
التقييم األويل للتعليم الخاص
يعد التقييم الخطوة األوىل يف عملية التعليم الخاص. يجب أن يخضع الطفل لتقييم أويل كامل وفردي لتحديد ما إذا كانت لديه إعاقة ورمبا يكون 

مؤهالً لتلقي برامج و/أو خدمات التعليم الخاص أم ال. يجب أن تتبع التقييامت األولية جدوالً زمنيًا محدًدا.

يُجرى تقييم التعليم الخاص لألسباب التالية:

  معرفة ما إذا كان الطفل يعاين من إعاقة عىل النحو املحدد يف قانون . 1
تعليم األفراد ذوي اإلعاقة أو قواعد ميشيغان اإلدارية للتعليم الخاص 

)MARSE(. قد يقلق اآلباء بشأن إعاقة واحدة، لكن يجب عىل 
املنطقة التعليمية أن تفكر يف جميع اإلعاقات املشتبه بها(.

  العثور عىل املعلومات التي تساعد يف تحديد االحتياجات التعليمية لطفلك.. 2

  توفري معلومات بشأن الربامج التعليمية املالمئة لطفلك.. 3

يقوم فريق من االختصاصيني املدرسيني يدعى “فريق التقييم متعدد 

التخصصات” )MET( باآليت:

  تقييم طفلك تبًعا ملوافقتك.	 

  االجتامع ملراجعة املعلومات الخاصة بطفلك.	 

  تقديم توصية حول ما إذا كان طفلك يستويف الرشوط )األهلية( 	 
الالزمة الستحقاق برامج و/أو خدمات التعليم 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

سبب إجراء التقييم

رضورة املوافقة عىل التقييامت

كيفية إجراء التقييم

يقتيض قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )IDEA( الفيدرايل أن تخطرك املدرسة كتابيًا )يسمى إخطاًرا(، بصفتك أحد الوالدين، عندما ترغب املدرسة يف إجراء 

تقييم لطفلك. ميكن للوالدين أيًضا طلب إجراء تقييم، ويجب أن يكون هذا الطلب كتابيًا. ال ميكن للمدرسة أن تجري أي تقييم إىل أن تحصل عىل موافقة خطية 

منك عليها توقيعك )وتسمى “موافقة مستنرية”(. موافقتك طوعية وميكنك سحب املوافقة يف أي وقت. وأول تقييم تجريه املدرسة للتعليم الخاص يطلق عليه 

“التقييم األويل”. ويجب أيًضا أن يشتمل اإلخطار بالتقييم األويل عىل معلومات توضح حقوقك يف مستند يدعى الضامنات اإلجرائية.

تهدف نرشات حقائق فامييل ماترز لتعزيز الفهم العام لنظام التعليم الخاص يف والية ميشيغان وال تعد بديالً عن القوانني واللوائح الرسمية.

http://www.michigan.gov/documents/mde/SE_Process_FactSheet_599182_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/mde/InitialsGuidance_565249_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/mde/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs_379598_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/mde/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs_379598_7.pdf
http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
mailto:mde-ose%40michigan.gov?subject=
mailto:mde-ose%40michigan.gov?subject=
http://www.michigan.gov/documents/mde/Safeguards_FactSheet_599179_7.pdf


املوارد

  مركز معلومات أولياء األمور واملوارد: تقييم اإلعاقة لدى األطفال	 

 	)MARSE( قواعد ميشيغان اإلدارية للتعليم الخاص 

  إدارة التعليم يف ميشيغان: إرشادات بشأن الجدول الزمني للتقييامت األولية	 

information, support, and education
Michigan Alliance for Families

تحالف ميشيغان لألرس: األهلية

تحالف ميشيغان لألرس: التقييم

تحديد األهلية للتعليم الخاص

نتائج التقييم

تصنف قواعد ميشيغان اإلدارية للتعليم الخاص )MARSE( اإلعاقة إىل 

13 فئة. ويجب أن يستويف طفلك رشوط إحدى فئات اإلعاقة ليك يتأهل 
للحصول عىل خدمات التعليم الخاص.

وخالل التقييم، سرياجع فريق التقييم متعدد التخصصات نتائج االختبارات 

واملالحظات وغريها من التدابري كام يقدم توصية لفريق برنامج التعليم 

الفردي )IEP( بخصوص األهلية.

وبصفتك أحد الوالدين، ستحصل عىل نسخة من تقرير التقييم. أنت أيًضا 

جزء من فريق برنامج التعليم الفردي )IEP( الذي يقرر أهلية طفلك 

لتلقي التعليم الخاص.

اعرف املزيد من تحالف ميشيغان لألرس عن تحديد األهلية ملزيد من 

املعلومات، انتقل إىل تحديد األهلية و وفئات اإلعاقة.

إذا ُوجد أن طفلك مؤهل لتلقي برامج التعليم الخاص وخدماته، فسيتم وضع برنامج للتعليم الفردي )IEP(. وستصبح نقاط االحتياج يف التقييم هي 

أساس برنامج التعليم الفردي )IEP(. وباعتبارك أحد الوالدين، فسنطالبك بالتوقيع عىل موافقة أولية ليك تتمكن املنطقة التعليمية من تقديم برامج 

التعليم الخاص وخدماته لطفلك.

إذا كنت ال توافق عىل نتائج التقييم، فيمكنك طلب إجراء تقييم تعليمي مستقل )IEE( عىل نفقة املنطقة التعليمية التي تتبع لها املدرسة. 

http://www.parentcenterhub.org/evaluation/
https://www.michigan.gov/documents/mde/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs_379598_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/mde/InitialsGuidance_565249_7.pdf
http://www.michiganallianceforfamilies.org/education/eligibility/
http://www.michiganallianceforfamilies.org/education/evaluation/
http://www.michiganallianceforfamilies.org/education/eligibility-categories/
http://www.michiganallianceforfamilies.org/education/eligibility/



