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 طلب شكوى بشأن التعلیم الخاص بالوالیة
 التحقیق في الشكوى على مستوى الوالیة

والقانون اإلداري إللینوي في المادة  CFR 300.151-34 CFR 300.153 34تم تحدید إجراءات تقدیم شكوى بشأن التعلیم الخاص في قانون اللوائح الفیدرالیة في المادة 
23 IAC 226.570  . 

 یمكن الوصول إلى اللوائح الفیدرالیة على الرابط
frbrowse/Title34/34cfr300_main_02.tplidx?tpl=/ec-bin/text-https://www.ecfr.gov/cgi 

 https://www.isbe.net/Documents/226ark.pdfیمكن الوصول إلى لوائح الوالیة على الرابط 

 نموذج طلب
النموذج لمساعدة اآلباء واألطراف المعنیة األخرى في تقدیم شكوى بشأن التعلیم الخاص في الوالیة.  ، فإنھ تم تطویر ھذاCFR 300.509 34وفقًا للوائح الفیدرالیة في 

إذا لم یتم ملء أي من المعلومات   یُوصى باستخدام ھذا النموذج، ولكنھ لیس مطلوبًا.  ومع ذلك، یجب تقدیم جمیع المعلومات المطلوبة في ھذا النموذج قبل متابعة التحقیق.
 لوبة، فقد تتأخر معالجة الشكوى.المط

 أنواع الشكوى
ة عن مجموعة من األطفال على أنھا یمكن تقدیم شكوى بشأن التعلیم الخاص بالوالیة نیابة عن طفل معین، أو نیابة عن مجموعة من األطفال. یُشار إلى الشكوى التي تكون نیاب

 شكوى عامة.  

 نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعلیمیة
)، یتعین على الطرف الذي یقدم شكوى إرسال نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعلیمیة التي تخدم الطفل في نفس الوقت الذي یقدم فیھ ھذا CFR 300.153(d 34وفقًا للمادة 

 الطرف الشكوى إلى ھذه الوكالة. 

 الوثائق الداعمة
ات صلة باالدعاءات الواردة في ھذا الطلب والتي قد تكون مفیدة في ھذا األمر، مثل نسخة من برنامج التعلیم الفردي إذا كان ذلك متاًحا، یُرجى تقدیم نسخ من أي وثائق داعمة ذ

 ) والمراسالت المتعلقة بالمشكالت الواردة في الشكوى (مثل: رسائل البرید اإللكتروني والخطابات)، إلخ.  IEPالحالي (

 الموافقة
) ISBEبطفل معین والتي یتم تقدیمھا من فرد آخر غیر الوالد/الوصي مصحوبة بخطاب موافقة من الوالد/الوصي لمجلس التعلیم بوالیة إلینوي (یجب أن تكون الشكاوى المتعلقة 

عاًما أو أكبر)، فیجب أن تكون  18شد (لمشاركة المعلومات مع ُمقدم الشكوى فیما یتعلق بنتائج التحقیق في الشكوى.  وبالمثل، إذا قدم فرد ما شكوى نیابة عن طالب بلغ سن الر
) من مشاركة المعلومات مع ُمقدم الشكوى بخصوص نتائج التحقیق.  ویمكن ISBEالشكوى مصحوبة بخطاب موافقة من الطالب حتى یتمكن مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (

  info.pdf-complaint-share-26-https://www.isbe.net/Documents/34الحصول على نموذج إذن من على الرابط 

 التسویة المبكرة
ھي وسیلة غیر رسمیة یوًما، وعلیھ فإننا نحث اآلباء واإلدارات التعلیمیة على المشاركة في تسویة مبكرة.  التسویة المبكرة  60قد یستغرق التحقیق في الشكوى ما یصل إلى 

م حل للمشكالت الواردة في الشكوى. للمناطق التعلیمیة وأولیاء األمور لحل الشكاوى على المستوى المحلي. وكجزء من إجراءات الشكوى، تتمتع المنطقة التعلیمیة بفرصة لتقدی
 ) برعایة الوالیة لتسویة نقاط االختالف. IEPیالت أو وساطة لبرنامج التعلیم الفردي (باإلضافة إلى ذلك، یجوز للوالد (الوالدین) والمنطقة التعلیمیة المشاركة في عمل تسھ

 IEP(—System.aspx-Facilitation-https://www.isbe.net/Pages/IEPتسھیالت برنامج التعلیم الفردي (

فردي ) برعایة الوالیة ھي خدمة مجانیة یتم تقدیمھا للمناطق التعلیمیة وأولیاء أمور الطالب ذوي اإلعاقة. تھدف تسھیالت برنامج التعلیم الIEPبرنامج التعلیم الفردي (تسھیالت 
)IEPوجود مدیر جلسات محاید حاضًرا في اجتماع برنامج التعلیم  ) إلى تعزیز التواصل الفعال ومنع النزاعات. سیحتاج كال الطرفین إلى االتفاق على أنھ سیكون من المفید

 ) للمساعدة في تطویر برنامج التعلیم الفردي قبل تعیین مدیر الجلسات لھذه القضیة.IEPالفردي (

 Mediation.aspx-Sponsored-State-Education-https://www.isbe.net/Pages/Special—الوساطة

 طة ھي:تتم إدارة خدمة الوساطة في إلینوي واإلشراف علیھا من قِبل مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ویتم توفیرھا مجانًا لألطراف المعنیة. الوسا

خدمات التعلیم الخاص وتحدید المستوى والخدمات ذات الصلة لألطفال الُمسجلین في المدارس الحكومیة بإلینوي؛ خدمة ُمصممة لتكون وسیلة لحل الخالفات المتعلقة ب .1
 و

 ویتم تقدیمھا عندما یوافق طرفا النزاع طواعیة على المشاركة في عملیة الوساطة. .2

) برعایة الوالیة، فیُرجى زیارة موقع الویب المختص بھذا األمر للوصول IEPلفردي (إذا كانت األطراف المعنیة ترغب في المشاركة في تسھیالت أو وساطة برنامج التعلیم ا
 إلى نموذج الطلب المناسب وللحصول على معلومات إضافیة بخصوص خیارات تسویة النزاعات. 

 األُطر الزمنیة للتحقیق في الشكوى
من تاریخ تلقي الشكوى.  ال تزید عن عام واحدفي االنتھاكات المزعومة التي حدثت قبل فترة  تتطلب اللوائح الفیدرالیة أال یتم التحقیق إال—االنتھاكات المزعومة •

 أي قضایا قبل ذلك التاریخ لن تصبح جزًءا من عملیة التحقیق.
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أي طالب ُمسجل في مدرسة من مدارس شیكاغو الحكومیة )CPS( منطقة #299، والذي قد تم تأخیر أو رفض طلب التعلیم الخاص المناسب لھ أو الخدمات ذات  •
الصلة في العام الدراسي 2017-2016 أو 2018-2017 نتیجة العتماد السیاسات واإلجراءات التي حددھا مجلس التعلیم بالوالیة بأنھا غیر قانونیة، یجوز لھ 

تقدیم شكوى في 30 سبتمبر 2022 أو قبل ذلك. المسائل الخاضعة لھذه الشكاوى قد تنطبق على االعتبارات التالیة كما ھو موضح في التقریر النھائي للتحقیق العام
: 

oوسائل النقل 
oخدمات المساعدین المحترفین 
o التعلم الُمحددة (أھلیة صعوباتSLD( 
oمواضع الیوم العالجي 
o) خدمات العام الدراسي الممتدESY( 

یوًما، ما لم تتطلب الظروف االستثنائیة تمدید الوقت للتحقیق في  60تتطلب اللوائح الفیدرالیة أن یتم التحقیق في الشكاوى، وتحدید النتائج في غضون —التحقیق •
 دید ھذه التمدیدات على أساس فردي من قِبل ُمحقق الشكوى.  الشكوى وتسویتھا بشكل صحیح.  یتم تح

یوًما من أجل المشاركة في الوساطة التي ترعاھا الوالیة  60یجب منح تمدید إذا وافقت األطراف المعنیة على تمدید الجدول الزمني للتحقیق البالغ —التمدیدات •
 لتسویة المشكالت الُمحددة في الشكوى.  

 الشكوى عملیة التحقیق في
) ISBEالتعلیم بوالیة إلینوي (عند تلقي شكوى مكتوبة وموقعة تدعي حدوث انتھاك لمتطلبات التعلیم الخاص والتي تتضمن الحقائق التي تستند إلیھا الشكوى، فسیقوم مجلس 

قدمت الشكوى.  إذا تم العثور على انتھاك أو أكثر، فسوف یحتوي التقریر على بإجراء تحقیق وسیقدم تقریًرا مكتوبًا بالنتائج إلى المنطقة التعلیمیة وإلى الشخص أو الوكالة التي 
 إجراءات تصحیحیة وجداول زمنیة یجب اتباعھا من قِبل المنطقة التعلیمیة.  ال یوجد استئناف رسمي لقرار الشكوى المكتوب.

 التسویة الُمقترحة
حددة في الشكوى. سیتم النظر في التسویة الُمقترحة إذا كانت ھناك أي إجراءات تصحیحیة مطلوبة من المنطقة یجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة تسویة ُمقترحة للمشكلة المُ 

 ).ISBEالتعلیمیة.  ومع ذلك، سیتم تحدید القرار النھائي بشأن اإلجراءات التصحیحیة من قِبل مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (

 اإلجراءات التصحیحیة
  ى لتحدید وتصحیح عدم االمتثال اإلجرائي ألنظمة التعلیم الخاص.  وھي لیست عقابیة ولن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق الموظفین.تم تصمیم عملیة الشكو

 االختصاص القضائي
إدارة التعلیم الخاص سلطة التحقیق في الشكاوى التي ال تتعلق بشكل خاص بقواعد ولوائح  ال تملكھذا القسم مخول لھ فقط بالتحقیق في االدعاءات المتعلقة بالتعلیم الخاص. 

 التعلیم الخاص الفیدرالیة و/أو الخاصة بالوالیة، مثل:
بالخط الساخن إلساءة إذا كنت تشك في أن طفًال قد تعرض لألذى أو ُمعرض لخطر األذى بسبب سوء المعاملة أو اإلھمال، فقم باالتصال —سوء المعاملة/اإلھمال •

 .ABUSE (800/252-2873)-25-800ساعة على  24معاملة األطفال على مدار 
) التابع لوزارة التعلیم في الوالیات المتحدة OCRیجب معالجة مثل ھذه القضایا من خالل مكتب الحقوق المدنیة (—التمییز، المضایقة و/أو االنتقام/504القسم  •

 .1560-312/730على الرقم 
یجب معالجة ھذه األمور مع مدیري —مور المحلیة (على سبیل المثال، سلوك الموظفین ومنھجیة التدریس/التعلیم ولوائح التعلیم العام والتنمر وما إلى ذلك)األ •

) متاح على الرابط ROEsیم (). دلیل المكاتب اإلقلیمیة للتعلROEالمنطقة التعلیمیة المحلیة و/أو مجلس التعلیم المحلي، أو المكتب اإلقلیمي للتعلیم (
https://www.isbe.net/roe . 

، یحق لآلباء الحصول على جلسة استماع للطعن في أي ُمدخل IAC 375.90 23القانون اإلداري إللینوي في المادة  بموجب—محتوى أو دقة سجالت التعلیم  •
 في سجالت الطالب بالمدرسة (باستثناء الدرجات األكادیمیة). یجب تقدیم طلب كتابیًا إلى المدرسة.  

موقعة المكتوبة قابلة للتنفیذ في محكمة الوالیة أو ، تكون اتفاقیة الوساطة ال CFR 300.506(b)(7) 34وفقًا للوائح الفیدرالیة في المادة —إنفاذ اتفاقیة الوساطة •
 محكمة المقاطعة األمریكیة. 

أو  5589-217/782) على الرقم ISBEبمنسق جلسة االستماع القانونیة في مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ( اتصل—تنفیذ قرار جلسة االستماع القانونیة •
 اع.فیما یتعلق بتنفیذ قرار جلسة االستم 866/262-6663

 نصائح مفیدة
 قبل تقدیم شكوى، یُرجى قراءة المعلومات الواردة في الصفحات السابقة بعنایة. •
 .  قد یؤدي عدم تقدیم جمیع المعلومات المطلوبة في ھذا النموذج إلى تأخیر بدء التحقیق.5و  4قم بإكمال جمیع أقسام النموذج في الصفحتین  •
وجھ التحدید ما ھو القانون الذي تم انتھاكھ، ولكن یجب أن تشرح ما ھو الخطأ الذي تعتقد أن المدرسة قد ارتكبتھ وقم  كن دقیقًا.  ال یتعین علیك أن تعرف على •

 بوصف األحداث التي دفعتك إلى االعتقاد بأن المدرسة قد انتھكت القانون.  فمثًال:
o ) المدرسة ال تتبع برنامج التعلیم الفرديIEP التعلیم الفردي () الخاص بطفلي.  ینص برنامجIEPأنھ سیجلس في مقدمة الفصل الدراسي، ولكن عندما (

 زرت فصلھ، كان جالًسا في الجزء الخلفي من الفصل. 
o  أكتوبر، لم یُسمح لطفلتي بوقت إضافي في اختبار العلوم. 23في

 قم بتقدیم الوثائق ذات الصلة لدعم ادعاءاتك. •

 المصادر
 التسویة الفعالة للنزاع:   •

Dispute-Effective-Education-https://www.isbe.net/Pages/Special- Resolution.aspx 
 الحقوق والمسؤولیات التعلیمیة:  فھم التعلیم الخاص في إلینوي: —دلیل الوالدین •

Aug20.pdf-Ed-Special-Guide-https://www.isbe.net/Documents/Parent 
 ):CADREمركز التسویة المناسبة للنزاعات في التعلیم الخاص (•

https://www.cadreworks.org/ 
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 قائمة مراجعة الشكاوى

 لقد قدمت اسمك وعنوانك ومعلومات االتصال الخاصة بك. �
لقد قدمت اسم الطالب ومعلومات االتصال واسم المنطقة التعلیمیة والمدرسة التي یرتادھا الطالب.  �
 (االنتھاكات) المزعوم.لقد قدمت معلومات مفصلة بشأن وقت ومكان وكیفیة حدوث االنتھاك  �
لقد قدمت تسویة ُمقترحة للمشكلة.  �
 لقد وقعت على الشكوى. �
) للشكوى ISBEللتأكد من تلقي مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ( من شكواك 5و  4الصفحتین لقد أرسلت  �

 CPS #299في موعد ال یتجاوز عام واحد من حدوث االنتھاك المزعوم، ما لم تكن تقدم شكوى ضد 
 للمزید من المعلومات). 2ع الجداول الزمنیة للتحقیق في الشكوى في الصفحة (راج

 لقد قمت بتقدیم نسخة من شكواك إلى الھیئة الحكومیة التي تقدم الشكوى ضدھا. �
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طلب شكوى بشأن التعلیم الخاص في الوالية
قسم —مجلس التعلیم في والية إلینوي

التعلیم الخاص
علیم األفراد النموذج عندما یكون ھناك اعتقاد من احد األفراد أو منظمة ما بأن المنطقة التعلیمیة قد انتھكت متطلبات التعلیم الخاص بموجب قانون ت یمكن استخدام ھذا

).  استخدام 226لینوي (الجزء من القانون اإلداري إل 23من قانون مدارس إلینوي، و/أو الباب  14)، المادة CFR 34) أو لوائحھا التنفیذیة (IDEAذوي اإلعاقة (
 ھذا النموذج اختیاري، ولكن جمیع المعلومات مطلوبة من أجل معالجة الشكوى.

 على الرقملمزید من المعلومات حول عملیة التحقیق في شكوى التعلیم الخاص أو للمساعدة في إكمال ھذا النموذج، یرجى االتصال بقسم التعلیم الخاص 
 .  تتوفر أیًضا معلومات إضافیة بشأن عملیة التحقیق في شكاوى التعلیم الخاص على:  217/782-5589

spxProcess.a-Investigation-Complaint-Education-https://www.isbe.net/Pages/Special 

قسم التعلیم الخاص بمجلس التعلیم بوالیة إلینوي ُمخّول لھ فقط بالتحقیق في االدعاءات المتعلقة بالتعلیم الخاص.  
 :معلومات مقدم الشكوى

االسم/الھیئة*: 

العنوان*: 

 الرمز البریدي: الوالیة:المدینة: 

أفضل رقم ھاتف لالتصال بھ خالل النھار*: 
     منزل     عمل محمول 

 عنوان البرید اإللكتروني:
 .ضع عالمة ھنا لتلقي المراسالت عبر البرید اإللكتروني 

 أخرى: وكیل     محامي     ولي األمر/الوصي     العالقة بالطالب: 

اللغة األساسیة/طریقة االتصال: 

 انتھاكات فیما یتعلق بطفل معین]:معلومات الطالب [مطلوبة في حالة االدعاء بحدوث 

 االسم*:

العنوان*: 

 الرمز البریدي: الوالیة:المدینة: 

 اإلعاقة: العرق/اإلثنیة: تاریخ المیالد:

 الجنس: الصف: :SISمعرف 

ال   نعم    )؟   IEPھل الطالب مشترك في برنامج تعلیم فردي (

 تقدیم المعلومات المتاحة للطفل واسم المدرسة التي یرتادھا الطفل.في حالة وجود طفل أو شاب بال مأوى، یُرجى 

 معلومات المنطقة:

ال   نعم    ھل الطفل ُمسجل حالیًا في مدرسة؟  

 اسم المنطقة/المدرسة التي یحضرھا الطفل حالیًا:
 [مطلوب في حالة االدعاء بانتھاكات تتعلق بطفل معین]

 حدث فیھا االنتھاك (االنتھاكات) المزعوم:اسم المنطقة/المدرسة التي 
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 معلومات الشكوى:

 CPSللشكوى، ما لم تكن ھذه الشكوى ضد  ISBE[على أال یكون قد مر أكثر من عام واحد قبل تاریخ تلقي   تاریخ (تواریخ) االنتھاك (االنتھاكات) المزعوم*
 ).]2(انظر الجدول الزمني للتحقیق في الشكوى في الصفحة  #299

[على سبیل المثال، التواریخ ذات الصلة وتسلسل األحداث وأسماء/ألقاب األفراد المعنیین والحقائق الخاصة  وصف االنتھاك (االنتھاكات) المزعوم والحقائق الداعمة*
 ذا كان ذلك ضروریًا.)بطبیعة المشكلة والمعلومات المتعلقة بكیفیة فشل المنطقة التعلیمیة في تلبیة متطلبات التعلیم الخاص] (قم بإرفاق الصفحات اإلضافیة إ

) وتدریب الموظفین وتقدیم خدمات التعلیم التعویضي وما إلى ذلك] (قم IEP[على سبیل المثال، عقد اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي ( التسویة الُمقترحة وصف
 بإرفاق الصفحات اإلضافیة إذا كان ذلك ضروریًا.) 

ھذه الشكوى.   یُرجى تحدید األفراد الذین اتصلت بھم لحل المشكالت المحددة في

 االسم:  اللقب:

 االسم:  اللقب:

 االسم:  اللقب:

 وصف المحاوالت المبذولة لتسویة المشكلة (المشكالت) ونتائجھا قبل تقدیم الشكوى:

) أو تم القیام باإلجراءات القانونیة الواجبة المتعلقة بالمشكلة (المشكالت) الواردة في ھذه IEPھل تم طلب الوساطة أو عمل تسھیالت لبرنامج التعلیم الفردي (
 الشكوى؟

        نعم   ال 

) في محاولة لتسویة المشكلة (المشكالت) في ھذه الشكوى؟ IEPھل أنت مھتم بالمشاركة في الوساطة التي ترعاھا الوالیة أو تسھیالت برنامج التعلیم الفردي (
 من ھذا المستند للحصول على مزید من المعلومات حول عملیات تسویة النزاع.) 2-1(راجع التسویة المبكرة في الصفحتین 

        نعم   ال 

یقدم فیھ ھذا الطرف  یجب على الطرف الذي یقدم الشكوى إرسال نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعلیمیة أو الوكالة العامة التي تخدم الطفل في نفس الوقت الذي
 ).*ISBEالشكوى إلى مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (

 التاریخ:توقیع ُمقدم الشكوى*: 

 *یتطلب إدخال ھذه المعلومات لبدء التحقیق. 

 من الممكن أن یتم إرسال النموذج المكتمل ونُسخ من أي مستندات ذات صلة بالبرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني إلى:

 مجلس التعلیم بوالیة إلینوي
 قسم التعلیم الخاص

 یُوجھ إلى: منسق الشكوى
 شارع نورث فیرست 100

 0001-62777لینوي سبرینغفیلد، إ
 0372-217/782(فاكس) 

statecomplaints@isbe.net 
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