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)J.L. 17ن یوآخرضد إدارة التعلیم لمدینة نیویورك، ) وآخرون-CV-7150 (WHP) (KHP) 

 إشعار باإلفصاح المحتمل عن سجالت التلمیذ(ة)

للوالیات المتحدة حول الكشف عن معلومات في دعوى  محكمة الصلحھذه رسالة من نرجو قراءة ھذا اإلشعار بتمعّن. 
 قضائیة من وثائق قد تحتوي على معلومات حول طفلك.

تتوفر الترجمة باللغات اإلسبانیة، والعربیة، والبنغالیة، والصینیة، والفرنسیة، وكریول ھایتي، والكوریة، والروسیة، 
 .education-schools/translations/special-our-https://infohub.nyced.org/in  :واألوردیة على الرابط التالي

 طبیعة الدعوى القضائیة

ذوي  ، المدعون ھم ثالثة أطفال من)NYC DOEضد إدارة التعلیم لمدینة نیویورك () .J.L، (في الدعوى القضائیة
ن أن إدارة التعلیم لمدینة نیویورك انتھكت حقوقھم بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي وعوعي المدَّ اإلعاقة وأولیاء أمورھم. یدَّ 

الین المنسقة، في توفیر خدمات التمریض والنقل وخدمات الحمّ المنتظمة اإلعاقة (والقوانین األخرى ذات الصلة) بسبب التأخیرات 
 في المدرسة. وتنفي إدارة التعلیم لمدینة نیویورك ھذه االدعاءات.  لدوامتالمیذ جمیعًا لوالتي یحتاجھا ال

، )Advocates for Children of New Yorkمنظمة ( تقوم كٌل من
/https://www.advocatesforchildren.org ،6033-427 )866( ووكالة ،)Greenberg Traurig, LLP (

enhttps://www.gtlaw.com/  .بتمثیل المدَّعین   

 طلب المستندات

مستندات معینة قد تكون قد  برازن من إدارة التعلیم لمدینة نیویورك إوعوكجزء من ھذه الدعوى القضائیة، یطلب المدَّ 
المستندات المطلوبة طلبات اآلباء  عنقامت بحمایة المعلومات الشخصیة عن التالمیذ، بما في ذلك طفلك.  تتضمن بعض األمثلة 

 ّ لین و/ أو تسھیالت وسائل النقل (مثل وجود ممرضة في الحافلة).  إذا كنت تلمیذاً للحصول على خدمات التمریض وخدمات الحما
ً لیحا ً أو سابق ا  1ال و/ أو تسھیالت وسائل النقل بین أمر لتلمیذ تلقي أو طلب خدمات التمریض و/ أو الحمّ أو ولي  اً ، أو والدا

 سجالتك أو سجالت طفلك.  برازقد یتم إ ،2019دیسمبر/ تشرین األول،  1و 2015أغسطس/ آب، 

ك، فسیتم االحتفاظ بخصوصیة السجالت وسیتمكن فقط إدارة التعلیم لمدینة نیویورك سجالتك أو سجالت طفل برزتإذا أ
لن یتم الكشف أبرم األطراف اتفاقیة سریة أمرت بھا المحكمة، مما یعني أنھ  محامو األطراف وخبراؤھم والمحكمة من رؤیتھا.

 عن سجالت التالمیذ للعامة أو ألي تلمیذ(ة) أو والد(ة) آخر.

 حق التلمیذ في الحفاظ على السریة

تتعلق بك أو بطفلك في ھذه القضیة. قانون الحقوق التعلیمیة  معینة أي مستندات ابرازلدیك فرصة لالعتراض على 
وقانون تعلیم األفراد  ، C.F.R. § 99.31(a)(9)(ii) 34و FERPA(" ،20 U.S.C. § 1232g(b)للعائالت وخصوصیتھا ("

ھي قوانین اتحادیة تحمي خصوصیة سجالت التالمیذ. ھذه القوانین ، وما یلیھا، 20 U.S.C. §§ 1400 ("IDEA") ذوي اإلعاقة
تسمح بالكشف عن ھذه السجالت بموجب أمر من المحكمة، ما دامت المنطقة التعلیمیة التي تتبع لھا المدرسة تبذل جھداً معقوالً 

ندات تكشف المعلومات الشخصیة إلعالم التالمیذ وأولیاء األمور قبل الكشف عن السجالت وتوفر لھم فرصة لرفض إنتاج مست
 الواردة في ھذه السجالت.

نتاج المستندات، ولكن سیتم إزالة المعلومات الشخصیة المحمیة إإذا رفض الوالد(ة) و/ أو التلمیذ، بعد اإلشعار، قد یتم   
الوالد(ة) وولي(ة) األمر (بما في ن من رؤیتھا.  تتضمن المعلومات المحمیة اسم التلمیذ(ة)؛ واسم عییتمكن محامو المدَّ  ال حتى

ذلك االسم األوسط لألم)؛ وأسماء أفراد العائلة؛ وأرقام الضمان االجتماعي؛ وعناوین المنازل؛ وأرقام ھواتف المنازل؛ وتواریخ 
 وأماكن المیالد.
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 كیفیة االعتراض

لدیك ضد إدارة التعلیم بمدینة قد تكون في أي قضایا أخرى ھذا اإلشعار ال یؤثر على أي من حقوقك أو حقوق طفلك 
 نیویورك.

، فربما قد ترغب یساعدك أنت حر في االعتراض على الكشف عن سجالت طفلك. إذا كان لدیك وكیل عام أو محامي
 بالتحدث مع محام حول ھذا اإلشعار.

 فلیس علیك القیام بأي إجراء. على كشف المعلومات المذكورة أعاله، تعترضال  إذا كنت

كمال نموذج "االعتراض على اإلفشاء إ  على الكشف عن المعلومات المذكورة أعاله، یجب علیك: تعترضإذا كنت  
مرفق بھذا اإلشعار أو موجود في " CV-7150-17"عن معلومات التلمیذ(ة) وسجالتھ في القضیة رقم 

education/help-https://www.schools.nyc.gov/learning/special ّإرسالھ بالبرید اإللكتروني إلى 1ا (، وإم (
مع طلب في البرید  Parker_NYSDChambers@nysd.uscourts.govالمحكمة على عنوان البرید اإللكتروني 

 ) إرسالھ إلى المحكمة على العنوان التالي:2)، أو (مقدَّم تحت طي الكتمان" (file under sealلكتروني یتضمن عبارة "اإل

The Honorable Katharine H. Parker 
c/o Clerk of the Court 

Southern District of New York 
500 Pearl Street 

New York, NY 10007 
Attn: DOCUMENT FILED UNDER SEAL 

 .2020أغسطس/ آب،  31یجب أن تتلقى المحكمة جمیع االعتراضات بحلول یوم 

 ال تتصل بالمحكمة. المحكمة لن تقبل اتصاالت ھاتفیة تتعلق بھذا األمر.

إذا كنت ترغب في مزید من المعلومات حول كیفیة االعتراض على الكشف عن سجالت طفلك (أو السجالت الخاصة 
 عاماً)، أو إذا كنت بحاجة إلى ترجمة ھذا اإلشعار، یرجى زیارة الرابط 18زید عن بك إذا كان عمرك ی

education-schools/translations/special-our-https://infohub.nyced.org/in. 

لى عن حقك في االعتراض ع متنازالً ، سیتم اعتبارك 2020أغسطس/ آب،  31إذا لم ترسل نموذج االعتراض قبل یوم 
كشف المعلومات والسجالت التي تحتوي على المعلومات الشخصیة المحمیة للتلمیذ(ة).  إذا اعترضت، ستحتفظ المحكمة بسجل 

 ").طي الكتماناعتراضك خاًصا ("تحت 

 

 

 
 
 
 

https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help
mailto:Parker_NYSDChambers@nysd.uscourts.gov
https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/special-education


J.L., et al. v. N.Y. City Dep’t of Educ., et al., 17-CV-7150 (WHP) (KHP) 
 

T&I 31499 J.L., et al. v. N.Y. City Dep’t of Educ., et al., 17-CV-7150 (WHP) (KHP) (Arabic)   
 

 )FILED UNDER SEAL( طّي الكتمانمقدم تحت 

 اعتراض على الكشف عن معلومات وسجالت التلمیذ(ة)

 ) أو أكثر.18یبلغ من العمر ثمانیة عشر عاماً ( أنا والد(ة)، أو ولي أمر، أو تلمیذ(ة) بالغ

 اإلشعار الخاص بإمكانیة الكشف عن سجالت التلمیذ(ة). لقد قرأت وفھمت

الت التعلیمیة وعلى الكشف عن  أنا أعترض الواردة في الوثائق التي ھي بحوزة  1المعلومات الشخصیة المحمیةالسّجِ
 ,.J.L., et al. v. N.Y. City Dep’t of Educ., et al( إدارة التعلیم بمدینة نیویورك والتي تخص الدعوى القضائیة المعنونة

Southern District of New York, Case No. 17-CV-7150 (WHP) (KHP):( 

 الرجاء الكتابة بخط واضح.

 _____________________________________________________ اسم الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر:

 _____________________________________________________ :         اسم التلمیذ(ة)

 _____________________________________________________ تاریخ میالد التلمیذ(ة): 

 _____________________________________________________          رقم ھویة التلمیذ(ة): 

 _____________________________________________________  آخر مدرسة داوم بھا التلمیذ(ة):

 _____________________________________________________   العنوان:

 _________________________    ___________________________ 
        توقیع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر أو                                                                               التاریخ         

 ) البالغ/ التلمیذ(ة) السابقالتلمیذ(ة
مع  Parker_NYSDChambers@nysd.uscourts.gov ) البرید اإللكتروني إلى1یجب إرسال ھذا النموذج بواسطة إما (

" م تحت " (file under sealطلب في البرید اإللكتروني یتضمن عبارة   ) البرید البریدي إلى:2)، أو (طي الكتمانمقدَّ
 The Honorable Katharine H. Parker 

c/o Clerk of the Court 
Southern District of New York 

500 Pearl Street 
New York, NY 10007 

Attn: DOCUMENT FILED UNDER SEAL 

 .2020آب،  أغسطس/ 31 یجب أن تتلقى المحكمة نموذج االعتراض ھذا بحلول یوم

                                                 
الوالد(ة) وولي(ة) األمر (بما في ذلك االسم األوسط  اءسمأ؛ ومیذالتال اء"المعلومات الشخصیة المحمیة" تتضمن على سبیل المثال ال الحصر: اسم 1

 لألم)؛ وأسماء أفراد العائلة؛ وأرقام الضمان االجتماعي؛ وعناوین المنازل؛ وأرقام ھواتف المنازل؛ وتواریخ وأماكن المیالد.
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	(J.L.) وآخرون ضد إدارة التعليم لمدينة نيويورك، وآخرين 17-CV-7150 (WHP) (KHP)
	إشعار بالإفصاح المحتمل عن سجلات التلميذ(ة)
	طبيعة الدعوى القضائية
	طلب المستندات
	حق التلميذ في الحفاظ على السرية
	كيفية الاعتراض
	يجب أن تتلقى المحكمة جميع الاعتراضات بحلول يوم 31 أغسطس/ آب، 2020.
	لا تتصل بالمحكمة. المحكمة لن تقبل اتصالات هاتفية تتعلق بهذا الأمر.
	مقدم تحت طيّ الكتمان (FILED UNDER SEAL)
	اعتراض على الكشف عن معلومات وسجلات التلميذ(ة)




Accessibility Report


		Filename: 

		final-disclosure-notice_arabic.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
