
حل مشكلة متعلقة بالتعليم الخاص
عندما يكون لديك شاغل أو سؤال أو مسألة متعلقة بالتعليم الخاص، فهناك عدة خيارات ملعالجة املشكلة. غالبًا ما ميكن االهتامم 

باملشكالت بشكل غري رسمي عىل مستوى الصف الدرايس أو املدرسة. تجنب املزيد من اإلجراءات الرسمية ميكن أن يوفر الكثري من 

الوقت ويحافظ عىل مشاركتك يف اتخاذ القرارات. فيام ييل بعض الخيارات لحل املشكالت املتعلقة بالتعليم الخاص:

Family Matters فامييل ماترز
إدارة التعليم يف ميشيغان، مكتب التعليم الخاص

متوز )يوليو( 2018

نرشة حقائق

1-888-320-8384
خط معلومات مكتب التعليم الخاص

michigan.gov/ 
specialeducation-familymatters

mde-ose@ 
michigan.gov

ثقف نفسك حول هذه املسألة. اذهب إىل فامييل ماترز عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب التعليم الخاص )OSE( يف إدارة التعليم يف ميشيغان  1

 )MDE( وابحث عن رشح ملختلف موضوعات التعليم الخاص. اتصل بخط معلومات مكتب التعليم الخاص )OSE( عىل الرقم
888-320-8384 لطرح األسئلة. ابحث عن املوارد األخرى ملساعدتك عىل فهم خياراتك.

 تحدث إىل مدرستك أو املنطقة التعليمية. ميكن لألشخاص يف مدرستك أو يف املنطقة التعليمية املساعدة يف معالجة مشكلتك. فكر يف االتصال  2

باألشخاص التالني للحصول عىل املساعدة:

مدريس التعليم العام والخاص	 

 	)IEP( أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي

مدير املدرسة	 

املدير املسؤول عن التعليم الخاص يف املنطقة التعليمية	 

مدير املنطقة التعليمية	 

 املدير املسؤول عن التعليم الخاص يف املنطقة التعلیمية	 

)ISD( املتوسطة

اتصل بتحالف ميشيغان لألرس. تواصل مع أحد موجهي أولياء األمور يف منطقتك للحصول عىل املساعدة وإيجاد معلومات عن التعليم الخاص. 3

 قم بطلب الوساطة من برنامج الوساطة يف التعليم الخاص يف ميشيغان )MSEMP(. يتطلب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  4

)IDEA( من الواليات أن تجعل الوساطة متاحة بدون تكلفة للمشكالت املتعلقة بالتعليم الخاص.

 السعي من أجل خيار حل رسمي. يتطلب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة من الواليات أن تقدم خيارين منفصلني للشكوى لحل منازعات  5

الخاص: التعليم 

الشكاوى إىل الوالية	 

شكاوى اإلجراءات القانونية	 

تهدف نرشات حقائق فامييل ماترز لتعزيز الفهم العام لنظام التعليم الخاص يف والية ميشيغان وال تعد بديالً عن القوانني واللوائح الرسمية.
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 	.)CPIR( مركز معلومات أولياء األمور واملوارد 

 لوائح قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة يف إجراءات حل النزاعات. «

 إجراءات حل النزاعات «

 	)MARSE( قواعد ميشيغان اإلدارية للتعليم الخاص 

 إدارة التعليم يف ميشيغان: إجراءات حل مشكلة متعلقة بالتعليم الخاص	 

 	)MSEMP( برنامج الوساطة يف التعليم الخاص يف ميشيغان 

 تحالف ميشيغان لألرس: حل النزاعات	 

information, support, and education
Michigan Alliance for Families

تحالف ميشيغان لألرس: حل النزاعات

خيارات الحل املتاحة يف قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة

الوساطة

الوساطة هي نهج تعاوين يتم تقدميها من خالل برنامج الوساطة يف التعليم الخاص يف ميشيغان )MSEMP( لحل مشكالت التعليم الخاص.

 متاحة مجانًا لألرس.	 
 تعزز التواصل اإليجايب وتساعد األرس عىل أن تصبح أكرث دراية بعملية التعليم.	 
 مستقلة ومحايدة حيث ال يتم توظيف الوسطاء من قبل املناطق التعليمية أو إدارة التعليم يف والية ميشيغان.	 

الشكاوى إىل الوالية

ميكن تقديم شكوى عىل مستوى الوالية عندما يشعر أحد الوالدين أن حقوق طفله يف التعليم الخاص قد انتهكت. ميكن العثور عىل املتطلبات، 

والجداول الزمنية والنامذج، واألسئلة الشائعة املتعلقة بتقديم شكوى إىل الوالية يف وثيقة إجراءات حل مشكلة تتعلق بالتعليم الخاص يف إدارة التعليم 

 .)MDE( بوالية ميشيغان

شكاوى اإلجراءات القانونية

يتم حل شكاوى اإلجراءات القانونية عن طريق جلسة استامع رسمية مع قايض قانون إداري محايد وهو ليس موظًفا يف مكتب التعليم الخاص أو أي 

منطقة تعليمية أو أي برنامج تعليمي. ميكنك تقديم شكوى اإلجراءات القانونية بشأن املشكالت املتعلقة بتعريف طفلك أو بتقييمه أو بوضعه أو 

بتوفري تعليم عام مناسب مجاين لطفلك. ميكنك أيًضا طلب جلسة استامع قانونية عاجلة كطعن للقرار الصادر من مراجعة تحديد سبب املظهر السلويك 

)MDR( بعد توقيف مدريس. انظر إجراءات حل املشكالت املتعلقة بالتعليم الخاص يف إدارة التعليم بوالية ميشيغان، امللحق ب، إلجراء مقارنة جنبًا 
إىل جنب ما بني شكوى الوالية والشكوى املتعلقة باإلجراءات القانونية.

املوارد
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