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ها  ب  قدمتالقانونیة التي ی  جلسات االستماعلطلبات  �عقد لقاء تسو�ة    2004لعام    قانون تعلیم األفراد ذوي االعاقة  �قضي
فترة التسو�ة. �جب    �مثا�ة  استماع  جلسةشكوى    أولیاء األمر�عد أن �قدم أحد  تعتبر األ�ام الثالثین األولى  و .  أولیاء األمر

یوًما من هذه الفترة ما لم یتنازل الطرفان عن المشار�ة أو یوافقان على استخدام الوساطة   15خالل أول    لقاء تسو�ة عقد  
قانون ، فإن  التسو�ة  لقاءللنزاع في   تسو�ةإلى  الطرفان المشكالت التي تنطوي علیها الشكوى. إذا توصل   تسو�ة لمحاولة  
قانوًنا    ةملزم  یةتفاقوُتعد هذا اال.  خطیةاتفاقیة تسو�ة    وضع  ینطرفنص على أنه �جب على الی  راد ذوي االعاقةتعلیم األف

لالبرنامج التعلیم الفردي  وممثل    �وقعها ولي األمرو   لقیام بذلك. �ا  مخوَّ
 

. �ما هو الحال في الوساطة، قد المنازعاتات �قدمها مكتب تسو�ة  هو خدمة بدیلة لتسو�ة المنازع التسو�ة    لقاءتیسیر  
والمدرسة على   ولي األمرأكثر فعالیة ونجاًحا. إذا وافق    لقاءالتسو�ة إلى    لقاءیؤدي وجود میسر محاید ماهر في  

 طرفین.لل  مجاًناهذه الخدمة  مكتب تسو�ة المنازعات  �قدم  ،  التسو�ة  لقاءمساعدة میسر    اللجوء إلى
 
 

د  ة ةنحن ؟ؤجدئ؟ئ ب  كقئ  ئكئحم�
 

معلومات حول مكتب تسو�ة المنازعات  �قدم  ،  أولیاء األمر  من  ستماعاال  جلسة  عند استالم شكوى  •
 درج هذه المعلومات في المراسالت األولیة المرسلة إلى الطرفین.. وتُ التسو�ة  لقاءخیار طلب تسهیل  

 
مكتب تسو�ة المنازعات  ، فیتصل  التسو�ة  لقاءتسهیل    أولیاء األمرأو أحد    ت هیئة التعلیم المحلیةإذا طلب •

 هذه الخدمة.  اللجوء إلى�الطرف اآلخر للتأكد من موافقته على 
 

�مجرد إخطار  و التسو�ة.    لقاءیتحمل �ل من هیئة التعلیم المحلیة وأولیاء األمر مسؤولیة جدولة   •
 . التسو�ة  لقاءر لن میسیَّ عالتسو�ة، �ُ   لقاء  انعقاد   ومكان  زمانبتار�خ و تسو�ة المنازعات  مكتب  

 
 .لقاء التسو�ةلمیسر    تكلیف  أي تكلفة مقابل  أو أولیاء األمرهیئة التعلیم المحلیة  على   یترتبلن   •

 
على حضور المیسر   االتوقیع على نموذج �شیر إلى موافقتهم  ین فالتسو�ة، �طلب المیسر من الطر   لقاءفي   •

 . لهما  ومساعدته
 

في حال لم . و بذلك  �قوم الطرف الطالب �إخطار مسؤول جلسة االستماع،  حاجن�الالتسو�ة    تكلل لقاءإذا   •
 ا.قدمً   القانونیةجلسة االستماع  تمضي  ،  �النجاح  العملیةهذه    تتكلل

 



  لقاء مع تسهیل    اتجر�تهمحول    محوریتوهو    ،و�عادته   يملء نموذج تقییم  ینف ر الطُ�طلب من   •
 . التسو�ة

 
 خهذ ئكصنحد 

 المیسر: 
 

 .تلمیذ على التر�یز على احتیاجات ال نیفر ط�ساعد ال •
لقواعد األساسیة ا �رساء  جدول أعمال شامل و   وضع�ساعد في    أن له  �جوز  ،  ینفالطر موافقة  عد الحصول على  � •

   قاء.للّ 
 . اللقاء  خالل النزاعات والخالفات التي تنشأ   تسو�ةعلى   ینف�ساعد الطر  •
 .ینالطرفح بین  فتن�ساعد على الحفاظ على التواصل الم •
 �شكل نموذًجا عن التواصل الفعال واالصغاء. •
 .قاءلمهمة وضمن الوقت المخصص للعلى ا   ینالطرفحصر تر�یز  �ساعد على   •
 . اعدمهأو    اقرار مصوابیة  �حافظ على الحیاد وال ینحاز أو یلقي �اللوم أو �حدد  •
 یوضح نقاط االتفاق والخالف.  •
 التلمیذ.  حول   اللقاء  یتمحور�حرص أن   •
 قراًرا على المجموعة.ال �فرض   •
 �شاهد في أي إجراءات الحقة.  �مثللیس طرًفا في االتفاقیة ولن   •

 
 

د   ؟غمئئت ةنحن ب  كقئ  ئكئحم�
 :یسیرالت

 
على التواصل �فعالیة حول القضا�ا التي تنطوي علیها الشكوى وتحدید   االختصاصیینأولیاء األمر و �شجع   •

 .العالقةخیارات لمعالجة المشاكل  
 ستماع القانونیة.االمن جلسة  في العادة  أقل إجهاًدا   •
 �املة.  مشار�ةً   لمشار�ةا  ین فيطرفال یدعم   •
 . ا في عقد جلسة استماع قانونیةإلى المضي قدمً القضا�ا التي �مكن أن تلغي الحاجة    تسو�ةل  ةیوفر فرص •
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