
 ملخص حقوق الوالدين
 

دًا حول ال     ذا ملخص مقتضب ج ا  ه ع به ي تتمت وق الت ك    و. حق د بأن ين عليك أن    تعرف من أجل أن تتأآ ل، يتع ك بشكل آام ى  حقوق اء    تحصل عل ة لآلب ل الضمانات اإلجرائي   نسخة من دلي
Procedural Safeguards Manual for Parents)    تم        إلىباإلضافة  .  على األقل  آل عام دراسي  مرة  ) التعليم الخاص ب المتعلقةحقوق اآلباء لم  ذلك، يجب أن ي ) ١(سخة    ن تتس

تخذ إجراء تأديبي آلما ُا) ٣( أو عند ذآر الشكوى للمرة األولى في هذا العام الدراسي؛ و بعلميات واجبة شكوى تتعلق عند تقديم أول) ٢(طلب إجراء تقييم للطفل، عند اإلحالة األولية أو عند 
وفر وباإلضافة إلى حقوقك،  .آما أنك تحصل أيضًا على نسخة من هذه الضمانات اإلجرائية آلما طلبت ذلك . في وضع الطفليشكل تغييرًا اء     ي ة لآلب ل الضمانات اإلجرائي وارد   دلي ة بم  قائم

  .المساعدة المقدمة لآلباء ويعرض الضمانات الخاصة المرتبطة بانضباط الطالب
 

اء    ل األمر عليك لكنه ليس بديًال عن  هذا الملخص مقدم على سبيل تسهي ة لآلب ل الضمانات اإلجرائي إذا آانت   .Procedural Safeguards Manual for Parents  دلي
  .تبعيجب أن ُت هي التي دليل الضمانات اإلجرائية لآلباء وهذا الملخص، فإن المعلومات والتوجيهات الواردة في دليل الضمانات اإلجرائية لآلباءهناك أية اختالفات بين 

يم خاص،            ى تعل اج إل ة ويحت ل ذو إعاق ل طف ة   بالنسبة لك ة التعليمي إن الوآال ة مسئولتان     واإلف ة في المنطق  عن  دارة التعليم
  .توفير تعليم عام مناسب بالمجان في البيئة األقل تقييدًا

ة  )FAPE(التعليم العام المناسب والمجاني      ا          مجاني  آلم يم الخ ي أن خدمات التعل ة          تعن ة آلف دون أي اء ب دم لآلب د تتحمل نفس الرسوم         .ص ُتق ق
ل      مناسب وآلمة . التي يتحملها اآلباء اآلخرون مثل رسوم األنشطة المنهجية اإلضافية أو المصروفات الخاصة بالمعامل             ةالتعليمية العام    تعني أن برنامج الطف

 مصطلح واسع النطاق    هي المزايا التعليمية إن .فية للطفل لكي يتلقى المزايا التعليميةخدمات استنادًا إلى احتياجات الطفل وإلى خدمات آايجب أن يقدم نوع     
ال  ة العامة المتاحة لجميع األطفال  التعليم العام وإحراز التقدم فيها، تلك المناهج التعليم        يشمل توفر مناهج   توفر نفس األنشطة واألوضاع التي يحظى بها األطف

  . نحو تحقيق األهداف الفردية الموضوعة خصيصًا لطفلكالغير معاقين، وإحراز التقدم

سوف يحضر طفلك الفصول الدراسية ويشارك في األنشطة المنهجية اإلضافية والغير أآاديمية ويتلقى الخدمات سويًا مع       )LRE(البيئة األقل تقييدًا    
  .األطفال اآلخرين الغير معاقين إلى أقصى حد مناسب

 
ولي أمر     تحميه LRE و FAPE لك فيحق طف إن حقوق الوالدين ا آ ة           . الحقوق التي تتمتع به ا ضمانات إجرائي ى أنه ا عل ذه يشار إليه اء ه وق اآلب إن حق

  :إن هذه الضمانات تشمل .وهي تضمن لك دورًا هامًا في تخطيط وصنع القرار فيما يخص طفلك
 

  :حقوق المشارآة
  .م طفلكلديك الحق في تقديم المعلومات التي تتعلق بتقيي . ١

 لديك الحق في أن تكون عضوًا في أية مجموعة تصنع القرارات المتعلقة بوضع طفلك التعليمي،  . ٢

ام المناسب       وتحديد لديك الحق في المشارآة في االجتماعات الخاصة بالتعرف على هوية الطفل، وتقييمه،     . ٣ يم الع وفير التعل ضعه التعليمي وت
  .FAPEوالمجاني 

 
  :شعارالحقوق المتعلقة باإل

ال                . ١ د و         لديك الحق في أن تتلقى إشعارًا للمشارآة في االجتماعات الخاصة ب ه، وتحدي ل، وتقييم ة الطف ى هوي وفير    تعرف عل ضعه التعليمي وت
  .FAPEالتعليم العام المناسب والمجاني 

ه،     عملية لديك الحق في أن تتلقى إشعارًا بأي تغييرات مقترحة في          . ٢ ل، وتقييم ة الطف ام       التعرف على هوي يم الع وفير التعل ووضعه التعليمي وت
  ،FAPEالمناسب والمجاني 

ى          ّلَبلديك الحق في أن تُ     . ٣ ة التعرف عل ي عملي ا ف رات طلبته ام بتغيي ة للقي ي المنطق غ بأي رفض من ِقبل المدرسة أو من ِقبل الوآالة التعليمية ف
  .FAPEوالمجاني هوية الطفل، وتقييمه، ووضعه التعليمي وتوفير التعليم العام المناسب 

  .لديك الحق في أن تتلقي اإلشعارات بطريقة وبلغة تستطيع أن تفهما . ٤



  :بالموافقةالحقوق المتعلقة 
  لديك الحق في أن توافق أو ترفض عملية التقييم لتحديد أهلية الطفل لخدمات التعليم الخاص، . ١
 لديك الحق في أن توافق أو ترفض إعادة عملية التقييم لطفلك،  . ٢
  . الحق في أن توافق أو ترفض إلحاق طفلك مبدئيًا بالتعليم الخاصلديك . ٣
 .يجب أن يتم آل ذلك خطيًا .لديك الحق في أن توافق أو ترفض االستمرار في التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة الخاصة بطفلك . ٤
ل أن          و .يمكنك سحب موافقتك على التقييم قبل أن تنتهي عملية التقييم           . ٥ التعليم الخاص قب دئي ب ل المب ى التحاق الطف يمكنك سحب موافقتك عل

  .تتم عملية االلتحاق
 

  :الحق في مراجعة السجالت
  لديك الحق في مراجعة السجالت التعليمية، . ١
  عتقد أنها غير صحيحة أو مضللة، لديك الحق في أن تطلب تغيير السجالت إذا آنت ت . ٢
ر من المواقف          . ٣ ى الوآاالت األخرى أو أشخاص آخرين                   لديك الحق في آثي ى إفشاء السجالت إل ة عل دون      . للموافق يمكن إفشاء السجالت ب

موافقتك طبقًا للقانون فقط في ظل بعض الظروف، مثل مدرسة أخرى سوف يحول إليها الطفل، أو للتعامل مع الطوارئ الصحية ومن أجل                    
  .و مذآرة إحضار للمحكمةسالمة الطفل، أو للمراجعين، أو استجابة ألمر قضائي أ

 
ة   :حق التقييم التعليمي المستقل لديك الحق في طلب إجراء تقييم تعليمي مستقل مجانًا إذا لم توافق على عملية التقييم التي تجريها المدرسة أو الوآال

  .التعليمية في المنطقة
 

  :حق تسوية المنازعات
زاع لف  ) request mediation( طلب وساطة لديك الحق في  دريب أشخاص            .ض الن وا قامت بت ة أي ة لوالي ة التابع ة في المنطق ة التعليمي إن الوآال

ة مشكلة         يِسُم ة عن أي وفر     .رين لفض المنازعات الناجم ا يمكن أن ي ة      Iowa Department of Educationآم يطًا من أجل مشكالت تعليمي  وس
ؤتم   .خاصة وفر اجتماعات الوساطة الفرصة      .Preappeal Conferencesرات الوساطة أو  ويشار إلى الوساطة في التعليم الخاص أيضًا باسم م ت

  .لآلباء أو المدرسة أو الوآالة التعليمية لتسوية الخالفات بشكل متعاون بمساندة وسيط مدرب

ه أو وضعه   بنجاح تسوية الخالف حول تحديد هوية ال إذا لم يتم  due process hearingلديك الحق في طلب جلسة استماع واجبة         طفل، أو تقييم
ه المدرسة أو                           .التعليمي، أو توفير التعليم العام المناسب والمجاني بطرق أخرى          ذي قامت ب اريخ اإلجراء ال امين من ت ات خالل ع دم الطلب يجب أن ُتق

ل أو    إذا طلبت جلسة استماع فسوف تعرض عليك جلسة لف         .الوآالة التعليمية في المنطقة والذي أدى إلى نشوب الخالف         ل مدرسة الطف ض النزاع من ِقب
ل    ن ِقب اطة م ؤتمر وس ك م ة وسوف يعرض علي ي المنطق ة ف ة التعليمي اطة .Iowa Department of Educationالوآال ات الوس ل اجتماع  ومث

ة             األخرى ة في المنطق ة التعليم ة أو للوآال إلدارة التعليمي ك ول ؤتمر الوساطة ل تتشكل جلسة    .ية الخالف فرصة تسو    توفر جلسة فض المنازعات أو م
راره           ة ويصدر ق رارات جلسة االستماع       .استماع واجبة برئاسة قاض القانون اإلداري الذي يستمع من آال الطرفين ويستعرض األدل تئناف ق يمكن اس

  .الواجبة في المحكمة

ن يتغ       تم تسوية الخالف       في معظم الحاالت، عندما تطلب عقد جلسة استماع واجبة أو مؤتمر وساطة فإن وضع الطفل ل ى ي ك حت دون موافقت ر ب اك   .ي هن
رة         عندما تنتهك قواعد السلوك  “ يبقى الحال آما هو عليه”استثناء لقاعدة   ازة سالح، أو مخدرات أو إصابة جسدية خطي ر    .من خالل حي يمكن أن يتغي

  .وضع الطفل في هذه الحالة مؤقتًا ألسباب تتعلق بالسالمة واألمان

د أن      state complaint  شكوى للوالية لديك الحق في تقديم      نظم               إذا آنت تتعق وائح أو ال يم الخاص أو الل انون التعل اك لق اك انته دم    .هن يجب أن ُتق
  . في هذه الشكاوى ويصدر تقريرًا خطيًاIowa Department of Educationيحقق  .الشكاوى خالل عام واحد من تاريخ االنتهاك المزعوم

 
د من      .قد يحق لآلباء في بعض األحيان استرداد نفقات مثل أتعاب المحامي أو رسوم مدرسية خاصة :الالحق في استعادة األمو ى المزي للحصول عل

  .دليل الضمانات اإلجرائية لآلباءالمعلومات ارجع إلى 
 

ة ليصبح      ن أالوالدا/ سن الرشد ما لم يقم األبتتنقل حقوق اآلباء إلى الطالب ذو اإلعاقة عند بلوغه .نقل الحقوق اذ اإلجراءات القانوني و شخص آخر باتخ
ًا  ١٨ عامًا أو عندما يتزوج وهو مازال تحت سن   ١٨يصل الطفل، في والية أيوا، إلى سن الرشد إما عندما يكمل             .وصيًا شرعيًا على هذا البالغ الصغير       عام
 . والية سواء آانت مؤسسة للكبار أو لألحداث عاما في مؤسسة إصالحية محلية أو في ال١٨أو عندما ُيحجز الطفل الذي لم يبلغ 

 
 .دليل الضمانات اإلجرائية لآلباءللحصول على المزيد من المعلومات ارجع إلى  .ً للحقوق التي تتمتع بهاملخص مقتضب جداتذآر أن هذا 

 


