
التقييم المبدئي بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
التقييم هو الخطوة األولى في إجراءات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؛ إذ يجب أن يُجَرى للطفل تقييم أولّي )أو مبدئي( 

ُمخصَّص له وشامل بهدف تحديد إذا كانت لديه احتياجات خاصة بعينها وإذا كان ُمؤهَّالً لتلقي البرامج أو الخدمات، أو كليهما، 
من البرامج والخدمات الُمخصَّصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة. ويجب إجراء أعمال التقييم المبدئي وفق جدول زمني محدد.

يُجَرى التقييم بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بقصد:

معرفة إذا كان لدى طفلك حاجة من االحتياجات الخاصة وفق . 	
تعريفها الوارد في قانون تعليم األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة 

)IDEA( أو القواعد اإلدارية المعتمدة لدى والية ميشيغان بشأن 
 Michigan Administrative( تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
Rules for Special Education, MARSE(. )فقد ينشغل 
ولي األمر بحاجة واحدة بعينها من احتياجات طفله الخاصة؛ ولكن 

اإلدارات التعليمية ُملَزمةٌ بالنظر في جميع أوجه االحتياجات الخاصة 
التي يُحتَمل وجودها لدى الطفل(.

التوصل إلى المعلومات التي من شأنها أن تُساِعد على تحديد . 	
االحتياجات الخاصة لدى طفلك.

إتاحة المعلومات بشأن البرامج التعليمية المناسبة لطفلك.. 	

يقوم فريق من االختصاصيين في المدرسة؛ وهو »فريق التقييم 
المتعدد االختصاصات« )MET(، على إجراء ما يلي:

تقييم طفلك بناًء على موافقتك.	 

االجتماع لمراجعة المعلومات المتاحة بشأن طفلك.	 

تقديم التوصية بشأن استيفاء طفلك لشروط البرامج أو 	 
الخدمات الُمخصَّصة لذوي االحتياجات الخاصة، أو 

لشروطهما كليهما معًا )أي بشأن أهليته لذلك(.
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نشرة حقائق

 1-888-320-8384
)خط االستعالمات لدى مكتب 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة(

michigan.gov/
specialeducation-familymatters

mde-ose@
michigan.gov

أسباب إجراء التقييم

وجوب تحصيل الموافقة على إجراء أعمال التقييم

كيفية إجراء التقييم

يُوِجب القانون الفدرالي بشأن تعليم األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة )Individuals with Disabilities Education Act, IDEA( على 
المدرسة أن تُْبِلغك، بصفتك ولي األمر، بموجب إخطار مكتوب  )ويُعَرف باسم »اإلخطار«( بشأن الموعد الذي تريد المدرسة أن تُجِري فيه التقييم لطفلك. 

م هذا الطلب مكتوبًا. وال تستطيع المدرسة أن تُجِري أي تقييم من هذا القبيل ما لم  كذلك، يجوز لولي األمر أن يطلب إجراء تقييم لطفله، بشرط أن يُقّدِ
ل موافقةً مكتوبةً وُموقَّعةً منك على ذلك )وتُعَرف باسم »الموافقة المستنيرة«(. وهذه الموافقة طوعية، ويُمِكنك إلغاؤها في أي وقت شئت. فإذا أجرت  تُحّصِ

المدرسة التقييم بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لطفلك للمرة األولى، فإن ذلك يُعَرف باسم التقييم المبدئي. ويجب أن يشتمل اإلخطار بشأن التقييم 
المبدئي على المعلومات التي ترسم الخطوط العريضة بشأن ما لك من حقوق ضمن وثيقة تُعَرف باسم الضمانات اإلجرائية.

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلى تعزيز الفهم العام لنظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميشيغان، وال تُعَدُّ بديالً عن القوانين واللوائح الرسمية.

https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM2/Process_FactSheet_Arabic.pdf?rev=61bee237db8749629abc18e9075dd861
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/eval-eligibility/InitialsGuidance.pdf?rev=8d03802761a34436a42344cad83384b2
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/MI-rules/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs.pdf?rev=a9fd6c0ae03548fdad9195e24c4020ac
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/MI-rules/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs.pdf?rev=a9fd6c0ae03548fdad9195e24c4020ac
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/MI-rules/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs.pdf?rev=a9fd6c0ae03548fdad9195e24c4020ac
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ائتالف األَُسر في والية ميشيغان: األهلية

ائتالف األَُسر في والية ميشيغان: التقييم

تحديد األهلية بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

نتائج التقييم

تضع القواعد اإلدارية المعتمدة لدى والية ميشيغان بشأن تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة تعريفًا يشمل )MARSE( 		 فئةً من فئات 

االحتياجات الخاصة. ويجب أن يستوفي طفلك الشروط الواردة في 
إحدى هذه الفئات ليكون ُمؤهَّالً لتلقي خدمات تعليم ذوي االحتياجات 

الخاصة.

وسيعمل فريق التقييم المتعدد االختصاصات )MET(، في أثناء إجراء 
التقييم، على مراجعة نتائج االختبارات، والمالحظات، وغيرها من 
مها إلى فريق البرنامج  اإلجراءات، ليَْخلُص إلى توصية محددة يُقّدِ
التعليمي الُمَخصَّص )IEP( بشأن أهلية الطفل لتلقي تلك الخدمات.

وستُقدَّم إليك، بصفتك ولي أمر الطفل، نسخةٌ من تقرير التقييم. وتدخل، 
بصفتك هذه، كذلك، ضمن أعضاء فريق البرنامج التعليمي الُمَخصَّص 
)IEP(؛ وهو الفريق الذي يتخذ القرار بشأن أهلية طفلك لتلقي خدمات 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.

 Michigan( ويُمِكنك مراجعة ائتالف األَُسر في والية ميشيغان
Alliance for Families( لتتعرف على المزيد بشأن تحديد األهلية. 
ولالطالع على المزيد من المعلومات، يُرَجى االنتقال إلى تحديد األهلية 

وفئات االحتياجات الخاصة.

إذا وجد أن طفلك ُمؤهَّل لتلقي الخدمات والبرامج الُمخصَّصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، فسيُوَضع له برنامج تعليمي ُمخصَّص )IEP(؛ وهو 
دها التقييم. وسيُطلَب منك، بصفتك ولي أمر الطفل، أن تُوقِّع على موافقة مبدئية لصالح  البرنامج الذي يُْبنَى على أساس مجاالت االحتياجات التي يُحّدِ

اإلدارة التعليمية إلمداد طفلك بالخدمات والبرامج الُمخصَّصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.

أما إن كان لديك اعتراض على نتائج التقييم، فيُمِكنك أن تطلب إجراء تقييم تعليمي مستقل )IEE( على نفقة اإلدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة. 
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