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ﯾﺷﺟﻊ ﻣﻛﺗب ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷدة أطراف اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ وﺳﯾﻘدم وﺳﯾط ﻣدرب ﺑدون أن
ﯾﺗﺣﻣل اﻟطرﻓﺎن أي ﺗﻛﻠﻔﺔ .اﻟوﺳﺎطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ طوﻋﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ وﺳﯾط ﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﺟو ﺗﻌﺎوﻧﻲ وﻏﯾر رﺳﻣﻲ .وﻗد أدت
اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻗرارات ﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ .وﯾﺷﺟﻊ اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣل ﻣﻌًﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ وﯾﻣﻛﻧﮭم اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣرﻓق ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب .وﯾﺟوز ﻟﻠطرﻓﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾطﻠﺑﺎن
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧطﺎب أو اﻗﺗراح ﺑدﻻ ﻣن ھذا اﻟﻧﻣوذج .وﯾﻣﻛن ﻟﻠطرف اﻟذي ﻻ ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻣﺣﺎم ،ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ،اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣدﯾر
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ أﻣر ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺳﺎطﺔ.

وﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟطﻠب اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠوﺳﺎطﺔ ﺧطﯾًﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻹدارﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑرﯾد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو
اﻟﻣﻠف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻵﻣن ﻟدى اﻟﻣوﻗﻊ https://www.applications.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/
 .oahSFTWebوﺳﯾﺑﻠّ ﻎ ﻣﻛﺗب ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻹدارﯾﺔ اﻟطرﻓﯾن ﺧﻼل ﯾوﻣﻲ ﻋﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠوﺳﺎطﺔ.
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن أﻓﺿل ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣطﻠوب ،ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻗﺑل  10أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي
ﯾطﻠﺑﮫ اﻟطرﻓﺎن ﻟﻠوﺳﺎطﺔ .وﺳوف ﯾﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدة ﺗﻘل ﻋن  10أﯾﺎم ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ .اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺳﺎطﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻧد طﻠﺑﮭﺎ ،ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎع
ﺟﻠﺳﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎع اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺗك .اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻠﺳﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎع اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ﺗﺗطﻠب
ﺗﻘدﯾم ﺗﺑرﯾر ﻋن ﺳﺑب ﻋدم رﻓﻊ اﻟطﻠب ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر.
ﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻋﺎدة أﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺎء واﻻرﺑﻌﺎء واﻟﺧﻣﯾس .وﺳﯾﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟﯾوﻣﻲ اﻻﺛﻧﯾن واﻟﺟﻣﻌﺔ
ﺣﺳب ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ.
وﺗﺑدأ ﺟﻠﺳﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣﻊ إﻗﻠﯾم ﻣدرﺳﺔ ﻟوس أﻧﺟﻠس اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ أو  1:30ﻣﺳﺎ ًء .
وﺗﺑدأ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎطﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  9:30ﺻﺑﺎ ًﺣ ﺎ.

إن إﻟﻐﺎء ﺟﻠﺳﺔ وﺳﺎطﺔ ﺑدون ﺗﻘدﯾم ﻋذر ﻣﻘﺑول ﺳﯾؤدي إﻟﻰ رﻓض طﻠب ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﺟدﯾد ﻟﻠوﺳﺎطﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﻣﻛﺗب ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻹدارﯾﺔ ﻋن أي إﻟﻐﺎء ﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ظﮭر ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد أو
ﺑﺳرﻋﺔ ﻧﺷوء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻟﻐﺎء .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب ﺗﺟدﯾد ﻣوﻋد ﺟﻠﺳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن إﯾﺿﺎح ﺳﺑب إﻟﻐﺎء
ﺟﻠﺳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑﺎھﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ.
عندما يكون تاريخ جلسة الوساطة المطلوب من قبل الطرفين بعد تاريخ جلسة االستماع المحدد يجب على الطرفين
تزويد مكتب ج لسات االستماع اإلدارية بالتواريخ المقترحة الجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية وجلسة االستماع
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كجزء من طلبهما لمواصلة الجلسة .يجوز أن يستخدم الطرفان النموذج المذكور أدناه لطلب تعيين الوساطة واستمرار
جلسة االستماع وفق األصول القانونية.
يجب على الطرفين ذكر موقع وكالة التعليم المحلية أو اإلقليم المدرسي الذي تعقد فيه جلسة الوساطة واالستماع.
يرجى الملاحظة أن الطلب  shouldأن يرفع إلى مكتب جلسات االستماع اإلدارية في تاريخ االستحقاق المبين
على أمر إعادة تحديد الموعد.
إذا وافقت على استمرار القضية ،للسماح للطرفين المشاركة في الوساطة ،ستمدد الخطوط الزمنية المصادق عليها إلصدار
قرار .يجب على الطرفين اختيار ثلاثة أيام لجلسة االستماع التي بدأت في يوم الثلاثاء .يمكن زيادة أو نقصان أيام جلسة
االستماع في اجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية حسب اجتهاد قاضي القانون اإلدارية .تبدأ جلسات االستماع في 9:30
صباحً ا في اليوم األول وفي الساعة  9:00صباحً ا في كل يوم إضافي ،ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك .يجب اختيار تواريخ
جلسات االستماع التي ال تكون بعد  60يومًا من تاريخ الوساطة المطلوب.
ً
تاريخا ووق ًتا الجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية في يوم االثنين
اجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية :يجب عليك أن تحدد أيضً ا
أو الجمعة ضمن  5إلى  10أيام عمل قبل اليوم األول لجلسة االستماع التي حددتها .تعقد جلسات اإلستماع التمهيدية في
الساعة  10:00صباحً ا أو  1:00مسا ًء أو  3:00مساء عدا أن اجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية في يوم االثنين من كل شهر
يجب أن تعقد في الساعة  1:00مسا ًء و  3:00مساءً.
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اسم الطالب (مطلوب) :رقم القضية
(اختياري):
طلب تعيين تاريخ الوساطة
تاريخ جلسة الوساطة المطلوبة :التاريخ
البديل لجلسة الوساطة:
الموقع:
طلب تحديد تاريخ استمرار جلسة استماع وفق األصول القانونية
يمكن أن يستخدم هذا القسم فقط لطلب استمرارية تاريخ جلسة االستماع إذا كان تاريخ الوساطة المتفق عليه باإلجماع يقع
بعد جلسة االستماع المحدد موعدها حاليًا .طلب الطرفان أن تكون تواريخ جلسة االستماع خلال  60يومًا من تاريخ
ً
حديثا .تقدم جميع طلبات االستمرارية األخرى بصورة مستقلة مع تقديم سبب معقول.
الوساطة الذي تم طلبه
تواريخ جلسة االستماع المطلوبة:
تاريخ ووقت اجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية:
[يرجى الرجوع إلى صفحة التعليمات عند تحديد التواريخ]
يجب أن يتفق جميع األطراف على التواريخ المحددة للوساطة وجلسة االستماع .سوف تستمر جميع جلسات االستماع يومًا
بعد يوم ،من يوم االثنين إلى الخميس ،حسب اللزوم ،وحسب تقدير قاضي القانون اإلداري .تبدأ جلسات االستماع في الساعة
 9:30صباحً ا في اليوم األول وفي الساعة  9:00صباحً ا في كل يوم إضافي ،ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك .يفهم ويتفق جميع
األطراف أنه بتغيير تواريخ جلسة االستماع وفق األصول القانونية فننهم يتفقون على تمديد الخط الزمني التخاذ القرار.

توقيع الوالد/الممثل

التاريخ

توقيع ممثل اإلقليم/الوكالة

التاريخ

توقيع ممثل الطرف اآلخر

التاريخ
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