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يشجع مكتب جلسات االستماع اإلدارية بشدة أطراف النزاع على المشاركة في الوساطة وسيقدم وسيط مدرب بدون أن
يتحمل الطرفان أي تكلفة .الوساطة عملية طوعية سرية يقوم بها وسيط محايد في جو تعاوني وغير رسمي .وقد أدت
الوساطة في القضايا التعليمية إلى إنتاج قرارات مرضية للطرفين في الغالبية العظمى من القضايا .ويشجع الطرفان على
العمل معًا الختيار تاريخ للوساطة ويمكنهم استخدام النموذج المرفق لتقديم الطلب .ويجوز للطرفين اللذين يطلبان
االستمرارية تقديم خطاب أو اقتراح بدال من هذا النموذج .ويمكن للطرف الذي ال يمثله محام ،عند الحاجة ،االتصال بمدير
القضية المذكور في أمر تحديد مواعيد الجلسات للحصول على المساعدة في تعيين الوساطة.

ويجب أن يقدم الطلب المشترك للوساطة خطيًا إلى مكتب جلسات االستماع اإلدارية بواسطة بريد الواليات المتحدة أو
الملف اإللكتروني اآلمن لدى الموقع  .https://www.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/oahSFTWebوسيبلّغ
مكتب جلسات االستماع اإل دارية الطرفين خلال يومي عمل بشنن التاريخ المطلوب للوساطة.
من أجل ضمان أفضل فرصة للحصول على تاريخ الوساطة المطلوب ،يجب تقديم الطلب قبل  10أيام عمل من التاريخ
الذي يطلبه الطرفان للوساطة .وسوف يتم المصادقة على الطلبات المقدمة في مدة تقل عن  10أيام من التاريخ المطلوب
على أساس توفر المساحة .التاريخ النهائي لتقديم طلب تاريخ الوساطة واالستمرارية عند طلبها ،هو تاريخ استحقاق تقديم
بيانات اجتماع جلسة اإلستماع التمهيدية في قضيتك .الطلبات المرفوعة بعد تاريخ استحقاق بيان اجتماع جلسة اإلستماع
التمهيدية تتطلب تقديم تبرير عن سبب عدم رفع الطلب في وقت مبكر.
تعقد جلسات الوساطة عادة أيام الثلاثاء واالربعاء والخميس .وسيتم المصادقة على طلبات الوساطة ليومي االثنين والجمعة
حسب توفر المساحة.
وتبدأ جلسات الوساطة مع إقليم مدرسة لوس أنجلس المتحدة في الساعة  9:00صباحً ا أو  1:30مساءً.
وتبدأ جميع الوساطات األخرى في الساعة  9:30صباحً ا.

إن إلغاء جلسة وساطة بدون تقديم عذر مقبول سيؤدي إلى رفض طلب تحديد موعد جديد للوساطة .على الطرفين تبليغ
مكتب جلسات االستماع اإلدارية عن أي إلغاء لجلسة الوساطة في ظهر يوم الجمعة في األسبوع السابق للتاريخ المحدد
أو بسرعة نشوء الحاجة إلى اإللغاء .في حالة طلب تجديد موعد جلسة الوساطة ،يجب على الطرفين إيضاح سبب إلغاء
جلسة الوساطة التي طلباها ساب ًقا.
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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طلب تعيين الوساطة (واستمرار جلسة االستماع األولية وفق األصول
القانونية ،عند االقتضاء)

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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