
 ورقة حقائق: 
 الوساطة 

 

 رى أو النظام المحلي لديك للحصول على معلومات آاملة.الرجاء الرجوع إلى مصادر أخ إن المعلومات المذآورة في هذا المستند عبارة عن ملخص فقط وال تقدم آل التفاصيل أو االستثناءات أو الظروف.
 1                   ال يحتوي هذا المستند على أي نص من شأنه سن قانون جديد أو إلغاء أية قوانين أو تشريعات أو متطلبات فيدرالية أو خاصة بالواليات.    

  ماذا تعني الوساطة بالنسبة لطالب يتلقى خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟
 

وتعتبر الوساطة مجانية ويتم اللجوء إليها  الوساطة هي عملية يمكن استخدامها لحل الخالفات بين عائلة طفل ذي إعاقة والنظام المدرسي.
مكان  ويمكن استخدام الوساطة لحل الخالفات المتعلقة بالهوية أو التقييم أو غالًبا عندما يريد آل شخص محاولة تسوية النزاع بدون محاٍم.

  أو توفير التعليم العام المناسب والمجاني لطالب يتلقى خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. وضع الطفل

خبرة في  ولهم تعليم ذوي االحتياجات الخاصةيقوم شخص محايد يطلق عليه الوسيط بإجراء الوساطة. ويتلقى الوسطاء تدريًبا متعلًقا بقانون 
تسوية النزاعات. يساعد الوسيط الجميع على اإلدالء بشواغلهم وتوضيح المشكالت ومناقشة الخيارات والوصول إلى حل يوافق عليه آال 

  الطرفين. وال ُيخبر الوسيط أًيا من الطرفين بكيفية حل المشكلة وال يقرر نتيجة الوساطة.

. ويمكن آذلك طلب الوساطة إذا تم تقديم شكوى رسمية. وفقا للقواعد والمبادئ الوساطة وقتما يطلب أي شخص جلسة استماعيجب تقديم 
 آطريٍق آخر لحل خالف.  وفقا للقواعد والمبادئ يمكن طلب الوساطة بدون تقديم شكوى أو جلسة استماع

 
 

 :التي يجب أن تعرفها الحقائق
 

 قاية يستلزمه قانون تعليم األفراد المعاقين تعد الوساطة إجراًء للو 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA))آأسلوب وقائي. فهي ( 

 أحد الخيارات المتاحة لحل النزاعات بين أولياء األمور/العائالت والمدارس.
  ُتتاح الوساطة في جميع األنظمة المدرسية في واليةGeorgia.  
 رفض”وينبغي على آال الطرفين (ولي األمر/الوصي ونظام المدرسة) الموافقة على المشارآة. وإذا  أمًرا اختيارًيا. تعتبر الوساطة“ 

 أحد الطرفين الوساطة، فلن يتم إجراؤها.
 ي بطلب وساطة تعد الوساطة أسلوًبا مجانًيا متاًحا ألولياء األمور/العائالت واألنظمة المدرسية المحلية. قد يقوم ولي األمر أو الوص

  من خالل االتصال بمكتب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في النظام المدرسي المحلي وطلب الوساطة لحل النزاع.
  ُيسمح للمحامين حضور جلسات الوساطة؛ ومع ذلك فهم ال يحضرون معظمها. آما يجوز لألشخاص اآلخرين الُملمين بالمشكلة

تها في المناقشات. علًما بأن المشارآين في الوساطة يصلون إلى اتفاق بخصوص من الحضور إذا آان لديهم معلومات إلضاف
  سيحضر قبل انعقاد الوساطة.

  .ال يوجد حد زمني لطلب الوساطة. وال يوجد إطار زمني لحل المشكلة 
 وفقا للقواعد  سة استماعتعتبر الوساطة أمًرا سرًيا. وال يمكن استخدام أي شيء دار الحديث حوله أثناء الوساطة آدليل في جل

 أو دعوى قضائية. والمبادئ
 .قانونًيا ويمكن ملزما ويعد االتفاق إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف تتم آتابته وستقوم جميع األطراف بالتوقيع عليه 

  في المحكمة. تنفيذه 
 .ام اتفاٍق. في حالة عدم التوصل إلى اتفاٍق، الوساطات ال تثمر عن إبر بعض ال يوجد ما يضمن أن الوساطة ستؤدي إلى اتفاق آتابي

  وتقديم شكوى رسمية. وفقا للقواعد والمبادئ يحتفظ أولياء األمور بحقوقهم الكاملة في طلب جلسة استماع
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 ورقة حقائق: 
 الوساطة 

 

 رى أو النظام المحلي لديك للحصول على معلومات آاملة.الرجاء الرجوع إلى مصادر أخ إن المعلومات المذآورة في هذا المستند عبارة عن ملخص فقط وال تقدم آل التفاصيل أو االستثناءات أو الظروف.
 2                   ال يحتوي هذا المستند على أي نص من شأنه سن قانون جديد أو إلغاء أية قوانين أو تشريعات أو متطلبات فيدرالية أو خاصة بالواليات.    

 نصائح للعائالت:
  .ُينصح بتقديم طلب الوساطة بصورة آتابية 
  طلب تحديد وقت أو تاريخ آخر، إذا لم يكن الوقت والتاريخ المعروضين مناسبان. يجب جدولة الوساطة في وقت وتاريخ يناسبان آال الطرفين. يمكن 
 لطفل والعمل يمكن أن تستغرق الوساطة عدة ساعات. ويجب أن تخطط جدولك ليكون بمقدورك التواجد طيلة الوقت. يلزم اتخاذ الترتيبات المناسبة لرعاية ا

 وما شابه.
 .يجب ترتيب الوثائق وأوراق العمل 

 صح بطلب نسخة من البرنامج التربوي الفردي (ُينIndividualized Education Program (IEP).(  
  ُيوصى بمراجعة برنامجIEP .الخاص بالطفل ومعرفة ما الذي توافق عليه وما الذي ال توافق عليه  
 ووضع تواريخ عليها. الخاصة بك ُينصح بكتابة مذآرات على الوثائق 
 لجلسات الوساطة. وثائقك نسخ من إحضار احرص على  
  .احتفظ بنسخة لنفسك. وتذآر أخذ نسخة للوسيط ونسخًة للنظام المدرسي 

 .ُينصح بتحديد ما إذا آان هناك أي شخص تريده أن يذهب معك إلى الوساطة 
  :يحق لكل شخص يشارك في جلسة وساطة أن يدلي باهتماماته ويعرض الحلول الممكنة. آن مستعًدا لـ 

 الت أو الموضوعات ووصفها والتحدث عن شواغلك.تحديد المشك 
 .اطرح أسئلتك. أعد قائمة بأسئلتك وخذها معك إلى جلسة الوساطة 
  .شارك المعلومات المتعلقة بطفلك والتي ستساعد في توضيح المشكلة 
 .احرص على اإلصغاء وعرض الحلول المقترحة  

 المقارنة بغيرها من الخالفات. على سبيل المثال:بعض األنواع من الخالفات ُيرجح حلها من خالل الوساطة ب 
  والخدمات  الذي يلتحق به الطفل حول الحاجة لخدمات تعليم ذوي احتياجات خاصة أآثر أو مختلفة المدرسة أو الفصل الدراسي الخالفات

  من خالل الوساطة. يمكن التفاوض عنها التعويضية وقرارات األهلية
 بمبنىطالب  وإلحاقن مشكالت مثل تعيين مدرس محدد أو مزود خدمة معين وتعيين أو طرد طاقم مدرسي يكون احتمال حل الخالفات بشأ 

  من خالل الوساطة. أقل قليالذلك تغيير المكان)  تضمن مدرسة محدد (إذا
 يع الحلول الممكنة للمشكلة.تذآر أن الوساطة تدور حول التوصل لتسوية. ولتستعد للنقاش بعقلية متفتحة. وال تنس أن تضع في االعتبار جم  
 .لتكن لديك رغبة لتبادل األفكار مع األطراف األخرى ومحاولة وضع حل مبتكر للمشكلة 
  ،يمكنكإذا لم تكن قادًرا على التوصل التفاق: 

  ؛ والمبادئوفقا للقواعد (إذا آنت قد طلبت بالفعل عقد جلسة استماع  وفقا للقواعد والمبادئجلسة استماع  لعقدالعمل  مواصلة( 
  ؛ أووفقا للقواعد والمبادئتقوم بتقديم طلب لعقد جلسة استماع 
 .تقوم بالبحث عن طريقة أخرى لحل الخالف 
  .تقوم بتقديم طلب لشكوى رسمية 

 أثناء إجراء الوساطة، قم بطرح األسئلة إذا آنت ال تفهم أي شيء!! 
 

 مصادر الحصول على المزيد من المعلومات:
 )Parent to Parent of Georgiaء األمور في جورجيا (هيئة دعم أوليا

 800-229-2038أو  770-451-5484
www.p2pga.org  

 
 قسما خدمات الدعم وخدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 (Georgia Department of Education, Division for Special Education Services and Supports) 
 )Special Educationواطلب تحويلك إلى قسم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ( 800-311-3627أو  400-656-3963 

http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx 

 (Georgia Department of Education Implementation Manual)دليل التنفيذ لوزارة التعليم بوالية جورجيا 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx?PageReq=CIEXCImpMan 

 (انظر الفصل الخاص بتسوية النزاع.) 

 
 .الخاصة بك لمعرفة نظام المدرسة  (Special Education Director)عليم ذوي االحتياجات الخاصةت بمدير مصادر إضافية: اتصل
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