
المدارس المستقلة )أكاديميات المدارس العامة(
تُعرف أكاديميات المدارس العامة أيًضا باسم المدارس المستقلة. بموجب قانون المدارس المعدَّل، فالمدارس المستقلة مدارس عامة. 

ال يجوز للمدارس المستقلة فرض رسوم دراسية، بل يجب عليها أن تخدم أي طالب يتقدم بطلب للحضور، في حدود ما تسمح به 
طاقتها االستيعابية لتسجيل الطالب. ال تندرج المدارس المستقلة تحت المدارس الخاصة وال يمكن ارتباطها بأي منظمة دينية.

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

يناير 2022

نشرة حقائق

 1-888-320-8384
)خط االستعالمات لدى مكتب تعليم 

ذوي االحتياجات الخاصة(

michigan.gov/ 
specialeducation-familymatters

mde-ose@ 
michigan.gov

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلي تعزيز الفهم العام لنظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميشيغان وال ُتعدٌّ بديًل عن القوانين واللوائح الرسمية.

تأسيس مدرسة مستقلة

األكاديميون في المدرسة المستقلة

تندرج المدارس العامة ضمن المدارس المستقلة

يجب إنشاء المدارس المستقلة من خالل إصدار عقد استئجار من قِبل المفوض المختص بالوالية واستالم رمز المنطقة/المدرسة من مشرف الوالية عند مراجعة 
العقد. المفوض هو الوكيل الرقابي المسؤول عن التحقق من امتثال المدارس المستقلة لجميع القوانين المعمول بها. يجوز أن تشمل الهيئة المعتِمدة واحدة مما 
يلي: جامعة عامة، أو كلية مجتمعية، أو منطقة تعليمية تضم مدارس عامة تقليدية )تسمى وكالة تعليمية محلية أو "LEA"(، أو منطقة تعليمية تضم مدارس 

.)ISD( متوسطة

تقوم المدارس المستقلة بتعيين، وليس بانتخاب، مجلس إدارة المدرسة، والذي يضم آباء، ومعلمين، وقادة من المجتمع، وغيرهم ممن شاركوا في افتتاح المدرسة 
المستقلة. تندرج المدارس المستقلة تحت المدارس العامة ويجب أن تستوفي متطلبات القانون الفيدرالي وقانون الوالية الذي يحكم جميع المدارس العامة.

تقدم المدارس المستقلة خدماتها ألية مجموعة من المراحل الدراسية بداية من مرحلة ما قبل رياض األطفال وصوالً إلى ما بعد الصف الثاني عشر ويجب أن يتم 
قبول التحاق جميع الطالب الذين يتقدمون إذا كان الزال يوجد توافر في تلك المرحلة الدراسية. يجب أن تستوفي كل مدرسة مستقلة بمعايير المناهج الدراسية 

وتستعين بمعلمين معتمدين.

 .)LEA( والمناطق التعليمية التي تضم مدارس عامة )PSA( تتلقى المناطق التعليمية العامة دعمها المالي من خالل األموال العامة، وتشمل المدارس المستقلة
تندرج المناطق التعليمية التي تضم مدارس متوسطة )ISD( ضمن الوكاالت التعليمية العامة التي يجري تنظيمها إما من قِبل مقاطعة واحدة أو عدة مقاطعات، وقد 

 )LEA( وخدمات ومساعدة للمدارس المستقلة والمناطق التعليمية التي تضم مدارس عامة )توفر برامج )تشمل برامج التعليم الخاص لذوي االحتياجات الخاصة
.)ISD( الكائنة داخل المنطقة التعليمية التي تضم مدارس متوسطة
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information, support, and education
Michigan Alliance for Families

الموارد

رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان

مركز معلومات وموارد اآلباء )CPIR(: اعرف حقوقك في المدارس المستقلة	 

إدارة التعليم في ميشيغان: المدارس المستقلة العامة	 

إدارة التعليم في ميشيغان: المدارس المستقلة في ميشيغان - أسئلة وأجوبة	 

وزارة التعليم األمريكية: برنامج المدارس المستقلة	 

إدارة محاسبة الحكومة األمريكية: المدارس المستقلة - توجد حاجة إلى مزيد من االهتمام 	 
الفيدرالي لحماية وصول الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة

 التعليم الخاص لذوي االحتياجات الخاصة
الذي توفره المدارس المستقلة

بموجب قانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA(، يتمتع الطالب ذوو االحتياجات الخاصة الذين يحضرون المدارس المستقلة بنفس الحقوق 
التي يتمتع بها الطالب في المدارس العامة التقليدية ومن هذا حقهم في التعليم العام المجاني المناسب )FAPE(. عند التسجيل في المدارس المستقلة، 

ال يجوز التمييز بين الطالب بأي شكل من أشكال التمييز. على المدارس المستقلة، شأنها في ذبك شأن جميع المدارس الحكومية األخرى في والية 
ميشيغان، أن تمتثل للمتطلبات الحكومية واالتحادية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

يحق لكل طالب وفقًا لقواعد ولوائح Child Find، الحصول على تقييم للتعليم الخاص المقدَّم لذوي االحتياجات الخاصة وتلقي الخدمات إذا ما ثبت 
أنه مستحق لتلقيها. يمكنكم العثور على معلومات إضافية عن متطلبات التعليم الخاص ـ المقدَّم لذوي االحتياجات الخاصة ـ في قواعد تنظيم تعليم ذوي 

.)MARSE( االحتياجات الخاصة بوالية ميشيغان

في عام 2016، أصدرت وزارة التعليم األمريكية إرشادات تخص حقوق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس المستقلة والتي تتضمن وثيقة 
سؤال وجواب ونشرة حقائق اعرف حقوقك.

http://www.michiganallianceforfamilies.org
https://www.parentcenterhub.org/know-your-rights-charter-schools/
https://www.parentcenterhub.org/know-your-rights-charter-schools/
https://www.michigan.gov/mde/Services/flexible-learning/options/psa
https://www.michigan.gov/documents/PSAQA_54517_7.pdf
https://oese.ed.gov/offices/office-of-discretionary-grants-support-services/charter-school-programs/
https://www.gao.gov/assets/600/591435.pdf
https://www.gao.gov/assets/600/591435.pdf
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/IDEA_FactSheet_Arabic.pdf?rev=fadd2a5f3f9840b0b541ada8fc635295
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/IDEA_FactSheet_Arabic.pdf?rev=fadd2a5f3f9840b0b541ada8fc635295
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/FAPE_FactSheet_Arabic.pdf?rev=b1456814c67c4fbe8529eb8c74e76cf2
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/FAPE_FactSheet_Arabic.pdf?rev=b1456814c67c4fbe8529eb8c74e76cf2
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://sites.ed.gov/idea/files/dcl-factsheet-201612-504-charter-school.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/policy_speced_guid_idea_memosdcltrs_faq-idea-charter-school.pdf
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