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  اإلنصاف؟ جلسةإجراءب المقصودما 
 

حل الخالفات بين المرآز اإلقليمي أو إلى هدف ي إجراء و في هذا الكتيب هالموصوف جلسة اإلنصاف إجراءإن    
بالنسبة ا أم .سن الثالثة تفوق أو أعمارهم تبلغ أو مقدمي الطلبات الذين المستهلكين وبين ومرآز الوالية للنم

 مطبوع العلى ُنحيل ، ف دون الثالثة من العمر أو مقدمي الطلبات ممن همالمستهلكينتخص لخالفات التي ل
 . ، والمتوفر من المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو"دليل العائالت للبداية المبكرة: حقوق الوالدين"المعنون 

 

 الخالف حول الخدمات، األهلية أو أي قرار أو إجراء يتمحورأن ، يجوز  جلسة اإلنصافإجراء لقواعد ًاطبقو   
 االجتماع  جلسة اإلنصاف اتإجراءوتشمل .  أنت وال توافق عليه المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمويتخذه

  .   ذاتها، والوساطة وجلسة اإلنصافالطوعي غير الرسمي
 

 معك أو مع المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمومدير  ع يعقده فهو اجتما الطوعي غير الرسمياالجتماع  أما   
 هو محاولة حل الخالفات موضوع  الطوعي غير الرسمياالجتماع  والهدف من. ن ُوجدمن هو مخّول بتمثيلك، إ

   . الطوعياالجتماع هذا رفض  المفّوضممثلك يجوز لك أو لو. االستئناف
 

 المرآز أو آنت غير راض عن قرارغير الرسمي  الطوعي االجتماع  ضالمفّوإذا رفضت أنت أو ممثلك و   
طلب الوساطة يجوز لك  الطوعي، ولم تكن قد طلبت الوساطة بعد، االجتماع  بعد اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو

  .جلسة اإلنصاف مباشرة إلى اللجوءأو 
 

حظي الطلب إذا و. الطلبأن يوافق أو يرفض  للنمو  يجوز للمرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية،إذا طلبت الوساطة   
 Office of Administrativeكتب  ميعّينهوسيط باالستعانة بالوساطة بشكل غير رسمي فُتجرى لموافقة با

Hearings . االنسحاب من الوساطة  المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموأو المفّوضممثلك لأو آما يجوز لك 
 . اإلنصافجلسةوالتقدم إلى 

   
 أو إذا فشلت الوساطة في  الوساطةالمرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموأو  المفّوض أنت أو ممثلك رفضتإذا    

 .جلسة إنصافُتطرح القضية للنقاش في ، ضالمفّورضى ممثلك أو ُيبما ُيرضيك حل الخالف أو الخالفات 
 

ذي  القانون اإلداري ال من قضاةقاضرف على وقائعه ُيشوبشكل أآبر رسمي إجراء  هي جلسة اإلنصافو   
 .Office of Administrative Hearingsمكتب  يعمل لحساب

 
 المرآز اإلقليمي أو بل من ِقجلسة اإلنصافمن تاريخ استالم طلب  يوماً 90خالل يجب إصدار القرار النهائي    

 .أو تأجيل الجلسةإذا طلبتَ تمديد  الوساطة أو  أنتا طلبَت يوماً تلك إذ90لـتمديد فترة ايجوز و. مرآز الوالية للنمو
، آان يعنيك، إذا  المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموالتي استلمتها من" بإجراء مقترح اإلشعار"إن رسالة 
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  اإلشعار"إذا لم تستلم رسالة و.  أم الWaiver program برنامج الـ ما يعرف ب أحد المشارآين فيتحدد ما إن آنَت
لتعرف ما إذا آنت مشارآًا  مرآز الوالية للنموبالمرآز اإلقليمي أو االتصال بلك  فيجوز "بإجراء مقترح        

إذا آنت ف. ا عدمهمن Waiver program  الـفيمشارآتك ال تتأثر الخدمات بو.  أم الWaiver programالـفي 
 المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو بأنك لم تعد بل من ِقإشعارك وتم Waiver programالـفي مشارآًا 

  . بهذا التغييراحاليالمقدمة لك  خدماتاللن تتأثر ف، Waiver programالـ مؤهًال للمشارآة في 
 

 دون الحاجة إلى جلسة إنصاف؟ للتسويةهل هناك طريقة 
 

اتصل بممثل المرآز اإلقليمي للمزيد من المعلومات . ما يتم حل الخالفات دون الحاجة إلى جلسة إنصاف غالبا   
 عن حقوق العمالء أو بلجنة المنطقة أو بإحدى المنظمات المعنية ينمدافعأحد الأو بممثل مرآز الوالية للنمو، أو ب

 .بالدفاع عن حقوق العمالء
 

  جلسة اإلنصاف؟إجراءنية لبدء ما هي األحكام الزم
 

يجب أن يكون الطلب  و. للخدمات أو ممثل مخول أن يقدم طلبًا لجلسة إنصافمن حق أي مقدم طلب أو متلّق   
بقرار أو  اإلشعار من تاريخ ثالثين يومًال فترة وأن يقدم إلى المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو خالآتابيًا 

 طلب جلسة استمارةأن يقدم الطلب باستخدام أيضا يجب   .غير راض عنه المفّوضإجراء تكون أنت أو ممثلك 
 .  يوفره المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموإنصاف

 
يقوم   .قليمي أو مرآز الوالية للنموجلسة إنصاف من أي موظف في المرآز اإلشفهيًا  أن تطلب ويجوز لك   

تستمر الخدمات خالل و  .ذلكل إذا احتجت اطلب جلسة إنصاف ويساعدك في تعبئته استمارةالموظف بإعطائك 
على طلبك لجلسة اإلنصاف أو تاريخ استالمه من قبل المطبوع البريد مصالح ختم تاريخ فترة االستئناف إذا آان 

آتابيًا  إشعارامن تاريخ استالمك اعتبارا  فترة عشرة أيامال يتجاوز والية للنمو المرآز اإلقليمي أو مرآز ال
 ".قيد النظرالمعونة المدفوعة "يعرف استمرار الخدمات أيضًا باسم  و. بالقرار أو اإلجراء الذي ال تتفق معه

 
  جلسة اإلنصاف؟عقد ل ا عندما أقدم طلبقع يذاما
 

 المفّوضك ك أو لممثّليلإعندما يستلم المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو طلبك لجلسة اإلنصاف يرسل    
حتوي على المعلومات حول حقوقك في جلسة اإلنصاف والوساطة ي ذينسخة من مطبوع جلسة اإلنصاف وال

قد استلمت المطبوعة قبل ذلك من المرآز اإلقليمي أو مرآز أصال م تكن  الطوعي غير الرسمي إذا لاالجتماع و
 الطوعي غير الرسمي إذا آنت أنت أو الجتماعا ومكان زمن بالتاريخ المقترح وشعاركيتم أيضاً إو. الوالية للنمو

   .قد طلب ذلك المفّوضممثلك 
 

 من تاريخ استالم خمسة أيام عملفترة والية للنمو لوساطة فلدى المرآز اإلقليمي أو مرآز التم تقديم طلب لإذا    
رسل لك أو لممثلك يإذا رفض المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو طلب الوساطة فف .طلب لقبولها أو رفضهاال

   . رًا بذلك القرار فورًاشعاإ المفّوض
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مرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية  من تاريخ استالم طلبك لجلسة اإلنصاف، يرسل الخالل خمسة أيامآذلك، و   
 Office ofمكتب يقوم و .Office of Administrative Hearingsمكتب للنمو نسخة من طلبك عبر الفاآس إلى 

Administrative Hearings ، أثناءحقوقكتتعلق بمعلومات أيضاً موافاتك بلدى استالمه طلبك لجلسة اإلنصاف، ب  
توفر المساعدة من قبل مدى  بموعد ومكان وتاريخ جلسة اإلنصاف، وعن عارًاإشأيضاً تتلقى وس .جلسة اإلنصاف

 لحقوق وواجبات آل من األطراف المشارآة في جلسة االمنظمات المدافعة عن حقوق العمالء، وآذلك شرح
 .اإلنصاف

 
وقك في عملية  معلومات حول حقOffice of Administrative Hearingsمكتب إليك رسل قبول الوساطة ُيتم إذا    

توفر المساعدة من قبل المنظمات مدى  ومكان وتاريخ الوساطة، وعن بزمنتتلقى إخطارًا أيضًا و  .الوساطة
 .المدافعة عن حقوق العمالء، وحقوق وواجبات آل من األطراف المشارآة في الوساطة

 
  جلسة اإلنصاف؟إجراءما هي حقوقي خالل آل مرحلة من مراحل 

 
 إجراءين بالحقوق التالية خالل آل مرحلة من مراحل المفوضيتمتع آل مقدم طلب أو متلقٍّ للخدمات أو ممثليهم    

 ): غير الرسمي، الوساطة، جلسة اإلنصافاالجتماع (جلسة اإلنصاف 
 

 ممثًال لك ليساعدك خالل عملية جلسة ،اللجنة المحليةبتعيين من شخصًا أو منظمة  تتخذأن يجوز لك  
  ؛اإلنصاف 
 أي ممثل عنك مع الطوعي والوساطة وجلسة اإلنصاف االجتماع  في حاضرا  أن تكون يجوز لك 

 ؛تختاره
 ؛ تقديم األدلة الكتابية أو الشفهيةيجوز لك 
 ؛مواجهة واستجواب الشهودجوز لك ت 
 ؛ أو أي ممثل آخر تختارهيكحام ميجوز لك المثول برفقة 
التي تم على المعلومات المحتوية مراجعة سجالت المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو لك  جوزت 

 ؛ الخدماتقديمفترة تالحصول عليها خالل 
 ؛لك أن تطلب حضور مترجم، إذا لزم األمر، دون أية تكلفة يجوز لك 

 
 ؟ا اإلجراء بهذآيف يمكنني الحصول على المساعدة للقيام

 
ال و  .بإمكانك الحصول على مساعدة صديق أو قريب أو مدافع عن حقوقك أو محام أو أي أحد آخر تختاره   

عند و .آخر توظفه لمساعدتكأي محام أو أحد أتعاب يتحمل المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو مسؤولية 
استالم طلبك لجلسة اإلنصاف يتعّين على المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو توفير المعلومات لك حول ما 

 إلى مدافع عن حقوق العمالء واللجنة إحالتكيتوفر من مساعدة من قبل المدافعين عن حقوق العمالء، ويشمل ذلك 
 .مدافعة عن حقوق العمالءالمحلية وغيرها من المنظمات ال
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  الطوعي غير الرسمي؟االجتماع  موعد ُيحددآيف 
 

طلبك لجلسة اإلنصاف، يقوم المرآز اإلقليمي أو  الستمارةعند استالم المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو    
على الفور آتابياً بحقوقك في جلسة اإلنصاف، إذا لم يكونوا  المفّوضمو بإخطارك أنت أو ممثلك مرآز الوالية للن

 المفّوض يتم إخطارك أنت أو ممثلك ،باإلضافة إلى ذلكو . بإجراء مقترحشعارعند إرسال اإلأصال قد فعلوا ذلك 
 اقد طلبتم المفّوضت أنت أو ممثلك  آنإذا الطوعي غير الرسمي، لالجتماعبالتاريخ والموعد والمكان المقترح 

االجتماع عقد ُيو . غير الرسمي الطوعياالجتماع مراجعة السجالت قبل  المفّوضممثلك ل أنت أو ويجوز لك .ذلك
بل المرآز اإلقليمي طلب جلسة اإلنصاف من ِقاستمارة   أيام من تاريخ استالم 10 الطوعي غير الرسمي خالل 

 .أو مرآز الوالية للنمو
 
 الطوعي غير الرسمي؟االجتماع  في ذا يقعام
 

 . غير الرسميالطوعياالجتماع يقوم مدير المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو أو من ينوب عنه بإدارة    
إليه على نحو الحضور  المفّوضلى ممثلك  غير الرسمي في وقت ومكان يسهل عليك أو عاالجتماع عقد ُيو

  لكتوفير مترجمب المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو يقوم باللغة اإلنجليزية ولكن االجتماع ويجرى  .معقول
والحقائق حيثيات القضية  طرح المفّوض لك أو لممثلك آما يجوز .االجتماع  وإذا طلبت ذلك قبل تهإذا احتج

 .  شهودةمواجهة واستجواب أيويجوز لك أيضا  .واألسباب التي جعلتك تستأنف
 

  الطوعي للمرآز اإلقليمي أو لمرآز الوالية للنمو؟االجتماع  بقرار شعاريآيف ومتى يتم إ
 

من تاريخ خمسة أيام عمل في غضون ، المفوضأو لممثلك لك   المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمويبعث   
 :العناصر التاليةيتضمن   غير الرسمي، قرارًا آتابيًااالجتماع 

 
 .رحتالتي ُط المسائلتحديد  
 . فصال في آل مسألة تم تحديدها 
 .بالفصل يسرد الحقائق التي تؤيد آل قرار 
 .د القوانين والقواعد واللوائح التي يستند عليها آل قراريعّد 
 .قرار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمولستئناف اال  إجراءيشرح 

 
 غير الرسمي االجتماع بقرار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو بعد  المفّوضإذا رضيت أنت أو ممثلك    

الذي " إخطار بالحل" االستمارة المعنونة جلسة اإلنصاف، قم بتعبئة إجراء في تمراراالسوآنت ال ترغب في 
إلى مدير المرآز " إخطار بالحل"استمارة يجب أن يتم تقديم  و.يوفره لك المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو

أيام من   10د بعللنمو حيز التنفيذ يدخل قرار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية و .اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو
 .تاريخ استالم المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو لنموذج اإلخطار بالحل في موضوع طلب جلسة اإلنصاف
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  الطوعي للمرآز اإلقليمي أو لمرآز الوالية للنمو؟االجتماع  قرار أوافقماذا لو لم 
 

غير االجتماع عن قرار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو بعد  المفّوضإذا لم ترض أنت أو ممثلك    
لب  طإجراءالموافقة ولم يكن حظي بلوساطة وا  تم تقديم طلبذاإ وذلك  إلى الوساطة، القضيةتم إحالة تالرسمي، 

 طلب جلسة ُيسحب طلب الوساطة أو لم تتم الموافقة عليها ولم تم تقديم لم يإذاو .حب ُسقد جلسة اإلنصاف
 .  القضية إلى جلسة اإلنصافترفع  ،اإلنصاف

 
 حدد موعد الوساطة؟ُيآيف 

 
 من تاريخ استالم الطلب الكتابي للوساطة خمسة أيام عملفترة  المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموُيمنح    

 Office of Administrative Hearingsمكتب وآذلك  المفّوض أنت أو ممثلك إشعاركيتم و .ليقبلها أو يرفضها
 .فورًا بقرار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو

 
من تاريخ استالم   تقويميةخالل فترة خمسة أيام ذلك، وOffice of Administrative Hearingsمكتب يقوم    

، المفوض بإخطارك أنت أو ممثلك ،إخطار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو بقراره بالموافقة على الوساطة
 :وآذلك  المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو بما يلي

 
 .ومكان وتاريخ اجتماع الوساطة زمن 
 .ز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموحقوقك وحقوق المرآ 
 .من يساعدك من المدافعينمدى إتاحة  
   .سم وعنوان ورقم هاتف الشخص أو المكتب الذي سيتوسط في الخالفا 

 
 المرآز اإلقليمي قبلطلب جلسة اإلنصاف من استمارة من تاريخ استالم  يوماً 30خالل  الوساطة اجتماععقد ُي   

   .أو مرآز الوالية للنمو
 

  موعد اجتماع الوساطة؟ إعادة تحديدإلى  اضطررتماذا لو 
 

 للتأجيل ا حظي طلبكإذف  .قد يوافق الوسيط على طلبك أو ال يوافقو .بإمكانك أن تطلب تأجيل اجتماع الوساطة   
 . جديد الجتماع الوساطة وقد يتم تمديد المهلة المحددة إلصدار قرار جلسة اإلنصافد موعد حدُّّي ،لموافقةبا
 

 ؟الوساطة آيف تكون
 

مدرب ولديه خبرة في ) الوسيط(اجتماع طوعي ألطراف الخالف مع شخص محايد عبارة عن الوساطة هي    
وهي طريقة شائعة لحل النزاعات برضا الطرفين ويتم استخدامها آثيرًا   .مساعدة األشخاص على حل خالفاتهم

 غير رسمي وغير صدامي بحيث تتاح لألطراف االجتماع يساعد الوسيط في أن يكون   .وفي عدد من المجاالت
لتي  على النظر إلى الحقائق والمشاآل واألسباب افاألطراويساعد الوسيط   .الفرصة والقدرة للموافقة على حل

لتوصل إلى حل يرضي لهدف ي أنه وإلى قرار المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو، آما االستئنافأدت إلى 
   .الطرفين
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 .على حدة وبسرية معنيين بالوساطةخالل عملية الوساطة قد يلتقي الوسيط بأي شخص أو مجموعة أشخاص    
الوساطة بيتم حل الخالفات فالوسيط ال يتصرف آقاض، وألن   ".مغلقاجتماع "يسمى ذلك في بعض األحيان و 

أو  المفّوضك  أو ممثّللك يجوز الوساطة طوعية فأنوبما  .  مقبول من آليهمااتفاقعندما يتوصل الطرفان إلى 
يتم توفير و.  إلى جلسة اإلنصاف دون وساطةاللجوءالمرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو أن يقرر في أي وقت 

مكتب  الوساطة باللغة اإلنجليزية ولكن ُتجرى . Office of Administrative Hearingsمكتب  من قبل الوسيط
Office of Administrative Hearings تاريخ  وإذا تم طلب ذلك قبل في حالة الضرورة مترجمًا لك يوفرس

  . الوساطة
 
 جلسة اإلنصاف، قم بتعبئة إجراء في الستمراراذا تم التوصل إلى اتفاق من خالل الوساطة وآنت ال ترغب في إ   

يجب أن يتم تقديم و .الذي يوفره لك المرآز اإلقليمي أو الوسيط أو مرآز الوالية للنمو" إخطار بالحل"استمارة 
يدخل الحل النهائي الذي تم التوصل و  .إلى مدير المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو" إخطار بالحل"استمارة 
بعد عشرة أيام من تاريخ استالم المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو ن خالل الوساطة حيز التنفيذ إليه م

  . اإلخطار بالحل في موضوع طلب جلسة اإلنصافالستمارة
 
 ؟الخالف فشلت الوساطة في حل لو ذاما
 
المسألة أو تم إحالة تعن نتيجة الوساطة في حل المشكلة أو المشاآل،  المفّوض أنت أو ممثلك إذا لم ترض   

 Office of Administrativeمكتب  بإشعاريقوم الوسيط فورًا و. إلى جلسة اإلنصافالمسائل المستعصية 
Hearingsبنتيجة الوساطة . 

 
 د موعد جلسة اإلنصاف؟حّدُيآيف 

 
 فورًا بإخطارك أنت أو Office of Administrative Hearingsمكتب عند استالم طلبك لجلسة اإلنصاف يقوم    

 :، وآذلك  المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو بما يليالمفوضممثلك 
 

 ؛ ومكان وتاريخ جلسة اإلنصافزمن 
 من هذه المطبوعة، وحقوق المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية 3لصفحة حقوقك، بما فيها المذآورة في ا 

 ؛للنمو
 ؛من يساعدك من المدافعينمدى إتاحة  
  .سم وعنوان ورقم هاتف الشخص أو المكتب الذي سيدير جلسة اإلنصافا 

 
 اإلقليمي أو  من تاريخ استالم نموذج طلب جلسة اإلنصاف من قبل المرآز يومًا50خالل عقد جلسة اإلنصاف ُت   

مهلة أو المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو أن يطلبوا  المفّوضأنت أو ممثلك يجوز لك و .مرآز الوالية للنمو
 طلب جلسة اإلنصاف من قبل استمارة من تاريخ استالم  يومًا90خالل فترة ويصدر قرار إداري نهائي . إضافية

 .المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو
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 موعد جلسة اإلنصاف؟ إعادة تحديدإلى  اضطررتماذا لو 
 
يقرر القاضي اإلداري ما إذا آان سيوافق على طلبك و .أن تطلب تأجيل جلسة اإلنصاف لسبب معقول يجوز لك   

 يتم تحديد موعد جديد للجلسة وقد يتم تمديد المهلة ،على تأجيل جلسة اإلنصافالموافقة ب طلبك  حظيإذا ف  .أم ال
طلب تقديم المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو آما يجوز أن يقوم . المحددة إلصدار قرار جلسة اإلنصاف

 لتأجيل الجلسة تمديد ال تعني الموافقة على طلب المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنموو. تأجيل جلسة اإلنصاًفب
 .المهلة المحددة للقاضي اإلداري إلصدار قرار جلسة اإلنصاف

 
 .معقولعلى نحو   فيهماالحضور المفّوض ومكان يسهل عليك أو على ممثلك زمنعقد جلسة اإلنصاف في ُت   
  .عقاد الجلسةوالمرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو على مكان ان المفّوضيجب أن تتفق أنت أو ممثلك و
 وإذا طلبت ذلك ت إليه إذا احتجًامترجمسيوفر لك  مكتب الجلسات اإلداريةباللغة اإلنجليزية لكن تجرى الجلسة و

 .االجتماعتاريخ قبل 
 

  جلسة اإلنصاف؟آيف تكون
 
ال يتوجب أن تسير و .ود والعروض وقوانين األدلةقد تكون جلسة اإلنصاف مشابهة لجلسة المحكمة، بالشه   

 القانون  من قضاةيدير الجلسة قاض  .جلسة اإلنصاف طبقًا لقواعد األدلة التقنية وتلك التي تنطبق على الشهود
 Office ofمكتب المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو، وإنما يعينه لحساب  القاضي  يعملالو  .اإلداري

Administrative Hearings. 
 
ك تعيين محام أو مدافع أو قريب أو صديق آما يجوز ل .نفسك في جلسة اإلنصافالدفاع عن نفسك ب يجوز لك   

عادة ما يقوم و  .أتعابهإذا قمت بتعيين محام أو أي أحد آخر فأنت مسؤول عن و .أو أي أحد آخر تختاره لتمثيلك
   .إلقليمي أو مرآز الوالية للنموموظف إداري أو شخص آخر مخول بتمثيل المرآز ا

 
من على األقل أسماء الشهود قبل خمسة أيام قائمة يجب عليك وعلى المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية تبادل    

 .موعد جلسة اإلنصاف، وآذلك موضوع شهادة آل شاهد ونسخ عن أية أدلة وثائقية قد يتم تقديمها في الجلسة
 تعذر عليك إذا  .مات مقدماً فقد ال يسمح قاضي القانون اإلداري باستخدامها في الجلسةإذا لم يتم توفير المعلوو 

 .طلب المساعدة من أي مدافعفيجوز لك يتها فهم المعلومات التي تلّق
 
 يمكن لكل طرف إحضار شهود قد تكون لهم آذلك  . تقديم األدلة ذات الصلة إلثبات قضيتهطرفكل ويجوز ل   

شهودك تحضر أن ينبغي عليك  و.سجالت الخدمات أو السجالت الطبية المعنية ووثائق مثل معرفة بالخالفات
   . استصدار استدعاء أو طلب السجالت أو األشخاص ذوي الصلة إلى جلسة اإلنصاف لكحقي، ولكن ًةعياطو

ملزمًا أنت ون  شاهدًا باستخدام استدعاء رسمي فقد تكون هناك بعض التكاليف أو الرسوم التي تكأحضرتإذا  
 قبل وقت آافٍ من موعد جلسة اإلنصاف للحصول Office of Administrative Hearingsمكتب اتصل ب  .بها

يجب على جانبك تقديم آافة األدلة التي تريد و  .تتم آل الشهادات تحت القسم أو التأآيد  .على استدعاءات رسمية
بعد انتهاء تقديم األدلة والشهود يكون من حق آل و . إلنصاف قبل انتهاء جلسة ااالعتبارأن يأخذها القاضي في 

 . التي تظهرها األدلةقالحقائ  يتناولبيان ختامي تقديم طرف
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  بقرار جلسة اإلنصاف؟شعاريآيف ومتى يتم إ
 

 :يتضمن قرار القاضي اإلداري ما يلي
 

 .حقائقملخص لل 
 . الحقائق التي تم االستناد إليهابيان 
 .مسألةيوضح القرار بخصوص آل  
 .د القوانين والقواعد واللوائح التي يستند عليها آل قراريعّد 
 .نهائي لجلسة اإلداريةا بأن قرارإشعار 
 خالللمرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو االستئناف أمام محكمة ذات اختصاص ل يجوز هيشرح أن 

 . يوم90فترة 
 

، يرسل قاضي القانون Waiver Programالـ ـب ال تتعلق التي عرضت خالل جلسة اإلنصاف المسائلإذا آانت    
 من خالل عشرة أيام، وللمرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو المفوضاإلداري القرار الكتابي إليك أو لممثلك 

 من تاريخ استالم المرآز اإلقليمي أو مرآز  يومًا80لك فترة تاريخ انتهاء جلسة اإلنصاف، دون أن يتعدى ذ
 . طلب جلسة اإلنصافالستمارةالوالية للنمو 

 

 فسوف تستلم القرار النهائي Waiver Programـالـ ب تتعلقرحت في جلسة اإلنصاف التي ّط المسائلإذا آانت    
 استالم المرآز اإلقليمي أو مرآز الوالية للنمو  من تاريخ الختم البريدي على طلبك أو من تاريخ يومًا90خالل 

 .قل مدةلنموذج طلب جلسة اإلنصاف، أيهما أ
 

 فلن يدخل القرار حيز التنفيذ إال بعد االستئنافإذا آان القرار ضدك وآنت ال تزال تتلقى الخدمات موضوع    
 تعذر عليك أو إذا و. البريد المسجلله، عبر  المفّوض من تاريخ استالمك له، أو استالم ممثلك عشرة أياممرور 

سيتم توفير القرار الكتابي باللغة اإلنجليزية وباللغة التي تفهمها أنت أو ففهم اللغة اإلنجليزية،  المفّوضممثلك على 
 .المفوضممثلك 

 

  جلسة اإلنصاف؟إجراءتحكم  القوانين والقواعد التي  هيما
 

 ، وقانون 9، الفقرة 1قوانين قواعد والية آاليفورنيا، الصحة العامة، الجزء الثاني، الباب  من 17القانون رقم    
، 7، الباب 4.5والمؤسسات، الجزء الرفاه االجتماعي قواعد (لنمو المقدمة ألصحاب إعاقات اخدمات لالنترمان ل

  )4730-4700 قساماأل
  

 
 
 

 
  للمزيد من المعلومات

   اإلقليمي المحلي أو ك بمرآزاالتصال الرجاء
 بمرآز الوالية للنمو


