
الضمانات اإلجرائية
قانون تعليم األفراد المصابين بإعاقة )IDEA( هو قانون فيدرالي للتعليم الخاص. يتضمن القانون حمايات ألولياء 

األمور والطالب. وتسمى هذه الحمايات الضمانات اإلجرائية. يجب على المدارس تقديم وثيقة توضح جميع الضمانات 
اإلجرائية ألولياء األمور.

كيف تحمي الضمانات اإلجرائية أولياء األمور؟

يجب على المدرسة إبقاء أولياء األمور على علم.
يجب على المدارس تقديم إخطار كتابي مسبق إلى أولياء األمور قبل اتخاذ العديد 

من اإلجراءات المختلفة. تتطلب أيًضا بعض هذه اإلجراءات موافقة أولياء األمور.

لدى أولياء األمور خيارات إذا لم يوافقوا على قرار المدرسة.
يجوز ألولياء األمور طلب وساطة أو تقديم شکوى للوالية أو طلب جلسة استماع 
قانونية لحل الخالف. يجوز ألولياء األمور أيًضا طلب تقييم تعليمي مستقل إذا لم 

يوافقوا على نتائج التقييم المدرسي.

يتم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية سرية.
فقط األشخاص الذين يحتاجون إلى معلوماتك وسجالت الطفل لديهم حق الوصول 
إليها، إال إذا كنت توافق على مشاركة المعلومات مع اآلخرين. وال يشمل اإلبالغ 

العام عن التعليم الخاص أبدًا معلومات الهوية الشخصية.

إشعار الضمانات اإلجرائية

إذا کانت لديك أسئلة تتعلق بالضمانات اإلجرائية، 
فاطلب من فريق برنامج التعليم الفردي الخاص بك 

الحصول علی معلومات إضافية.

 يجب على أولياء األمور استالم إشعار 
الضمانات اإلجرائية:

 مرة واحدة على األقل في السنة.	 

 بناًء على طلب كتابي من ولي األمر للتقييم.	 

  عندما يقدم أحد أولياء األمور شکوى الوالية 	 
األولی وشکوى اإلجراءات القانونية األولی في 

عام دراسي.

 عندما يكون هناك تغيير في موضع االلتحاق 	 
للطالب بسبب انتهاك مدونة سلوك الطالب.

 عند طلب أحد أولياء األمور.	 

Family Matters فاميلي ماترز
إدارة التعليم في ميشيغان، مكتب التعليم الخاص

متوز )يوليو( 2018

نشرة حقائق

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

michigan.gov/ 
specialeducation-familymatters

mde-ose@ 
michigan.gov

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/procedural-safefguards/
http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
mailto:mde-ose%40michigan.gov?subject=
mailto:mde-ose%40michigan.gov?subject=


معلومات أساسية في إشعار الضمانات اإلجرائية

)IEE( تقييم التعليم المستقل
إذا كنت ال توافق على تقييم المدرسة، فيمكنك طلب إجراء تقييم من قبل 

 اختصاصي غير مدرسي. وقد تضطر المنطقة إلى دفع تكاليف التقييم في 
بعض الحاالت.

إشعار مكتوب مسبق وموافقة أولياء األمور المسبقة
يجب على المدارس أن تعطيك إشعاًرا كتابيًا قبل العديد من اإلجراءات 

المختلفة، مثل تغيير تعريف طفلك، وإجراء التقييمات، وتغيير وضع 
االلتحاق التعليمي. يجب أن يتضمن اإلشعار سبب قيام المدرسة باتخاذ 

اإلجراء أو رفضه.

 بعض اإلجراءات المدرسية، مثل إجراء التقييم، تتطلب موافقتك. أنت 
أيًضا قادر على سحب الموافقة عن طريق القيام بذلك كتابةً.

الوصول إلى سجالت التعليم
يستطيع بعض األفراد فقط الوصول إلی السجالت التعليمية لطفلك. يمكنك 

مراجعة سجالت طفلك.

حل الخالفات مع المدرسة
يمکنك تقديم شکوى الوالية )يتم التحقيق فيها من قبل إدارة التعليم في 

ميشيغان مع مشارکة من المنطقة التعليمية المتوسطة( أو شکوى اإلجراءات 
القانونية الواجبة )التي يحلها قاضي القانون اإلداري( إذا کنت ال توافق علی 

قرار المدرسة. يجوز لك رفع دعوى مدنية إذا كنت ال توافق على نتيجة 
جلسة استماع قانونية. يمكنك أيًضا طلب الوساطة دون أي تكلفة لمحاولة 

حل النزاعات مع المدرسة.

موضع االلتحاق التعليمي للطفل
 عموًما، يتم تحديد موضع التحاق طفلك من قبل فريق التعليم الفردي 

)الذي أنت عضو فيه(.

قد تختار المدرسة نقل طفلك إلى وضع بديل مؤقت ألسباب تأديبية 
أو تتعلق بالسالمة. قرار نقل الطفل هو قرار المدرسة ويجب أن يتبع 

إجراءات معينة. ومع ذلك، فإن اإلعداد البديل الذي تم اختياره هو قرار 
فريق برنامج التعليم الفردي.

إذا كان وضع طفلك هو سبب الشكوى القانونية الواجبة، فلن يتغير 
 موضع التحاق طفلك حتى استكمال اإلجراءات )إذا كان ذلك ممكنًا( 

في معظم الحاالت.

المدارس الخاصة
إذا فشلت منطقتك التعليمية في تزويد طفلك بتعليم عام مجاني مناسب، فقد 

تتمكن من تسجيل طفلك في مدرسة خاصة على نفقة المنطقة التعليمية.

إذا قدمت شكوى بشأن اإلجراءات القانونية، ووافق مسؤول جلسة 
االستماع على االلتحاق بمدرسة خاصة مناسبة، فقد يتعين على المنطقة 

التعليمية دفع رسوم المدرسة الخاصة.

الموارد

 	 :)CPIR( مركز معلومات أولياء األمور والموارد   
حقوق أولياء األمور بموجب قانون تعليم األفراد المصابين بإعاقة

  إدارة التعليم في ميشيغان	 
إشعار الضمانات اإلجرائية

 	)MSEMP( برنامج الوساطة في التعليم الخاص في ميشيغان  
برنامج الوساطة لتسوية المنازعات

information, support, and education
Michigan Alliance for Families
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