
معلومات للوالدین بخصوص األطفال ذوي اإلعاقة المسجلین من قبل 
 .ذویھم في مدرسة خاصة

 
 
 

تم التوصل الى أن طفلكم مؤھل للحصول على خدمات التعلیم الخاص لكنكم ترفضون الحصول على التعلیم الحكومي المجاني الذي تقدمھ 
) وقد قمتم بتسجیل طفلكم في مدرسة خاصة في مقاطعة فیرفاكس. ال یتمتع الطفل المسجل في FCPSمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (

مدرسة خاصة ویعاني من اإلصابة بإعاقة معینة بحق فردي في الحصول على بعض أو جمیع خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات 
أمكانیة حصول طفلكم على خدمات تعلیم معینة وخدمات  FCPSالصلة التي یحصل علیھا طفل ملتحق في مدرسة حكومیة.  قررت مدارس 

ذات صلة بعد موافقتكم.  سیقوم فریق مكّون من كادر مكلّف من المدرسة باألضافة الیكم بصفتكم ولي أمر الطالب بوضع خطة تقدیم 
 ).ISP( خدمات فردیة للطالب

 
د بأمكانكم رفع شكوى الى وزارة التربیة والتعلیم في والیة فرجینیا وفق الشروط المنصوص علیھا أدناه إذا كانت لدیكم أي شكوى بصدد تزوی

قد فشلت في تلبیة  FCPSالطالب بالخدمات.   یحق لكم طلب عقد جلسة إستماع لتطبیق اإلجراءات القانونیة إذا كنتم تعتقدون بأن مدارس 
ات الطفل أو متطلبات التقییم.  اذا كانت لدیكم أسئلة أو كنتم بحاجة الى مساعدة في فھم ھذه الشروط، یرجى االتصال بمكتب األجراءات أحتیاج

 .4470-423-571القانونیة وتحدید األھلیة على رقم الھاتف 
 

 الشكاوى المرفوعة الى الوالیة
 

 

 

قد قامت  FCPSباألمكان تقدیم شكوى الى وزارة التربیة والتعلیم في والیة فرجینیا حینما یعتقد شخص ما أو أي مؤسسة بأن مدارس 
 بأنتھاك حقوق أولیاء األمور أو األطفال المصابین بإعاقة معینة.  یجب أن تكون الشكوى:

 
 شكوى مكتوبة، .1
 تحمل توقیع مقّدم الشكوى، .2
  (.USC**1400 et seq 20) بأنتھاك قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة  FCPSتحتوى على تصریح مفاده قیام مدارس  .3

 و التشریعات التي تنّظم برامج التعلیم الخاص لألطفال ذوي اإلعاقة في والیة فرجینیا;أ    
 ات ذات الصلة.تحتوي على تصریح یضم الحقائق التي تستند علیھا الشكوى مع كافة المستند .4

 
ملتزمة بتطبیق  FCPSستقوم وزارة التربیة و التعلیم في والیة فرجینیا عند أستالمھا الشكوى بأجراء تحقیق لتحدید فیما إذا كانت مدارس 

 القوانین واللوائح المعمول بھا وفقاً لألجراءات التالیة:
 

مع عرض تقدیم مساعدة  FCPSأبالغ مقّدم الشكوى بشكل خطي بأستالم شكواه مع أرسال نسخة من ھذه الشكوى الى مدارس 
 تقنیة في حل الشكوى وطلب أرسال رد خطي في غضون عشرة أیام من تاریخ أستالم رسالة التبلیغ;

 عرض تقدیم  بأستالم شكوى مع تزویدھا بنسخة من ھذه الشكوى، مع FCPSأبالغ مدارس 
 مساعدة تقنیة في حل الشكوى وطلب أرسال رد خطي في غضون عشرة أیام من تاریخ أستالم رسالة التبلیغ; 

 بھذا الصدد; FCPSاألطالع على الشكوى والرد الذي ترسلھ مدارس 
 تحدید فیما إذا كان من الالزم أجراء تحقیق إضافي أو أتخاذ أجراء تصحیحي;

 تزام أو عدم األلتزام بشأن كل قضیة إستناداً على الحقائق والقوانین المعمول بھا;أتخاذ قرار بصدد أل
یوم من أیام التقویم من أستالم الشكوى ما  60أبالغ األطراف المعنیة خطیاً بالنتائج واألساس الذي تستند علیھ ھذه النتائج خالل 

 لم تتواجد ظروف أستثنائیة تقتضي التمدید;
 القرار النھائي بكفاءة وفعالیة إذا أقتضى األمر عبر تقدیم المساعدة التقنیة، أو أجراء المفاوضات، أوضمان تطبیق 

 أتخاذ أجراء تصحیحي.
 

یوم إداري ألرسال الرد والبدء بأتخاذ أجراء تصحیحي إذا أستدعى األمر أتخاذ مثل ھذا األجراء.   15خمسة عشر   FCPSُتمنح مدارس 
 یوم إداري. 30ت التصحیحیة إطار زمني ال یتعدى تتضمن خطط األجراءا

 
 
 
 
 
 
 

السماح ألي طرف آخر بالحصول على تلك  یتم اإلفصاح عن المعلومات المأخوذة من ملف الطالب المدرسي في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بشرط أن یوافق الطرف المستفید على عدم
 الوالدین أو من الطالب المؤھل إلعطاء مثل ھذه الموافقة.المعلومات دون إستحصال موافقة خطیة من 
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