
عملية التعليم الخاص
يتم توفري التعليم الخاص لألطفال املؤهلني يف ميشيغان منذ الوالدة وحتى سن 26 عاًما. يساعد فريق املدرسة عىل تحديد احتياجات األطفال 

ويحدد نوع الدعم الذي يحتاجون إليه إلحراز تقدم يف تعليمهم.

تحديد االحتياجات
التقييم ومناقشة االحتياجات

األهلية
يحددها فريق برنامج التعليم الفردي 

)IEP( بناًء عىل معايري األهلية للوالية

برنامج التعليم الفردي 
)IEP(

وضع لتلبية احتياجات الطالب

الوضع التعليمي
الوضع يف البيئة التعليمية األقل تقييًدا

التعليم
التعليم املخصص املقدم

قياس النتائج
يتم مراقبة التقدم

املراجعة
 تحديث برنامج التعليم الفردي 

عىل األقل سنويًا

 عملية 
 التعليم 
الخاص

 یمکنك أنت أو أي شخص معني مطالبة املدرسة بتقییم طفلك للتعلیم الخاص. ال یمکن للمدرسة إجراء تقییم أو تقدیم الخدمات إال إذا أعطيت 

املوافقة كويل أمر.

تعرف عىل املزيد عن التقييامت من تحالف ميشيغان لألرس.

تبدأ العملية بطلب للتقييم.

متوز )يوليو( 2018

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

michigan.gov/ 
specialeducation-familymatters

mde-ose@ 
michigan.gov

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

نرشة حقائق

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

http://www.michiganallianceforfamilies.org/education/evaluation/
http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
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information, support, and education
Michigan Alliance for Families

عملية التعليم الخاص املرشوحة

املوارد

تحديد االحتياجات

بعد طلب التقییم، تجري املدرسة تقییاًم أو تقدم إشعاًرا بأنها لن تجري تقییاًم 
وترشح أسباب ذلك. يقوم فريق التقييم متعدد التخصصات )MET( مبراجعة 

النتائج واملعلومات األخرى املتاحة ويساعد يف تفسري ما يحتاج إليه طفلك بناًء 
التقييم. عىل 

تحديد األهلية

 )IEP( یحدد فریق الدعم املدريس الذي یسمی فریق برنامج التعلیم الفردي
ما إذا کان طفلك مؤھالً للحصول علی خدمات التعلیم الخاص بناًء علی 

احتیاجات طفلك ومعایري األھلیة للوالیة. تؤخذ مدخالتك يف الحسبان، بصفتك 
عضًوا يف فريق برنامج التعليم الفردي.

)IEP( وضع برنامج التعليم الفردي

برنامج التعليم الفردي )IEP( هو وثيقة وضعها أولياء األمور وفريق الدعم 
املدريس )فريق برنامج التعليم الفردي(. توضح وثيقة برنامج التعليم الفردي 
األهداف املحددة لطفلك وتذكر الخدمات التي ستقدمها املنطقة التعليمية. 

تعرف عىل املزيد عن برامج التعليم الفردي من تحالف ميشيغان لألرس ووزارة 
األمريكية. التعليم 

الوضع يف بيئة تعليمية

يوضع طفلك يف البيئة األقل تقييًدا )LRE(. وهذا يعني أن طفلك سوف 
يشارك يف بيئة التعليم العام مع أقرانه غري املصابني بإعاقة قدر اإلمكان.

توفري التعليم املخصص

سیتلقى طفلك التعلیم الذي یساعده بشکل أفضل يف تحقیق األھداف التعلیمیة، 
بناًء علی االحتیاجات املحددة.

قياس النتائج

تتبع املدرسة مسار تقدم طفلك يف تحقيق أهدافه التعليمية. تتم مراجعة النتائج 
يف برنامج التعليم الفردي السنوي لطفلك.

مراجعة برنامج التعليم الفردي وإجراء التغيريات حسب الحاجة

یجتمع فریق برنامج التعليم الفردي، مبا يف ذلك أنت، مرة واحدة علی األقل يف 
السنة ملراجعة برنامج التعلیم الفردي. يتم فحص تقدم طفلك واحتياجاته يف أثناء 

استمرار منو طفلك، ويقوم الفريق بإجراء التحديثات املناسبة لربنامج التعليم 
الفردي. ميكن ألولياء األمور أيًضا طلب وضع برنامج التعليم الفردي يف أي وقت. 

من األفضل تقديم هذا الطلب كتابًة

.)CPIR( اقرأ الخطوات األساسية العرشة يف التعليم الخاص من مركز معلومات أولياء األمور واملوارد

تحالف ميشيغان لألرس: برنامج التعليم الفردي

تحالف ميشيغان لألرس: التقييم

   مركز معلومات أولياء األمور واملوارد )CPIR(: الخطوات األساسية 	 
العرشة يف التعليم الخاص

  إدارة التعليم يف ميشيغان: سياسات التعليم الخاص وقوانينه	 

  إدارة التعليم يف ميشيغان: إرشادات بشأن الجدول الزمني للتقييامت األولية	 

  وزارة التعليم األمريكية: دليل لربنامج التعليم الفردي	 
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