تسلُّم إشعارات من خالل البريد اإللكتروني. 

 

 ( IEEالتقييم التعليمي الُمستقل ) 

 24:05:30:03 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.502 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

الُمقدَّم من المنطقة  ( على نفقة الدولة، في حالة رفضك التقييم IEEلدى طفلك الحق في الحصول على التقييم التعليمي الُمستقل )

 التعليمية.

 يفه من قِّبَل المنطقة التعليمية.ن مؤهل ولم يتم توظ (" أي تقييم قام بإجرائه ممتحIEEيُقصد بمصطلح "التقييم التعليمي المستقل )
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فلك دون  يُقصد بمصطلح "النفقة العامة" أن المنطقة التعليمية إما أن تدفع التكلفة الكاملة إلجراء التقييم أو تضمن أن يتم إجراء ا لتقييم لط

 (.  IDEAاجات الخاصة )دفع أي نفقات بما يتوافق مع بنود الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتي

، مع توضيح سبب رفضك تقييم المدرسة للمنطقة التعليمية. ومن الجدير  (IEEإذا كنت ترغب في إجراء التقييم التعليمي المستقل )

 مضطًرا لشرح وتوضيح سبب رفضك.   بالذكر أنك لست

 عن كيفية الحصول عليه، وما هي معايير المنطقة ، ستمدك المنطقة التعليمية بمعلوماتٍ (IEEعند طلبك إجراء تقييم تعليمي مستقل )

 (.IEEsالتعليمية القابلة للتطبيق فيما يتعلق التقييمات التعليمية المستقلة )

( على نفقة الدولة، فالبد أن تتشابه معايير المنطقة التعليمية ذات الصلة بالتقييم، بما يتضمن مكان IEEإذا تم إجراء تقييم تعليمي مبدئي )

التقييم ومؤهالت الممتحن، مع المعايير الُمستخدمة من قِّبَل المنطقة التعليمية عند إجراء تقييم مبدئي. باستثناء المعايير المذكورة  إجراء

 (. IEEأعاله، ال تحتاج المنطقة التعليمية إلى فرض ظروف وأطر زمنية إضافية من أجل الحصول على تعلييم تقييمي مبدئي )

( على نفقة الدولة أو تقدم شكوى لعقد جلسة استماع بشأن اإلجراءات  IEEالتعليمية التقييم التعليمي المبدئي ) وإما أن تمنح المنطقة

( الذي تقدمت IEEالقانونية الواجب اتخاذها لتوضح أن التقييم الخاص بالمنطقة التعليمية كان مناسبًا أو أن التقييم التعليمي المبدئي )

 ايير الخاصة بالمنطقة التعليمية. تفق مع المعبطلبه أو الحصول علْيه ال ي

وفي حال قدمت المنطقة التعليمية شكوى من أجل عقد جلسة استماع بشأن اإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها وإذا أصدر مسئول  

الحصول على التقييم التعليمي المبدئي جلسة االستماع قراًرا نهائيًا يفيد بأن التقييم الخاص بالمنطقة التعليمية كان مناسبًا، عندئٍذ يحق لك 

(IEE) .ولكن ليس على نفقة الدولة ، 

 (. IEEفي كل مرةٍ تقم فيها المنطقة التعليمية بإجراء تقييم لطفلك، يحق لك الحصول على تقييم تعليمي مبدئي واحد )

ليمية في الحصول عليه على نفقتك ( على نفقة الدولة أو ساعدتك المنطقة التعIEEف حالة حصولك على تقييم تعليمي مبدئي )

( أو أي تقييماٍت أخرى بما يتفق مع IEEالشخصية، فالبد أن يضع فريق برنامج التعليم الفردي في االعتبار أي تقييم تعليمي مبدئي )

عام مناسب ومجاني ( عند اتخاذ أي قرار بشأن حصول طفلك على تعليم IEEsمعايير المنطقة التعليمية للتقييمات التعليمية المبدئية )

(FAPE  .) 

( من جانب أي طرف كدليٍل على عقد جلسة استماع بشأن اإلجراءات القانونية IEEقد تُقدَّم نتائج إجراء التقييم التعليمي المبدئي )

 ب اتخاذها فيما يتعلق بوضع طفلك.الواج

جلسة االستماع التي ُعقدت بناًء على شكوى مقدَّمة التخاذ ( كجزٍء من IEEإذا طلب مسئول جلسة االستماع إجراء تقييم تعليمي مبدئي )

 اإلجراءات القانونية، فالبد أن يتم التقييم على نفقة الدولة. 
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 السجالت التعليمية 

 السجالت التعليمية 

34 CFR 300.611 ,)قانون اللوائح   34(ب

  20.; السلطة: 99( الجزء CFRالفيدرالية (

U.S.C. 1232g(a)(4 )) 

 

قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية  

)FERPA ) 

 

قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية  

)FERPA  هو قانون فيدرالي يمنح الوالدْين )

حق الحصول على سجالت أطفالهم التعليمية،  

الحق في تعديل تلك السجالت والحق في 

السيطرة على الكشف عن معلومات تحديد 

الهوية الشخصية من السجالت التعليمية. عندما 

عاًما أو يلتحق بمؤسسٍة للتعليم   18يبلغ الطال 

بعد الثانوي في أي سن، تنتقل الحقوق من 

الوالدْين إلى الطالب ("الطالب المؤهَّل"( 

بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة  

  (.FERPAوالخصوصية (

 

ف تلك السجالت على أنها:   (أ ( وتُعرَّ

 

 السجالت التي ترتبط مباشرة بالطالب؛ و .1

 

تحتفظ بها أي وكالة أو مؤسسة تعليمية أو  .2

أي طرف يعمل نيابةً عن الوكالة أو  

 المؤسسة. 

 

 (ب( وال يتضمن المصطلح ما يلي:  

 

السجالت الخاصة بهيئة التدريس   .1

والعاملين في مجال والمشرفين واإلداريين 

التعليم والتي تُعد ملًكا للشخص المسئول 

عن السجل وال يُمكن الحصول عليها أو 

الكشف عنها إال في حالة قيام شخٍص آخر 

بمهمة من كان مسئوالً عن السجل بشكٍل 

 مؤقَّت؛

 

سجالت وحدة إنفاذ القانون التي يتم حفظها  .2

 لوكالٍة أو مؤسسٍة تعليمية، ولكن فقط إذا لم

يتم الكشف للوحدة عن السجالت التعليمية 

 

 سرية المعلومات والحصول على السجالت التعليمية 

; القواعد اإلدارية لداكوتا CFR) 300.611-617قانون اللوائح الفيدرالية ( 34

-CFR) 300.622قانون اللوائح الفيدرالية (  34؛ ARSD) 24:05:29الجنوبية (

 CFR) 300.32قانون اللوائح الفيدرالية (  34 ;625

( للوالدْين والطالب في  FERPAيعطي قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )

عاًما أو أكبر )"الطالب المؤهلين"( حقوقًا محددة مع أخذ سجالت الطالب في    18عمر 

االعتبار بما يتضمن حق الحصول عليها )مع التدقيق والمراجعة( والحفاظ على سرية  

( على  IDEAتلك السجالت.  كما يحافظ قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 سرية السجالت وحق الحصول عليها.

 

 إرسال إشعار للوالدْين بشأن سرية المعلومات وإمكانية الحصول عليها 

، يجب أن تُخطر (FERPAنون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )بموجب قا

المدرسة أولياء أمور الطالب الحاضرين بحقوقهم سنويًا بموجب قانون الحقوق التعليمية 

ن اإلخطار السنوي معلومات بشأن FERPAلألسرة والخصوصية ) (. يجب أن يتضمَّ

التعليمية ومراجعتها، الحق في محاولة  حق الوالدْين في التدقيق في سجالت ابنه أو ابنها 

تعديل السجالت، الحق في ضرورة الحصول على موافقتهم للكشف عن معلومات تحديد 

( من السجالت )باستثناء ظروٍف محددةٍ( والحق في تقديم شكوى  PIIالهوية الشخصية )

يات ( التابع لوزارة التربية والتعليم بالوالFPCOلمكتب االمتثال لسياسة األسرة ) 

المتحدة الدعاء تقصير المدرسة في االمتثال لقانون الحقوق التعليمية لألسرة 

(. كما يجب أن تُخبر المدرسة أولياء األمور بتعريفات  FERPAوالخصوصية )

 و"االهتمام التعليمي القانوني".  المصطلحات الخاصة بها وهي "مسئول المدرسة" 

( المدرسة على إخطار  FERPAالخصوصية )ال يُجبر قانون الحقوق التعليمية لألسرة و

أولياء األمور بحقوقهم بشكٍل فرديٍ بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية  

(FERPA  م إخطاًرا (. وبدالً من ذلك، يُمكن أن تستخدم المدرسة أي وسيلٍة كي تقد ِّ

 قوقهم.  سنويًا يتعرف أولياء األمور من خالله على ح

( وقانون تعليم األفراد  FERPAالحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )بموجب قانون 

 ، يجب على المنطقة التعليمية أن: (IDEAذوي االحتياجات الخاصة )

تسمح لك بتدقيق ومراجعة أي تسجيالت طفلك التعليمية التي تم جمعها، االحتفاظ بها أو  

قانون تعليم األفراد ذوي  استخدامها من جانب المنطقة التعليمية بموجب الجزء ب من 

 (.  IDEAاالحتياجات الخاصة )
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التي احتفظت بها الوكالة أو المؤسسة وتم 

حفظ سجالت إنفاذ القانون بشكٍل منفصٍل 

عن السجالت التعليمية، فقط ألغراٍض  

تتعلق بإنفاذ القانون وتم الكشف عنها فقط 

لمسئولي إنفاذ القانون للوالية القضائية  

 المشتركة؛

 

الصلة بفرٍد تم توظيفه من السجالت ذات  .3

قِّبَل وكالٍة أو مؤسسٍة تعليمية وتم االحتفاظ 

بها ضمن المسار الطبيعي للعمل، والتي 

ترتبط بشكٍل حصريٍ بقدرة الفرد كموظٍف  

وغير متاحة لالستخدام ألغراضِّ أخرى. 

السجالت ذات الصلة بفرٍد يُعد من 

الحضور في الوكالة أو المؤسسة كنتيجٍة 

د كطالٍب وتعد سجالٍت تعليميٍة لحالة الفر

وال يتم استثنائها بموجب هذا التقسيم 

 الفرعي؛

 

عاًما  18السجالت ذات الصلة بطالٍب بلغ  .4

أو أكبر أو قام بالحضور في مؤسسٍة تقدم 

 التعليم بعد الثانوي، وتُعد: 

 

( أعدت أو ُحفظت بواسطة 1(

طبيب، طبيب نفسي، اختصاصي  

مهني  بعلم النفس أو أي مهني أو 

مساعد آخر ُمعترف به  

ويُمكنه/يُمكنها أداء دوره/دورها  

بقدرةٍ مهنية وتقديم المساعدة بقدرة  

 مهني مساعد؛

 

( أعدت، ُحفظت أو اُستخدمت  2(

 بصورةٍ تتصل بعالج الطالب؛ و

 

( تم الكشف عنها فقط لألفراد   3(

الُمختصين بتقديم العالج والرعاية  

ن للطالب. لتوضيح هذا التعريف، فإ

مصطلح "عالج" ال يشمل األنشطة  

التعليمية العالجية أو األنشطة التي  

تعد جزًءا من برنامج التدريس في  

 الوكالة أو المؤسسة؛

  

السجالت التي أُعدت أو تم تسلُّمها بواسطة   .5

وكالة أو مؤسسة تعليمية ولم يعد الفرد 

طالبًا حاضًرا، وال ترتبط تلك السجالت 

 لفرد كطالب؛ وبصورةٍ مباشرةٍ بحضور ا

 

تمتثل لطلبك بشأن تدقيق سجالت طفلك ومراجعتها دون حدوث تأخيٍر غْير  .1

، جلسة التوصل إلى حل  (IEPُمبرر قبل عقد اجتماع برنامج التعليم الفردي )

 أو جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها )فيما يتعلق بتحديد

الهوية، التقييم، الوضع التعليمي والضبط البند الخاص بالحصول على تعليم عام  

 مناسب ومجاني(؛ و  

 يوًما تقويميًا لتمتثل لطلبك. 45أال يستغرق األمر أكثر من  .2

ن حقك في تدقيق السجالت التعليمية ومراجعتها ما يلي:   يتضمَّ

باتك المعقولة التي  حقك في الحصول على رد من المنطقة التعليمية بشأن طل .1

 أرسلتها من أجل الحصول على توضيحٍ وتفسيٍر للسجالت 

حقك في الحصول على نسخٍ من السجالت من المنطقة التعليمية بحيث تتضمن   .2

المعلومات الالزمة والتي قد يؤدي عدم توافرها إلى حرمانك من ممارسة حقك 

 في تدقيق السجالت ومراجعتها؛ و

 حقك في قيام ممثلك بمراجعة السجالت.  .3

يُفترض أن تمنحك المنطقة التعليمية سلطة مراجعة سجالت طفلك إال إذا أخبرتك بأنك ال  

 تتمتع بتلك السلطة.

ن األطراف التي لها حق الحصول على   يجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية بسجٍل يتضمَّ

أو استخدامها بموجب الجزء ب من   السجالت التعليمية التي تم جمعها، االحتفاظ بها

( )باستثنائك أنت والموظفين  IDEAقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

ن اسم هذا   المصرح لهم من جانب المنطقة التعليمية باالطالع على السجالت( بما يتضمَّ

الطرف، تاريخ الحصول على السجالت وغرض الطرف المصرح له من استخدام تلك  

الت.  يُمكنك أنت وطالبك المؤهل تقديم طلب لتدقيق السجل الذي تود الحصول  السج

 علْيه.  

نت أي سجالٍت تعليمية معلوماٍت عن أكثر من طفٍل، فمن حق كل ولي أمٍر أن   إذا تضمَّ

يطَّلع على المعلومات التي تتعلق بطفله فقط ويراجعها أو يتم إبالغه بالمعلومات المتعلقة 

 .بطفله أو بطفلها

يجب أن تزودك المنطقة التعليمية، بناًء على طلبك، بقائمٍة من السجالت التعليمية وأماكن  

 تلك السجالت التي تم جمعها، االحتفاظ بها أو استخدامها من جانب المنطقة التعليمية. 

قد يتم فرض رسوم من قِّبَل المنطقة التعليمية عندما تُقدم نسًخا من السجالت ُجهزت لك  

لك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  خصيًصا وذ

(IDEA)  إذا لم تمنعك الرسوم من مراجعة تلك السجالت. بموجب الجزء ب من قانون ،

، لن تفرض المنطقة التعليمية رسوًما  (IDEAتعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 استرجاعها.بشأن البحث عن معلوماٍت أو 
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الدرجات التي ُوضعت على أوراق تم   .6

تقييمها بواسطة األقران قبل أن يتم جمعها 

 وتسجيلها بواسطة مدرس. 

يجب الحصول على موافقتك قبل السماح آلخرين باالطالع على معلومات تحديد الهوية 

الشخصية، إال إذا ُسمح بالقيام بذلك بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية  

(FERPA( أو قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA   .) 

، ال يتطلب األمر  (IDEAذوي االحتياجات الخاصة ) بموجب قانون تعليم األفراد

الحصول على موافقتك قبل الكشف عن معلومات تحديد الهوية الشخصية لمسئولي 

، (IDEAالوكاالت الُمشاركة في جمع المعلومات أو استخدامها بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 باستثناء: 

موافقتك أو موافقة طالبك المؤهل قبل الكشف عن معلومات تحديد الهوية الشخصية لمسئولي الوكاالت  يجب الحصول على .1

 الُمشاركة في تقديم الخدمات االنتقالية أو دفع ثمنها؛ و

في حالة التحاق طفلك بمدرسٍة خاصة أو إذا كنت تخطط للقيام بذلك، عندئٍذ يجب الحصول على موافقتك قبل الكشف عن أي   .2

ومات لتحديد هوية طفلك الشخصية بين المسئولين في المنطقة التعليمية العامة الخاصة حيث توجد المدرسة الخاصة  معل

 والمسئولين في المنطقة التعليمية التابع لها طفلك.

علومات ، ال يتطلب األمر الحصول على موافقتك قبل الكشف عن م(FERPA)وبموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية 

 هوية الشخصية: تحديد ال

لمسئولي المدرسة اآلخرين، بما في ذلك المدرسين، من خالل المنطقة التعليمية والتي حددت لها المدرسة مصالحها   .1

التعليمية القانونية.  كما يشمل األمر المتعاقدين والمستشارين والمتطوعين أو األطراف األخرى التي استعانت المدرسة 

 ت أو وظائف مؤسسية، إذا تم استيفاء الشروط القابلة للتطبيق. من أجلهم بخدما

وللمسئولين من مدرسٍة أخرى والنظام المدرسي أو المؤسسة المعنية بالتعليم بعد الثانوي والتي يسعى طفلك أو ينوي  .2

ٌل بها وذلك إذا تم الكشف عن المعلومات ألغراٍض تتعلق بتسجيل  الطفل أو نقله، وذلك إذا  االلتحاق بها أو هو بالفعل ُمسجَّ

تم استيفاء الشروط القابلة للتطبيق )تحديًدا، إذا تم إبالغ الوالدْين من خالل إشعار سنوي بان المدرسة ستكشف عن  

سجالٍت بموجب هذا االستثناء(، أو ستقم المدرسة بمحاولٍة معقولٍة إلرسال إخطار لك ولطالبك الُمؤهَّل على آخر عنوان  

 م الكشف عن معلومات تحديد الهوية الشخصية من خاللك أو من خالل طالبك الُمؤهَّل(.  معروف لك أو سيت

ضين من المراقب العام للواليات المتحدة وُمدعي عام الواليات المتحدة ووزير التربية والتعليم بالواليات  .3 والممثلين المفوَّ

ية والتعليم بداكوتا الجنوبية.  يتم الكشف عن معلومات تحديد المتحدة أو السلطات التعليمية الُدولية والمحلية، كوزارة الترب

الهوية الشخصية، تبعًا للشروط القابلة للتطبيق، بما يتعلق بمراجعة حسابات البرامج التعليمية التي يتم دعمها على مستوى 

ة ذات الصلة بتلك البرامج أو  الوالية أو على المستوى الفيدرالي وتقييمها أو من أجل إنفاذ الشروط القانونية الفيدرالي

االمتثال لها.  قد تقم تلك الهيئات بالمزيد من عمليات كشٍف عن معلومات تحديد الهوية الشخصية للهيئات الخارجية 

ضين بإجراء مراجعٍة للحساباٍت وإجراء تقييٍم أو القيام بنشاط اإلنفاذ واالمتثال نيابةً    الُمعيَّنة من جانبهم بصفتهم ممثلين مفوَّ

 عنهم، وذلك في حالة استيفاء الشروط القابلة للتطبيق.  

فيما يتعلق بالمساعدة المالية التي قدَّم طفلك من أجلها أو تلقَّاها، فإذا كانت المعلومات ضرورية لتلك األغراض كتحديد   .4

 ية وأحكامها.  أهلية الحصول على المساعدة وقيمتها وشروط الحصول عليها أو كيفية تنفيذ شروط المساعدة المال 
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كما تُقدَّم معلومات تحديد الهوية الشخصية لمسئولي الوالية والمسئولين المحليين أو السلطات التي يُسمح بالكشف عن   .5

المعلومات لها بموجب قانون الدولة المعني بنظام قضاء األحداث ووفقًا لقدرة النظام على تقديم الخدمات بفاعلية، قبل الفصل  

 عن سجالته، وفقًا للشروط القابلة للتطبيق.   في القضية، للطالب الذي تم الكشف

وللمنظمات المسئولة عن إجراء الدراسات للمدرسة أو بالنيابة عنها، من أجل: )أ( تطوير االختبارات التنبؤية أو التصديق  .6

روط القابلة  عليها أو إجرائها؛ )ب( إعداد برامج لمساعدة الطالب أو )ج( تحسين التدريس، إذا تم استيفاء المتطلبات والش

 للتطبيق.  

 وتُقدَّم تلك المعلومات للمنظمات المعتمدة لالضطالع بالمهام المعتمدة.   .7

 وتُقدَّم لك إذا كان طفلك مؤهالً، طالما أن هذا الطالب مؤهالً ألغراض ضريبة مصلحة الضرائب األمريكية.   .8

 تم استيفاء المتطلبات والشروط القابلة للتطبيق.   من أجل االمتثال لألمر القضائي أو لالستدعاء الصادر قانونيًا، إذا .9

 وللمسئولين المختصين في طوارئ الصحة أو السالمة، وفقًا للمتطلبات والشروط القابلة للتطبيق. .10

وقد تم التوصل لتلك المعلومات وتوضيحها بواسطة المدرسة وتوصف بـ "معلومات الدليل"، طالما تم استيفاء المتطلبات   .11

 بلة للتطبيق.  والشروط القا

باإلضافة لذلك، تُقدَّم المعلومات لمسئول الخدمة االجتماعية أو ممثلين آخرين للوالية أوالهيئات المحلية المعنية برعاية الطفل   .12

ح لها بالتعرف على الخطة المتعلقة بحالة الطفل ووضعه عندما تصبح تلك الهيئة أو   أو منظمات المجتمع القبَلي المصرَّ

ولة قانونيًا، بما يتوافق مع قانون الوالية والقانون القبَلي، عن رعاية الطفل وحمايته في مكان تلق ِّيه الرعاية البديلة  المنظمة مسئ

 من خالل التبن ِّي.   

ويُمكن لوزير الزراعة أو الممثلين المفوضين لتقديم خدمات الغذاء والتغذية الحصول على معلومات تحديد الهوية الشخصية   .13

لق باإلشراف على البرنامج، التقييمات ومقاييس األداء المصرح بها في البرامج بموجب قانون ريتشارد ب. ألغراض تتع

 ، بموجب شروٍط محددة.  1966راسيل الوطني لتغذية المدارس أو قانون تغذية الطفل لعام 

ة أخرى يُمكنها الكشف المزيد من المعلومات نيابةً أي هيئة تعليمية تتسلم معلومات تحديد الهوية الشخصية من أي هيئٍة أو مؤسسٍة تعليمي

عن الهيئة التعليمية دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقًا منك أو من الطالب المؤهل إذا تم استيفاء الشروط المتعلقة بالكشف عن  

مية لألسرة والخصوصية  ( أو قانون الحقوق التعليIDEAالمعلومات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

(FERPA دون الحصول على موافقة الوالدْين أو في حالة قيام الهيئة التعليمية بإبالغ الطرف المعني عند الكشف ) عن المعلومات وفقًا

 لتلك الشروط. 
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 ( PIIمعلومات تحديد الهوية الشخصية )

 تخزينها، الكشف عنها وإتالفها.  ( عند جمعها،PIIشخصية )يجب أن تحافظ المنطقة التعليمية على سرية معلومات تحديد الهوية ال

ل شخٌص واحٌد مسئولية التأكد من الحفاظ على سرية أي معلومات تتعلق بتحديد الهوية الشخصية.   .1  يجب أن يتحمَّ

ا بشأن يجب أن يتلقَّى كل األشخاص القائمين على جمع معلومات تحديد الهوية الشخصية أو استخدامها تدريبًا أو تعليمً  .2

السياسات واإلجراءات الُمتَّبعة بالوالية فيما يتعلق بسرية معلومات تحديد الهوية الشخصية بموجب الجزء ب من قانون تعليم  

 (. FERPAوقانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية ) (IDEAاألفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

يجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية، للتفتيش العام، بقائمة حالية بأسماء ووظائف الموظفين العاملين بالمنطقة ممن يتمتعون بحق   .3

 الحصول على معلومات تحديد الهوية الشخصية.  

ها وحفظها أو يجب أن تُبلغك المنطقة التعليمية بأنها لم تعد في حاجة إلى معلومات تحديد الهوية الشخصية التي تم جمع .4

 استخدامها من أجل الحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.  

ى   .5 يجب أن يتم إتالف المعلومات التي لم تعد مطلوبة بناًء على طلبك؛ ومع ذلك، يجب االحتفاظ بسجٍل دائٍم إلى أجٍل غْير ُمسمَّ

حضوره، الفصول الدراسية التي حضرها ودرجة كل  بحيث يتضمن اسم طفلك، عنوانه، رقم هاتفه، درجاته أو رجاتها، سجل 

 مستوى تم استكماله.

) CFR 34ووفقًا لقانون اللوائح الفيدراليَّة ) 1974بموجب اللوائح الخاصة بقانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية لعام 

99.5(a)18عاًما.  يُشار إلى الطالب البالغ من العمر  18عمر ، تُنقل حقوقك المتعلقة بالسجالت التعليميَّة إلى الطالب عندما يبلغ من ال  

 (. FERPAعاًما أو أكبر بـ "الطالب الُمؤهَّل" وذلك بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )

 عاًما( 18سن الرشد )عندما يبلغ الطالب  

( إلى طالٍب بلغ سن الرشد، فالبد أن تُنقَل IDEA)عندما تُنقَل حقوقك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات 

الحقوق المتعلقة بالسجالت التعليمية إلى الطالب. وبالرغم من ذلك، يجب أن تقدم المنطقة التعليمية أي إشعاٍر مطلوب بموجب الجزء ب 

ية( تحت عنوان "نقل حقوق الوالدْين  ( إلْيك وإلى الطالب. )انظر المعلومات اإلضافIDEAمن قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات )

 .   38لوصول إلى سن الرشد" صفحة عند ا

 

 تعديل السجالت بناًء على طلب ولي األمر 

 24:05:29:04 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.618-621 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

إذا كنت تعتقد أن المعلومات الواردة في سجالت التعليم الخاصة بطفلك غير دقيقٍة أو مضللٍة أو تنتهك خصوصية طفلك وحقوقه  

 )على سبيل المثال: تعديل السجل(.األخرى، فيجوز لك مطالبة المنطقة التعليمية بتصحيح المعلومات أو حذفها 

انت ستقوم بتصحيح المعلومات أو حذفها وفقًا لطلبك خالل فترةٍ زمنيٍة معقولٍة من استالم يجب على المنطقة التعليمية أن تقرر ما إذا ك

طلبك أم ال. وإذا قررت المنطقة التعليمية رفض تصحيح المعلومات أو حذفها، يتحتم عليها إبالغك بالرفض وإرشادك إلى حقك في عقد  

 (. FERPAصوصية )جلسة استماعٍ بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخ
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يجب على المنطقة التعليمية أن توفر لك، عند الطلب، فرصة لعقد جلسة استماع بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية  

(FERPA لالعتراض على المعلومات الواردة في سجالت التعليم الخاصة بطفلك بهدف تأكيد أنها غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك )

 الحقوق األخرى لطفلك. الخصوصية أو

يجب عقد جلسة استماع لالعتراض على المعلومات الواردة في سجالت التعليم وفقًا لإلجراءات الخاصة بجلسات االستماع المنعقدة 

 (.FERPAبموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )

 ( FERPAقانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )

أقل   الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية  على  المنعقدة بموجب قانون  تقدير، يجب أن تقدم لك اإلجراءات الخاصة بجلسة االستماع 

(FERPA:ما يلي ) 

تنعقد جلسة االستماع خالل   .1 أن  أنت   30يجب  إخطاًرا  أن يصلك  لعقدها، ويجب  التعليمية طلبك  المنطقة  تتسلم  أن  يوًما بعد 

 التاريخ والمكان قبل عقد جلسة االستماع بخمسة أيام؛ وطالبك الُمؤهَّل بشأن

 قد تُعقد جلسة االستماع بواسطة فرٍد، بما يتضمن مسئول من المنطقة التعليمية، ال يهتم بنتيجة الجلسة؛  .2

يجب أن تحصل أنت وطالبك الُمؤهَّل على فرصٍة كاملٍة وعادلٍة كي تقدم أدلٍة ذات صلٍة بالقضايا المطروحة وقد يقوم أفراًدا   .3

 من اختيارك بمساعدتك وتمثيلك على نفقتك الخاصة، كالمحامي؛ 

 ستماع؛ و يوًما بعد االنتهاء من جلسة اال 30يجب أن تصدر المنطقة التعليمية قراًرا مكتوبًا خالل  .4

ويجب أن يستند قرار المنطقة التعليمية إلى األدلة المقدَّمة أثناء جلسة االستماع وأن يشتمل على األدلة واألسباب التي أدَّت إلى   .5

 اتخاذ هذا القرار. 

ك، ولكنك ال إذا،بناًء على نتائج جلسة االستماع، اتخذت المنطقة التعليمية قراًرا بأن المعلومات صحيحة وال تنتهك خصوصية طفل

بأن   توافق، عندئٍذ يُمكنك تقديم بيانًا بذلك في السجل.  ومع ذلك، إذا اتخذت المنطقة التعليمية قراًرا، بناًء على نتائج جلسة االستماع،

 ومات وسيتم إبالغك بذلك كتابةً. المعلومات الواردة في ملف طفلك غير دقيقة، يجب أن يتم حذف تلك المعل

نطقة التعليمية بأي قراراٍت يتم اتخاذها في سجالت طفلك كجزٍء من السجالت الخاصة بالطالب.  إذا كشفت المنطقة  يجب أن تحتفظ الم 

 ف على القرارات التي تم اتخاذها. التعليمية عن السجالت محل النزاع ألي طرٍف آخر، فيجب أن يتعرف هذا الطر

 

 ات القضائيَّة ونقل السجالت اإلحالة إلىو اإلجراءات الخاصة بتطبيق القانون والسلط

 24:05:26:15 (ARSD)(أ( و (ب(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.535 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

األفراد ذوي  يُمكن أن تُبلغ المنطقة التعليمية السلطات المناسبة المختصة بأي جريمٍة يرتكبها أي طفٍل معاق.  ال يمنع قانون تعليم 

(تطبيق قانون الوالية وال يمنع السلطات القضائية من ممارسة مسئولياتها بشأن تطبيق القانون الفيدرالي  IDEAاالحتياجات الخاصة )

 كبها طفٌل معاق.  وقانون الوالية للتعامل مع الجرائم التي يرت

تقديم نسًخا من سجالت التعليم الخاص والسجالت التأديبية للطفل إلى يجب على أي منطقٍة تعليمية تُبلغ عن جريمٍة ارتكبها طفٌل معاق  

 (. FERPAالسلطات المختصة، إلى الحد المسموح بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )
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 قيام أولياء األمور بوضع األطفال في مدرسٍة خاصة 
 

 

 خاصة قيام أولياء األمور بوضع األطفال في مدرسٍة 

 24:05:30:06.01 (ARSD)(أ( و (ب(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.504 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

إذا قمت بوضع طفلك في مدرسٍة خاصٍة أو مؤسسٍة وال يوجد أي نزاعٍ يتعلق بالبند الخاص بقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات 
(FAPE) فيعد قرارك قراًرا ،( تطوعيًا.   إذا أتاحت المنطقة التعليمية تعليًما عاًما مناسبًا ومجانيًاFAPE لطفلك من خالل المنطقة )

التعليمية، فال تلتزم المنطقة بدفع تكاليف التعليم الخاص أو أي تكاليٍف أخرى تتعلق بتعليم طفلك في مدرسٍة خاصة.  ومع ذلك، تلتزم 
اه األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ممن ُوضعوا بشكٍل تطوعي في مدارٍس خاصة ويحضرون  المدارس العامة بواجباٍت محددةٍ تج

 فصولهم الدراسية في تلك المدارس الخاصة التي تقع ضمن حدودهم الجغرافية. 

لتزام بتعريف ( واالIDEAإذا تمكنت المدرسة الخاصة التي التحق بها الطفل من تطبيق قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )
 ع بها المدرسة الخاصة بما يلي:   الدولة للمدرسة الخاصة، فيجب أن تلتزم المدرسة العامة التي تق

 اعتبار طفلك من األطفال الذين وضعهم أولياء أمورهم في مدارٍس خاصة.  .1

( بعد IDEAاالحتياجات الخاصة )إجراء إعادة تقييمات دورية للطفل كما هو منصوص عليه في قانون تعليم األفراد ذوي   .2
 الحصول على موافقتك. 

التشاور معك أنت والمدرسة الخاصة التي التحق بها طفلك للحصول على المدخالت الخاصة بالحصة النسبية من األموال التي   .3
ورهم في المدارس  يتم إنفاقها بالتساوي على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة المقدَّمة لألطفال الذين وضعهم أولياء أم

 (.IDEAالخاصة بما في ذلك طفلك بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

لين في مدارس خاصة، يجب اتخاذ قرار بشأن   .4 بعد التشاور مع مسئولي المدارس الخاصة وممثلي أولياء أمور األطفال الُمسجَّ
 الخدمات الُمقدَّمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الُمؤهَّلين والمسجلين بتلك المدارس الخاصة.     

لين من جانب أولياء أمورهم في المدارس  تُؤَخذ القرارت المتعلقة بكمية الخدمات الُمقدَّمة  لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الُمسجَّ
الخاصة من خالل العملية التشاورية، كما تُقدَّم تلك الخدمات بناًء على احتياجات الطالب التي دعت إلى الحصول على تلك الخدمات. 

صول على التعليم الخاص وبعض أو كل الخدمات ذات الصلة إذا  ليس من حق األطفال الذين سجل لهم والدْيهم في مدارٍس خاصٍة الح
 التحقوا بمدرسٍة عامة. 

 

( أمًرا FAPEوضع األطفال من جانب والدْيهم في المدارس الخاصة إذا كان الحصول على تعليم عام مناسب ومجاني )
 مهًما
 24:05:31:05 (ARSD) ; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية300.148قانون اللوائح الفيدرالية  34

يُمكن تسوية الخالفات بينك وبين المنطقة التعليمية بشأن إتاحة برنامج مناسب لطفلك وكل ما يتعلق بتكاليف وضعه في مدرسٍة خاصة  
يمية من خالل عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها.  قد يطلب مسئول جلسة االستماع أو المحكمة من المنطقة التعل

الخاصة بطفلك )حيث يُقيم( تعويضك عن تكاليف المدرسة الخاصة إذا تأكَّد مسئول جلسة االستماع أو المحكمة من عدم قدرة المدرسة  
( لطفلك وأن وضعه بمدرسٍة خاصة هو الحل األنسب له.  قد يجد مسئول جلسة  FAPEالعامة على تقديم تعليم عام مناسب ومجاني )

أن وضع طفلك في المدرسة الخاصة هو الحل األنسب له، حتى إذا لم يتفق هذا األمر مع المعايير الخاصة بالوالية  االستماع أو المحكمة
 م في المدارس العامة. فيما يتعلق بالتعليم الُمقدَّ 

 تكاليف التعويض أو إلغاؤها إذا:  ربما يُصدر مسئول جلسة االستماع أو المحكمة قراًرا بخفض
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( قبل وضع طفلك في مدرسٍة خاصة، بإبالغ فريق IEPلم تقم، في آخر اجتماع حضرته لفريق برنامج التعليم الفردي ) .1
( FAPE( برفضك المكان الذي اقترحته المنطقة التعليمية لتقديم تعليم عام مناسب ومجاني )IEPبرنامج التعليم الفردي )

ن توضيح ما يساورك من مخاوف وعزمك على التسجيل لطفلك في مدرسٍة خاصة على نفقة الدولة؛ أو من  لطفلك، بما ي تضمَّ
أيام عمل )بما في ذلك أي عطالت تكون في يوم عمل( قبل فصل   10ناحية أخرى، لم تقدم للمنطقة التعليمية، على األقل قبل 
ضك للمكان الُمقترح من جانب المنطقة التعليمية، بحيث يتضمن ما  طفلك من المدرسة العامة، إشعاًرا مكتوبًا توضح فيه رف 

 يساورك من مخاوف وعزمك على التسجيل لطفلك في مدرسٍة خاصة على نفقة الدولة؛ أو  

قبل أن يتوقف طفلك عن الحضور في المدرسة العامة، قدمت المنطقة التعليمية إشعار كتابي مسبق يتضمن اقتراحها إجراء   .2
مع توضيح الغرض من التقييم، ولكنك لم تعطي الفرصة للمنطقة التعليمية كي تقم بإجراء تقييًما مناسبًا ومعقوالً   تقييم لطفلك،
 لطفلك؛ أو  

 كما توصل مسئول جلسة االستماع أو المحكمة إلى استنتاجٍ قضائي يُفيد بأنك تصرفك كان غْير معقوالً.   .3

ا سبب ومع ذلك، لن يتم خفض تكلفة التعويض أو إلغائه  نتيجة عدم قدرتك على تقديم اإلشعار المطلوب للمنطقة التعليمية موضح 
 الخالف وعزمك على التسجيل لطفلك في مدرسٍة خاصة، إذا:   

 منعتك المدرسة من تقديم اإلشعار؛  .1

مسئوليتك تقديم اإلشعار  لم تطَّلع على حقوق الوالدين والضمانات اإلجرائية في داكوتا الجنوبية ولم يتم إبالغك أنه من  .2
   الموضح أعاله؛ أو

 أن امتثالك لمتطلبات اإلشعار سيتسبب في ضرر جسدي لطفلك.  .3

ت وباإلضافة لذلك، قد ال تُخفَّض تكلفة التعويض، وفقًا لتقدير مسئول جلسة االستماع أو المحكمة، أو تُلغى نتيجة عدم االمتثال لمتطلبا 
 اإلشعار، إذا: 

 لمْين أو ال يُمكنهما الكتابة باإلنجليزية؛ أوكان الوالدان غير متع .1

 كان امتثالك لمتطلبات اإلشعار سيتسبب في ضرر عاطفي حاد لطفلك. .2
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  ضبط الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

 تعريفات الظروف الخاصة 

 (CFRقانون اللوائح الفيدرالية ( 34

 (و( 300.530

 

أو تعني المادة الخاضعة للرقابة أي مخدر  •

مادةٍ أخرى محددة بموجب القوانين  

( من SDCLالُمدونة بداكوتا الجنوبية (

34-20B-11  20-34إلىB-26  ،

أو  IIأو  Iبشكٍل شامل، أو ضمن الجداول 

III  أوIV   أوV   202في القسم)c من )

قانون المواد الخاضعة للرقابة وقانون  

 .U.S.C 21الواليات المتحدة (

812(c.)) 

 

المواد المخدرة المحظورة يُقصد بها المواد  •

الخاضعة للرقابة؛ ولكنها ال تتضمن المواد 

الخاضعة للرقابة التي تتم حيازتها أو 

استخدامها بشكل قانوني تحت إشراف  

أو التي أخصائي معتمد للرعاية الصحية  

تتم حيازتها أو استخدامها بشكل قانوني  

تحت أي سلطٍة أخرى بموجب القوانين  

-20B-34المدونة بداكوتا الجنوبية من 

، بشكٍل شامل، أو 20B-26-34إلى  11

 بموجب القانون الفيدرالي. 

 

تحمل نفس   اإلصابة الجسدية الخطيرة •

اإلصابة ”المعنى المقصود من المصطلح 

( من 3ضمن الفقرة ( “الجسدية الخطيرة

   (hالقسم القسم الفرعي (

، من قانون   18تحت العنوان رقم   1365

 Unitd Statesالواليات المتحدة (

Code .) 

 

 اإلصابة الجسدية الخطيرةمصطلح  •

يُقصد به اإلصابة الجسدية التي  

   —تنطوي على 

o   خطر بالغ يفضي إلى

 وفاة؛ 

o   ألم جسدي حاد؛ أو 

o  تشويه ممتد وواضح؛ أو 

 

  

 

 ضبط الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 

(د(; القواعد اإلدارية  -(أ(300.530 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34السلطة العامة 

 ; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 24:05:26:02.02 (ARSD)لداكوتا الجنوبية 

(ARSD) 24:05:26:02.01 

وي االحتياجات الخاصة الئحة قواعد سلوك الطالب، يحق  عندما ينتهك طفٌل من ذ

للعاملين بالمدرسة نقل الطفل من مكانه أو مكانها الحالي إلى بيئٍة تعليميٍة بديلٍة مؤقتة 

(IAES  مناسبة أو نقله لمكاٍن آخر أو تعليق دراسته، لفترةٍ ال تزيد عن )أياٍم دراسيٍة   10

النتائج المترتبة على هذه اإلجراءات مع األطفال الذين ليس لديهم متتالية، ويُمكن تطبيق 

أيام دراسية متتالية في   10احتياجات خاصة.  قد يُفصل الطالب لمدة إضافية ال تزيد عن  

نفس السنة الدراسية نتيجة لسوء سلوك الطفل في حوادٍث منفصلة )انظر تغيير المكان 

 مدرسة الطفل. التأديبي( طالما ال يحدث تغيير لمكان 

أيام دراسية في نفس   10عند فصل طالٍب من ذوي االحتياجات الخاصة لمدةٍ ال تزيد عن  

السنة الدراسية دون تغيير مكانه، يجب أن يحدد العاملين بالمدرسة، مع استشارة مدرٍس  

واحٍد على األقل من مدرسي الطفل، مدى احتياج الطفل للخدمات، لتمكنيه من االستمرار 

صول على منهج تعليمي عام،حتى عندما يحصل على هذا المنهج في ظروٍف  في الح 

أخرى، وليتمكن من الُمضي قِّدًما تجاه األهداف التي وضعها برنامج التعليم الفردي  

(IEP للطفل.  والبد أن تُقدم المنطقة التعليمية للطفل الخدمات التي حددها العاملين )

 ن مدرسي الطفل.   حٍد على األقل مبالمدرسة مع مدرٍس وا

قد يراعي العاملون في المدرسة أي ظروف فريدة حسب كل حالة، وعند تحديد ما إذا  

كان تغيير المكان، الذي تم وفقًا للمتطلبات التالية ذات الصلة باإلجراء التأديبي مناسٍب  

لطفٍل عندما ينتهك أو تنتهك الئحة قواعد سلوك الطالب.  عندالتعامل مع كل حالٍة على  

حدة لتحديد ما إذا كان تغيير المكان التأديبي مناسبًا أم ال، فإن هناك العديد من العوامل  

التي يجب وضعها في االعتبار كالتاريخ التأديبي للطفل، قدرته على فهم النتائج، إمكانية 

التعبير عن الندم ويستطيع الطفل التمتع بظروٍف فريدةٍ من خالل الحصول على الدعم  

 له من جانب العاملين بالمدرسة قبل انتهاك الطفل لالئحة قواعد سلوك الطالب. الُمقدَّم 

 

 

 

 

 

 



 

 
21 

o  إعاقة وظيفة عضو من

الجسم أو طرف من 

األطراف أو القدرة  

الذهنية أو فقد أي منها 

 لفترة طويلة؛

 

تحمل كلمة سالح نفس المعنى الذي يحمله  •

مصطلح "السالح الخطير" بموجب الفقرة 

( من القسم g( من القسم الفرعي (2رقم (

من قانون   18تحت العنوان  930

 United Statesالواليات المتحدة (

Code .) 

 

يُقصد به  “سالح خطير”المصطلح  •

أي سالح أو آلة أو  أداة أو مادة،  

متحركة أو غير متحركة، يتم  

استخدامه من أجل، أو له القدرة  

على، أن يتسبب في الوفاة أو  

اإلصابة الجسدية الخطيرة، باستثناء 

أن هذا المصطلح ال يتضمن مطواة  

ولها عن  الجيب التي لها شفرة يقل ط

 بوصتين ونصف.  

  تغيير المكان التأديبي 

 (CFRقانون اللوائح الفيدرالية ( CFR) 300.536, 34قانون اللوائح الفيدرالية ( 34

  ARSD)24:05:26:02.01; 34(هـ( القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية (300.530

 (هـ(CFR) 300.530قانون اللوائح الفيدرالية (

 يُسمى نقل طفلك من مكانه أو مكانها التعليمي الحالي بـ تغيير المكان إذا: 

 ( أيام دراسية متتالية؛ أو10تم النقل لمدةٍ تزيد عن عشر ) .1

ل نمًطا  تم إخضاع الطفل لسلسلٍة من عمليات النقل كإجراٍء تأديبي والتي تُ  .2 شك ِّ

 ألن:

a.  أيام دراسية في السنة   10الفترة التي قضاها في عمليات النقل تزيد عن

 الدراسية؛ 

b.  سلوك طفلك يشبه بشكٍل أساسي سلوكه أو سلوكها في األحداث السابقة

 التي نتج عنها القيام بتغيير المكان التعليمي كإجراٍء تأديبي يجب اتخاذه؛ و 

c.  هناك عوامل إضافية أخرى كطول مدة النقل وإجمالي المدة التي تم فيها

 ضها.نقل الطفل وقرب فترات عمليات تغيير المكان التعليمي من بع

ستقرر المنطقة التعليمية إذا ما كان النقل يُمثل نمًطا من تغيير المكان التعليمي بناًء على  

كل حالة على حدة. عندما تقرر المنطقة التعليمية نقل طفلك من خالل تغيير مكانه 

التعليمي نتيجة انتهاكه لالئحة قواعد سلوك الطالب، فيجب أن تُخطرك المنطقة التعليمية 

 اليوم وتُبلغك بإشعار الضمانات اإلجرائية. في نفس

اذها إال أن قرار النقل من خالل تغيير مكان طفلك التعليمي قد يخضع للمراجعة خالل جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخ

 ووفقًا لإلجراءات القضائية. 

  اهر تقرير المصير قبل القيام بتغيير المكان التأديبي لطفلك.( كمظهٍر من مظIEPيجب أن يُعقد اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي )
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  تقرير المصير والنتائج المحتملة

 24:05:26:09.03; 34 (ARSD)(ج( و (هـ(; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.530 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

CFR 300.531 القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية ;(ARSD) 24:05:26:09.02 

أيام دراسية من قرار تغيير المكان التعليمي لطفلك نتيجة انتهاكه الئحة قواعد سلوك الطالب، يجب أن يراجع فريق  10في غضون 

ن خطة التعليم الفردي الخاص به أو بها، كل المعلومات ذات الصلة الموضَّحة في ملف طفلك، بما يتضم (IEPبرنامج التعليم الفردي )

 يمها كي نقرر: المالحظات الخاصة بُمعلمه وأي معلومات أخرى تقوم أنت بتقد

   هل السلوك الُمشار إلْيه نتج عن، أو له عالقة مباشرة وجوهرية، بإعاقة طفلك؛ أو .1

 لى تنفيذ خطة التعليم الفردي الخاصة بطفلك. هل السلوك الُمشار إلْيه نتج بشكٍل مباشر عن عدم قدرة المنطقة التعليمية ع .2

وك على أنه نتج عن  إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك أنه لم يتم استيفاء الشرطْين المذكورين أعاله، فسيُحدد السل

 إعاقة الطفل.  

قة التعليمية خطوات فورية لعالج أوجه القصور.   إذا وقع انتهاك لالئحة قواعد سلوك الطالب كنتيجة إلعاقة الطفل، يجب أن تتخذ المنط

 عليم الفردي بما يلي:وباإلضافة لذلك، يجب أن يقوم فريق برنامج الت

، إذا لم تقم المنطقة التعليمية بإجرائه، وتنفيذ خطة التدخل السلوكي ذات الصلة بطفلك  (FBA)إجراء تقييم سلوكي وظيفي  .1

(BIP) ؛ أو 

،  (BIP)، وتعديلها، إذا لزم األمر، إذا كان قد تم بالفعل وضع خطة التدخل السلوكي (BIP)مراجعة خطة التدخل السلوكي  .2

 للتعامل مع السلوك؛ أو 

ٌح في حاالت "الظروف الخاصة" )على سبيل المثال: األسلحة، المخدرات واإلصابة الجسدية الخطيرة(،   .3 باستثناء ما هو ُموضَّ

والمنطقة التعليمية على تغيير   عندئٍذ يجب أن تقوم المنطقة التعليمية بإعادة الطفل إلى مكانه الذي نُقل منه، إال إذا وافقت أنت

 (. BIPالمكان التعليمي كجزٍء من اإلجراء الذي تم اتخاذه لتعديل خطة التدخل السلوكي الخاصة بالطفل ) 

ق  إذا تم التأكُّد من أن انتهاك الئحة قواعد السلوك لم يكن نتيجةً لإلعاقة الُمصاب بها الطفل، فسيتم ضبط سلوكه بنفس الطريقة وسيستغر

ر نفس المدة الُمستغرقة في حال التعامل مع األطفال ممن ليس لديهم إعاقات )باستثناء تلك الخدمات الُمقدَّمة خصيًصا لطفلك(.  منذ األم

 (بما يلي:IEPأصبح النقل عبارة عن تغيير مكان الطفل، يجب أن يقوم فريق البرنامج الفردي )

( وخدمات التدخل السلوكي وأنه تُجرى التعديالت الالزمة للتعامل  FBA)التأكُّد من أن طفلك يحصل على تقييٍم سلوكيٍ وظيفيً  .1

 مع انتهاك الطفل لقواعد السلوك حتى ال يحدث مجدًدا؛

تحديد الخدمات التي سيحصل عليها طفلك كي يتمكن أو تتمكن من االستمرار في المشاركة في منهج التعليم العام، حتى إذا تم    .2

 رى، وليتمكن الطفل من الُمضي قدًما نحو األهداف الموضوعة في خطة التعليم الفردي؛ و ذلك في مكاٍن آخر وظروٍف أخ

 اتخاذ قراٍر بشأن البيئة التعليمية البديلة المؤقتة كي يتلقى طفلك الخدمات الالزمة.  .3

يُرجى مالحظة ما يلي: سيخضع طفلك لنفس النظام والقواعد الُمتَّبعة كأي طالٍب في المدرسة وسيستمر في الحصول على الخدمات 

 ، إلى أنه قد يتغير مكان تلق ِّي تلك الخدمات.(IEP)دي التي تم توضيحها في برنامج التعليم الفر
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 الظروف الخاصة والنتائج المحتملة 

; القواعد اإلدارية لداكوتا 300.531 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34؛ 300.530(g) (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

 24:05:26:09.02 (ARSD)الجنوبية 

ة حتى إذا تم التأكُّد من أن سلوك طفلك حدث نتيجة إلعاقته، يُمكن أن يقوم العاملين في المدرسة بنقله إلى بيئٍة تعليميٍة بديلٍة مؤقت
(IAES  لمدةٍ ال تزيد عن )يوًما دراسيًا، إذا كان الطفل:  45 

 يحمل سالًحا أو بحوزته سالح أثناء ذهابه إلى المدرسة أو داخل مباني المدرسة أو أثناء أداء إحدى مهام المدرسة؛  .1

بحوزته مواد مخدرة محظورة أو يتعاطاها، أو يبيع مواد خاضعة للرقابة أو يساعد في بيعها عامًدا متعمًدا، أثناء ذهابه إلى  .2
 سة أو داخل مباني المدرسة أو أثناء أداء إحدى مهام المدرسة؛ أو المدر

تسبب في إحداث إصابة جسدية خطيرة لشخص آخر أثناء ذهابه إلى المدرسة أو داخل مباني المدرسة أو أثناء أداء إحدى مهام   .3
 المدرسة. 

 ( بما يلي:IEPيق برنامج التعليم الفردي )قبل تغيير المكان التعليمي للطفل بسبب حدوث تلك الظروف الخاصة، يجب أن يقوم فر

( وخدمات التدخل السلوكي وأنه تُجرى التعديالت الالزمة  FBA) التأكُّد من أن طفلك يحصل على تقييٍم سلوكيٍ وظيفيً  .1
 للتعامل مع انتهاك الطفل لقواعد السلوك حتى ال يحدث مجدًدا؛ 

كن من االستمرار في المشاركة في منهج التعليم العام، حتى إذا تم  تحديد الخدمات التي سيحصل عليها طفلك كي يتمكن أو تتم .2
 ذلك في مكاٍن آخر وظروٍف أخرى، وليتمكن الطفل من الُمضي قدًما نحو األهداف الموضوعة في خطة التعليم الفردي؛ و 

 اتخاذ قراٍر بشأن البيئة التعليمية البديلة المؤقتة كي يتلقى طفلك الخدمات الالزمة.  .3

التأكُّد من أن انتهاك الئحة قواعد السلوك لم يكن نتيجةً لإلعاقة الُمصاب بها الطفل، فسيتم ضبط سلوكه بنفس الطريقة وسيستغرق  إذا تم 
األمر نفس المدة الُمستغرقة في حال التعامل مع األطفال ممن ليس لديهم إعاقات كما هو موضح أعاله في الجزء الخاص بتقرير 

 المصير.   

 المعلومات بشأن المسائل المذكورة أعاله، يُرجى االطالع على التعريفات المذكورة في الُملحق.لمزيٍد من 

 

 شكاوى جلسات االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها فيما يتعلق بضبط الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

قانون  34؛  24:05:26:09.06 (ARSD)اكوتا الجنوبية (; القواعد اإلدارية لد300.532(a) (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

قانون اللوائح الفيدرالية  34؛ 24:05:26:08.02; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية (300.532(b) (CFR)اللوائح الفيدرالية 

(CFR) 300.532(c)) القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية ;(ARSD) 24:05:26:09.08  ح الفيدرالية . قانون اللوائ34؛(CFR) 
 24:05:26:09.07 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.533

في حال عدم موافقتك على أي قراٍر بشأن تقرير مصير طفلك أو وضعه التعليمي بموجب إجراءات ضبط سلوك الطفل وفقًا لقانون  
راءات لسة استماع من خالل تقديم شكوى لعقد جلسة استماع لإلج ، يُمكنك طلب عقد جIDEA)تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 القانونية الواجب اتخاذها. 

 باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت المنطقة التعليمية تعتقد أن بقاء طفلك في مكانه الحالي يتسبب بشكٍل أساسي في إصابته أو إصابة اآلخرين،
  نونية الواجب اتخاذها. خالل تقديم شكوى لعقد جلسة استماع لإلجراءات القايجوز للمنطقة التعليمية طلب جلسة استماع من 

 يؤدي مسئول جلسة االستماع دوره باالستماع إلى الشكوى ويأخذ قراًرا بشأن، االستئناف الُمقدَّم بموجب قسم استئناف األحكام التأديبية
 وم مسئول جلسة االستماع بما يلي:يق(.  قد IDEAمن قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )
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إعادة طفلك إلى مكانه األصلي إذا اتخذ مسئول جلسة االستماع قراًرا يُفيد بأن النقل تم نتيجة انتهاك إجراءات الضبط أو أن   .1
 سلوك طفلك حدث نتيجة إلعاقته؛ أو

يوًما دراسيًا، في حال قرر مسئول   45ال تزيد عن   ( لمدةٍ IAESتغيير مكان الطفل ونقله إلى بيئٍة تعليميٍة بديلٍة مؤقتة مناسبة ) .2
 جلسة االستماع أن إبقاء الطفل في مكانه األصلي سيتسبب بشكٍل أساسي في إصابته أو إصابة الىخرين.

-45يجوز أن تطلب المنطقة التعليمية عقد جلسة استماعٍ أخرى من أجل تمديد الفترة التي يقضيها الطالب في مكان تعليمي آخر لمدة 
 يوًما دراسيًا إذا كانت المنطقة التعليمية تعتقد أن طفلك سيُؤذي نفسه أو نفسها أو سيؤذي اآلخرين إذا عاد إلى مكانه األصلي. 

، (IDEAعند تقديم طلب لعقد جلسة استماع بموجب قسم اسئناف األحكام التأديبية من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )
والمنطقة التعليمية التوصل إلى تسويٍة لحل النزاع من خالل عقد جلسة استماع غير متحيزة التخاذ اإلجراءات يصبح من حقك أنت 

 اجلة بموجب اإلجراءات القانونية.القانونية الالزمة.  ويُشار إلْيها بجلسات استماع ع

اع غْير متحيز. وتقع مسئولية عقد جلسة استماع غير يتحمل مكتب برامج التعليم الخاص التابع للوالية مسئولية تعيين مسئول جلسة استم
يوًما دراسيًا من تاريخ  20متحيزة بموجب اإلجراءات القانونية الالزمة على عاتق مسئول جلسة االستماع، والتي يجب أن تحدث خالل 

 عقد جلسة االستماع. يام من تاريخأ  10تقديم طلب بشأن عقد جلسة االستماع.  ويجب أن يتخذ هذا المسئول قراًرا خالل  

ة  إذا لم توافق أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا على التنازل عن عقد اجتماع التسوية لحل النزاع، أو يوافق كٌل منكما على استخدام عملي
 الوساطة: 

ات القانونية؛ يجب أن يُعقد اجتماع التسوية خالل سبع أيام منذ تسلُّم اإلشعار الخاص بشكوى جلسة االستماع بموجب اإلجراء .1
 و

يوًما من وقت تقديم شكوى   15وقد تُعقد جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونية الالزمة إذا لم يتم التوصل إلى حٍل خالل   .2
 لعقد جلسة استماعٍ بموجب اإلجراءات القانونية الالزمة. 

لسة االستماع العاجلة بنفس الطريقة التي تستأنف بها يُمكنك أنت والمنطقة التعليمية استئناف قرار مسئول جلسة االستماع الخاص بج
 جب اإلجراءات القانونية الالزمة. القرارات في جلسات االستماع األخرى بمو

راد  عندما يتقدم أحد والدي الطفل أو المنطقة التعليمية بطلب لعقد جلسة استماع بموجب قسم اسئناف األحكام التأديبية من قانون تعليم األف
حتى يتم التوصل لحٍل باالستئناف إذا لم يكن هناك  البيئة التعليمية البديلة المؤقتةتياجات الخاصة، يجب أن يبقي الطفل في ذوي االح

 والمنطقة التعليمية على غير ذلك.ظروف خاصة و/أو توافق أنت 

 

 الصلة إجراءات حماية األطفال الغْير مؤهَّلين للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات 

 24:05:26:14 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.534 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

قد يُطالب الطفل الذي انتهك الئحة قواعد السلوك ولم يتم بعد وصفه بأنه مؤهالً للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة  
لطفل ، إذا وجدت المنطقة التعليمية أن ا (IDEA)بالتمتع بإجراءات الحماية الموضَّحة في قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

 اجات الخاصة.  من ذوي االحتي

، من المفترض أن  (IDEA)من أجل تمديد فترة التمتع بإجراءات الحماية الموضحة في قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 
 تج عنه اتخاذ إجراء تأديبي إذا:  تعلم المنطقة التعليمية ما إذا كان الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة قبل حدوث السلوك الذي ن

تابيًا عما يساورك من مخاوف لموظفي اإلشراف واإلداريين أو مدرس الطفل، بشأن احتياج طفلك للحصول على  عبرت ك .1
 التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة؛  

 طلبت إجراء تقييم لطفلك؛ أو  .2
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هره الطفل بشكٍل  عبر مدرس الطفل أو الموظفون العاملون بالوكالة التعليمية المحلية عن مخاوفهم بشأن نمط السلوك الذي يظ .3
 مباشر إلى مدير المنطقة التعليمية للتعليم الخاص أو إلى موظفي اإلشراف في المنطقة التعليمية. 

 لم تتمكن المنطقة التعليمية من تحديد ما إذا كان طفلك من ذوي االحتياجات الخاصة أم ال إذا لم تسمح بإجراء تقييم لطفلك أو إذا رفضت
على التعليم الخاص أو الخدمات ذات الصلة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الموافقة على حصول طفلك 

( أو إذا تم تقييم طفلك مسبقًا وتقرر إصابته بإعاقة بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  IDEAالخاصة )
(IDEA.) 

المحتمل إصابة طفلك بإعاقة قبل تأديبه، فلن تمتد إجراءات الحماية الموضحة في قانون تعليم  إذا لم تعرف المنطقة التعليمية أنه من
(.  وبدالً من ذلك، ستُطبَّق اإلجراءات التأديبية المنتظمة التي يتلقاها األطفال ممن ليس لديهم IDEAاألفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

لوك.  ومع ذلك، عندما يتم إجراء تقييم لطفلك خالل الفترة التأديبية بناًء على طلبك أنت إعاقات على طفلك عند انتهاك الئحة قواعد الس
بقى والمنطقة التعليمية، يجب أن تجري المنطقة التعليمية التقييم بشكٍل عاجل. أثناء فترة إجراء التقييم العاجل، وحتى يكتمل التقييم، سي

درسة، والذي يتضمن التعليق أو الفصل دون الحصول على خدمات تعليمية. ومن طفلك في مكانه التعليمي الذي حددته سلطات الم
ن  الجدير بالذكر أنه توضع في االعتبار المعلومات الخاصة بالتقييم الذي تم إجرائه من جانب المنطقة التعليمية والمعلومات الُمقدَّمة م 

لتعليمية لطفلك التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بما يتوافق مع البنود جانبك، إذا ُوصف طفلك أنه لدْيه إعاقة، البد أن توفر المنطقة ا
(  بما يتضمن األحكام التأديبية ومتطلبات التعليم العام IDEAالخاصةبالجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 (. FAPEالمناسب والمجاني )
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 الوالية لحل النزاع اإلجراءات التي تتبعها  
 
 

 شكاوى الوالية 

;  300.153 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34؛  ARSD 24:05:15:02؛  300.151 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

; القواعد اإلدارية 300.152 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34؛ 24:05:15:03 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  

 24:05:15:05 (ARSD)لداكوتا الجنوبية 

شكوى الوالية هي عبارة عن بيان ُموقَّع ومكتوب بواسطة فرٍد أو منظمٍة، بما يتضمن أصحاب شكوى من خارج الوالية، والتي تزعم  
نطقة التعليمية قد انتهكت الشرط الخاص بالجزء أن وزارة التربية والتعليم بداكوتا الجنوبية ومكتب برامج التعليم الخاص بالوالية أو الم

( أو قوانين الوالية أو القوانين الفيدرالية التنفيذية والقواعد أو اللوائح التي  IDEAب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )
 الشكوى الحقائق الخاصة بالموقف.  تُطبَّق على برامج التعليم الخاص.  يجب أن تتضمن

 شكاوى الوالية 

تُقدَّم شكوى الوالية عندما ال تتبع المنطقة أو الوكالة التعليمية العامة قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات   متى يتم استخدامها
ل هيئة التعليم بالوالية )IDEAالخاصة )   ( إلجراء تحقيق.SEA( وعندما يريد صاحب الشكوى تدخُّ

من يُمكنه تقديم  
 شكوى

 يستطيع أي شخص أو منظمة تقديم شكوى الوالية.

يجب أن يرسل الطرف صاحب الشكوى نسخة منها إلى المنطقة التعليمية المعنية بالطفل في نفس الوقت  كيفية تقديم الشكوى 
م فيه الطرف الشكوى مع مكتب برامج التعليم الخاص للوالي  ة.الذي يُقد ِّ

ة استمارة نموذجية لمساعدة أولياء األمور واألطراف األخرى وضع مكتب برامج التعليم الخاص بالوالي
استخدام االستمارة  يُمكنكفي تقديم شكوى الوالية؛ ومع ذلك، أنت غير مضطر الستخدام تلك االستمارة.  

تفي، حسب الحاجة،   المستخدمةالنموذجية المناسبة أو استمارةٍ أخرى أو وثيقٍة أخرى، طالما أن االستمارة 
المتعلق بتقديم شكوى الوالية. توجد استمارات العينات على الموقع اإللكتروني  بالمحتوى

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx . 

يتضمن القرار المكتوب النتائج، االستنتاج والقرار النهائي. كما يتضمن اإلجراءات التصحيحية التي البد  النتيجة المرغوب فيها 
 أن تتخذها المنطقة التعليمية، إذا لزم األمر.  

 يوًما تقويميًا بعد تقديم الشكوى، إال إذا تم تمديد اإلطار الزمني  60يتم اتخاذ القرار المكتوب خالل  الفوائد 

 ل تقديم شكوى والية مكتوبة من السه

 قد يتغير الطالب أو قضايا المنطقة المتعلقة بالنظام إذا تم اإلعالن عن االستنتاجات. 

 تتحمل الوالية مسئولية التأكُّد من استكمال التحقيق وإصدار التقرير النهائي. صانع القرار 

اإلطار الزمني لتقديم  
الشكوى واالجتماع 

 والقرار 

تتضمن الشكوى ادعاًء باالنتهاك الواقع في فترةٍ ال تزيد عن عاٍم واحٍد قبل التاريخ الذي تسلمت يجب أن 
 فيه الوزارة تلك الشكوى. 

يوًما تقويميًا اعتباًرا من تاريخ تقديم الشكوى، إال إذا تم   60كما يجب أن يصدر القرار المكتوب خالل 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx
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 تمديد اإلطار الزمني

ما المحتوى الذي يجب  
 يتضمنه الطلب؟ أن 

يجب أن يتضمن الطلب بيانًا يُوضح انتهاك وزارة التربية والتعليم بداكوتا الجنوبية ومكتب برامج   .1
التعليم الخاص بالوالية أو المنطقة التعليمية الشرط الخاص بالجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي 

درالية التنفيذية والقواعد أو اللوائح  ( أو قوانين الوالية أو القوانين الفيIDEAاالحتياجات الخاصة )
   التي تُطبَّق على برنامج التعليم الخاص؛

 والحقائق التي يستند إلْيها البيان؛ .2

 باإلضافة إلى توقيع صاحب الشكوى والمعلومات الالزمة لالتصال به؛ و  .3

 إذا نُسبَت االنتهاكات المزعومة إلى طفٍل محدد:  .4

(a)   يجب ذكر اسم الطفل ومحل إقامته؛ 

(b) واسم المدرسة التي يقوم الطفل بالحضور فيها؛ 

(c)   وإذا ُوجد أن الطفل أو الشاب المذكور ُمشرًدا وال مأوى له )وفقًا للمعنى المنصوص علْيه في
فينتو لمساعدة الُمشردين، يجب ذكر معلومات االتصال -( بموجب قانون ماكيني2) 725القسم 

 يُمكن من خاللها التواصل مع الطفل واسم مدرسته؛  المتاحة التي

(d)  كما يجب تقديم وصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل، بما يتضمن الحقائق المتعلقة
 بالمشكلة؛ و

(e) .حل مقترح للمشكلة إلى الحد الموضح والمتاح به للطرف وقت تقديم الشكوى 

ماذا يحدث بعد تقديم 
 الشكوى؟

 للتحقيق في الشكوى. التعليم الخاص بالوالية محققًا وأي مستشارين لهم دوٌر رئيسي يُعين مدير برامج 

 ا موضعي مستقل، إذا لزم األمر.  وقد يُجري المحقق تحقيقً 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يسمح المحقق لصاحب الشكوى بتقديم معلوماٍت إضافيٍة حول مضمون 
 شكوى الوالية المكتوبة وتُقدَّم تلك المعلومات إما شفهيًا أو كتابيًا، بشأن االدعاءات الموضَّحة في الشكوى.  

 

 لى األقل:  وقد يسمح المحقق للمنطقة التعليمية بالرد على الشكوى، بما يتضمن، ع

 بناًء على تقدير المنطقة التعليمية، تقديم مقترح للتوصل إلى حٍل للشكوى؛ و  .1

 إتاحة الفرصة لولي األمر صاحب الشكوى والمنطقة التعليمية للدخول طواعيةً في عملية وساطة.  .2

 ر برامج التعليم الخاص بالوالية؛كما يُقدم المحقق توصيةً لمدي

ات الصلة، يُجري مدير برامج التعليم الخاص بالوالية تحديًدا مستقالً لتوضيح  بعد مراجعة كل المعلومات ذ
ما إذا كانت الشكوى صالحة أم ال وما هو اإلجراء التصحيحي الالزم للتوصل لحٍل للشكوى وما هو اإلطار 

تقريرً  بالوالية  الخاص  التعليم  برامج  مدير  ويقدم  التصحيحي.   اإلجراء  الالزم الستكمال  ا مكتوبًا الزمني 
 ر النهائي لكل األطراف المذكورة. يتضمن القرا

وسيتعامل التقرير المكتوب مع كل ادعاٍء ذُكر في الشكوى وسيتضمن االستنتاجات المترتبة على الحقائق  
 والنتائج المذكورة، باإلضافة إلى أسباب اتخاذ القرار النهائي.
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جالت التوثيق الداعمة لإلجراءات التصحيحية كما سيحتفظ مكتب برامج التعليم الخاص في الوالية بس
 وستُدرج ضمن عملية المراقبة الخاصة بالوالية. 

أشياء البد أن توضع  
 في االعتبار

ال يُمكن أن تخضع قضيٍة ما على الفْور لكٍل من شكوى الوالية وشكوى جلسة االستماع بموجب اإلجراءات 
ستضع الوالية الجزء الذي تمت مناقشته في جلسة االستماع  القانونية الالزمة.  وفي حالة حدوث ذلك، 

بموجب اإلجراءات القانونية الالزمة جانبًا حتى نهاية جلسة االستماع. أما فيما يتعلق بالقضايا األخرى  
المذكورة في شكوى الوالية والتي لم تُذكر في شكوى جلسة االستماع بموجب اإلجراءات القانونية، فسيتم  

 اسب من خالل عملية شكوى الوالية. قت المنحلها في الو

إذا تم اتخاذ قرار في جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن قضيٍة أُثيرت مسبقًا في  
شكوى الوالية بما يتضمن نفس أطراف القضية، سيكون قرار جلسة االستماع ملزًما وسيبلغ مكتب برامج 

   لتعليم الخاص صاحب الشكوى بذلك.ا

يجب أن يتوصل مكتب برامج التعليم الخاص بالوالية إلى حٍل بشأن ادعاء شكوى الوالية بتقصير المنطقة 
 جب اإلجراءات القانونية الالزمة. التعليمية وعدم قدرتها على تنفيذ قرار جلسة االستماع بمو

 ال يتحمل أي طرٍف من األطراف تكلفة تقديم الشكوى التكلفة 

 الوساطة

 24:05.30.05 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.506 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

 قد تتمكن أطراف أي قضيٍة من التوصل لتسويٍة من خالل عملية الوساطة بموجب قواعد التعليم الخاص بالوالية. 

تقدم إلْيك الوساطة منهًجا إيجابيًا وأقل خصومة مما يساعد على تسوية النزاعات بين الوالدْين ونظم المدرسة. ومن خالل مساعدة ميسٍر 
ماهٍر وغير متحيز )الوسيط(، ستبذل األطراف المتورطة في النزاع قصارى جهدها للتواصل بشفافيٍة واحتراٍم بشأن اختالفاتهم من أجل  

 القرار في المشاركين في الوساطة. اتفاق. دائًما ما تكمن القدرة على اتخاذ   التوصل إلى

 عملية الوساطة 

تُستخدم عملية الوساطة عند حدوث اختالٍف ونزاعٍ بين أولياء األمور والمناطق التعليمية العامة حول  متى يتم استخدامها
 تعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. ال

 رفين على استخدام الوساطة بشكٍل تطوعي.والبد أن يوافق كال الط

من يُمكنه تقديم  
 شكوى

 أحد الوالدْين أو المنطقة التعليمية العامة 

يجب أن يقوم الطرف صاحب طلب الوساطة بإرسال طلبه إلى مكتب برامج التعليم الخاص بالوالية عبر   كيف تُقدَّم الشكوى 
 اكس. البريد اإللكتروني أو البريد أو الف 

ويضع مكتب برامج التعليم الخاص بالوالية استمارة نموذجية لمساعدة أولياء األمور واألطراف األخرى 
استخدام االستمارة   يُمكنكفي تقديم طلب وساطة؛ ومع ذلك، فأنت غير مضطر الستخدام تلك االستمارة.  

النموذجية المناسبة أو أي استمارةٍ أو وثيقٍة أخرى. توجد استمارات العينات على الموقع اإللكتروني 
https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx . 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx
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ع وقابل للتنفيذ في أي محكمٍة بالوالية أو محكمة المنطقة بالواليات المتحدة بهدف وضع اتفاق مكتوب وُموقَّ  النتيجة المرغوب فيها 
 إجراء عملية الوساطة. 

تتمتع جميع المناقشات بالسرية. وال تُستخدم المحادثات كدليٍل في جلسة االستماع بموجب اإلجراءات  الفوائد 
 القانونية الواجب اتخاذها.  

ن هما أنت وممثل المنطقة التعليمية الذي لديه سلطة التوقيع نيابةً عن المنطقة  ويجب أن يوقع االتفاقية طرفا
 التعليمية.

 يعمل كٌل من ولي األمر والمنطقة التعليمية العامة سويًا؛ للتحكم في النتائج وإليجاد حلول.  صانع القرار 

اإلطار الزمني لتقديم  
الشكوى واالجتماع 

 والقرار 

أي وقت، حتى إذا قُد ِّمت شكوى الوالية أو ُعقدت جلسة االستماع بموجب اإلجراءات يُمكنك القيام بذلك في 
 ية الواجب اتخاذها.  القانون

يجب أن تتأكد الوالية من عقد جلسة الوساطة في الوقت والمكان المناسب لألطراف المتورطة في النزاع 
 ([.5)ب()300.506]§

ما المحتوى الذي يجب  
 أن يتضمنه الطلب؟ 

 وجد أي متطلبات ينظمها القانون؛ ومع ذلك، يُمكنك استخدام استمارة العينة المذكورة أعاله كدليل.  ال ي

ماذا يحدث بعد تقديم 
 الشكوى؟

 يقوم وسيط مؤهَّل وغير متحيز وُمدَّرب على استخدام أساليب الوساطة الفعالة باتخاذ إجراء الوساطة.  

بقائمة من األفراد  SEPاوبيٍ أو غير متحيز. كما تحتفظ ويتم اختيار الوسطاء بشكٍل عشوائيٍ أو تن
 المؤهَّلين وذوي الخبرة في فهم القوانين واللوائح المرتبطة بالتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 

ويجب أن تُعقد كل جلسة تتعلق بعملية الوساطة في الوقت والمكان المناسب لك وللمنطقة التعليمية.  وتعد 
 ير رسمية وتُعقد في جو غير عدائي.  الوساطة عملية غ

أشياء البد أن توضع  
 في االعتبار

ال تُستخدم الوساطة إللغاء أو لتأجيل حق ولي األمر في عقد جلسة استماع والتي تمثل استجابة لشكوى ولي 
األخرى األمر لعقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونية الالزمة وكذلك ال تستخدم  إللغاء الحقوق 

 (.  IDEAالمنصوص عليها بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

إذا اخترت عدم استخدام عملية الوساطة، سيوفر لك مكتب برامج التعليم الخاص بالوالية أو المنطقة  
تشجيع استخدام عملية  التعليمية فرصة لالجتماع سويًا، في الوقت والمكان المناسب لك، مع طرٍف محايد، ل

الوساطة وشرح فوائدها. يلتزم هذا الطرف بالعقد الُمبَرم مع الجهات المعنية بولي األمر كمركز التدريب 
 والمعلومات أو مركز الموارد المجتمعية أو الجهة المعنية بالتوصل إلى التسوية البديلة والمناسبة للنزاعات.  

 عملية الوساطة، بما يتضمن االجتماعات المنعقدة مع الطرف المحايد.ستتحمل الوالية تكلفة إجراء  التكلفة 
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  شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها

; القواعد اإلدارية لداكوتا  300.508-509 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية   300.507; 34 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

 24:05:30:07.01 (ARSD)الجنوبية 

من حقك أنت أو المنطقة التعليمية تقديم شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة بشأن الهوية الشخصية أو إجراء تقييم أو  
 (. FAPEالوضع التعليمي أو ما يتعلق بضرورة حصول طفلك على تعليم عام مناسب ومجاني )

 

 1جلسة استماع محايدة لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها

 24:05:30:09.04 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.511-515 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

إلجراءات القانونية الالزمة  عند استالم شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة، بما يتضمن شكوى جلسة االستماع ل
المتعلقة باإلجراءات التأديبية، وإذا لم يتم البت في الشكوى والتوصل إلى حلوٍل مرضية، فمن حقك أنت أو المنطقة التعليمية المتورطة  

للوالية مسئولية  في النزاع الحصول على فرصة عقد جلسة استماعٍ لإلجراءات القانونية،   يتحمل مكتب برامج التعليم الخاص التابع 
 لإلجراءات القانونية غير متحيزة. التأكُّد من عقد جلسة استماع 

 

 شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها  

تُستخدم تلك الشكوى لحل الخالفات وتسوية النزاعات ذات الصلة بالهوية الشخصية أو إجراء تقييم أو   متى يتم استخدامها

 (. FAPEالتعليمي أو ما يتعلق بضرورة حصول طفلك على تعليم عام مناسب ومجاني )الوضع 

من يُمكنه تقديم  

 شكوى

 يستطيع كٌل من ولي األمر أو المنطقة التعليمية تقديم شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة.

 ليمية العامة.  ويجوز لمحاٍم تقديم الشكوى نيابةً عن ولي األمر أو المنطقة التع

وضع مكتب برامج التعليم الخاص التابع للوالية استمارة نموذجية لمساعدتك أنت والمناطق التعليمية في  كيف تُقدَّم الشكوى 

تقديم اإلشعار الخاص بشكوى االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة.  ومن الجدير بالذكر أنك ال تحتاج 

م بشأن عقد جلسة استماع إلى استخدام االستمارات النموذجية. يستطيع الطرف صاحب الطلب الُمقدَّ 

لإلجراءات القانونية الالزمة استخدام االستمارة النموذجية التي وضعتها الوالية أو استمارةٍ أو وثيقٍة أخرى  

تفي بالمتطلبات المذكورة في شكوى جلسة االستماع لإلجراءات  المستخدمةطالما أن االستمارة أو الوثيقة 

ات العينات على الموقع اإللكتروني القانونية الالزمة.  . توجد استمار

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx . 

باإلضافة لذلك، يجب أن يرسل الطرف صاحب شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة نسخة  

 التعليم الخاص التابع للوالية.ج من الشكوى إلى مكتب برام

 يجب أن تتضمن شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة المعلومات التالية: 

 اسم الطفل؛    .1

 ومحل إقامته؛    .2

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx
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 واسم المدرسة التي يقوم الطفل بالحضور فيها؛   .3

منصوص علْيه في  وإذا ُوجد أن الطفل أو الشاب المذكور ُمشرًدا وال مأوى له )وفقًا للمعنى ال   .4

فينتو لمساعدة الُمشردين، يجب ذكر معلومات االتصال -( بموجب قانون ماكيني2) 725القسم 

 المتاحة التي يُمكن من خاللها التواصل مع الطفل واسم مدرسته؛ 

كما يجب تقديم وصف لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل فيما يتعلق بالمبادرة المقترحة أو    .5

 و إجراء تغيير، بما يتضمن الحقائق ذات الصلة بالمشكلة؛ و  المرفوضة أ

 اقتراح حل لتلك المشكلة.    .6

لن تتمكن أنت أو المنطقة التعليمية من عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونية الالزمة حتى يقدم الطرف 

يم األفراد ذوي  الذي يرغب في عقد جلسة االستماع شكوى بما يتناسب مع متطلبات الجزء ب من قانون تعل

 ( المذكورة أعاله.  IDEAاالحتياجات الخاصة )

حقوق المشاركين في 

 جلسة االستماع 

 24:05:30:12 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  -الحقوق المتعلقة بجلسة االستماع 

 مشارك في جلسة االستماع ما يلي: من حق أي طرف 

أن يتم اصطحابه وتقديم النصيحة إليه بواسطة مستشار قانوني أو بواسطة أفراد يتمتعون بمعرفٍة  .1

خاصٍة بالمشاكل التي يواجهها األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومن الضروري تلق ِّي هؤالء 

ير  األفراد تدريبًا على حل هذه المشاكل، ما عدا ذلك فلن يُسمح ألي طرٍف بأن يمثله أي فرٍد غ

 متخصٍص في الشئون القانونية أثناء عقد جلسة االستماع؛ 

 أن يقدم األدلة الخاصة به ويُجبر الشهود على الحضور لمواجهتهم واستجوابهم لإلدالء بشهادتهم؛  .2

أن يمنع تقديم أي دليل في جلسة االستماع لم يتم الكشف عنه لهذا الطرف قبل خمسة أيام عمل   .3

 ع؛ على األقل من جلسة االستما

 لجلسة االستماع وفقًا لرغبته؛   أن يحصل على سجل مكتوب أو إلكتروني أو حرفي .4

 وأن يحصل على بيانات التحقيق والقرارات بصورة مكتوبة أو إلكترونية وفقًا لرغبته. .5

 24:05:30:12.01 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  -الكشف اإلضافي عن المعلومات  

 على األقل من عقد أي جلسة استماع  قبل خمسة أيام عمل 

لإلجراءات القانونية، يجب عليك أنت ومنطقة المدرسة اإلفصاح لبعضكم البعض عن جميع التقييمات التي 

تم إنهاؤها في ذلك التاريخ والتوصيات المستندة إلى هذه التقييمات والتي تنوي أنت أو المنطقة التعليمية 

 استخدامها في جلسة االستماع. 

ويجوز لمسئول جلسة االستماع منع أي طرف لم يمتثل للشرط المرتبط بتقديم التقييم أو التوصيات ذات  

 الستماع دون موافقة الطرف اآلخر. الصلة في جلسة ا

  حقوق الوالدْين أثناء عقد جلسات االستماع 

 يجب منح ولي األمر الحق فيما يلي: 
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 أن يكون طفلك حاضًرا أثناء عقد جلسة االستماع؛  .1

 وتكون جلسة االستماع عامة؛ .2

واالحتفاظ بسجل لجلسة االستماع واستنتاجات التحقيق والقرارات ويتم تقديمه لك دون أن تتحمل  .3

 أي تكلفة. 

ونية واإلجراءات التصحيحية التي التوصل إلى قراٍر مكتوب يتضمن استنتاجات التحقيق واالستنتاجات القان النتيجة المرغوب فيها 

 سيتم اتخاذها إن وجدت وقابلة للتطبيق 

يبقى الطالب في مكانه أو مكانها التعليمي الحالي منذ تاريخ عقد جلسة االستماع لإلجراءات القانونية   الفوائد 

 الالزمة إال إذا تم االتفاق بين ولي األمر والمنطقة التعليمية العامة على غير ذلك. 

 يعتبر القرار ملزًما لجميع األطراف.

 يتحمل مكتب برامج التعليم الخاص التابع للوالية مسئولية التأكُّد من تنفيذ القرار، إال إذا تم استئنافه.  

 24:05:30:10.01 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  -القرارات المتعلقة بجلسة االستماع  صانع القرار 

ار مسئول جلسة االستماع بشأن ما إذا كان قد ُمنع طفلك من الحصول على تعليم عام  يجب أن يستند قر

( على أسٍس موضوعية إال إذا كان االنتهاك اإلجرائي يتناسب مع المعايير FAPEمناسب ومجاني )

 (. FAPEالخاصة بمنع الطفل من الحصول على تعليم عام مناسب ومجاني )

انتهاك لإلجراءات، قد يكتشف مسئول جلسة االستماع عدم حصول طفلك على  في جوانب االدعاء بحدوث 

 إذا القصور في تنفيذ اإلجراءات:  ( إالFAPEالتعليم العام المناسب والمجاني )

 ؛  (FAPEأعاق الطفل في الحصول على حق التعليم العام المناسب والمجاني ) .1

( فيما IEPصلٍة ببرنامج التعليم الفردي )أعاق بشكٍل ملحوظ فرصتك في عملية اتخاذ قرار  ذو   .2

 ؛ أو(FAPEيتعلق بالبند الخاص بحق طفلك في الحصول على تعليم عام مناسب ومجاني )

 تسبب في حرمان طفلك من الفوائد التعليمية. .3

ال يوجد في هذا القسم ما يُفسر منع مسئول جلسة االستماع من إصدار أمٍر للمنطقة التعليمية باالمتثال  

 (.IDEAطلبات اإلجرائية المنصوص عليها في قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )للمت

 24:05:30:10 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية -مسئول جلسة استماع غير متحيز

 لسة االستماع:على األقل، البد أن يكون مسئول ج

وزارة التربية والتعليم في داكوتا الجنوبية أو  غير متحيٍز )على سبيل المثال: ال يكون موظفًا في  .1

في المنطقة التعليمية المحلية وأال يكون لديه اهتمام شخصي أو مهني يتعارض مع الهدف المراد  

 تحقيقه في جلسة االستماع(؛ 

يتمتع بالمعرفة الالزمة لفهم البنود المنصوص عليها في قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  .2
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( واللوائح الفيدرالية وقوانين الوالية المتعلقة بقانون تعليم األفراد ذوي  IDEAالخاصة )

( والتفسيرات القانونية لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات IDEAاالحتياجات الخاصة )

 ( من جانب المحاكم الفيدرالية ومحاكم الوالية؛ IDEAالخاصة )

القدرة على إجرائها بما يتناسب مع الممارسات  يتمتع بالمعرفة الالزمة لعقد جلسات االستماع و .3

 القانونية المعيارية؛ 

يتمتع بالمعرفة الالزمة التخاذ قراٍر والتعبير عنه كتابيًا بما يتناسب مع الممارسات القانونية  .4

 المعيارية.

يجب أن يحتفظ مكتب برامج التعليم الخاص التابع للوالية والمنطقة التعليمية بقائمٍة لألشخاص القادرين   

 على القيام بدور مسئولي جلسات االستماع. يجب أن تتضمن القائمة بيانًا بمؤهالت كل شخص منهم.

اإلطار الزمني لتقديم  

الشكوى واالجتماع 

 والقرار 

جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها ادعاًء باالنتهاك الواقع في  يجب أن تتضمن شكوى 

فترةٍ ال تزيد عن عامْين منذ التاريخ الذي علمت فيه المنطقة التعليمية أو كا ن يجب أن تعلم فيه كل بشأن 

ري اإلطار الزمني  االدعاء المذكور في شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها . ال يس

 الموضح أعاله عليك إذا لم تتمكن من تقديم شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية ألن:

المنطقة التعليمية قدمت تقريًرا زائفًا يوضح أنها قامت بحل المشكلة أو النزاع الذي قمت بتصعيده  .1

 في الشكوى؛ أو 

الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي   أخفت عنك المعلومات التي كان يلزم تقديمها لك بموجب .2

 (. IDEAاالحتياجات الخاصة )

 األطر الزمنيَّة الخاصة بجلسات االستماع

  30يوًما إلصدار قرار نهائي عقب انتهاء فترة التسوية التي تبلغ  45يبدأ اإلطار الزمني الذي تبلغ مدته 

للتطبيق، يجب قيام مكتب برامج التعليم الخاص التابع  يوًما أو الفترة الزمنية الُمعدَّلة، إذا كان ذلك قابل 

 للوالية بالتأكد أنه:

 تم التوصل لقراٍر نهائيٍ في جلسة االستماع؛ و  .1

 تم إرسال نسخة من القرار عبر البريد لك وللمنطقة التعليمية.  .2

 ةٍ لإلطار الزمني.بتمديداٍت محددبناًء على طلبك أنت أو المنطقة التعليمية، سيسمح مسئول جلسة االستماع 

 وأن كل جلسة استماع قد أُجريت في الوقت والمكان المناسبين بطريقٍة معقولة لك وللطفل. 

ماذا سيحدث للخدمات 

الُمقدَّمة لطفلي بعد  

 تقديم الشكوى؟ 

 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34 -اإلجراءات الخاصة بحالة الطفل )"يبقى في مكانه"( 

 24:05:30:14 (ARSD)؛ القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.518

يجب أن يبقى الطفل صاحب الشكوى الخاصة باإلجراءات القانونية الالزمة في مكانه أو مكانها التعليمي  

الحالي أثناء عقد جلسة االستماع لإلجراءات القانونية أو أثناء اتخاذ اإلجراءات القضائية فيما يتعلق 

بالشكوى الخاصة باإلجراءات القانونية الالزمة، إال إذا اتفقت أنت ومكتب برامج التعليم الخاص بالوالية أو 

  منطقتك التعليمية على غير ذلك. 
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عند قيامك بالتقديم لطفلك في مدرسٍة عامٍة بشكل مبدئي، سيلتحق طفلك، بعد موافقتك، ببرنامج المدرسة  

 جراءات المطلوبة.  استكمال كل اإلالعامة حتى يتم 

إذا تضمنت شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة طلبًا يتعلق بحصول الطفل على الخدمات 

( IDEAالمبدئية عند انتقاله من الجزء ج إلى الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ) 

ها في الجزء ج ألنه بلغ الثالثة من عمره، فال وأنه لم يعد مؤهالً للحصول على الخدمات المنصوص علي

 ت التي بالفعل حصل عليها الطفل. تضطر المنطقة التعليمية إلى تقديم الخدما

إذا كان الطفل مؤهالً للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بموجب الجزء ب وعند موافقتك 

صلة، عندئٍذ يجب أن توفر المنطقة التعليمية هذا  على التقديم المبدئي للتعليم الخاص والخدمات ذات ال

 بينك وبين المنطقة التعليمية.   التعليم الخاص وتلك الخدمات ذات الصلة والتي ال تعد محل نزاعٍ 

عندما يتقدم أحد والدي الطفل أو المنطقة التعليمية بطلب لعقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات التأديبية من 

، يجب أن يبقي الطفل في البيئة التعليمية البديلة (IDEAذوي االحتياجات الخاصة ) قانون تعليم األفراد

والمنطقة المؤقتة حتى يتم التوصل لحٍل باالستئناف إذا لم يكن هناك ظروف خاصة و/أو تتفق أنت 

 التعليمية على غير ذلك. 

انعقادها على أن ت أثناء  التعليمي سيعد إذا تم االتفاق بينك وبين مسئول جلسة االستماع  الطفل  غيير مكان 

أمًرا مالئًما لطفلك، عندئٍذ يعد هذا االتفاق مبرٌم بينك وبين مكتب برامج التعليم الخاص التابع للوالية حتى 

 تنتهي جلسة االستماع.

ماذا يحدث بعد تقديم 

 الشكوى؟

 ARSD( 24:05:30:08.04(القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  -كفاية الشكوى 

ستعد شكوى االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة كافية إال إذا قام الطرف الذي تسلَّم الشكوى بإخطار 

اع  يوًما من تاريخ تسلُّم شكوى جلسة االستم 15مسئول جلسة االستماع والطرف اآلخر كتابيًا، خالل 

لإلجراءات القانونية الالزمة، بأن الطرف المستلم للشكوى يعتقد أن شكوى جلسة االستماع لإلجراءات 

القانونية الالزمة ال تتفق مع محتوى المتطلبات الخاصة بقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

(IDEA.) 

ذ مسئول جلسة االستماع قراًرا للتوصل  وفي خالل خمسة أيام من تاريخ تسلُّم هذا اإلخطار، يجب أن يتخ

إلى ما إذا كانت شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة تتفق مع المتطلبات الخاصة بمحتوى  

ار األطراف  ( أم ال وحينها سيتم على الفْور إخطIDEAقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 بهذا القرار كتابيًا.

 رف بتعديل شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية إذا: قد يقوم أي ط

وافق الطرف اآلخر كتابيًا على التعديل وكانت لدْيه الفرصة للتوصل لحل بشأن شكوى جلسة    .1

 االستماع لإلجراءات القانونية من خالل عقد اجتماع تسوية؛ أو

ة االستماع إذنًا بالتعديل في أي  قد يمنح مسئول جلسة االستماع إذنًا، إال أنه قد يمنح مسئول جلس  .2

 وقٍت ولكن ليس بعد مرور خمسة أيام من تاريخ بداية جلسة االستماع لإلجراءات القانونية. 

وسيتم استئناف تطبيق ا.إلطار الزمني الخاص بجلسة االستماع لإلجراءات القانونية بموجب الجزء ب 

ر الزمني إلجراءات القانونية، بما يتضمن اإلطاأثناء قيام الطرف بتقديم تعديل لشكوى جلسة االستماع ل
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 الخاص باجتماع التسوية.

ومن الجدير بالذكر أنه يُمكنك تقديم شكوى أخرى لالستماع لإلجراءات القانونية وتعد تلك الشكوى منفصلة  

 ن جانبك أو من المنطقة التعليميةعن شكوى االستماع لإلجراءات القانونية الُمقدَّمة بالفعل م

ابة المنطقة التعليمية للشكوى الُمقدَّمة من جانب أحد الوالدْين بشأن عقد جلسة استماع التخاذ  استج

 اإلجراءات القانونيَّة الالزمة 

إذا قدمت طلبًا لعقد جلسة استماع لإلجراءات القانونية الالزمة ولم ترسل إليك المنطقة التعليمية إشعاًرا 

( فيما يتعلق IDEAن تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )كتابيًا مسبقًا بموجب الجزء ب من قانو

بالموضوع المذكور في شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية، يجب أن ترسل إلْيك المنطقة التعليمية 

أيام من تسلُّم شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة ويجب أن يتضمن الرد ما    10رًدا خالل  

 يلي:

فسيًرا لسبب اقتراح المنطقة التعليمية أو رفضها اتخاذ اإلجراء )اإلجراءات( الالزمة بشأن  ت  .1

 شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الخاصة بك؛ 

( وما أسباب رفض  IEPوصفًا للخيارات األخرى التي وضعها فريق برنامج التعليم الفردي )  .2

 تلك الخيارات؛

وصفًا لكل إجراء تقييمي أو تقدير أو سجل أو تقرير تستخدمه المنطقة التعليمية كأساٍس تستند    .3

 إليه عند اقتراح أو رفض إجراء )إجراءات(؛ و

باإلجراء )اإلجراءات( الُمقترحة أو المرفوضة من جانب  وصفًا للعوامل األخرى ذات الصلة  .4

 المنطقة التعليمية.

وفيما يتعلق بالمنطقة التعليمية وبموجب هذا القسم، يجب أال يمنعها ردها من التأكيد على عدم كفاية شكوى 

 جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة. 

  جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمةاستجابة الطرف اآلخر للشكوى الُمقدَّمة بشأن 

إذا قدَّمت المنطقة التعليمية طلبًا لعقد جلسة استماع لإلجراءات القانونية، فيجب على ولي األمر الذي تسلَّم  

أيام من تسلُّم شكوى جلسة االستماع، رًدا إلى المنطقة   10شكوى جلسة االستماع أن يرسل، خالل 

ة االستماع لإلجراءات ا سترسل ردوًدا محددة بشأن ما ُطرح في شكوى جلسالتعليمية والتي بدوره

 القانونية.

; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  300.510 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34 -اجتماع التسوية 

(ARSD) 24:05:30:08.12 

يوًما من  15القانونية الالزمة، خالل  إذا كنت أنت الطرف صاحب طلب عقد جلسة استماع لإلجراءات 

استالم إشعار شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية، و قبل عقد جلسة االستماع، يجب أن تعقد 

 المنطقة التعليمية اجتماًعا للتسوية بحيث: 

( ممن لدْيهم معرفة  IEPتحضره أنت واألعضاء المختصين من فريق برنامج التعليم الفردي ) .1

 لحقائق الُموضَّحة في شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية؛   محددة با

ويحضره ممثالً عن المنطقة التعليمية والذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار نيابةً عن المنطقة  .2
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 التعليمية؛ و 

 أال يحضر محامي المنطقة التعليمية إال إذا حضر معك محام. .3

(  IEPاألعضاء المختصين من فريق برنامج التعليم الفردي )يتعين عليك أنت والمنطقة التعليمية تحديد 

 الذين يُمكنهم حضور اجتماع التسوية. 

ويتم عقد هذا االجتماع من أجل مناقشة شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية والحقائق التي تستند 

 ة المدرسة الفرصة لتسوية النزاع.إليها الشكوى، حتى يكون لدى منطق

 اجتماع التسوية ضروريًا إال إذا: يُعد 

 اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا على التنازل عن عقد االجتماع؛ أو .1

 وافقت أنت والمنطقة التعليمية على استخدام عملية الوساطة الُموضَّحة في هذه الوثيقة. .2

 يوًما 30فترة تسوية مدتها 

يوًما من استالم الشكوى الُمقدَّمة من طرفك  30إذا لم تتوصل المنطقة التعليمية لحٍل يرضيك خالل 

لالستماع إلى اإلجراءات القانونية، ستُعقد حينها جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الالزمة.  باستثناء ما 

هو منصوٌص عليه أدناه، يبدأ اإلطار الزمني الخاص باتخاذ قرار نهائي حول جلسة االستماع لإلجراءات 

 يوًما.   30سوية والتي تمتد لمدة نتهاء فترة التالقانونية عقب ا

إذا لم توافق أنت والمنطقة التعليمية على التنازل عن اجتماع من أجل استخدام الوساطة، ستُؤخر عدم  

مشاركتك في اجتماع التسوية األطر الزمنية الجتماع التسوية وجلسة االستماع لإلجراءات القانونية حتى  

 .تسويةيتم عقد اجتماع ال

 بعد بذل الجهود المعقولة وتوثيق مثل هذه الجهود، إذا لم  

تتمكن منطقة المدرسة من ضمان مشاركتك في اجتماع التسوية، فإنه يجوز للمنطقةالتعليمية، في نهاية فترة 

يوًما، أن تطلب من مسئول جلسة االستماع رد شكوى جلسة االستماع لإلجراءات  30التسوية التي تبلغ 

 لخاصة بك. القانونية ا

 يجب أن تتضمن عملية توثيق هذه الجهود سجالً لمحاوالت 

 ليه الجانبان،  المنطقة التعليمية ترتيب وقت ومكان يتفق ع

 على سبيل المثال: 

لة للمكالمات الهاتفية التي أُجريت وكل محاوالت االتصال هاتفيًا ونتائج تلك  .1 سجالت ُمفصَّ

 المكالمات؛

 أُرسلت وأي ردوٍد تم تلق ِّيها؛ ونسخ من المراسالت التي   .2

لة للزيارات المنزلية أو مكان التوظيف ونتائج تلك الزيارات. .3  سجالت ُمفصَّ

ل مسئول جلسة االستماع من من أجل بدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع لإلجراءات  يُمكنك أن تطلب تدخُّ

يوًما من استالم اإلشعار الخاص   15وية خالل القانونية إذا لم تتمكن المنطقة التعليمية من عقد اجتماع التس

 من المشاركة في اجتماع التسوية. بشكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية أو إن لم تتمكن 
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 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  -يوًما  30التعديالت ذات الصلة بفترة التسوية التي تبلغ 

24:05:30:08.14 

يوًما لبدء جلسة االستماع لإلجراءات  45يوًما وتعديل اإلطار الزمني ومدته  30التسوية ومدتها تُعدَّل فترة 

 القانونية، عند وقوع واحًدا من األحداث التالية: 

 إذا لم توافق أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا على التنازل عن عقد اجتماع التسوية لحل النزاع؛   .1

والمنطقة التعليمية على استحالة التوصل ألي اتفاق كتابي بعد بدء عملية الوساطة  إذا اتفقت أنت  .2

 يوًما. 30أو اجتماع التسوية ولكن قبل نهاية الفترة التي تبلغ 

إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابيًا على االستمرار في استخدام عملية الوساطة في نهاية فترة  .3

، ولكن بعد ذلك، تقرر أنت أو المنطقة التعليمية االنسحاب من عملية يوًما 30التسوية التي تبلغ 

 الوساطة.   

 24:05:30:08.15 (ARSD)القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  -اتفاق تسوية مكتوب 

م  إذا تم التوصُّل لحٍل للنزاع أثناء اجتماع التسوية، سيتحتم عليك أنت والمنطقة التعليمية تنفيذ االتفاق الُملز

 قانونيًا والذي:لكٍل منكما 

يجب أن يوقعه طرفان هما أنت وممثل المنطقة التعليمية الذي لديه سلطة التوقيع نيابةً عن   .1

 المنطقة التعليمية؛ و 

       يجب أن يكون مكتوبًا وُموقَّعًا وقابالً للتنفيذ في محكمة المنطقة في الواليات المتحدة. .2

بتنفيذ اتفاق التسوية المكتوب الذي تم التوصل إليه أثناء اجتماع التسوية، من الجدير بالذكر أنه إذا قمت 

 أيام عمل منذ توقيع هذا االتفاق  3فيُمكن أليٍ من الطرفين )أنت أو المنطقة التعليمية( إلغاء االتفاق خالل 

أشياء البد أن توضع  

 في االعتبار

القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية   -ذها موضوع جلسة االستماع لإلجراءات القانونية الواجب اتخا

)ARSD( 24:05:30:09.05 

أثناء عقد جلسة االستماع لإلجراءات القانونية، يُمكنك أنت أو المنطقة التعليمية إثارة بعض القضايا التي لم  

 ة إذا لم يتفق الطرف اآلخر معك. يتم طرحها في شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانوني

 تى إذا لم توافق عليه.  ويعتبر القرار ُملزًما ح

  يُنفَّذ حتى ينتهي االستئناف.  وإذا تم استئناف القرار، قد ال

 كما أن هناك محاٍم يُمثل المناطق التعليمية. 

التكلفة والمجانية والخدمات األخرى ذات  يجب على المنطقة التعليمية إعالمك بالخدمات القانونية منخفضة  التكلفة 

 نطقة إذا: الصلة المتوفرة في الم

 قمت بطلب المعلومات؛ أو .1

 قمت أنت والمنطقة التعليمية بتقديم شكوى جلسة االستماع لإلجراءات القانونية .2
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لومات وإذا عين ولي األمر محاميًا، فسيتم ذلك على نفقته الخاصة. انظر أدناه للتعرف على مزيٍد من المع

 بشأن أتعاب المحامي. 

  اتخاذ قرار نهائي  معلومات إضافية

لقرار من  يعد القرار الذي يتم التوصل إليه في جلسة االستماع قراًرا نهائيًا، إال إذا قدَّم أي طرف استئنافًا ل

 خالل إقامة دعوى مدنية. 

; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية  300.516 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34 -الدعاوى المدنية 

(ARSD) 24:05:30:11 

من حق أي طرف )أنت أو المنطقة التعليمية( أن يقيم دعوى مدنية بشأن شكوى جلسة االستماع لإلجراءات 

االستماع. ويمكن أن تُقدَّم الدعوى في  القانونية إذا لم يشعر بالرضا تجاه استنتاجات وقرارات مسئول جلسة 

تحدة محكمٍة تابعٍة للوالية وتتمتع بسلطة مناقشة هذا النوع من القضايا أو في محكمة المنطقة بالواليات الم

 بصرف النظر عن قيمة الدعوى. 

الصادر من يوًما من تاريخ القرار  90يُمكن للطرف صاحب الدعوى أن يقدم تلك الدعوى في خالل  

 جلسة االستماع.   مسئول

 عندما تقيم دعوى، فإن المحكمة 

 تتسلم السجالت الخاصة باإلجراءات اإلدارية؛   .1

 تستمع إلى األدلة اإلضافية بناًء على طلب أحد األطراف؛ و   .2

 تستند في قرارها على رجحان الدليل وتمنح اإلعانة التي تحدد المحكمة أنها مناسبة.  .3

( ما يقيد أو يحد من IDEAيم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )ال يوجد في الجزء ب من قانون تعل

الحقوق واإلجراءات والتعويضات المتاحة بموجب الدستور، قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة  

أو القوانين الفيدرالية المعنية بحماية حقوق   1973" من قانون إعادة التأهيل لعام V، العنوان " 1990لعام 

ذوي االحتياجات الخاصة، وباستثناء ما حدث قبل رفع أي دعوى مدنية بموجب هذه القوانين التي  األطفال 

تطلب اإلعانة والتي تكون متاحة أيًضا بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

(IDEA)ع لإلجراءات ، فالبد من استنفاد كل إجراءات جلسة االستماع الخاصة بشكوى جلسة االستما

القانونية بنفس القدر المطلوب عند إقامة دعوى بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات  

 (. IDEAالخاصة )

; القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.517 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34 -أتعاب المحاماة 

(ARSD) 24:05:30:11.01 

، (IDEA)في أية دعوى أو إجراء تم بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن تحكم لك بأتعاب المحاماة المعقولة، إذا ربحت الدعوى، كجزء من 

 التكاليف التي يجب أن تقم المنطقة التعليمية بدفعها.  

كنتيجٍة لجلسة استماع إدارية أو نتيجة إلجراٍء قضائيٍ وال يُعتبر اجتماع التسوية  ال يُعقد اجتماع التسوية

 ن أجل دفع أتعاب المحاماة.بمثابة جلسة استماع إدارية أو إجراٍء قضائي م
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قد تلزم المحكمة، حسب تقديرها، محاميك بدفع أتعاب المحاماة المعقولة لمكتب برامج التعليم الخاص 

التعليم أو للمنطقة التعليمية إذا ربحت الدعوى كجزٍء من التكاليف، التي كان يتحتم على  بوزارة التربية و

تلك الجهات دفعها، إذا قدَّم محاميك شكوى جلسة استماع لإلجراءات القانونية، إذا قدم المحامي شكوى 

ي التقاضي بعد جلسة استماع ترى المحكمة أنها ضعيفة أو غير معقولة أو دون أساس أو باالستمرار في ف

 عيفة أو غير معقولة أو دون أساس. أن أصبحت الشكوى ض

يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن تحكم عليك وعلى محاميك بدفع أتعاب المحاماة المعقولة كجزٍء من 

التكاليف لوزارة التربية والتعليم بالوالية أو للمنطقة التعليمية التي ربحت الدعوى إذا كان طلبك لعقد جلسة  

استماع لإلجراءات القانونية أو ُرفعت الدعوى الحقًا لغرٍض غير الئق، كالمضايقة أو التسبب في تأخير 

 رية في تكلفة الدعوى أو اإلجراء.غير ضروري أو زيادة غير ضرو

تقوم المحكمة بتخفيض أتعاب المحامين، حسبما يكون مناسبًا، بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد  

 ثناء سريان الدعوى أو اإلجراءات:، إذا وجدت الحكمة أنك أو محاميك، أ(IDEA)اجات ذوي االحتي

 أن قمت بتأخير القرار النهائي لتسوية النزاع بشكل غير معقول؛  .1

أن مبلغ أتعاب المحامين الذي تم إصدار حكم بدفعه يتجاوز بشكل غير منطقي السعر الحالي   .2

للساعة السائد في المجتمع من حيث الخدمات التي يقدمها محامون يمتازون بنفس المستوى من 

 المهارة؛ 

ار  أن الوقت المنقضي والخدمات القانونية المقدمة كانت زائدة عن الحد مع الوضع في االعتب .3

  طبيعة الدعوى أو اإلجراءات؛ أو

أن المحامي الذي يمثلك لم يقدم للمنطقة التعليمية المعلومات المناسبة في شكوى جلسة االستماع   .4

 لإلجراءات القانونية الالزمة.   

ومع ذلك، ال يجوز للمحكمة أن تقلل األتعاب إذا وجدت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم في الوالية أو 

نطقة قامت بتأخير قرار التسوية النهائي الخاص بالدعوى أو اإلجراءات بشكل غير معقول أو أن هناك  ىالم

 (. IDEAانتهاًكا بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 

 

  نتائج وقرارات الهيئة االستشارية والعمومية 

للوالية، بعد حذف أي معلومات تحديد الهوية الشخصية، نقل استنتاجات وقرارات مسئول جلسة يجوز لمكتب برامج التعليم التابع 

 االستماع للهيئة االستشارية بالوالية مع جعل تلك االستنتاجات والقرارت متاحة لعامة الناس.
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 نقل الحقوق 
 

 نقل حقوق الوالدْين في سن الرشد

 24:05:30:16.01 (ARSD); القواعد اإلدارية لداكوتا الجنوبية 300.520 (CFR)قانون اللوائح الفيدرالية  34

عاًما، وهو سن الرشد، )باستثناء الطفل الذي يعد من ذوي االحتياجات الخاصة ولكن   18عندما يبلغ طفل من ذوي االحتياجات الخاصة 
وجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي  تم توضيح حقوقه وإسنادها إلى طرٍف آخر(، تُنقل كل حقوقه منك إلى ابنك البالغ بم

 ًرا فيما يتعلق بالتعليم الخاص.  االحتياجات الخاصة إال إذا قدمت المنطقة التعليمية لك والبنك البالغ إشعا

قانون تعليم إذا ُسجن طفلك في مؤسسٍة إصالحية محليٍة أو في الوالية للبالغين أو لألحداث، تنتقل كل الحقوق بموجب الجزء ب من 
 عاًما، وهو سن الرشد.  18ما يبلغ ( إلى طفلك عندIDEAاألفراد ذوي االحتياجات الخاصة )

 تعليمية أنت وطفلك بنقل الحقوق. قد تُخطرك المنطقة ال

الُمؤهَّل الذي ُحددت حقوقه وأُسندت إلى طرٍف آخر بأمر المحكمة ليس لديه القدرة على تقديم إذا تقرر، وفقًا لقانون الوالية، أن الطفل 
لي موافقة غير متحيزة فيما يتعلق بالبرنامج التعليمي، فيمكن أن تعين المنطقة التعليمية ولي األمر أو، إذا لم يكن ولي األمر متاًحا، و

يمية للطفل من خالل أهلية الطفل بموجب الجزء ب من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات أمر بديل لتمثيل المصالح واالهتمامات التعل
(. IDEAالخاصة )
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  االختصارات والتعريفات 

 

ARSD –   :القواعد اإلداريَّة للمجلس التشريعي لداكوتا الجنوبيَّة الموقع اإللكتروني لمجلس البحث العلمي التشريعي
http://sdlegislature.gov/Rules/DisplayRule.aspx?Rule=24:05  . 

ل السلوكي   أو خطة الدعم السلوكي هي خطة يقوم من خاللها الُمعل ِّم باستبدال بعض المهارات وإدارة النتائج عن طريق  –خطة التدخُّ
  السلوكيات المرغوب فيها بشكٍل إيجابي.تعزيز 

بأنه يُعاني من اإلعاقة   300.311من   300.304عندما يكون الطفل ذو إعاقة فهذا يعني أنه يُقدَّر بموجب الفقرة §§ – طفل ذو إعاقة
ن الصمم(، اإلعاقة اللُغويَّة، اإلعاقة البصريَّة )بما يتضمَّ  ن العمى(، االضطراب االنفعالي الحاد العقليَّة، اإلعاقة السمعيَّة )بما يتضمَّ

)ويُشار إليه في هذا الجزء بـ "االضطراب االنفعالي"،االختالل عظمي، التوحد، إصابة الدماغ الرضيَّة، حاالت أخرى لالعتالل  
الخاص والخدمات الصحي، صعوبات التعلم، الصمم والعمى، أو اإلعاقات المتعددة، ومن، نتيجة لذلك، يحتاج إلى الحصول على التعليم 

 ذات الصلة(  . 

CFR –  قانون اللوائح الفيدرالية 

الحصول على موافقٍة  تعني الموافقة المبنية على معرفٍة أنه يتم إبالغك بكل المعلومات ذات الصلة بالنشاط الذي البد من – الموافقة
 للقيام به.  

 أو يوم مدرسي.ه على أنه يوم عمل يعني اليوم التقويمي إال إذا تم ذكر –اليْوم 

Due Process  –  هو مصطلح قانوني يُستخدم لإلشارة إلى اإلجراءات المتَّبعة لحماية حقوق الفرد. في التعليم الخاص، يعني
حصولك على حقوقك اتباع اإلجراءات الوقائيَّة المطلوبة، باإلضافة إلى وصف جلسات االستماع اإلداريَّة )على سبيل المثال، "الشكوى 

 ءات القانونية الواجب اتخاذها"(.الخاصة باإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها" و"جلسة االستماع الخاصة باإلجرا

 ية السجالت التعليميَّة للطالب.  هو قانون فيدرالي لحماية خصوص  –  (FERPA)قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية 

" يعني تلق ِّي التعليم الخاص FAPEإن مصطلح "التعليم العام المناسب والمجاني" أو "   – (FAPE)حق التعليم العام المناسب والمجاني 
والخدمات ذات الصلة ويتم ذلك: على نفقة الدولة، تحت اإلشراف العام والتوجيه، وبدون دفع أي رسوم؛ بما يستوفي معايير هيئة التعليم 

ن الحصول على تعليٍم مناسب قبل المدرسة، والتعليم االبتدائي، أو التعليم الثانوي في الوالية؛ ويحصل  (SEA)في الوالية  ؛ بما يتضمَّ
 (. IEPالطالب على التعليم طبقًا لبرنامج التعليم الفردي )

 ة تدخل سلوكي فعَّالة. لكتابة خط هو عملية جمع المعلومات لفهم وظيفة )هدف( السلوك – (FBA)التقييم السلوكي الوظيفي 

م ( على نفقة الدولة، في حالة رفضك التقييم الُمقدَّ IEEلدى طفلك حق الحصول على التقييم التعليمي الُمستقل ) -التقييم التعليمي الُمستقل 
 من المنطقة التعليمية.

ن الخدمات  –  (IEP)خطة التعليم الفردي  هي وثيقة يقم الوالدْين بوضعها معًا على األقل سنويًا مع العاملين في المدرسة والتي تتضمَّ
 التي تُقدَّم لطفٍل من ذوي االحتياجات الخاصة. 

ن هذا الفريق من مجموعة من األفراد القادرين على اتخاذ القرارات التي  –  (IEP Team)فريق برنامج التعليم الفردي  تتعلق يتكوَّ
بهوية طفٍل من ذوي االحتياجات الخاصة، وتقييمه، ووضعه، وضرورة حصوله على تعليم عام مناسب ومجاني ويتحمل هؤالء األفراد  

 عليم الفردي ومراجعتها وتنقيحها.مسئولية وضع خطط الت

http://sdlegislature.gov/Rules/DisplayRule.aspx?Rule=24:05
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ي خطة التعلييم الفردي للطفل حيث البد أن  هي تعيين مكاني يختلف عن ذلك الذي تم تحديد ف  – (IAES)البيئة التعليمية البديلة المؤقتة 
يستمر الطفل في الحصول على منهج التعليم العام وعلى الخدمات التي ستؤهله للُمضي قدًما من أجل تحقيق أهداف برنامج التعليم 

 .الفردي السنوي للطفل. يتم وضع الطفل في بيئٍة تعليميٍة بديلٍة مؤقتةكي ينخرطوا في مواقٍف تحتاج إلى ضبط

  ( على الخدمات الُمقدَّمة لألطفال ذوي اإلعاقات في عمرٍ IDEAينطبق قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ) -الجزء ب 
 سنة. 21سنوات إلى  3يترواح بين 

 سنوات. 3دة حتى ألطفال منذ الوال( على الخدمات الُمقدَّمة لIDEAينطبق قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ) –الجزء جـ  

 ات يُمكن أن تحدد هوية فرٍد ما.  تتضمن أي بيان – (PII)معلومات تعريف الشخصية 

كي يستفيد  كالنقل والخدمات األخرى التنموية، والتصحيحية وخدمات الدعم ذات الصلة بمساعدة طفٍل ذي إعاقة  –الخدمات ذات الصلة 
 من التعليم الخاص. 

ن اليْوم الذي يحضره الطالب في المدرسة بشكٍل جزئي ألغراٍض تعليمية. يحمل اليوم هو أي  –اليوم المدرسي    يْوم، بما يتضمَّ
ن األطفال ذوي اإلعاقات وغيرهم من األطفال الذين ال يعانون من أي  إعاقات. المدرسي نفس المعنى في أذهان كل الطالب، بما يتضمَّ

نة بداكوتا الجنوبيَّة )  (SDCLالقوانين الُمدوَّ

(: هو مجلس التعليم بالوالية أو أي هيئة أخرى أو أي شخٍص يُعد مسئوالً بالدرجةِّ األولى عن اإلشراف  SEAهيئة التعليم في الوالية )
 دائية العامة والمدارس الثانوية. على المدرسة االبت

ل أولياء األمور أي تكلفةٍ   –التعليم الخاص  م، دون تحمُّ ، من أجل تلبية االحتياجات الفرديدة لطفٍل من  وبصفٍة خاصة التدريس الُمصمَّ
ن التدريس داخل الفصل الدراسي، التدريس بالمنزل وبالمؤسسات، وفي أي أماكٍن أخرى؛   ذوي االحتياجات الخاصة، بما يتضمَّ

ن التعليم الخاص ما يلي:  باإلضافة إلى تدريس التربية البدنية. كما يتضمَّ
لنطق واللغة، وأي خدمٍة أخرى تتعلق بها، ويحدث ذلك عندما تُعتبر الخدمة تعليٍم خاص أكثر منها  الخدمات ذات الصلة بعلم أمراض ا

  ريب على السفر والتعليم المهني.خدمٍة ذات صلة بموجب معايير الوالية؛ والتد

( ُصممت لتتم من 1التي )هي مجموعة منسَّقة من األنشطة كي يُمارسها طفٌل من ذوي االحتياجات الخاصة و –الخدمات االنتقالية 
خالل عمليٍة موجهه لتحقيق النتائج، وتركز على تحسين اإلنجاز األكاديمي والوظيفي لطفٍل من ذوي االحتياجات الخاصة لتسهيل  

ن التعليم ما بعد الثانوي، التعليم المهني، التو ظيف حركته من المدرسة إلى األنشطة التي سيمارسها الطفل بعد المدرسة، بما يتضمَّ
ن التوظيف المدعوم(، التعليم المستمر وتعليم الكبار، خدمات الكبار، الحياة المستقلة، أو المشاركة المجتمعية؛  ( 2) المتكامل )بما يتضمَّ
  كما تتحدد تلك المجموعة وفقًا لالحتياجات الفردية للطفل، مع األخذ في االعتبار نقاط القوة عند الطفل، تفضيالته، واهتماماته؛ بما
ن: التدريس؛ الخدمات ذات الصلة؛ الخبرات المجتمعية؛ التطوير الوظيفي واألهداف المعيشية للكبار بعد المدرسة؛ وإذا لزم   يتضمَّ

 األمر، كيفية اكتساب المهارات الحياتية اليومية وتقديم تقييم مهني وظيفي. 
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 الممثلين اإلقليميين –وزارة التعليم 

 التعليم بداكوتا الجنوبية وزارة 
 برامج التعليم الخاص 

800  Governors Drive 
 57501-2294بيير، داكوتا الجنوبية، 

 (605)  773-3678 -رقم الهاتف 
 ( 605)  773-3782 -فاكس 

/https://doe.sd.gov/sped 

 

 التي يُمكنك الحصول علْيها لفهم حقوقك  المصادر ذات الصلة بالمساعدة اإلضافية

 التواصل مع أولياء األمور بداكوتا الجنوبية 
3701 W 102، جناح 49. شارع 

 57106شالالت سيوكس، داكوتا الجنوبية 
1-800-640-4553 

 

www.sdparent.org 

 

 داكوتا الجنوبيةحقوق ذوي االحتياجات الخاصة في 
 شرق فرانكلين  2520

 57501بيير، داكوتا الجنوبية 
 )عبر الهاتف/الهاتف النصي(  1-800-658-4782

8294-224 (605 ) 

/https://drsdlaw.org 
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