نظام الحماية والدفاع بكاليفورنيا
هاتف مجاني (800) 776-5746

حزمة جلسة االستماع من المركز اإلقليمي
نوفمبر  ،5102رقم المنشور#5484.14
ستساعدك هذه المواد في التجهيز لجلسة االستماع من المركز اإلقليمي لديك .ينطبق هذا الدليل على
المستهلكين لدى المركز اإلقليمي في عمر  3أعوام فأكثر.
توجد عملية مختلفة لجلسة االستماع للمستهلكين لدى برنامج البداية المبكرة (حتى عمر  3أعوام) .يق ّدم
برنامج البداية المبكرة خدمات ووسائل دعم ّ
تدخلية مبكرة لألطفال األصغر عمرً ا من  3أعوام .يتأهل
األطفال لبرنامج البداية المبكرة بسبب التخلفات في النمو في مجاالت النمو اإلدراكي ،أو النمو الجسماني ،أو
تطور اللغة والكالم ،أو التطور االجتماعي أو العاطفي ،أو مهارات االعتماد على الذات .يرجى مراجعة
صفحة الحقائق الخاصة بنا عن خدمات البداية المبكرة للتعرّ ف على حقوقك في جلسة االستماع في برنامج
البداية المبكرة .لمعلومات أخرى عن البداية المبكرة وحقوقك ،تفضل بزيارة:
http://www.disabilityrightsca.org//pubs/F05701.pdfوقراءة الفصل  05من التعليم
الخاص لدى  :Disability Rights Californiaدليل الحقوق والمسؤوليات.
القسم األول – تقديم استئناف لقرار مركز إقليمي :دليل عملي خطوة بخطوة لتقديم استئناف عمليات
الرفض أو اإلنهاء أو التخفيض لخدمات المركز اإلقليمي.
القسم الثاني – المالحق :الرسوم البيانية ،وعيّنات الوثائق ،وقرارات االستماع.
يخاطب هذا الدليل الشخص الذي يتم رفض ،أو إنهاء ،أو تخفيض خدماته أو الشخص الذي يمثله أو يمثلها
بالمصطلح "أنت".
نأمل في أن تجد هذه المعلومات مفيدة .إذا كانت لديك أي أسئلة أو َ
كنت تحتاج إلى مزيد من المساعدة،
فاتصل على  Disability Rights California (800) 776-5746أو على مكتب Office of
 Clients’ Rights Advocacyالمحلي لديك .(800) 390-7032
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الفصل  - 1مق ّدمة
لديك حق في االستئناف في الحاالت اآلتية:
َ
َ
وطالبت بخدمة جديدة وقال لك المركز اإلقليمي "ال"؛ أو
كنت عميالً لدى مركز إقليمي
.0
 .5يريد المركز اإلقليمي تخفيض أو استبعاد خدمة تحصل عليها بالفعل؛ أو
َ
لست مستح ًقا للخدمات.
 .3يقول المركز اإلقليمي إنك
يمنحك هذا الدليل معلومات عن كيفية تقديم االستئناف وما تتوقعه أثناء تقديم االستئناف .إذا كنتَ تتقدم
باستئناف لعملية رفض لالستحقاق ،رقم  ،3فيرجى مراجعة حزمة جلسة االستماع من المركز اإلقليمي،
على http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557301.pdf
قد ترغب في طلب جلسة استماع إذا َ
كنت تعترض على تخفيض أو تغيير أو رفض لخدمة تعتقد أنك تحتاج
إليها من المركز اإلقليمي .ال تعتبر جلسة االستماع اإلدارية كمثل التوجه إلى المحكمة ،وما هي بالشيء
الذي يُخ َشى منه .تسمّى جلسة االستماع اإلدارية أحيا ًنا باسم "جلسة استماع عادلة"ُ .تع َقد جلسات االستماع
هذه بداخل غرفة في المركز اإلقليمي أو بالقرب منه .يُسمّى القاضي الخاص بجلسة االستماع باسم "قاضي
قانون إداري".
يشرح القسم الذي يدور حول جلسات االستماع بأسفل الكيفية التي يمكنك بها طلب جلسة االستماع وعملية
االستماع.
القسم  – 2عملية االستماع
إخطار مناسب
إذا كان المركز اإلقليمي يرغب في رفض ،أو تخفيض ،أو إنهاء خدمة ،فيجب على المركز اإلقليمي تحديد
جدول زمني الجتماع خاص بخطة برنامج فردي ( .)IPPلك الحق في الحصول على إخطار بنية إجراء
( )NOAيكون مكتوبًا إذا قال المركز اإلقليمي "ال" ر ًدا على ما تريده .ينبغي أن يبلغك إخطار المركز
اإلقليمي بما يخطط لفعله وأي قوانين تسمح به التخاذ قراره .تساعدك هذه المعلومات على تقرير ما إذا كان
يجب عليك االستئناف ،وتساعدك على التحضير لجلسة االستماع الخاصة بك .ينبغي أن يذكر اإلخطار:
-

ما الذي سيفعله المركز اإلقليمي؛

-

ولماذا يفعله المركز اإلقليمي؛

-

ومتى يفعله المركز اإلقليمي؛

-

والقانون ،أو القاعدة ،أو السياسة التي تتيح لهم فعله؛

-

وكيف وأين يتم إيداع استئناف؛

-

والمواعيد النهائية إليداع استئناف؛
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-

ومعلومات حول ما يحدث في عملية االستئناف؛

-

وكيفية مراجعة سجالت المركز اإلقليمي؛

-

وأين يتم الحصول على مساعدة دفاعية.

بمجرد أن تتلقى إخطارً ا بنية إجراء ( ،)NOAيمكنك التقدم لجلسة استماع إذا كنت تعترض .إذا رفض
المركز اإلقليمي أو خ ّفض أو أنهى خدمة من دون تقديم إخطار لك ،فما زال بإمكانك االستئناف  -ال تحتاجإ
إلى إخطار بنية إجراء ( )NOAألجل االستئناف .ما عليك إال ملء نموذج طلب استماع ،والذي يمكن
العثور عليه على .http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1805.pdf
إيداع طلب لجلسة استماع
إليداع طلب لجلسة استماع ،امأل نموذج طلب االستماع الذي أرسله المركز اإلقليمي مع اإلخطار بنية
إجراء ( )NOAوأرسله .أرسل طلبك بطلب جلسة استماع للمركز اإلقليمي لديك .إذا لم تكن متأكدًا إلى
َمن ترسله ،فأرسله إلى كل من المركز اإلقليمي لديك وكتب جلسات االستماع اإلدارية على 2349
Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833أو أرسله بالفاكس إلى
.(916) 376-6318
االحتفاظ بخدماتك أثناء استئنافك ("االنتظار المدفوع لوسيلة المساعدة")
إذا حاول المركز اإلقليمي تغيير الخدمات التي تحصل عليها بالفعل ،فلك الحق في االحتفاظ بالخدمات نفسها
َ
تلقيت فيه اإلخطار بنية إجراء
أثناء استئنافك .ينبغي عليك االستئناف خالل  01أيام من تاريخ اليوم الذي
( )NOAالخاص بك لحماية خدماتك من التغيير .وهذا يسمّى "االنتظار المدفوع لوسيلة المساعدة" .إذا
َ
طلبت خدمة جديدة وقال لك المركز اإلقليمي "ال "،فليس لديك حق في االنتظار المدفوع لوسيلة المساعدة.
مقابلة غير رسمية
أثناء إيداعك لنموذج طلب االستئناف ،يمكنك طلب مقابلة غير رسمية و/أو وساطة قبل جلسة االستماع.
وتعتبر المقابلة غير الرسمية هي الخطوة األولى في عملية االستماع .إنها مقابلة بينك أنت (وممثلك ،إذا
كان لديك واحد) وممثل للمركز اإلقليمي .يكون الغرض هو ح ّل المشكلة أو على األقل تضييق المشكالت
بالنسبة إلى جلسة االستماع .هذه فرصتك لاللتقاء مع مسؤول بالمركز اإلقليمي وإقناعه أو إقناعها بمنحك
الخدمة التي تحتاج إليها .ال ُت َّ
َ
طلبت إجراء مقابلة ،فينبغي
ضطر إلى إجراء مقابلة غير رسمية .لكن إذا
على المركز اإلقليمي تقديم مقابلة .يتم تضمين المخطط البياني الزمني لجلسة استماع عادلة في الملحق أ.
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خالل  5أيام عمل بعد إجراء مقابلة غير رسمية ،ينبغي على المركز اإلقليمي أن يرسل لك قرارً ا مكتوبًا.
ينبغي على القرار المكتوب أن يسرد المشكالت التي تم مناقشتها أثناء المقابلة .ينبغي على القرار أن يعلن
عن قرار المركز اإلقليمي حول كل مشكلة ،والحقائق الداعمة لكل قرار ،والقوانين والقواعد التنظيمية
والسياسات التي استخدمها المركز اإلقليمي التخاذ قراره .ينبغي أيضًا أن يخبرك بالكيفية التي يمكنك بها
استئناف القرار.
َ
وافقت على قرار المركز اإلقليمي بعد مقابلتك غير الرسمية ،فيمكنك سحب طلبك لجلسة االستماع .افعل
إذا
هذا بملء نموذج "إخطار بالح ّل" والذي يق ّدمه المركز اإلقليمي .سيسري القرار خالل  01أيام بعد تلقي
المركز اإلقليمي لنموذج "اإلخطار بالح ّل".
َ
اعترضت على قرار المركز اإلقليمي بعد مقابلتك غير الرسمية ،فيمكنك االستمرار مع الوساطة أو
إذا
َّ
جلسة االستماع المجدولة زمنيًا .ال ُتضطر إلى قبول قرار المركز اإلقليمي.
الوساطة
إذا كنت تعترض على القرار غير الرسمي ،فالخطوة التالية هي الوساطة .قد تقرر أنت أو المركز اإلقليمي
َ
طلبت وساطة وقال المركز
عدم المشاركة في الوساطة .فالعديد من المراكز اإلقليمية ال تشارك فيها .إذا
اإلقليمي "ال "،فمن ث ّم تكون الخطوة التالية هي جلسة استماع عادلة.
والوساطة هي مقابلة يلتقي فيها وسيط مستقل ،مدرّ ب معك أنت ومع ممثل لمركز إقليمي .وتحدث خالل
 31يومًا من طلبك لجلسة استماع .يحاول الوسيط إيجاد أرضية مشتركة وحلول جديدة .ليس للوسيط
َ
توصلت إلى اتفاق ،فعليك التوقيع على وثيقة اتفاقية وتتوقف عملية االستئناف .إذا
سلطة إلنفاذ اتفاقية .إذا
لم تتوصل إلى اتفاق ،فعليك التوجه لجلسة االستماع العادلة.
يجب أن يف ّكر كل واحد في استخدام الوساطة .فالوساطة غالبًا ما تكون فكر ًة جيدة ألنها تمنحك أنت
ً
فرصة أخرى للتوصل إلى اتفاق .رغم ذلك ،فهو يستغرق بعض الوقت .يكون الوسيط
والمركز اإلقليمي
مستقالً ،وسيحاول مساعدتك على الوصول التفاقية .حتى إذا لم تنفعك الوساطة ،فستكون لديك مزيد من
المعلومات عن حالة المركز اإلقليمي .قد تساعدك تلك المعلومات في جلسة االستماع العادلة الخاصة بك.
إذا َ
كنت تعتقد أ ّنه ال أمل في اتفاقية ،فيمكنك أن تقرر عدم اللجوء إلى الوساطة .وهذا يُسمّى "التنازل عن
الوساطة ".لكن ،ينتهي العديد من الناس الذين يعتقدون بعدم وجود أمل في اتفاقية إلى الوصول التفاقية في
َ
تنازلت أنت أو المركز اإلقليمي عن الوساطة ،فتأكد أنك مستعد لجلسة االستماع الخاصة بك.
الوساطة .إذا
قد يتم جدولة جلسة االستماع الخاصة بك زمنيًا بشكل أسرع مقارنة بتوجهك للوساطة.
الطلبات الرسمية
الطلب الرسمي هو طلب لقاضي القانون اإلداري لتقرير شيء ما قبل جلسة االستماع .تتضمن األمثلة على
الطلبات الرسمية طلبات رسمية بالرفض بنا ًء على القوانين التي تسقط بالتقادم أو الطلبات الرسمية بإبطال
مذكرات اإلحضار .يمكنك إيداع طلبات رسمية .وبإمكان المركز اإلقليمي أيضًا إيداع طلبات رسمية.
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ال يسري قانون اإلجراءات اإلدارية (" )"APAعلى جلسات االستماع الخاصة بالمركز اإلقليمي ،لكنه قد
يكون دليالً مفي ًدا في الرد على الطلبات الرسمية .يمكن العثور على قانون اإلجراءات اإلدارية ()APA
على http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/APAHearings.aspx.
لقد قامت بعض المراكز اإلقليمية بإيداع طلبات رسمية لرفض دعوى .والطلب الرسمي بالرفض يطلب من
القاضي عدم السماح بجلسة االستماع أل ّنك ليس لديك حق في جلسة استماع .ويكون هذا النوع من الطلبات
الرسمية نادرً ا .وهو أيضًا مخالف للقانون ،والذي يضمن حقك في جلسة استماع .ويكون االستثناء الوحيد
عندما ال توجد مشكلة واقعية على اإلطالق ،على سبيل المثال ،إذا نصّ القانون على أنه ال يحق ألحد بعد
اآلن الحصول على خدمة معينة ،بغض النظر عن احتياجاتهم.
جلسة االستماع العادلة
جرى خالل  21يومًا من
تكون الخطوة األخيرة في عملية االستئناف هي جلسة االستماع العادلة .وهي ُت َ
طلبك المق َّدم لجلسة االستماع ما لم يطلب شخص ما تأجيالً لسبب وجيه .ينبغي عليك أنت والمركز اإلقليمي
أن يرسل كل منكما لآلخر مستنداتكما (الدليل) وقائمة بالشهود قبل  5أيام من جلسة االستماع العادلة الخاصة
بكُ .تع َقد جلسة االستماع أمام قاضي قانون إداري ( )ALJمن مكتب جلسات االستماع اإلدارية (.)OAH
في جلسة االستماع ،يجب على المركز اإلقليمي تقديم دعواه أوالً .سيُصدر قاضي القانون اإلداري ()ALJ
قرارً ا مكتوبًا بعد حوالي  01أيام بعد جلسة االستماع.
إرجاء الدعوى (التأجيل)
قد تطلب أنت أو المركز اإلقليمي تغيير تاريخ جلسة االستماع أو الوساطة .لتأجيل تاريخ جلسة االستماع،
عليك إيداع "طلب رسمي إلرجاء دعوى جلسة استماع والتنازل عن الوقت ".إليك هنا الرابط إلى نموذج
الطلب الرسمي:
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/DDS_RFC_Form.pdf
يوجد بالنموذج فراغ تحتاج إلى أن تشرح فيه لماذا تحتاج إلى تأجيل جلسة االستماع .سيضمن مكتب
جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHإرجاء دعوى إذا ظهر "سبب وجيه" .يمكنك أيضًا إرفاق أي مستندات
تدعم حاجتك إلرجاء الدعوى.
يخبرك النموذج باالتصال بممثل المركز اإلقليمي والسؤال ما إذا كان سيوافق أو ستوافق على إرجاء دعوى
االستماع .في الفراغ الموجود ،يجب أن تكتب اسم ورقم هاتف الشخص الذي تح ّد َ
ثت معه في المركز
اإلقليمي .ثم ،ح ّدد ما إذا كان الشخص قد وافق أو عارض إرجاء الدعوى .ويجب أن تسأل الشخص
الموجود في المركز اإلقليمي عن رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني إلرسال النموذج المستكمل إليه أو
إليها للتوقيع.
يجب أن توقع أنت أو ّ
ممثلك على القسم المعنون" ،التنازل عن الوقت المعيّن من ق َبل قانون النترمان
الخاص بجلسة االستماع العادلة والقرار" .لكي تم َنح إرجا ًء للدعوى ،فينبغي عليك الموافقة على "التنازل"
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عن المخططات الزمنية لجلسات االستماع .يعني هذا أنك توافق على حدوث جلسة االستماع في موعد أكثر
من  51يومًا بعد طلبك إلجراء جلسة االستماع العادلة.
تذكر أن ترسل بالفاكس أو البريد اإللكتروني إلى ممثل المركز اإلقليمي وأن تطلب منه أو منها التوقيع .بعد
توقيع النموذج ،يجب أن ترسله بالفاكس إلى مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( .)OAHاستخدم رقم
الفاكس للمنطقة التي س ُتجرى فيها جلسة االستماع:
مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHفي ساكرامينتو:

916-376-6318

مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHفي لوس أنجلوس:

916-376-6395

مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHفي سان دييجو:

916-376-6325

مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHفي أوكالند:

916-376-6323

إذا لم يكن لديك وقت كا ٍ
ف إلرسال طلب رسمي مكتوب ،فيمكن أن تجرّ ب االتصال على مكتب جلسات
االستماع اإلدارية ( )OAHوطلب إرجاء دعوى عبر الهاتف .بعد أن تقوم بإيداع الطلب الرسمي إلرجاء
دعوى االستماع ،ويمكنك مراجعة موقع الويب الخاص بمكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHلترى ما
إذا قد تم منح الطلب الرسمي:
http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/Continuances.aspx
ستحتاج إلى إدخال رقم قضيتك بمكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHألجل إجراء عملية البحث.
الدمج
الدمج هو عندما يتم االستماع إلى قضيتين اثنتين أو أكثر بمشكالت أو حقائق مشتركة في نفس الوقت من
قبل نفس القاضي .يمكنك طلب الدمج .بإمكان مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHأيضًا طلب دمج
قضيتين أو أكثر .إذا َ
كنت ال تشعر بموافقة على الدمج ،فيمكنك أن تقول "ال ".سيقرر القاضي ما إذا كان
سيتم دمج القضايا بنا ًء على قانون النترمان وظروف القضايا.
المترجمون
إذا َ
كنت تحتاج أنت أو شاهد إلى مترجم ،فاتصل بمكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHمباشر ًة.
سيزوّ دك مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHبمترجم معت َمد دون تكلفة.
الوصول إلى موقع جلسة االستماع
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ينبغي أن تكون مواقع جلسات االستماع قابلة للوصول إليها لألشخاص ذوي اإلعاقة .يجب عليك المراجعة
مع مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHمق ّدمًا للتأكد من قابلية الوصول إلى الموقع .إذا احتاج
شخص ذو إعاقة إلى وسيلة راحة معقولة للحضور إلى جلسة االستماع ،فاتصل بمكتب جلسات االستماع
اإلدارية ( )OAHفي أقرب وقت ممكن ،ومن َث َّم يمكن لمكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHإجراء
ترتيبات.
قاض مختلف
الحصول على ٍ
القضاة ليسوا جميعًا سواء .تحتاج إلى التعرّ ف على قاضيك قبل جلسة االستماع .قد تكون قادرً ا على
قاض مختلف إذا كان القاضي المعيّن لك لديه تاريخ من التحيز أو التعصب المسبق .يمكنك
الحصول على ٍ
فعل هذا بإيداع طلب رسمي لر ّد القاضي .يتم تضمين عينة طلب لتغيير القضاة في الملحق ب.
للعثور على معلومات عن القاضي المعين لقضيتك ،سجّل الدخول إلى موقع الويب الخاص بمكتب جلسات
االستماع اإلدارية ( )OAHعلى
ّ
(http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/Calendar.aspxمذكرة
االختصاص العام) وأدخل رقم قضيتك .سيتم تعيين القاضي في تاريخ قريب من تاريخ جلسة االستماع .ثم،
انتقل إلى الرابط على
http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspxوأدخل اسم
ً
قائمة بالقضايا التي حكم فيها القاضي .اقرأ بعضًا من القضايا لترى ما إذا كان هذا
القاضي .سترى
القاضي الذي تريد أن يحكم في قضيتك .إن لم يكن ،فمن ث ّم قم بإيداع طلب رسمي لر ّد القاضي .ببساطة
أرسل إلى مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHأو بالفاكس الطلب الرسمي لر ّد القاضي .ق ّدم
معلومات االتصال الخاصة بك .إذا لم يصلك شيء من مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( ،)OAHفاتصل
بمكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHقبل جلسة االستماع الكتشاف ما إذا كان قد ت ّم منح طلبك .عادةً،
سيتم منح الطلب.
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الفصل  – 3التحضير لجلسة االستماع
تحديد حجتك القانونية
حجتك القانونية هي القانون الذي تستند إليه لعرض أهليتك بالخدمة التي ال تتفق عليها أنت والمركز
اإلقليمي ،والحقائق التي تدعم دعواك .لتحضير حجتك القانونية:
 راجع القانون الذي يدعم موقفك. ابحث عن قرارات جلسات االستماع العادلة السابقة واقرأها على الرابط التالي:http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspx.
تحضير الدليل الخاص بك
الدليل هو الحقائق التي تدعم شكواك .يتضمن الدليل المستندات وشهادة الشهود .يجب عليك فقط استخدام
الدليل ذي الصلة بالموضوع .يكون الدليل ذا صلة بالموضوع إذا كان يساعد على إثبات أنك تستحق الخدمة
التي رفضها المركز اإلقليمي ،أو حاول تخفيضها ،أو حاول استبعادها.
جمع الدليل المكتوب (المستندات)
يجب عليك جمع أي دليل مكتوب يدعم حجتك القانونية .تتضمن بعض األمثلة للدليل ما يلي:
 وصف الخدمة؛
 خطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاصة بك التي تصف أهداف الخدمة؛
 التقارير أو التقييمات النفسية التي تُظهر حاجتك للخدمة؛
 ملخصات من الطاقم ذي التدريب المتخصص؛
 تقارير التقدم من مق ّدم الخدمة؛
 إيضاحات من الطاقم أو أشخاص آخرين عن الخدمة.
يمكنك طلب سجالت من المدارس ،ومق ّدمي الخدمة ،والوكاالت الحكومية التي قد تكون لديها معلومات
مفيدة .ال تنتظر لحين طلب المستندات .فجمع المستندات يستغرق غالبًا وق ًتا أطول مما تعتقد.
بخالف المستندات الموجودة بالفعل ،قد تحتاج إلى الحصول على دليل مستندي إضافي لدعم قضيتك ،مثل
تقرير تقييمي من قبل خبير .يمكنك أن تطلب من األشخاص الذين لديهم علم بحالتك أن يكتبوا خطابات أو
إيضاحات .قد يعطي القاضي وز ًنا أكبر لمعلومات من شخص يتواجد في جلسة االستماع كشاهد أكثر مما
يعطيه لشخص يكتب خطابًا أو إيضاحً ا.
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لك حق في رؤية أي سجالت في ملفك بالمركز اإلقليمي ،بما يشمل سجالت المركز اإلقليمي التي تم
الحصول عليها من وكاالت أو أفراد من الخارج .ينبغي على المركز اإلقليمي أن يمنحك وصوالً لسجالتك
َ
أردت ،ينبغي على المركز اإلقليمي أيضًا مساعدتك على فهم
خالل ثالثة أيام عمل بعد طلبك لرؤيتها .إذا
سجالتك .إذا كان ملف المركز اإلقليمي يحتوي على مستندات تساعد على إثبات قضيتك ،فيجب عليك
تضمينها في دليلك .ال تفترض أنها ستكون موجودة لدى قاضي القانون اإلداري ( )ALJنظرً ا لوجودها
لدى المركز اإلقليمي .فقاضي القانون اإلداري (ّ )ALJ
يطلع فقط على الدليل الذي تختار تقديمه أنت
والمركز اإلقليمي.
ّ
االطالع على السياسات أو التوجيهات الخاصة بشراء الخدمة ( )POSبالمركز اإلقليمي .يتم نشر
يجب
ّ
العديد منها على موقع الويب الخاص بالمركز اإلقليمي .إذا تعذر عليك العثور على سياسات شراء الخدمة
( )POSعبر اإلنترنت ،فاتصل على المركز اإلقليمي واطلب نسخة .إذا كانت تعريفات الخدمات مفيد ًة
لقضيتك ،فضمّنها في دليلك.
قد ترغب في استدعاء وكالة للمحكمة إلنتاج السجالت ألجل جلسة االستماع الخاصة بك .فاألمر الموجه
بإبراز األوراق يلزم أي وكالة بإحضار السجالت الموجودة لديها وللتأكيد لدى المحكمة بأنّ المستندات أو
السجالت لم يتم تبديلها .يمكنك أن تطلب من الوكالة فعل هذا إما باإلعالن أو بالشهادة المباشرة .يمكن
العثور على نموذج االستدعاء للمحكمة لجلسة االستماع الخاصة بالمركز اإلقليمي على الرابط اآلتي:
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1subpoena.pdf#search=subpoena%20Form&view=FitH&pagemode=none.

تحضير الشهود
تع ّد شهادة شاهد أيضًا نوعًا من الدليل .يحتاج الشهود أحيا ًنا إلى أن يتم استدعاؤهم للمحكمة .واالستدعاء
للمحكمة هو أمر قانوني يلزمهم بالحضور لجلسة االستماع لإلدالء بالشهادة .يجب عليك استدعاء الشهود
للمحكمة وأن تطلب من الشهود اإلدالء بشهادتهم بمجرد أن تحصل على تاريخ لجلسة استماع ،ومن َث َّم يكون
األشخاص متاحين .يمكن العثور على طلب استدعاء على الرابط اآلتي
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1subpoena.pdf#search=Subpoena%20Form&view=FitH&pagemode=none.
يجب عليك كتابة أسئلة لشهودك مقدمًا .تن ّقل عبر هذه األسئلة مع الشهود للتأكد من فهم الشهود لما تسأل عنه
وأن اإلجابة تكون مفيد ًة لقضيتك .إذا كانت إجابة الشاهد ال تساعدك ،فال تطرح السؤال في جلسة االستماع.
وقد يساعد تغيير طريقة صياغة السؤال.
ً
جاهزا للحديث
يجب عليك أيضًا التحضير لإلدالء بالشهادة ،ألنك أنت أفضل شاهد لنفسك أو لطفلك .كن
عن سبب احتياجك للخدمة .قد ترغب في أن تذكر السبب الذي من أجله كانت بعض الخدمات غير ناجحة.
قد تكون هذه أمثلة مفيد ًة للسبب الذي من أجله تحتاج إلى خدمة التي تطلبها.
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تبادل قائمة الشهود والمستندات
قبل  2أيام تقويمية على األٌقل من جلسة االستماع ،ينبغي عليك أنت والمركز اإلقليمي تبادل قوائم الشهود
المحتملين و ُن َسخ المستندات التي قد تستخدمانها كدليل في جلسة االستماع .يعني ذلك أ ّنه ينبغي عليك أنت
والمركز اإلقليمي تلقي المستندات والقائمة قبل  2أيام من جلسة االستماع .ينبغي أن تتضمن قائمة الشهود
بيا ًنا قصيرً ا يخبر بما سيدلي كل شاهد بالشهادة عنه .يتم تضمين عينة لشاهد وقائمة المستندات في الملحق
ج .قد يمنعك قاضي القانون اإلداري ( )ALJأنت أو المركز اإلقليمي من تقديم المستندات والشهود الذين لم
يتم تقديمهم من كل طرف لآلخر قبل  2أيام تقويمية من جلسة االستماع.
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الفصل  – 4أثناء جلسة االستماع وبعدها
ً
عملية طويلة،
عليك الوصول إلى جلسة االستماع قبل وقت وافر لالحتياط .يمكن أن تكون جلسة االستماع
لذا فقد ترغب في إحضار ماء ووجبات خفيفة .أحضر قلمًا وور ًقا لتدوين المالحظات أثناء جلسة االستماع.
البيان االفتتاحي
يجب عليك تقديم بيان افتتاحي .والبيان االفتتاحي ليس ضروريًا ،لكنه يساعد في أن يشرح لقاضي القانون
اإلداري ( )ALJما تدور جلسة االستماع عنه .يجب أن يصف بيانك االفتتاحي الخدمة التي تطلبها
والسبب .يجب عليك تضمين القانون الذي يدعم طلبك .تأكد من وصف نفسك أو طفلك ،ومن َث َّم يفهم
ً
موجزا
قاضي القانون اإلداري ( )ALJما تحتاج إليه أنت أو طفلك .يجب أن يكون بيانك االفتتاحي ملخصًا
لقضيتك .سيق ّدم المركز اإلقليمي بيانه االفتتاحي أوالً .ثم ستق ّدم بيانك.
طرح األسئلة على الشهود

شهود المركز اإلقليمي
سيقدم المركز اإلقليمي شهوده أوالً .يمكنك طرح أسئلة على شهود المركز اإلقليمي بعد أن ينتهي المركز
اإلقليمي من طرح أسئلته .وهذا يُسمّى "االستجواب ".يجب أن تساعد أسئلتك في أن ُتظهر أن الشاهد ال
يفهم شي ًئا ما أو ال يتذكر حقائق .يجوز لك أيضًا طرح أسئلة ُتظهر أنّ الشاهد ينحاز ،أو يغيّر ما قاله أو
قالته ساب ًقا ،أو أنه ال يقول الحقيقة.
أعِ ر انتباهًا جي ًدا أثناء إدالء شاهد المركز اإلقليمي بشهادته .قد تالحظ ضع ًفا لتبرزه الح ًقا أثناء استجوابك.
وإال ،فعليك مواصلة طرح أسئلة االستجواب التي كتب َتها قبل جلسة االستماع .ال تعتبر فكر ًة جيد ًة أن
تطرح سؤاالً إذا لم تكن تعرف اإلجابة بالفعل ،وإذا لم تكن تعتقد أن اإلجابة المحتملة ستساعد حجتك
القانونية بشكل كبير.

شهودك
ً
أسئلة على شهودك .وهذا يُسمّى "االستجواب المباشر ".يجب على الشهود التحدث فقط
بعد ذلك ،ستطرح
عن األشياء التي فعلوها أو رأوها أو سمعوها بأنفسهم .يجب عليك طرح أسئلة قصيرة ،وبسيطة،
وواضحة.
باإلضافة إلى تقديم حجتك األساسية ،يمكنك طرح أسئلة لدحض األشياء التي ربما يكون شهود المركز
اإلقليمي قد قالوها .وإال ،فيجب عليك مواصلة طرح األسئلة التي حضّر َتها قبل جلسة االستماع .يمكنك
طرح أسئلة متابعة إذا كانت إجابة الشاهد من طرفك غير واضحة.
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ستكون لدى المركز اإلقليمي الفرصة الستجواب شهودك .بإمكان قاضي القانون اإلداري ( )ALJأيضًا
طرح أسئلة على الشهود .بعد انتهاء المركز اإلقليمي من استجواب شهودك ،ستكون لديك فرصة لطرح
مزيد من األسئلة على شاهدك .وهذا يُسمّى إعادة االستجواب المباشر .عند هذه النقطة ،يمكنك أن تجعل
شاهدك يوضّح أو يُعيد صياغة أي شيء سلبي قد ينشأ أثناء االستجواب.

البيانات الختامية/الموجز الختامي المكتوب
بينما تمضي عبر جلسة االستماع ،فقد تعرف أنّ القاضي ليس لديه كل المعلومات التخاذ قرار جيد .في
تلك الحالة ،يمكنك طرح أسئلة على القاضي من أجل "حفظ السجل مفتوحً ا" .يمكن أن يقول القاضي إزاء
هذا "نعم" أو "ال" .إذا وافق القاضي على حفظ السجل مفتوحً ا ،فسيسمح لكال الطرفين بتقديم مزيد من
المستندات والمعلومات بعد جلسة االستماع.
سيطلب قاضي القانون اإلداري ( )ALJعاد ًة بيا ًنا ختاميًا في نهاية جلسة االستماع لتلخيص األدلّة .هذه
فرصة جيدة لتلخيص ما ق ّدم َته في جلسة االستماع وإعادة صياغة موقفك الذي يؤهلك للخدمة .أحيا ًنا ،يوافق
كال الطرفين على إجراء موجز ختامي مكتوب لبيان ختامي شفهي .يسمح لك هذا الخيار بالتف ّكر بشأن كافة
الشهادات قبل تلخيص حجتك القانونية .يجب أن يو ّفر الموجز الختامي المكتوب المعلومات والحقائق التي
قدم َتها ويبيّن القانون الذي يدعم قضيتك .إذا حفظ قاضي القانون اإلداري ( )ALJالسجل مفتو ًحا بعد جلسة
االستماع وسمح بمزيد من الدليل ،فيمكنك تضمينه في موجزك الختامي .يتم تضمين عينة من موجز ختامي
في الملحق د.
بعد جلسة االستماع
بعد جلسة االستماع ،يكون لدى قاضي القانون اإلداري ( 11 )ALJأيام لكتابة قرار .ينبغي إعداد القرار
فيما ال يزيد عن  01يو ًما بعد طلبك االستئناف .يتم تضمين عينة من جلسة استماع في الملحق هـ .ينبغي
على قرار قاضي القانون اإلداري ( )ALJأن يكون:
-

مكتوبًا بلغة بسيطة ،عاديّة؛
يتضمن ملخصًا للحقائق؛
يتضمن بيا ًنا عن الدليل الذي استخدمه قاضي القانون اإلداري ( )ALJالتخاذ القرار؛
يتضمن قرارً ا حول كل مشكلة أو استفسار في طلب جلسة االستماع وتم تقديمه أثناء جلسة
االستماع؛
إعالن القوانين والقواعد التنظيمية والسياسات التي تدعم قرار قاضي القانون اإلداري (.)ALJ

إذا َ
كنت تعترض على قرار جلسة االستماع ،فلك حق في طلب استئناف للمحكمة العليا .ينبغي عليك
االستئناف خالل  01يومًا بعد تلقيك لقرار جلسة االستماع .لمزيد من المعلومات عن هذه العملية ،راجع
الحقوق وف ًقا لقانون النترمان ،الفصل :05
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf
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القسم  :5المالحق
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الملحق أ :المخطط البياني الزمني لجلسة استماع عادلة
طلب جلسة استماع عادلة في الحاالت اآلتية )0( :أن قرر المركز اإلقليمي ،من دون موافقتك ،قطع ،أو
تخفيض ،أو تغيير خدمة أو وسيلة دعم في خطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاصة بك؛ ( )2أن طلبتَ خدمة
أو وسيلة دعم ورفض المركز اإلقليمي لطلبك؛ ( )3أن تم إخطارك أنك غير مؤهل أو لم تعد مؤهالً لخدمات
المركز اإلقليمي.
السؤال  :1هل تتلقى حال ًيا خدمة أو وسيلة دعم يريد المركز اإلقليمي قطعها ،أو تخفيضها ،أو تغييرها؟
َ
تلقيت فيه اإلخطار وستستمر خدمتك
نعم > قم بإيداع طلبك لجلسة االستماع خالل  01أيام من التاريخ الذي
أو وسيلة دعمك لحين وجود قرار إداري نهائي .انتقل إلى السؤال 2
ال > ينبغي عليك إيداع طلبك بجلسة استماع خالل  31يومًا من إخطارك من قبل المركز اإلقليمي .انتقل
إلى السؤال 2
السؤال  :2هل ترغب في الحصول على مقابلة غير رسمية اختيارية؟
نعم > ينبغي عقد المقابلة غير الرسمية خالل  01أيام من تلقي المركز اإلقليمي لطلبك بجلسة استماع ،إال
َ
وافقت على وقت أطول.
إذا
ينبغي عليك تلقي قرار مكتوب من المركز اإلقليمي خالل  2أيام من المقابلة غير الرسمية .انتقل إلى السؤال
3
ال > انتقل إلى السؤال  4فيما يخص الوساطة االختيارية.
راض عن قرار المركز اإلقليمي؟
السؤال  :3هل أنت ٍ
نعم > أخبر المركز اإلقليمي أنك تسحب طلبك لجلسة استماع عادلة .ستبدأ الخدمات المتفق عليها في قرار
ال تذهب ألبعد من ذلك.
المقابلة غير الرسمية الخاصة بك خالل  01أيام من تلقي سحب طلبك.
ال > انتقل إلى السؤال  4فيما يخص الوساطة االختيارية.
السؤال  :4هل ترغب في الحصول على الوساطة االختيارية؟
نعم > هل يقبل المركز اإلقليمي بالوساطة؟ ينبغي عليهم قبول الوساطة خالل  5أيام.
إذا وافق المركز اإلقليمي ،فسيتم عقد الوساطة خالل  31يومًا من تلقي المركز اإلقليمي لطلبك بجلسة
َ
وافقت على وقت أطول .انتقل إلى السؤال 5
استماع ،إال إذا
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إذا لم يوافق المركز اإلقليمي على الوساطة خالل  2أيام ،فستتواصل قضيتك إلى مرحلة جلسة االستماع
العادلة .انتقل إلى السؤال 6
ال > يجوز لك الشروع في جلسة استماع عادلة .انتقل إلى السؤال 6
السؤال  :5هل وصلت إلى تفاق في الوساطة؟
نعم > أخبر المركز اإلقليمي أنك تسحب طلبك لجلسة استماع عادلة .ستبدأ الخدمات المتفق عليها في الح ّل
المكتوب الخاص بك خالل  01أيام من تلقي سحب طلبك .ال تذهب ألبعد من ذلك.
ال > يجوز لك الشروع في جلسة استماع عادلة .انتقل إلى السؤال 6
السؤال  :6هل ترغب في الشروع في جلسة استماع عادلة؟
نعم > سيتم عقد جلسة استماع عادلة خالل  51يومًا من تلقي المركز اإلقليمي لطلبك لجلسة استماع ،إال إذا
قاض وق ًتا أطول لسبب وجيه.
منح ٍ
ينبغي صدور قرار لجلسة االستماع العادلة خالل  01أيام عمل من آخر يوم لجلسة االستماع وال يزيد عن
َ
تنازلت عن الجدول الزمني بطلب إرجاء دعوى (تأجيل).
 01يومًا بعد طلبك األولي لجلسة استماع إال إذا
إذا كانت الخدمة مموّ ً
لة من قبل برنامج إعفاء قائم على Medi-Cal Home and Community؛ فمن
ثَ َّم ستتم مراجعة القرار من قبل إدارة خدمات الرعاية الصحية ( )DHCSخالل  01يو ًما من طلب جلسة
االستماع .يمكن ا ّتخاذ القرار ،أو نقضه ،أو كتابته بشكل مختلف .انتقل إلى السؤال 7
ال > يمكنك االنسحاب من جلسة االستماع باالتصال بمكتب جلسات االستماع اإلدارية (.)OAH
راض عن قرار جلسة االستماع العادلة؟
السؤال  :7هل أنت ٍ
نعم > سيتم توفير الخدمات ووسائل الدعم كما تقرر في قرار جلسة االستماع العادلة.
ال > لديك  01يومًا إليداع أمر امتثال إداري في المحكمة العليا .يمكنك االتصال على Disability
 Rights Californiaأو بمكتب محاماة خاص طلبًا للمساعدة.
قطع أو تخفيض في الخدمات خالل  01أيام إال إذا حصل
مالحظة :بإمكان المركز اإلقليمي الشروع في ٍ
دفاعك على أمر محكمة باستمرار الخدمات أثناء اتخاذ المحكمة قرارها بشأن استئنافك.

الصفحة  18من 32

الملحق ب :عينة لطلب بتغيير القضاة
عبر الفاكسيميلي (213) 555-5555
 23سبتمبر2105 ،
سوزان فورميكر
قاضية قانون إداري رئيسة للجلسات
مكتب جلسات االستماع اإلدارية
320 W. Fourth Street, Suite 630
Los Angeles, CA 90013
رد :تح ٍّد حتمي
جون دو ضد المركز اإلقليمي
مكتب جلسات االستماع اإلدارية ( )OAHرقم 201511100000
تاريخ جلسة االستماع 20 :سبتمبر2105 ،
عزيزتي القاضية فورميكر:
قاض مختلف لالستماع إلى قضيته في  52من سبتمبر،
أكتب إليكِ بالنيابة عن جون دو لطلب تعيين ٍ
 .5102فالقاضية المعيّنة حاليًا هي سارة سميث .نحن نطلب إجراء هذا التغيير وف ًقا للفقرة  0من قانون
كاليفورنيا للوائح التنظيمية ،البند  0131والقانون الحكومي البند  .00152.11مرفق طيّه اإلعالن
الموضّح المطلوب وفق ذلك البند.

نشكركم على اهتمامكم .يرجى عدم التردد في االتصال بي على الرقم  (213) 555-5555عند
الضرورة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير,
جان دو
المرفق
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إعالن جان دو
والدة جون دو
أعلن أنا ،جان دو ،ما يلي:
 )0أنا والدة لطرف في المسألة قيد االنتظار.
 )2القاضية المعيّنة لجلسة االستماع متعصبة مسب ًقا ضد مصلحة الطرف؛ لذا فالمُعلِنة تعتقد أنّ ابنها ال يمكن
حصوله على جلسة استماع عادلة ومنصفة أمام القاضية ،سارة سميث.
يعتبر هذا اإلعالن وف ًقا لعقوبة الحنث باليمين وفق قوانين والية كاليفورنيا وتم توقيعه في  23سبتمبر،
 ،2105في لوس أنجلوس ،كاليفورنيا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير,
______________________________
جان دو
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الملحق ج :عينة لقائمة شهود المدعي وأدلّته
اسمك
عنوان شارعك
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي الخاصة بك
رقم هاتفك
ّ
المخول لـ [اسم عميل المركز اإلقليمي]
الممثل
َّ
مكتب جلسات االستماع اإلدارية
والية كاليفورنيا
في المسألة الخاصة بـ:
اسم الم ّدعي،
الم ّدعي،
و
المركز اإلقليمي،
وكالة الخدمة
القضية رقم:
تاريخ جلسة االستماع:
وقت جلسة االستماع:
مكان جلسة االستماع:
قاضي القانون اإلداري:
قائمة شهود الم ّدعي وأدلّته
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قائمة الشهود
 )0الشاهد االسم األول االسم األخير سيدلي بشهادته فيما يخص [صِ ف ما سيُدلون بالشهادة بشأنه].
 )2الشاهد االسم األول االسم األخير سيتم استدعاؤه للمحكمة لإلدالء بشهادته فيما يخص [صِ ف ما سيُدلون
بالشهادة بشأنه].
 )3المثال االسم األول االسم األخير :السيد .االسم األخير سيُدلي بشهادته بشأن إعاقة النمو لدى الم ّدعي،
وأهدافه ،واحتياجاته للخدمة.
قائمة األدلّة
 )0الموجز االفتتاحي
 )2مستندات جلسة االستماع
ً
أ .طلب الخدمة مؤرّ خا [أدخل التاريخ]
ب .خطاب الرفض مؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
ج .طلب جلسة االستماع مؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
د .إخطار بجلسة االستماع
 )3معلومات حول البرنامج
 )4ملخصات من طاقم البرنامج
 )5تقرير التق ّدم من [أدخل اسم البرنامج] مؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
 )6تقرير التق ّدم من [أدخل اسم البرنامج] مؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
 )7التقييم النفسي من [أدخل اسم المقيّم] مؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
 )0خطة البرنامج الفردي ( )IPPمؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
 )9إعالن [أدخل االسم] مؤرّ ًخا [أدخل التاريخ]
 )01بنود قانون النترمان لإلخطار القضائي
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الملحق د :عينة لموجز ختامي من المدّعي
بيل إكس
عنوان الشارع
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي
رقم الهاتف
بيل إكس ،أب ،بالنيابة عن الم ّدعي ،طفل قاصر
مكتب جلسات االستماع اإلدارية
لوالية كاليفورنيا
في المسألة الخاصة بـ:
سالي إكس،

القضية رقم 2015000000
موجز جلسة االستماع الخاص بالم ّدعي

الم ّدعي
ضد
المركز اإلقليمي،
وكالة الخدمة
التاريخ9/12/2015:
الوقت 01.11 :صباحً ا
المكانRegional Center, 5555 Road St., City, CA 90000:
أوالً .المشكلة
ما إذا كان ينبغي على المركز اإلقليمي االستمرار في تمويل خدمات االستشاري التعليمي لمساعدة سالي
إكس على تلقي خدمات تعليمية مالئمة من خالل نظام المدرسة.
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ثانيًا .مق ّدمة
سالي إكس هي مستهلكة لدى المركز اإلقليمي عمرها  01عامًا وطالبة في التعليم الخاص .تعاني سالي من
شلل دماغي وأجرت جراحة دمج الفقرات في أغسطس  .5102وقد عانت من مشكالت عديدة في تلقي
الخدمات التي تحتاج إليها من منطقة مدرستها .بسبب هذه الصعوبات ،فقد استفادت سالي وأسرتها بشكل
كبير من الخدمات الخاصة باستشاري تعليمي.
في يناير  ،5101حدد قاضي القانون اإلداري ( )ALJدونالد كول بعد جلسة استماع أنّ سالي كانت في
حاجة لخدمات استشارية تعليمية لمساعدة أسرتها في النضال للحصول على خدمات تعليمية مناسبة .تستمر
حاجة سالي لمساعدة استشارية تعليمية مموّ لة من المركز اإلقليمي ( )RCلتمثيل سالي في اجتماعات
برنامج التعليم المخصوص ( ،)IEPومراقبة تنفيذ برنامج التعليم المخصوص ( )IEPالخاص بمنطقة
مدرستها ،ونصح أسرتها ،إذا كانت بصدد تلقي عالج التخاطب الذي تحتاج إليه ومواصلة تلقي الرعاية
البدنية التي تحتاج إليها لتكون آمنة في المدرسة.
ً
ثالثا .الحجة القانونية
أ .ينبغي على المركز اإلقليمي توفير خدمات استشارية تعليمية لسالي لمعالجة احتياجاتها المحدّدة في
خطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاص بها.
ً
مطلوبة لتطوير خطة برنامج فردي ( )IPPلكل مستهلك لدى المركز اإلقليمي.
تكون المراكز اإلقليمية
ينبغي أن تأخذ الخطة في اعتبارها احتياجات المستهلكة كفرد وأسرتها .قانون الرعاية االجتماعية
والمؤسسات البند  .1414ألجل تحقيق أهداف خطة البرنامج الفردي ( ،)IPPيلتزم المركز اإلقليمي بتأمين
الخدمات ووسائل الدعم المطلوبة .قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند (1412أ) .تتضمن
الخدمات ووسائل الدعم التي قد يتم توفيرها وف ًقا لخطة البرنامج الفردي (" )IPPمساعدة المحاماة" .قانون
الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند (1205ب).
تقر خطة البرنامج الفردي ( )IPPاألحدث من المركز اإلقليمي والخاصة بسالي إكس ،والمؤرّخة بتاريخ
 52أغسطس ،5102 ،باحتياجاتها في المجاالت التي ترغب أسرتها في جعل منطقة مدرستها أن تعالجها.
وف ًقا لخطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاصة بسالي ،فهي ليست قادرة على السير ،ولديها حركة وظيفية
محدودة في ذراعيها ،وتحتاج إلى مساعدة بدنية مع كامل الرعاية الذاتية ،وتعاني صعوبات صحية تتضمن
ً
وتاريخا من النوبات المرضية .تقرّ خطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاصة
اإلمساك ،والصعوبات التنفسية،
بسالي بأهمية المدرسة في تلبية احتياجات سالي .تعتمد خطة البرنامج الفردي ( )IPPعلى عالج التخاطب
وتعليم بدني ُم َكيَّف تو ّفرهما مدرستها لمعالجة صعوبات التواصل ولتحسين قدرتها على التحكم في جسمها
واستخدام يديها إلطعام نفسها .نظرً ا لكون المدرسة في مركز تلبية احتياجات سالي الفردية ،كما أقر المركز
اإلقليمي ( )RCفي خطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاصة بها ،ونظرًا الحتياج أسرة سالي لمساعدة
استشاري تعليمي للحصول على خدمات مدرسية مناسبة ،فالمركز اإلقليمي ( )RCملزم بتوفير استشاري
تعليمي كخدمة خطة برنامج فردي ( )IPPخاصة بسالي.
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ب.على المركز اإلقليمي مسؤولية لمساعدة سالي على الوصول إلى موارد عامة ،تتضمن الخدمات التي
تق ّدمها منطقة مدرستها.
"يجب على المراكز اإلقليمية تعريف كل الموارد الممكنة لتمويل المستهلكين الذين يتلقون خدمات المركز
اإلقليمي والسعي إليها "،بما يشمل مناطق المدارس .قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند
(1420أ)(.)0
على المركز اإلقليمي ( )RCاالتزام بالسعي إلى التمويل من موارد عامة للخدمات التي تحتاج إليها سالي.
تناضل أسرة سالي حاليًا لالحتفاظ بقدر مناسب من عالج التخاطب في برنامج التعليم المخصوص ()IEP
الخاصة بسالي .غيّرت جراحة دمج الفقرات التي أجرتها سالي بشكل جوهري من وضعيتها في الكرسي
المتحرك ،ومنذ إجراء الجراحة ،فقد عانت من مشكالت ملحوظة مع التحكم في التنفس عند التحدث ،ألنها
اآلن تجلس بشكل أكثر اعتداالً .بالرغم من هذا ،ت ّدعي منطقة مدرستها الحالية بأنّ كالمها قد تحسّن وتسعى
لتخفيض أو استبعاد خدمات عالج التخاطب الخاصة بها .يكون االستشاري التعليمي الخاص بسالي في
عملية مساعدة أسرتها في النضال للحفاظ على عالج التخاطب الخاص بها .إذا لم تقدر سالي على تلقي هذه
ً
مالذا
الخدمات من خالل المدرسة ،فقد يتوجب عليها السعي إليها من المركز اإلقليمي كجهة دافعة تع ّد
أخيرً ا .فعلى المركز اإلقليمي ( ،)RCبالتالي ،االتزام بمساعدة سالي على السعي إلى المورد العام الخاص
بعالج التخاطب المموّ ل من قبل مدرستها من خالل الخدمات المستمرة من االستشاري التعليمي الخاص بها.
عالوة على ذلك ،فنظرً ا لصحة سالي اله ّشة وعدم قدرتها على العناية بنفسها بدنيًا ،فإنّ برنامج منطقة
مدرستها يقتضي مراقبة ثابتة للتأكد من حصولها على العناية التي تحتاج إليها في المدرسة .من دون تلك
العناية ،قد تكون غير قادرة بدنيًا على الحضور إلى لمدرسة وقد تفقد المصدر األساسي للخدمات الخاصة
بمستهلك في عمر المدرسة لدى المركز اإلقليمي .لقد فشلت منطقة مدرستها بشكل متكرر في تلبية
احتياجاتها البدنية ،ممّا يعرّ ض صحتها للخطر .تكون المساعدة المتواصلة لالستشاري التعليمي الخاص بها
ً
مطلوبة لضمان كتابة الخدمات الصحيحة ضمن برنامج التعليم المخصوص ( )IEPالخاص بها ومن اتّباع
برنامج التعليم المخصوص ( )IEPالخاص بها.
يمول المركز اإلقليمي الخدمات االستشارية التعليمية لمساعدة سالي على الحصول على
ج.يمكن أن ّ
خدمات من منطقة مدرستها.
ً
عامة شراء "خدمات تعليمية لألطفال في عمر ثالثة أعوام إلى  02عامًا ،تحدي ًدا"
ال يجوز للمراكز اإلقليمية
لكن يجوز لهم فعل ذلك إذا "كانت الخدمة وسيلة أساسية أو حساسة لتخفيف اآلثار البدنية ،أو اإلدراكية ،أو
النفسية االجتماعية للعجز في النمو لدى المستهلك ،أو إذا كانت الخدمة ضرورية لتمكين المستهلك من البقاء
في منزله أو منزلها وال تتوافر خدمة بديلة لتلبية احتياجات المستهلك" .قانون الرعاية االجتماعية
والمؤسسات البند (1412.2أ)( )3و(ج).
لقد رفض المركز اإلقليمي ( )RCتمويل الخدمات االستشارية التعليمية الخاصة بسالي بنا ًء على قانون
الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند  .1412.2لكن ،ال يمنع البند  1412.2المركز اإلقليمي ( )RCمن
تمويل الخدمات االستشارية التعليمية ألنّ  )0 :الخدمات المطلوبة ليست "خدمات تعليمية" لطفل في عمر -3
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 07عامًا ،بالمعنى التقليدي؛ و )2حتى إذا كانت الخدمة المطلوبة تستحق كخدمة "تعليمية" لطفل في عمر -3
 07عامًا ،فإن سالي تستحق إعفا ًء.
1.ال تعتبر الخدمات التي تحتاج إليها سالي خدمات تعليمية ألطفال في عمر  71-3عا ًما ،ولذلك يجوز
تمويلها من قبل المركز اإلقليمي بمنطقة المدارس (.)SDRC
ال تعتبر الخدمات التي تطلبها أسرة سالي "خدمات تعليمية" بالمعنى التقليدي ،لكنها إما خدمات استشارية أو
خدمات تأييد لمساعدة سالي في الوصول إلى خدمات تعليمية مناسبة من خالل مصدر عام .يعتبر قانون
ً
استجابة لألزمة المالية في كاليفورنيا،
الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند  ،1412.2الذي تم تشريعه
تطبي ًقا خاصًا للقاعدة العامة التي يجب على أساسها أال تدفع المراكز اإلقليمية نظير الخدمات المتاحة
للمستهلكين من خالل موارد عامة .فهو يمنع المراكز اإلقليمية من الدفع نظير تعليم المستهلكين عندما
يتوجب على المستهلكين تلقي التعليم من مناطق مدارسهم المحلية بدالً من ذلك .ال تطلب أسرة سالي أن
يدفع المركز اإلقليمي ( )RCلشخص آخر للقيام بمهمة منطقة المدرسة ،لكنها تطلب بدالً من ذلك خدمات
استشارية تعليمية لمساعدة سالي على إجبار منطقة مدرستها على تعليمها بشكل مناسب .ستق ّدم الخدمة
المطلوبة أغراض البند  4640.5بضمان استمرار سالي في الحصول على خدمات مناسبة من المصدر العام
الصحيح.
لذلك ،فإن قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند  4640.5ال يمنع شراء خدمات استشارية تعليمية
لسالي ،ويجب على المركز اإلقليمي ( )RCشراء تلك الخدمات ألجل السعي لموارد عامة لتمويل الخدمات
التي تحتاج إليها سالي.
2.حتى إذا كانت الخدمات التي تحتاج إليها سالي خدمات تعليمية لطفل في عمر  3-17عا ًما ،فإن سالي
تستحق إعفا ًء.
حتى إذا كانت الخدمات الخاصة باستشاري تعليمي هي "خدمات تعليمية" لطفل في عمر  02-3عامًا ،فإنّ
سالي تستحق إعفا ًء من التوقف عن تخويل الشراء ألنّ الخدمات التي تطلبها ضرورية للسماح لها بالوصول
إلى تعليمها ،ومن َث َّم فهي مصيرية لتخفيف آثار إعاقتها .عالو ًة على ذلك ،فال تتوافر خدمة بديلة لتلبية
حاجة سالي.
بالنسبة إلى مستهلك لدى المركز اإلقليمي يستحق تعليمًا خاصًا ،فالمدرسة هي المصدر األساسي للخدمات
التي تخ ّفف من آثار إعاقتها .تقرّ خطة البرنامج الفردي ( )IPPاألحدث الخاصة بسالي بأنها لديها مشكالت
صحية متنوعة .وهي أيضًا تعتمد بشكل بالغ على برنامج مدرستها لتلبية احتياجاتها .على سبيل المثال،
ً
نتيجة" للنطق ألنها تحصل على عالج للنطق في المدرسة،
فهي تناقش صعوبات نطقها لكنها ال تتضمن "
ً
ّ
نتيجة تتطلب منها المشاركة في تدريبات في المدرسة لبناء قوتها لكي تتمكن من تعلم أن تطعم
وهي تتضمن
نفسها بشوكة.
لقد أظهرت معركة سالي مع منطقة مدرستها في الماضي أنّ شخصًا ما ينبغي عليه المشاركة بنشاط ويقظة
في عملية برنامج التعليم المخصوص ( )IEPالخاص بها لضمان أنها قادرة كذلك أن تكون في المدرسة وأن
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تكون آمنة .رفضت مدرستها مبدئيًا تعديل حمّام في المدرسة لكي تتمكن من الوصول إليه ،وت ّم ح ّل
المشكلة فقط بمشاركة مستشارها التعليمي .تعاني سالي من انسداد في األمعاء أثناء عامها في المرحلة
السادسة ،والذي تعتقد أمّها حدوثه ألنّ المدرسة لم تكن تخرجها بكرسيّها المتحرك بشكل كثير بما يكفي
(باستخدام عذر أنها لم يكن لديها الطاقم الكافي لفعل ذلك) .كان يجب أيضًا معالجة هذه المشكلة بواسطة
االستشاري التعليمي.
تحتاج سالي ،على األقل ،إلى أن تكون قادرة على الحضور إلى المدرسة بشكل آمن بحيث يمكن لخدمات
المدرسة تخفيف إعاقتها ،وتتواصل خدمات االستشاري التعليمي الخاص بها في أن تكون فعّالة في ضمان
ً
أنّ منطقة المدرسة ،والتي بدت أنها ال يُعتمد عليها في تلبية احتياجاتها البدنية ،تبقيها ً
وسليمة في
آمنة
المدرسة .ولديها أيضًا احتياجات متطورة باستمرار للخدمات من خالل منطقة المدرسة ،مثل عالج النطق
ُ
اضطرّ ت أسرة إكس إلى المواجهة مع المنطقة
والتعليم البدني المُكيَّف ،لتخفيف آثار الشلل الدماغي .لقد
ألجل كل خدمة تحتاج إليها ،وقد كانت فع ً
ّالة فقط في القيام بهذا بمساعدة استشاري تعليمي .لذلك فخدمات
االستشاري التعليمي مهمّة لتخفيف آثار إعاقة سالي.
أخيرً ا ،ال يتوافر مصدر بديل لتلبية حاجة سالي لخدمات استشارية تعليمية .تعتبر منطقة المدارس الخاصة
بالمستهلك هي المصدر العام أو "البديل" المُتو َّقع بأوضح صورة من قبل قانون الرعاية االجتماعية
والمؤسسات البند  1412.2للخدمات التي ُتق َّدم إلى أحد المستهلكين .لقد فشلت منطقة المدارس لدى سالي
بشكل متكرر في تزويدها بالخدمات المناسبة .والغرض من مستشارها التعليمي هو إقناع أو إلزام المنطقة
بمنح سالي ما تريده.
بينما تتواجد في المجتمع وكاالت أخرى تؤيد الطالب في مسائل التعليم الخاص ،إال أنه ال تتوافر لسالي
مصادر أخرى للمساعدة .تتمتع سالي وأسرتها بعالقة عمل طويلة مع المستشارة التعليمية الحالية لها ،والتي
تستخدمها األسرة ألنها هي مورّ دة الخدمة من المركز اإلقليمي ( )RCوالتي تم تعيينها لهم من قبل المركز
اإلقليمي ( .)RCإذا كان على سالي العمل مع شخص ما آخر اآلن ،فقد ي َّ
ُضطر الشخص الجديد إلى
استثمار قدر كبير من الوقت في التعرف على خلفيتها .قد يكون هذا غير كافٍ ،ومن المحتمل أن الشخص
محام جديد تاريخ معركة
الجديد لن يفهم مطل ًقا احتياجاتها بشكل كامل مثل مستشارتها الحالية .قد ال يفهم
ٍ
سالي مع منطقة المدارس أو قد ال يكون قادرً ا على االستفادة من عالقة العمل الخاصة بمستشارتها الحالية
مع المنطقة.

تم جدولة المقابلة التالية لبرنامج التعليم المخصوص ( )IEPالخاص بسالي في  50سبتمبر5102 ،؛ فهي
محام يكون بالفعل على علم عن قرب باحتياجاتها في تلك المقابلة الخاصة ببرنامج التعليم
تحتاج إلى مساعدة
ٍ
المخصوص ( )IEPوفي أي متابعة بعد تلك المقابلة .إنه مه ّم على وجه الخصوص أن تحصل مستشارتها
التعليمية الحالية على فرصة المتابعة من خالل تسوية نزاعاتها مع منطقة المدارس عبر عالج النطق ألنها
قد بدأت بالفعل العمل على تلك المسألة.
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من الواضح أن قرار قاضي القانون اإلداري ( )ALJلعام  5101كان أنّ حالة سالي غير عادية وقد
اقتضت المشاركة المالئمة والمتواصلة الستشاري تعليمي لضمان تلبية احتياجاتها .في هذا الوقت ،يمكن
فقط تلبية احتياجات سالي من خالل الخدمات المستمرة لالستشارية التعليمية الخاصة بها منذ فترة طويلة.
سا.الخاتمة
خام ً
تحتاج سالي إكسإلى الخدمات االستشارية التعليمية الممولة من المركز اإلقليمي الخاص بها لمساعدتها على
الوصول إلى مورد عا ّم مه ّم – التعليم الخاص من خالل منطقة مدرستها .يلتزم المركز اإلقليمي ()RC
قانو ًنا بالسعي لهذا المورد العام لها .ال يُم َنع المركز اإلقليمي ( )RCمن فعل ذلك ألنّ الخدمات االستشارية
التعليمية الخاصة بسالي ليست "خدمات تعليمية" خاصة بطفل في عمر  02-3عامًا .عالو ًة على ذلك ،حتى
ً
خدمة تعليمية ،فإنّ سالي تستحق إعفا ًء من الح ّد من شراء الخدمات
إذا كانت الخدمة التي تحتاج إليها ُتعتبر
التعليمية ألنّ هذه الخدمة ضرورية لتخفيف آثار إعاقتها وهي ال تتوافر من أي مصدر بديل .لذلك ،ينبغي
على المركز اإلقليمي ( )RCتمويل الخدمات التعليمية لسالي إكس.
ق ّدمها بكل االحترام:
بيل إكس
والد سالي إكس
التاريخ:
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الملحق هـ :قرار جلسة االستماع اإلدارية
أمام
مكتب جلسات االستماع اإلدارية
والية كاليفورنيا
في مسألة إعفاء خاص
باستشاري تعليمي بمكتب جلسات االستماع اإلدارية رقم  2015000000خاص بـ:
سالي إكس.
الم ّدعية،
و
المركز اإلقليمي،
وكالة الخدمة.
القرار
استمعت ماري سميث ،قاضية القانون اإلداري ،بمكتب جلسات االستماع اإلدارية ،بوالية كاليفورنيا ،إلى
هذه القضية في لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ،في  02سبتمبر.2100 ،
بيل إكس ،والد الم ّدعيةّ ،
ممثالً عن الم ّدعية التي لم تكن حاضرة لجلسة االستماع العادلة.
حضرة ،ريان إمّ ،.
ممثالً لوكالة الخدمة ،المركز اإلقليمي (.)RC
تم تلقي الدليل الشفهي والمستندي وتم تقديم القضية في  02سبتمبر.2100 ،

القضية
1.هل يوجد إعفاء وفق قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند  4640.5يخوّ ل لوكالة الخدمة تمويل
االستشاري التعليمي للمدعية؟
الحيثيات الواقعية
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المسائل القضائية
1.في  2يوليو ،5100 ،ق ّدم المركز اإلقليمي ( )RCللمدعية إخطارً ا بإجراء مقترح يرفض تمويل
استشاري تعليمي للمدعية .في  25يوليو ،2100 ،تلقى المركز اإلقليمي ( )RCطلبًا بجلسة استماع عادلة
اعتراضًا على قرار المركز اإلقليمي ( )RCوتبعه هذا االستئناف.

أهلية المدعيّة والخدمات ال ُم َق َّدمة حاليًا
2.المدعية هي أنثى عمرها  01عامًا تم تشخيص حالتها بحالة شلل دماغي وتخلف عقلي .وف ًقا ألمر في 7
ً
ساعة كل شهر من
يناير 2101 ،نتج عن جلسة استماع سابقة ،يموّ ل المركز اإلقليمي ( )RCحاليًا 06
الخدمات االستشارية التعليمية لمساعدة المدعية في خطة التعليم الفردي ( )IEPالخاصة بها.

قانون النترمان والمراكز اإلقليمية
3.يوجد قانون النترمان لخدمات اإلعاقة (قانون النترمان) في قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند
 4511وما يليه.
4.تعتبر إدارة الخدمات التنموية ( )DDSبالوالية هي الوكالة العامة في كاليفورنيا المسؤولة عن تنفيذ
القوانين المتعلّقة بالرعاية والوصاية والمعالجة لألفراد ذوي إعاقات النمو وفق قانون النترمان( .قانون
الرعاية االجتماعية والمؤسسات ،البند  .)1104وألجل االمتثال لواليتها القانونية ،تتعاقد إدارة الخدمات
التنموية ( )DDSمع الوكاالت المجتمعية العامة غير الهادفة للربح ،والتي تعرف باسم "المراكز اإلقليمية"،
لتزويد األفراد ذوي اإلعاقة في النمو بـ "الوصول إلى الخدمات ووسائل الدعم األنسب لهم على مدار فترة
حياتهم"( .قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات ،البند .)1451
5.وتكون مسؤوليات أي مركز إقليمي نحو المستهلكين لديه مبيّنة في قانون الرعاية االجتماعية
والمؤسسات البنود .1420-1411

تعديالت عام  5110على قانون النترمان
6.تعتبر كاليفورنيا في خضم عجز غير مسبوق في الموازنة .ولقد تأثرت كل منطقة في حكومة الوالية
بهذه األزمة المالية ،بما فيها إدارة الخدمات التنموية ( .)DDSتم تمرير مشروع قانون التجمع )AB 9( 0
والذي ع ّدل من قانون النترمان في مسعى لمواجهة المأزق االقتصادي .تم إضافة البند  1412.2إلى قانون
الرعاية االجتماعية والمؤسسات والذي ينصّ على:
"(أ) بالرغم من أي بند في القانون أو الالئحة التنظيمية على النقيض من ذلك ،يسري من  0يوليو،
 ،5110يجب تعليق سلطة أي مركز إقليمي لشراء الخدمات اآلتية لحين تنفيذ ميزانية االختيار
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الفردي والتصديق من قبل مدير الخدمات التنموية بأ ّنه قد تم تنفيذ ميزانية االختيار الفردي وأنه
سيؤدي إلى ا ّدخارات في ميزانية الوالية تكفي لتعويض تكاليف الخدمات اآلتية:
( )0خدمات التخييم ونفقات السفر المتعلّقة.
( )5أنشطة الترفيه االجتماعية ،باستثناء تلك األنشطة المبيعة كبرامج يوميًا قائمة على المجتمع.
( )3الخدمات التعليمية لألطفال في عمر ثالثة أعوام إلى  02عامًا ،تحدي ًدا.
( )1العالجات غير الطبية ،بما يشمل ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،الترفيه المتخصص ،والفن ،والرقص،
والموسيقى.
(ب) بالنسبة إلى المستهلكين لدى المركز اإلقليمي الذين يتل ّقون خدمات موصوفة في البند الفرعي (أ) كجزء
من خطة البرنامج الفردي ( )IPPالخاصة بهم أو خطة الخدمات العائلية المخصصة ( ،)IFSPيجب أن
يسري الحظر الوارد في البند الفرعي (أ) في  0أغسطس.5110 ،
يجوز منح إعفاء على أساس فردي في الظروف االستثنائية للسماح بشراء خدمة مُعرَّ فة في البند الفرعي (أ)
عندما يحدد المركز اإلقليمي أنّ الخدمة تعتبر وسيلة أساسية أو حساسة لتخفيف اآلثار البدنية ،أو اإلدراكية،
أو النفسية أو االجتماعية للعجز في النمو لدى المستهلك ،أو كون الخدمة ضرورية لتمكين المستهلك من
البقاء في منزله أو منزلها وال تتوافر خدمة بديلة لتلبية احتياجات المستهلك.".

ً
وسيلة أساسية أو
والبند الجديد في القانون لم يعرّ ف "الظروف االستثنائية "،ولم يُشِ ر إلى ما قد يش ّكل "
حساسة للتخفيف" من إعاقة النمو لدى المستهلك لكي يسمح لمستهلك باالستمرار في تلقي هذه الخدمات،
ّ
وللبت في الوقائع على أساس كل حالة على حدة.
بافتراض ترك هذا التحديد لكل مركز إقليمي

الدليل المُق َّدم في جلسة االستماع
.7أدلى وارين و ،.مدير برنامج المركز اإلقليمي () ،بشهادته أنّ الم ّدعية قد عانت من "تغيير في الظرف"
في أنها بدأت مؤخرً ا في الحضور إلى مدرسة متوسطة مختلفة مما تسبب في عدم حاجتها مجد ًدا لمستشارة
تعليمية ألنّ مشكالتها كانت مع مدرستها السابقة .وأدلى أيضًا بشهادته أ ّنه بالرغم من كون المستشارة
التعليمية الحالية للمدعية ،ديبوراه ب ،.مورّ دة للخدمة من المركز اإلقليمي ( ،)RCإال أنها قد أخفقت في
تقديم تقارير تق ّدم في الوقت المناسب بحيث لم يعد المركز اإلقليمي ( )RCيرغب في استعمال خدماتها.
رغم ذلك ،فقد اعترف بأنّ المركز اإلقليمي ( )RCاستمر في تمويل خدماتها طوال الوقت الذي أخفقت في
تقديم تقارير فيه.
.8ق ّدم والدا المدعية شهادة مُص َّدقة ومقنعة عن الصراعات المستمرة التي واجهوها مع منطقة مدرسة
المدعية وجعل منطقة المدرسة تو ّفر الخدمات المطلوبة وفق القانون وكما هي مجملة في خطة التعليم
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الفردي ( .)IEPوقد شرحوا أيضًا أنّ ديبوراه ب .عالمة عن قرب بظروف المدعية ،وأنها كانت فعّالة في
الحصول على الخدمات المطلوبة ،وأنها مكوّ ن أساسي في عملية برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص
بالمدعية .بالرغم من الحضور إلى مدرسة جديدة ،فإنّ كل الخدمات المطلوبة المجملة في برنامج التعليم
الفردي ( )IEPلم ُتن َّفذ بعد .عالو ًة على ذلك ،فالمدعية ومنطقة المدرسة حاليًا في حالة عدم اتفاق فيما
يخص خدمات النطق الخاصة بها .كذلك ،فاالنتقال إلى مدرسة جديدة لم يكن سلسًا.

التقييم
.9أثبت الوجه األرجح من الدليل أن المدعية مؤهلة إلعفاء وفق قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند
 ،1412.2البند الفرعي (ج) .تم تقديم دليل غير كا ٍ
ف إلثبات أنّ المدعية لم تعد محتاجة لخدمات استشاري
ً
تعليمي .ألي سبب كان ،تبدو منطقة مدرسة المدعية أنها كانت شريكا عني ًدا في تعليمها وأنّ المنطقة قد
تعاونت فقط من خالل إجراءات ديبوراه ب .قد يكون إنهاء خدماتها اآلن ضارً ا للغاية للمدعية وأسرتها.
أخفق المركز اإلقليمي ( )RCفي إثبات تغيير كا ٍ
ف في الظروف لضمان قلب هذا األمر المسبق من
المحكمة الذي يؤسس إلعفاء للخدمات التعليمية .يتم التعامل مع أي مشكالت بين المركز اإلقليمي ()RC
وديبوراه ب .فيما يخص إخفاقها في تقديم تقارير تق ّدم في الوقت المناسب بشكل أكثر مالءمة كمسألة مق ّدم
خدمة داخلي ،ومن المحتمل امتناع المركز اإلقليمي ( )RCعن سداد فواتيرها لحين تلقي تقارير التقدم ،لكن
ليس بمعاقبة المدعية باستبعادها من الحالة.
االستنتاجات القانونية

عبء اإلثبات
.1في اإلجراءات اإلدارية ،كما هو الحال في اإلجراءات المدنية العادية ،يكون الطرف الذي يؤكد على
ً
عامة هو من عليه عبء اإلثبات ،بما يشمل عبء اإلقناع بوجه أرجح للدليل( .ماك كوي ضد
اإليجاب
مجلس التقاعد ( 023 )0024دعوى كاليفورنيا 3د  ).0125-0120 ،0111كان على المركز اإلقليمي
( )RCعبء إثبات أ ّنه لم يعد موجو ًدا إعفاء للخدمات التعليمية.

قانون النترمان
ً
مخططا تشريعيًا شامالً يُعرف باسم قانون النترمان لخدمات اإلعاقة التنموية
.2س ّنت السلطة التشريعية
لتقديم نمط من التسهيالت والخدمات المتكاملة بما يكفي لتلبية احتياجات كل شخص ذي إعاقة في النمو،
بغض النظر عن العمر أو درجة اإلعاقة ،وعند كل مرحلة عمرية .يكون الغرض من المخطط التشريعي
ثنائيًا :لمنع إضفاء الصفة المؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في النمو وانفصالهم عن األسرة والمجتمع أو
تقليل ذلكأ إلى أدنى حد ممكن ،ولتمكينهم من التقارب من نمط المعيشة اليومية لألشخاص غير المعاقين من
نفس العمر وللدفع نحو حياة أكثر استقاللية وإنتاجية في المجتمع( .رابطة المواطنين المتخلفين ضد إدارة
الخدمات التنموية ( 32 )0022كاليفورنيا 3د  .)322 ،321من المهم مالحظة أ ّنه ال تبدو الخدمات
المطلوبة من المدعية غير معقولة أو غير متصلة بحالتها .في الواقع ،كان يجب تقديم العديد من الخدمات
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وفق برنامج التعليم الفردي ( )IEPومن ث ّم ،ألسباب تبقى غير واضحة ،رفضت منطقة المدرسة تنفيذ تلك
الخدمات.
.3يتم تضمين البنود ذات الصلة بقانون النترمان لخدمات اإلعاقة في النمو في الحيثيات الواقعية.

يتواجد سبب لمنح الطلب بإعفاء للحصول على استشاري
تعليمي
.4أثبت الوجه األرجح من الدليل أ ّنه يجب على المركز اإلقليمي ( )RCاالستمرار في تمويل الخدمات
االستشارية التعليمية للمدعية .استمرت المدعية في تقديم دليل كا ٍ
ف لضمان إعفاء لهذه الخدمة.
الحُكم
يتم منح طلب المدعيّة بإعفاء وف ًقا لقانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات البند  ،1412.2البند الفرعي
(ج) .على المركز اإلقليمي ( )RCاالستمرار في تمويل طلب المدعية للخدمات االستشارية التعليمية.
بتاريخ 53 :سبتمبر5100 ،
ماري سميث
قاضية القانون اإلداري:
مكتب جلسات االستماع اإلدارية
إخطار
هذا هو القرار اإلداري النهائي .يلتزم كال الطرفين بهذا القرار .يجوز ألي طرف االستئناف ضد هذا القرار
إلى محكمة قضائية مختصة خالل تسعين يو ًما.

يتلقى  Disability Rights Californiaتموي ً
ال من مصادر مختلفة ،لالطالع على القائمة الكاملة
للممولين ،اذهب إلى http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

