
      

 

 

"( وإجراءات 405)"القسم  3791من قانون التأهيل لسنة  405: أحكام لتنفيذ القسم JB-R-2سياسة 

  405الشكاوى للقسم 

فرص التعليم المتكافئة وعدم التمييز.  تم تصميم هذه اإلجراءات  - JBتم وضع األحكام التالية لتنفيذ سياسة مجلس المدرسة 

، ولتكون متناسقة أيضاً مع القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية JBلتكون متناسقة مع الغرض والمبدأ العام الوارد في سياسة 

 والقرارات الملحية.

 

لكل األطفال  405"( كما هو محدد من قبل القسم FAPEنًيا )"يجب أن توفر مدارس دنفر العامة تعليًما عاًما مناسًبا ومجا

وكل األحكام التنفيذية ذات العالقة. لكل تلميذ يحتاج  405ذوي اإلعاقات ضمن المنطقة التعليمية كما هو مطلوب ضمن القسم 

اءات الواردة في هذه ، فيجب على المنطقة التعليمية اتباع اإلجر405كما هو محدد في القسم  FABEأو يعتقد أنه يحتاج 

 "(.405)"خطط  405األحكام واعتماد خطط بموجب القسم 

 

 التعريفات

"موظف شكاوى التالميذ" يعني المدير التنفيذي لخدمات التالميذ أو من ينوب عنه والذي يشرف على االمتثال بالقسم  .1

405. 

"الشخص المتضرر" يعني تلميذ المنطقة التعليمية أو ولي أمره والمتأثر بصورة مباشرة من قبل و/أو أنه شاهد على  .2

للتالميذ الذين تم تحديدهم على أنهم  FAPEاالنتهاك المزعوم لسياسات المجلس فيما يتعلق بتحديد وتوفير خدمات 

 .405ذوي إعاقات بموجب القسم 

 الميذواجبات موظف شكاوى الت

يجب أن يكون موظف شكاوى التالميذ أو من ينوب عنه في المدرسة مسؤول على استالم الطلبات التي تخص تحديد األهلية 

وعلى القيام بتحقيق وعلى ترتيب كل عمليات وإجراءات الشكاوى لكل انتهاك مزعوم للقوانين الفيدرالية  405بموجب القسم 

 .405للتالميذ المؤهلين ذوي اإلعاقات بموجب القسم  FABEالتي تتطلب توفير أو قوانين الوالية أو سياسة المجلس 

 موظف شكاوى التالميذ الخاص بالمنطقة التعليمية هو:

 المدير التنفيذي

 خدمات التالميذ

 مدارس دنفر العامة

1680 Lincoln St. 

Denver, CO 80203 

 3769-423 (720)رقم الهاتف: 

 

 405خطط التلميذ للقسم 

 

( إعاقة جسدية أو عقلية التي تحد بشكل كبير واحد iُيعرفان اإلعاقة على إنها: ) 405والقسم  ADAقانون اإلعاقة األمريكي 

 ( تم اعتبار أنه لديه مثل هكذا إعاقة. iii( سجل لمثل هكذا إعاقة؛ أو )iiأو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية؛ )

 



      

 

 

. التالميذ 405للتالميذ ذوي إعاقة مؤهلة بموجب القسم  FABEوفًقا للقانون المعمول به، يجب أن توفر مدارس دنفر العامة 

مدعوون لالتصال بموظف شكاوى  405و/أو أولياء األمور الذين يعتقدون أن التلميذ قد يتطلب خدمات بموجب الخطة 

. كذلك، جميع موظفو 405اجتماع لمناقشة أهلية التلميذ المحتملة لخطة التالميذ و/أو من ينوب عنه في المدرسة لطلب 

قد يتصلوا بموظف شكاوى التالميذ و/أو من  405المنطقة التعليمية الذين يعتقدون أن التلميذ قد يتطلب خدمات بموجب الخطة 

 .405ينوب عنه في المدرسة لطلب اجتماع لمناقشة أهلية التلميذ المحتملة لخطة 

 

"( مكون من أشخاص على دراية بالتلميذ وتاريخ مدرسة 405على موظف شكاوى التالميذ أن يدعو لعقد فريق )"فريق يجب 

التلميذ واحتياجات التلميذ الشخصية ومعنى كل بيانات التقييم وخيارات الخدمات. يجب على موظف شكاوى التالميذ أيًضا بذل 

 الخاص بالتلميذ.  405ميذ في فريق جهود معقولة لتأمين مشاركة أولياء أمور التال

 

وتحديد ما إذا كانت أي من التقييمات ضرورية  405الخاص بالتلميذ باالعتبار اإلحالة لألهلية لخطة  405سيأخذ فريق 

قة . مع ذلك، إذا تطلبت المنط405. قد تطلب المنطقة التعليمية تقييًما كي تحدد األهلية لخطة 405لتحديد أهلية التلميذ لخطة 

 ، ستوفر المنطقة التعليمية التقييم على نفقتها الخاصة. 405التعليمية تقييًما كي تحدد األهلية لخطة 

 

الخاص بالتلميذ أن يكون مسؤول  405، فيجب على فريق 405بالنسبة للتلميذ الذي تم تحديده ذي إعاقة حسب القسم 

الخاص بالتلميذ األخذ باالعتبار  405حديدات، يجب على فريق بخصوص تحديد ما هي الخدمات الالزمة. للقيام بمثل هذه الت

عندما يتم تحديد  405كل المعلومات المتوفرة ذات العالقة، ويجب دعوة أولياء األمور للمشاركة في اجتماعات فريق 

الخاص  405فريق  الخدمات للتلميذ. عند تحديد أهلية التلميذ وفي التخطيط لتوفير الخدمات التعليمية المناسبة، يجب على

 ."405: "خطة القسم JB-Eبالتلميذ إكمال استمارة 

 

، فأن ليس هناك خدمات مناسبة. 405أيًضا أنه، بالرغم من أن التلميذ هو تلميذ ذو إعاقة بموجب القسم  405قد يحدد فريق 

، لكن التلميذ ال 405أن التلميذ يعتبر تلميذ ذو احتياجات خاصة بموجب القسم  405في هذه الحالة، يجب أن يوثق فريق 

 يحتاج خدمات ليتمكن من بلوغ البيئة التعليمية.

 

 معاينة تقدم التلميذ

 

 الخاصة بالتلميذ سنوًيا حيثما أمكن لتحديد ما إذا 405الخاص بالتلميذ تقدم التلميذ وفاعلية خطة  405يجب أن يعاين فريق 

كانت الخدمات الموصوفة مناسبة وضرورية وللتأكد من أن احتياجات التلميذ قد تم استيفائها بصورة كافية كاحتياجات أقرانه 

من غير المعاقين. يجب أن يتم إبالغ ولي أمر التلميذ خطًيا عن أي قرار صادر من المنطقة التعليمية بخصوص تحديد أو تقييم 

 .405عاقة بموجب القسم أو تحديد مستوى التلميذ ذو اإل

 

 إجراءات الشكوى

وكما يقتضي القانون، فأن األشخاص المتضررين المعترضون على عملية التحديد أو  405بالنسبة للمزاعم بموجب القسم 

التقييم أو تحديد المستوى التعليمي أو توفير الخدمات للتالميذ الذين يحتاجون أو ُيعتقد أنهم يحتاجون خدمات تعليمية مالئمة 

ن تقديم الشكوى شفوًيا أو خطًيا، لكن يتم تشجيع قد يتقدمون بشكوى إلى موظف شكاوى التالميذ. يمك 405بموجب القسم 

: "استمارة شكوى التمييز/التحرش." كل التقارير المستلمة من قبل AC-E-2األشخاص المتضررين على استخدام استمارة 

ميذ تالالمدرسين أو المستشارين أو مدراء المدارس أو موظفي المنطقة التعليمية اآلخرين يجب أن ُتحال إلى موظف شكاوى ال

 فوًرا.  



      

 

 

كل الشكاوى يجب أن تتضمن وصف تفصيلي ألساس الشكوى وأسماء األطراف المنخرطة، بما في ذلك كل الشهود. يجب أن 

 الذي ال يتفق معه التلميذ و/أو ولي أمره.  405يوم من تاريخ استالم قرار فريق  00تقدم الشكوى ضمن 

يجب أن يعين موظف شكاوى التالميذ من ينوب عنه للتحقيق في الموضوع والتواصل مع الشخص المتضرر حول حقوقه 

 وخياراته الرسمية وغير الرسمية بموجب هذا اإلجراء.  

ي واردة فـراءات الـق اإلجـيـبـب أن يتم تطـة، يجـى اإلعاقـدة علـنـه بالنسبة لشكاوى التمييز المستـة أنـالحظـى المـرجـي

.  هذه العملية يجب أال تمنع استحقاق الشخص المتضرر من السعي للحصول على مساعدة من خالل عملية JB-R1 سياسة

 الشكوى الواردة في هذه الوثيقة فيما يتعلق بتحديد أو تقييم أو تحديد المستوى التعليمي للتالميذ.  

 إجراءات التوسط غير الرسمية

رض التوسط غير الرسمي، فأن موظف شكاوى التالميذ سيعين عضًوا من كادر إذا تلقى موظف شكاوى التالميذ طلًبا لغ

لتسهيل نقاشات التوسط.  أي اتفاقية يتم التوصل إليها من  405موظفي المنطقة التعليمية الذي يكون مدرًبا فيما يتعلق بالقسم 

تؤثر على حق الشخص المتضرر في البدء  خالل التوسط غير الرسمي سيتم تزويدها إلى كل األطراف خطًيا.  هذه العملية ال

 الخاص بالمنطقة التعليمية و/أو البدء بشكوى رسمية إلى مكتب الحقوق المدنية. 405بإجراءات حلول القسم 

 

 

 إجراءات جلسة االستماع الرسمية

ستتوفر عملية جلسة االستماع المحايدة لتسوية النزاعات المتعلقة بالتحديد، والتقييم، وتحديد المستوى و/أو توفير الخدمات 

.  قد يبادر بطلب جلسة االستماع أي من 1790من قانون التأهيل لسنة  405للتلميذ الذي له حق الحماية بموجب القسم 

يجب أن يتقدم الشخص المتضرر بطلب لجلسة استماع باستخدام إجراء الشكوى   المنطقة التعليمية أو الشخص المتضرر.

 المحدد أعاله. 

يجب أن يعين المدير العام أو من ينوب عنه موظف جلسة استماع محايد. يجب أن يتم تبليغ ولي أمر التلميذ خطًيا بخصوص 

خ المقرر لجلسة االستماع. يجب أن يكون التبليغ بلغة ولي أيام من الدوام مدرسي قبل التاري 4جلسة االستماع بفترة ال تقل عن 

 األمر األم ويجب أن يتضمن:

 بيان وقت ومكان جلسة االستماع؛ .1

 بيان حق ولي األمر في أن يتم تمثيله من قبل مستشار؛ و .2

 بيان حق ولي األمر في فحص السجالت ذات العالقة. .0

التلميذ وولي أمره في جلسة االستماع ويجب أن يجوز له تقديم  يجب أن تكون جلسة االستماع غير رسمية يمكن أن يحضر

الشهادات وأدلة أخرى. لن يتم تطبيق القواعد الرسمية لألدلة. يجوز لموظف شكاوى التالميذ أو مساعده تمثيل المنطقة 

 لسة االستماع مغلقةالتعليمية في جلسة االستماع وبطريقة مماثلة يجوز له تقديم الشهادات وأدلة أخرى. يجب أن تكون ج

 للجمهور. 

يجب أن يسلم موظف جلسة االستماع قراًرا خطًيا بناًء على األدلة المقدمة في جلسة االستماع للشخص المتضرر وموظف 

أيام من أيام الدوام المدرسي بعد إكمال جلسة االستماع. يجب أن يتضمن قرار موظف جلسة  10شكاوى التالميذ ضمن 

 لة وأسباب اتخاذا القرار.االستماع ملخص األد



      

 

 

أي من الشخص المتضرر أو المنطقة التعليمية قد يستأنف قرار موظف االستماع من خالل تقديم طلب مراجعة إلى المدير 

أيام من استالم قرار موظف االستماع. يجب أن يكون الطلب خطًيا ويبين بدقة عدم اتفاق  10العام أو من ينوب عنه ضمن 

موظف االستماع. إن المدير العام أو من ينوب عنه سيراجع محضر جلسة االستماع وقد يطلب معلومات المستأنف مع قرار 

يوم مدرسي من تاريخ  14كتابية أو شهادة شفوية إضافية. يجب أن يسلم المدير العام أو من ينوب عنه قرار كتابي خالل 

 جب أن يكون نهائي. استالم االستئناف. قرار المدير العام أو مساعد المدير العام ي

يجب أال يفسر أي شيء وارد هنا في هذه الوثيقة لمنح الحق ألي شخص لجلسة استماع مستقلة عن سياسة المجلس أو 

 اإلجراءات اإلدارية أو القانون أو القواعد أو األنظمة أو االتفاقيات التي تمنح مثل هذا الحق. 

 

 

 وكاالت خارجية

وطلبات اإلجراءات القانونية المحايدة مباشرًة لموظف الحقوق  ADA/504يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات القسم 

 (US Department of Educationالمدنية، وزارة التعليم األمريكية )

 1244 North Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204 

 

 المرجع القانوني: 

 U.S.C. § 794 27, 1790لقانون التأهيل لسنة  405القسم 

 . U.S.C. § 12101 et seq 52قانون اإلعاقة األمريكي، 

26 C.F.R. § 35.101 et seq. 

 

 مراجع للمزيد من المعلومات.:

JB- تكافؤ الفرص التعليمية وعدم التمييز 

  

 


