
م لتلبية االحتياجات الفردية للطالب المعاق التعليم الخاص هو تعليم مجاني مصمَّ

األهلية هي عملية تحديد ما إذا كان التلميذ مؤهالً لخدمات التعليم الخاص في والية ميشيغان

 فريق التقييم متعدد التخصصات  يتكون  من شخصين على األقل سيقومان بتقييم
التلميذ، يجب أن يكون أحدهما على علم باإلعاقة المشتبه بها

ق في البيانات الموجودة للطفل. يتضمن
ِّ
لعملية التي تُحق  مراجعة بيانات التقييم الحالية 

 ذلك نتائج االختبار أو سجالت االنضباط أو معلومات عن الوالدين. في هذه المرحلة، سيحدد الفريق ما
إذا كانت هناك حاجة إلى اختبارات إضافية

 
التقييم األولي: عملية تحديد ما إذا كان التلميذ يفي بالمعايير لتلقي خدمات التربية الخاصة

 
تصريح فريد مكتوب لطفل معاق يحدد األهداف والوصول إلى خدمات  برنامج التعليم الفردي 

التعليم الخاص

 الموافقة: تعني إعطاء الوالد جميع المعلومات (بلغته األصلية) حول العملية الجارية، ويوافق الوالد على
هذه العملية. الموافقة طوعية تماًما، ويمكن للوالد سحب (إلغاء) الموافقة في أي وقت

 
يحق لكل طفل بغض النظر عن حالة المواطَنَة الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب

 الضمانات اإلجرائية: الضمانات تحمي حقوق الوالدين والطفل وتوفر وسيلة لحل النزاعات. للمزيد من
المعلومات، قم بزيارة المصدر رقم ٥
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(IEP            ).

 إذا كان لدى التلميذ مخاوف أكاديمية و/أو سلوكية في المدرسة، فيجب على المدرسة المساعدة! وقبل إجراء
 التقييم، يتم إجراء تدخالت أو دعم فردي في الفصل الدراسي. إذا لم تنجح التدخالت، فقد يعتقد فريق من
 المتخصصين في التربية الخاصة اايسمیاا    ااااا أن خدمات التعليم الخاص ضرورية لدعم التلميذ وبذالك
طلب التقييم. يمكن ألحد الوالدين أيًضا طلب إجراء تقييم إذا كان قلًقا بشأن أداء أطفالهم في المدرسة

 يراجع الفريق ااااااااا المتخصص في التربية الخاصة البيانات حول التلميذ، مثل السجالت المدرسية
 والمعلومات المقدمة من طرف ولي األمر في ( اااااااااا مراجعة بيانات التقييم الموجودة  . قد يتم طلب

إجراء مزيد من االختبارات، وسيتم تقييم التلميذ حول خدمات التعليم الخاص

 إذا استوفى التلميذ معايير األهلية، فإن فريق   ااا     سيوصي بخدمات التعليم الخاص . بعدها يتم إنشاء 
  خطة تعليمية فردية   يسمی

( REED
MET

MET

(MET           )
.

!أهميۃ دعمکم لنا ونجاح التلميذ

 يجب على المدارس تعيين مترجم فوري لالجتماعات التي تكون فيها اللغة األم للوالدين غير اإلنجليزية. إذا لم يتمكن اآلباء من حضور هذه االجتماعات، فيجب على المدرسة
تقديم طرق أخرى للمشاركة، مثل المكالمات الجماعية أو الفردية

يجب أن يتلقى اآلباء إشعارًا كتابًيا بلغتهم األصلية بشأن أي تغيير أو رفض في وضع تعليم أطفالهم أو تقييمهم أو حالة أهليتهم

للوالدين الحق في عدم الموافقة على قرارات المدرسة. للمزيد من المعلومات حول حل هذه النزاعات، تفضل بزيارة المصدر رقم ٤

للمزيد من المعلومات حول حقوق الوالدين األخرى، يرجى الرجوع إلى المصدر رقم ٥

حقوق الوالدين المتعلقة بالوالدين غير الناطقين باللغة اإلنجليزية
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https://u.org/36s2xis :  Understood - Understanding IEPs 
 https://www.parentcenterhub.org/interpreter/     : مركز معلومات وموارد الوالدين - معلومات المترجم الفوري 

  https://www.michiganallianceforfamilies.org/     : تحالف ميشيغان للعائالت  
 https://www.michiganallianceforfamilies.org/disputes/      : تحالف ميشيغان للعائالت - النزاعات وحل مشكالت التعليم الخاص

https://bit.ly/3p09bTy    : وزارة التعليم في ميشيغان - إجراءات وقائية بالعديد من اللغات
 

المصادر
: ١.

: ٢
: ٣
:  ٤
: ٥

 في والية ميشيغان، التلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة هو
 طالب يستوفي متطلبات األهلية لخدمات التعليم الخاص. ترتبط

 أهلية الولوج الى التعليم الخاص بالقضايا المدرسية وقد تختلف في
التشخيص من قبل الطبيب أو األخصائي النفسي

 ال يمكن تصنيف طالب كطالب من ذوي اإلعاقة إذا كان السبب
 الرئيسي هو "نقص في تدريس القراءة و/أو الرياضيات" أو "الكفاءة

 المحدودة في اللغة اإلنجليزية". يصطلح على هذه األسباب
باالعتبارات اإلقصائية
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 المستوى الحالي لإلنجاز األكاديمي واألداء الوظيفي ااا ااااااااااااااا
 يناقش هذا القسم المستوى الحالي من قدرات التلميذ ومهاراته
 واحتياجاته، والتي قد تشمل مجاالت مثل المهارات المعيشية

األكاديمية أو االجتماعية أو السلوكية أو األساسية

 يتم وضع األهداف السنوية للمساعدة في تلبية احتياجات التلميذ.
 قد تشمل هذه االحتياجات مجاالت أكاديمية مختلفة أو خدمات
  اجتماعية و غيرها من الخدمات، مثل عالج النطق. تتضمن خطة
 ااااا أيًضا أماكن اإلقامة أو الدعم لمساعدة التلميذ على تحقيق

األهداف

 كل عام، سيكون هناك اجتماع لرصد التقدم وتحديث األهداف. إذا
 احتاج التلميذ إلى مزيد من الدعم قبل االجتماع السنوي، فيمكن

إجراء تعديل على ااااا لتغيير أو إضافة الدعم

 يجب على التلميذ إعادة التأهيل لخدمات التربية الخاصة كل ثالث
 سنوات. يتم االحتفاظ ببيانات التقييم اااا  اااا ، وقد يقرر فريق ا ااا ااا
 عدم إلزامية إجراء مزيد من االختبارات. ومع ذلك، قد يخضع التلميذ

لمزيد من االختبارات من أجل إعادة تحديد أهليته

 يعتبر الوالدان/أولياء األمر أعضاء متساوين في الفريق خالل جميع
 مراحل عملية التعليم الخاص. يمكنهم االتفاق أو االختالف مع

   جميع مراحل ااااا

:(PLAAFP)
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IEP  المدرج في خطة
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