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طلب استمارة التحقيق في شكوى التعليم الخاص
 TEA). ) ـةالتعليميـ ـاستكسـ ـةوكالـ ـةرفقـ ـاص،الخـ ـمالتعليـ ـكوىشـ ـاقبإرفـ ـومتقـ أن ـكبإمكانـ ّـإنفـ ـة؛خاصـ ـةتعليميـ ٍـاتمتطلبـ ـاعباتبـ ـمتقـ ـملـ ـامالعـ ـمالتعليـ ـةوكالـ ّـأنبـ ـدتعتقـ ـتكنـ إذا 

 ـاأنهـ ـىعلـ ـةمدرجـ ـرغيـ ،ٍـةعامـ ٍـةربحيـ ـرغيـ ـةومدرسـ (،ESA) ـةالتعليميـ ـاتالخدمـ ـةوكالـ (،LEA) ـةمحليـ ـةتعليميـ ـةوكالـ ـة،للواليـ ـةالتعليميـ ـةالوكالـ ُـملتشـ ـامالعـ ـمالتعليـ ـةوكالـ
LEA أو ESA ــلـ ـةتابعـ ـةمدرسـ ـتوليسـ LEA أو ESA، ـة.اإلعاقـ ذوي ـابللطـ ـمالتعليـ ـرصفـ ـرتوفيـ ـؤوليةمسـ ــلّيتحم ـةالواليـ ـيفـ ٍـيفرعـ ٍـيسياسـ ٍـمقسـ ّأي أو 

 ـةإضافيـ ٍـاتـد معلومــك أن تجــاص. بإمكانــم الخــكوى التعليــي شــق فــب التحقيــتخدامه لطلــوم باســي تقــذا كــك، وهــن أجلــة مــتمارة النموذجيــذه االســم هـبتصميـ TEA ـتـد قامـلقـ
 .ـةـاس التعليميــة تكســل واليــاص داخــم الخــكاوي التعليـشـ ـةـي عمليــم الخاصفــات التعليــل منازعــأن حـبشـ

 ـقالتحقيـ ـلأجـ ـنمـ ـكطلبـ ـإدراجبـ ـومتقـ أن ـكعليـ ـنيتعيـ ــهّفإن ـك؛ذلـ ـنمـ ـمالرغـ ـىوعلـ . ٍـاصخـ ٍـمتعليـ ـكوىشـ ـيفـ ـقالتحقيـ ـبطلـ ـلأجـ ـنمـ ـتمارةاالسـ ـذههـ ـارباختيـ ـومتقـ أال ـكإمكانـب
 ـده.ضـ ـكواكشـ ـتأرفقـ ـدقـ ـنمـ كان ــاًأي ـدضـ ـامالعـ ـمالتعليـ ـةوكالـ ـىإلـ ـةعـّالموق ـكواكشـ ـنمـ ٍـخةنسـ ـربتوفيـ ـومتقـ أن ـكعليـ ـبيجـ ــهّأن ـاكمـ ، ٍـاصخـ ٍـمتعليـ ـكوىشـ ـيفـ

ـأنبشـ ـةنونيـقا ـتماعاسـ ـةجلسـ ـعمـ ـكوىشـ ـيفـ ـقالتحقيـ ـببطلـ ـتقمـ ـامـ إذا ـت.الوقـ ذات ـيفـ ٍ ــطّتوس أو ـحتصالـ ـولحصـ ـيتبتغـ وأن ـكوىشـ ـيفـ ـقالتحقيـ ـببطلـ ـومتقـ أن ـكإمكانـب ٍٍ
.أول ـةالقانونيـ ـتماعسـلا ـةجلسـ ـيتنتهـ ـىحتـ ـكوىالشـ ـلتعطيـ ـميتـ ـوففسـ ـائل؛المسـ ذات  ً 

 ؛ فقم بتخطي هذا القسم.ٍواحد ٍ. معلومات الطالب: إذا كنت تقوم بتقديم شكوى ألجل أكثر من طالب1

ٍ ٍ ـلـي طفــة فــة متمثلــت الحالــا. إذا كنــب بهــر الطالــي يحضــة التــم المدرســجيل اســت بتســك؛ قمــن. كذلــه كامليــب وعنوانــم الطالــجيل اســم بتســاه؛ قــراغ أدنــي الفـفـ ـابأو شـ
ٍ ـلالتواصـ ـاتمعلومـ ـربتوفيـ ـمفقـ (؛USC 11434a (2)) McKinney-Vento 42 ـيفـ ـردينالمشـ ـاعدةمسـ ـونقانـ ـنمـ 2( (752 ـمالقسـ ـيفـ ـودالمقصـ ـى)بالمعنـ ـردمتشـ
 ـا.بهـ ـبالطالـ ـريحضـ ـيالتـ ـةالمدرسـ ـماسـ ـىإلـ ـةإضافـ ـب،للطالـ ـةالمتاحـ

د )يوم/شهر/سنة(*اتاريخ المي  االسم

 العنوان

الرمز البريدي للمنطقة الوالية  المدينة

 اسم اإلدارة التعليمية التي يحضر الطالب ضمنها*

 اسم المدرسة التي يحضر الطالب بها

 قدم الشكوىُ. معلومات م2

 ـاب.ـن الطـمـ ٍـةـن مجموعـأو عـ ٍـبـن طالــة عــا نيابــوم بتقديمهــكوى أن يقــدم الشــوز لمقــكوى. يجــم الشــوم بتقديــي تقــة التــرد أو المؤسســو إال الفــا هــكوى مــدم الشـقـُم ّإن
 ـه.ـة بــل الخاصــات التواصـومعلومـ ًـاـمه كامــم اســكوى بتقديــدم الشـقـُـوم مـب أن يقـيجـ

 االسم

 ب*اقة بالطاالع

 العنوان

 الرمز البريدي للمنطقة الوالية المدينة

 رقم الهاتف البديل رقم الهاتف

 عنوان البريد اإللكتروني رقم الفاكس

 ـومـك أن تقــي عليــوف ينبغــه؛ فســل أو حاضنــد الطفــت والــن أنــم تكــب. إذا لــة الطالــد هويـديــل تحـن أجــدة مــات مفيـالمعلومـ ّـة. إنـات اختياريــى معلومــير إلــة )*( تشـمـاع ّإن
 ـمتقديـ ـدمعـ ّإن ـق.التحقيـ ـرتقريـ ـنمـ ـخةنسـ ـىعلـ ـلتحصـ أن ـلأجـ ـنمـ ـكوذلـ ـب،بالطالـ ـاصالخـ ـيالتعليمـ ـخالتاريـ ـىإلـ ـولالوصـ ـقحـ ـكتمتلـ ّــكبأن ـتتثبـ ـيكـ ـة،موثقـ ـةبينـ ـمبتقديـ

 . َـكواكـاص بشــق الخــع التحقيــل أو منــى تعطيــؤدي إلــن يـلـ ٍـةموثقـ ٍـةبينـ

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/dispute-resolution/special-education-dispute-resolution-processes
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 . معلومات الشكوى3

 Texas ـيـم فــون التعليــه، وقانــة بــة الخاصــح التنفيذيـ( واللوائـIDEAـة )ـراد ذوي اإلعاقــم األفــون تعليـلقانـ ٍـاكـدوث انتهــو حــكواك هــاء شــوى ادعــون فحــب أن يكـيجـ
TEC)،) ـونقانـ أو / و Texas اإلداري (TAC.) ـةوكالـ ـيفـ ـكوىالشـ ـيتلقـ ـختاريـ ـنمـ ٍـةكاملـ ٍـةديـامي ٍـنةسـ ـنعـ ـديزيـ ـامـ ـلقبـ ـعوقـ ـدقـ ـومالمزعـ ـاكاالنتهـ ـونيكـ أال ـبيجـ 
Texas ـةالتعليميـ ( .(TEA ـلقبـ ـنمـ ـكوىالشـ ـيتلقـ ـمتـ إذا TEA ـي.التالـ ـلالعمـ ـوميـ ـىحتـ ـاتوثيقهـ ـميتـ ـوفسـ ـاةالمتلقـ ـكوىالشـ ّـإنفـ ٍ؛ـميرسـ ٍـلعمـ ـومبيـ ـسليـ ٍـوميـ ـيفـ 

 ـرىـداث األخــل، واألحــوع الفعــن وقــن زمــك يتضمـ، وذلـTAC و / أو TEC و / أو IDEA ـنـك قوانيــه ينتهــم أنــل تزعــكل فعـلـ ٍـيتفصيلـ ٍـرحـر شــم بتوفيــك؛ قــن فضلـمـ
 ـاءات(.ـاء )االدعــل االدعــأن حـبشـ ٍـرحـم مقتــوم بتقديــك أن تقــك كذلــي عليــاءات(. ينبغــاء )االدعــة باالدعـذات الصلـ

 ـتمارةـاء اســاب إلضفــة بــة؛ فثمــر للكتابــاحة أكبــت مســا احتجــك إذا مــا؛ إال أنــًـيعها أيضـات ولتوســن الكلمـمـ ٍـددـواء عــة الحتــاه قابلــرة أدنــات المتوفــون المربعــم كـورغـ
 .https://tea.texas.gov/sites/default/files/engaddpages.doc ـيـة فــة" متاحــاءات إضافيـ"ادعـ

قدر ممكن من التفصيل.  أ. ما هو االنتهاك )االنتهاكات( التي تزعم وقوعها؟ قم بوصف طبيعة االدعاء )االدعاءات( بأكبر

 تدعم االدعاء )االدعاءات(؟ ٍأو تواريخ ذات صلة ٍمحددة ٍأحداث ّحقائق تدعم االدعاء )االدعاءات(؟ أي ّب. أي

 ل عملية تمحيص االدعاء )االدعاءات(؟اأن تقوم بمراجعتها خ TEA ينبغي على ٍوثائق ّج. أي

 ح المشكلة الكامنة وراء هذا االدعاء )االدعاءات(.اد. من فضلك؛ قم بشرح مقترحك إلص

https://tea.texas.gov/sites/default/files/engaddpages.doc
https://tea.texas.gov/sites/default/files/engaddpages.doc
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 قدم الشكوىُ. توقيع م4

 عليك أن تقوم بتوقيع طلب التحقيق في الشكوى، وذلك بموجب الالئحة الفدرالي. ُيجب

توقيع )توقيعات( الشخص الذي قام بإدراج هذه الشكوى

 التاريخ 

 ت الشكوى ضدهَ ُدمن قد قَكان م ٍلصالح وكالة التعليم العام ضد أي ٌ. إشعار5

 ـح،بالتوضيـ ـمقـ ـة.الفدراليـ ـةئحـاال ـببموجـ ـذاوهـ ـده؛ضـ ـكوىالشـ ــتَ ُدمق ـدقـ ـنمـ كان ٍأي ـدضـ ـام،العـ ـمالتعليـ ـةوكالـ ـىإلـ ـكوىالشـ ـنمـ ًـخةنسـ ـالبإرسـ ـومتقـ أن ـكعليـ ُـبيجـ
ـكوى.الشـ ـنمـ ـخةالنسـ ـذههـ ـمبتقديـ ـومتقـ ـامالعـ ـمالتعليـ ـةوكالـ ـلداخـ ــنَم ـلوألجـ ـفوكيـ ـىمتـ ـا؛هنـ ـفلباألسـ

 التاريخ 

 م(:ِلـ )اسم المستل ٍا بيدًقد تم توصيلها يد

 م:ِتوقيع المستل

 م(:ِقد تم إرسالها بالفاكس لـ )اسم المستل

 رقم الفاكس:

 م(:ِقد تم إرسالها لـ )اسم المستل

 عنوان السكن:

 م(:ِقد تم إرسالها عبر البريد اإللكتروني لـ )اسم المستل

 عنوان البريد اإللكتروني:

 طلب إيصال إرجاع البريد المعتمد # )إن وجد(:

 قائمة التدقيق

 أو فاكس. ٍ، أو رسالة بريدإلكتروني ِالعناصر المدرجة أدناه قد تم إكمالها، قبل أن تقوم بإرسال بريد ّقم بالتأكد من أن

 ـكوىشـ ـيفـ ـقالتحقيـ ـبطلـ ـمتقديـ ـددبصـ ـتكنـ ـامـ إذا ـأنبشـ ،1 ـم)القسـ ـابهـ ـبالطالـ ـريحضـ ـيالتـ ـةالمدرسـ ـمواسـ ـلالتواصـ ـاتمعلومـ ـب،الطالـ ـماسـ ـمبتقديـ ـتقمـ ـدقـ
 (.ٍـدواحـ ٍـبطالـ ـحلصالـ

ٍ

 ).2 سمح كيفية الوصول إليك )القّلقد قمت بتقديم اسمك، عنوانك ومعلومات التواصل التي توض

 ).3 سم)الق ٍح َمقتر ٍحول االنتهاك )االنتهاكات( المزعوم، إضافة إلى حل ٍفصلةُم ٍلقد قمت بتقديم معلومات

 ).4 سم)الق َلقد قمت بتوقيع شكواك

 ).5 سملقد قمت بتقديم نسخة من شكواك إلى وكالة التعليم العام )الق

 ).5 سمللوكالة العامة )الق َلقد قمت بتقديم نسخة من شكواك

 ـنـل عــا يقــل مـقبـ ّ، أيTEA ـلـن قبــه مـ ّمها فيــلـم تســن أن يتــذي يمكــح الــت الصحيــي الوقــس فــد أو الفاكــي، البريــد اإللكترونــر البريـعبـ َـكواكـم شــت بتقديــد قمـلقـ
 ـاكات(.ـاك )االنتهــوع االنتهــخ وقــن تاريـمـ ٍـلكامـ ٍـاديميـ ٍـامعـ
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 قم بإرسال شكواك عبر البريد اإللكتروني، البريد أو الفاكس:

 SpecialEducation@tea.texas.gov عنوان البريد اإللكتروني:

( وكالة التعليم في عنوان السكن: TexasTexas Education Agency( 

 قسم المراجعة والدعم الموجود في

1701 North Congress Avenue Austin 

،Texas 78701 

 فاكس: 463-9560 )512(

 مساعدة إضافية

 المساعدة الفنية لعمليات تسوية المنازعات:

 ط، أوّاألسئلة المتعلقة بطلب خدمات التصالح أو التوس األسئلة المتعلقة بهذا الملف أو بعملية إدراج شكوى التعليم
يمكن إرسالها إلى: ٍقانونية إقامة جلسة استماع الخاص يمكن أن يتم إرسالها إلى: ٍ

)Texas Education Agency(Texas وكالة التعليم في )Texas )Texas Education Agency وكالة التعليم في 
 مكتب المستشار العام قسم المراجعة والدعم 

 North Congress جادة North Congress 1701 جادة 1701
Austin ,Texas 78701 Texas 78701,Austin 

 9720-463 )512( تليفون: 9414-463 )512( رقم الهاتف:
SE-Legal@tea.texas.gov SpecialEducation@tea.texas.gov 

:SPEDTex 

https://www.spedtex.org/ 
1-855-773-3839 

inquire@spedtex.org 

 ـمـر وتقديــم تطويــذي يدعــاون الــهيل التعــوارد وتســر المــك لتوفيــة، وذلــاب المصلحــع أصحــاون مــق التعــل بمنطلـ( يعمـSPEDTexـاص )ـم الخــات التعليــز معلومـمركـ
ـاس.ـي تكســة فــال ذوي اإلعاقــات لألطفـالخدمـ

 9668-252-800-1 خط معلومات الوالدين المجاني: 

 ألجل خدمة الوالدين وأفراد األسرة اآلخرين الذين لديهم أسئلة بشأن التعليم الخاص. ٌالمجاني هذا موجود خط المراسلة ّإن

 في السمع ٍلألفراد المصابين بالصمم، أو الذين يعانون من صعوبات
 Relay Texas 7-1-1) |512(3540-475 أرقام الهاتف النصي:

مسح االستمارة 

mailto:SpecialEducation%40tea.texas.gov?subject=
mailto:SpecialEducation%40tea.texas.gov?subject=
mailto:SE-Legal%40tea.texas.gov?subject=
https://www.spedtex.org/
mailto:inquire%40spedtex.org?subject=
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