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 أثناء عملیة الوساطة   تثبیت التصنیف
 

ُعدِّ 2008  وا من حز�ران/یونیاعتبارً  إجراء    أثناء)  تثبیت التصنیفحالة  (  ولد لا   إلحاق تعلیق  الدولة إلدراج    مظُ نُ لت  ، 
ال هذه  وتشمل  الباب    نظمالوساطة.  بنسلفانیا،  وال�ة   نظم (ال)  e(  711.62و)  s(  14.162  صل الف  ،22قانون 

 . ة)الخاص  وي االحتیاجاتذ  لتعلیمالحكومیة  
 

طوعی�  خیاًرا  الوساطة  األمرا  تظل  (هیئات  و   ألولیاء  المحلیة  أنه ).  LEAsالتعلیم  أحد    إال  طلب  األمر  إذا  أولیاء 
تقو�میة   أ�ام  عشرة  في غضون  بها استالم    تار�خ   مناعتباًرا  الوساطة  الموصى  التعلیمیة  �المؤسسة  إلحاق   إخطار 

، ما  التعلیمي الحالي  ه برنامجفي    تلمیذ أن �ظل ال�  قضي�اآلن  ، فإن القانون  التلمیذ   ق �هالبرنامج الملحیوصي بتغییر  
�ما هو موضح في  لحاق  اإلعلى خالف ذلك. (التغییرات التأدیبیة في  التعلیم المحلیة  هیئات  و   أولیاء األمرلم یتفق  

34 CFR 300.530  (c)   )وg  ( أثناء الوساطة.)  تعلیق اإللحاق ب  لة غیر مشمو 
 
دون من  إخطار مكتب تسو�ة المنازعات  التعلیم المحلیة  هیئات  و   أولیاء األمر  ُ�فترض على فعالة،  العملیة  الیسیر هذه لت

 المشار�ة في الوساطة أم ال. الموافقة علىتأخیر �شأن قرارهم حول  
 

 مع طلبات الوساطة:  مكتب تسو�ة المنازعات  تعامل طر�قةما یلي وصف ل  فيإلیكم  
   

 �ما یلي:  �فید   ینفإلى الطر   ب�تا  ُیرَسل •
 م طلبقد  ل  الوساطة.  ُقدِّ
  مكتب   قومیفس،  ختار عدم المشار�ة��أنه  تسو�ة المنازعات    مكتب  إذا قام أي من الطرفین �إخطار  

 أ�ام. عشرة�عد    �إنهاء الوساطة تسو�ة المنازعات  
   دون تأخیر.من    و�عادته  الوساطة  اتفاقیةنموذج  �قوم الطرفان بتوقیع 
  مد مكتبیر  ینسق  في  المنازعات  القضا�ا  الطر   تسو�ة  تار�خ/وقت/مكان  بهدف    ینفمع  جدولة 

 لوساطة وتعیین وسیط. ا
 
إخطار • تم  إرسال   مكتب  إذا  یتم  الوساطة،  في  المشار�ة  قد رفض  الطرفین  من  أً�ا  �أن  المنازعات  تسو�ة 

 :�فید �ما یلي  ینفإلى الطر   كتاب
 الوساطة.  قد ُرِفَضت  ل 
   ا الكتابهذ  أ�ام من تار�خ عشرةالوساطة �عد    نهاء�إ   منازعاتتسو�ة السیقوم مكتب.   
 للحفاظ على    القانونیة قبل نها�ة األ�ام العشرة المذ�ورة أعاله  ماعتس جلسة االإجراءات  �  بدء�جب ال

 .معّلًقا  الولد   تصنیف
 



Rev. June 2016 

 �تاب ل  رسَ ، یُ الوساطة  للمشار�ة في  ینفمن تأكید استعداد أحد الطر تسو�ة المنازعات    مكتب  إذا لم یتمكن •
�إجراءات   بدء �جب الأ�ام.    عشرةفي غضون    منتهیةعتبر  فید �أن إجراءات الوساطة ستُ �الطرفین    يإلى �ل

 . الولد معّلًقا  تصنیفاأل�ام العشرة للحفاظ على  هذه  القانونیة قبل نها�ة   ماعتسجلسة اال
 
 :�فید �ما یلي  ینفإلى الطر   �تابل رسَ ، یُ جلسة الوساطة ولكن لم یتم التوصل إلى اتفاق  تقد عُ إذا   •

   الوساطة  من خالللم یتم التوصل إلى اتفاق . 
 هذا الكتاب  إرسال   أ�ام من تار�خ عشرة�عد    منتهیة  الوساطة  مكتب تسو�ة المنازعاتعتبر  یس. 
 تصنیف األ�ام العشرة للحفاظ على  هذه  القانونیة قبل نها�ة    ماعتس �إجراءات جلسة اال  بدء�جب ال  

 . عّلًقاالولد م
 

 التصنیف   تثبیتإنفاذ حالة   •
  التثبیت/تعلیقلیس للوسیط أي سلطة لفرض ال . 
   لذوي االحتیاجات الخاصة�حقق مكتب التعلیم   )BSE  (.في شكاوى االمتثال 
 لطرح األسئلة المتعلقة �شكاوى    ذوي االحتیاجات الخاصةلتعلیم    ي ستشار االخط  الل �اتصیرجى اال

 . 2301-879-800االمتثال على الرقم  
 

موقع • ز�ارة  (  یرجى  المنازعات  تسو�ة  الل)  pa.org-www.odrمكتب  على  المعلومات لحصول  من  مز�د 
 على سبیل المثال:ل الوساطة، حو 

  األسئلة الشائعة 
  نموذج الطلب 
  دلیل الوساطة 
 Penn - Link    في الوساطة   اإللحاق  قیتعل  ح�شر   لذوي االحتیاجات الخاصةمكتب التعلیم  من 
 

 

http://www.odr-pa.org/

