
 
 

هذا النموذج لألشخاص الذين ليس لديهم   Legal Aid of Western Ohio (LAWOو ) Advocates for Basic Legal Equality، Inc. (ABLEوضعت مؤسستا )

من شركات المحاماة التي ال تهدف   LAWOو ABLEشركتا محامون في والية أوهايو. إذا كان لديك محاٍم، فيجب عليك مراجعة طلبك مع محاميك بداًل من استخدام هذا النموذج. 

لمساعدة األفراد واألسر من ذوي الدخل المنخفض في غرب أوهايو. ال تمثل هذه المعلومات مشورة إلى الربح وتقدمان خدماتهما فيما يتعلق بالمسائل القانونية المدنية 

ى مساعدة من محاٍم. هذه هي المعلومات قانونية.فهي معلومات عامة. كما ال تعد بدياًل عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك.عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك.ربما ال تزال تحتاج إل

 . ويرجى العلم أن المعلومات حول القانون وتفسيره ال تزال تخضع للتغيير المستمر.2021مارس  12حاليًا في المتاحة 

 خطاب الطعن بشأن تعليمات بخصوص   
 فصل مؤقت / طرد بموجب 

 SAFEقانون 

 
 
 

ا أو طردهاتبع الخطوات أدناه إلكمال الخطاب الذي يطعن عىل قرار فصل 
ً
ي الصف الثالث أو صف أقل مؤقت

 
ي مدرسة عامة  طفل ف

 
، والذي يتعلم ف

 أو مدرسة ذات تمويل عام. 

 
 اكتب التاري    خ الذي يتم فيه كتابة الخطاب وقم بتوقيعه.  .1

 
2.  .  اكتب اسم طفلك وعنوانه الحالي

 
ي يتعلم فيها طفلك.  .3

 اكتب اسم المدرسة الت 
 

 اكتب عنوان مدرسة طفلك.  .4
 

 اكتب اسم ناظر المدرسة.  .5
 

ي نص الرسالة بشأن كتابة اسم الناظر، واسم الطفل، وضع دائرة حول الفصل المؤقت أو الطرد.  .6
 اتبع التعليمات الواردة ف 

 
ا/طرده.  .7

ً
ي المربعات ذات الصلة بالطعن عىل السبب الذي تم تقديمه لفصل الطفل مؤقت

 ضع عالمة ف 
 

ا من عدم استشارة أخص .8
ً
ي المرب  ع األخير إذا كنت قلق

ي صحة نفسية قبل قرار الفصل المؤقت/الطرد. ضع عالمة ف 
 ائ 

 
ي بوصفها معلومات االتصال بك.  .9

وئ   اكتب رقم هاتفك أو عنوان بريدك اإللكي 
 

ع باسمك.  .10
ّ
 وق

 

ا  .11
ً
 : احتفظ بنسخة من الخطابمهم جد

a.  .ويمكن القيام بذلك عن طريق التقاط صورة للخطاب باستخدام هاتفك 
 

 قدم نسخة من خطابك إل ناظر المدرسة عن طريق:   .12
a.   ي

وئ  يد اإللكي   الير
b.  يد  الير

c.   التسليم باليد: اطلب من الشخص الذي يستلم الخطاب التوقيع عىل الجزء السفىلي من نسختك وتأريخها 
 


