
التقييد والعزل
إدارة التعليم يف ميشيغان )MDE( لديها سياسة مبوجب القانون تحدد معايري استخدام التقييد والعزل يف حاالت الطوارئ يف املدارس 

العامة يف ميشيغان. وتنطبق هذه السياسة عىل جميع التالميذ، من ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة، وتتطلب استخدام مامرسات مجربة 

للحد من مامرسات التقييد والعزل والتخلص منها. إذا تم اللجوء إىل التقييد والعزل، فينبغي أن يكون يف حاالت الطوارئ فقط وعن طريق 

موظفني يف املدارس مدربني عىل ذلك. يجب عىل املدارس أن تعزز دامئًا أمن املجتمع املدريس واالهتامم بكل طالب وسالمته ورعايته وكرامته.

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

نوفمرب )ترشين الثاين( 2020
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تم تلخيص املعلومات التالية من سياسة إدارة التعليم يف ميشيغان الستخدام التقييد والعزل يف حاالت الطوارئ. انظر صفحة األسئلة املتكررة حول استخدام التقييد 

الجسدي والعزل يف حاالت الطوارئ لتحصل عىل املزيد من املعلومات والتوضيح حول هذه السياسة.

العزل يف حاالت الطوارئ

العزل يف حاالت الطوارئ هو حجز )أو إبقاء( طالب يف غرفة أو 

مكان تحت مالحظة شخص بالغ الستعادة السيطرة عىل النفس 

وضامن سالمة الطفل واآلخرين.

يجب أن يكون هناك مالحظة مستمرة من قبل موظفي   •
املدرسة. يجب أن تستويف الغرفة أو املنطقة القواعد 

املحلية للحريق والبناء، ويجب أال تكون مقفلة. يجب 

أن تكون مساحة املكان كافية، مع توفر اإلضاءة والتهوية 

املناسبني، مبا يضمن حامية سالمة الطالب وكرامته.

التقييد يف حاالت الطوارئ

التقييد يف حاالت الطوارئ هو استخدام االتصال البدين املبارش ملنع أو تقييد تحركات الطالب.

يجب عىل املوظفني التأكد من أن تنفس الطالب ال يعوقه يشء.  •

ال ينبغي للموظفني توجيه وجه الطالب ألسفل )يف وضعية االنبطاح(.  •

ال ينبغي للموظفني استخدام أي جهاز أو أداة أو مالبس أو مواد لتقييد الطالب )التقييد   •
امليكانييك(، إال إذا كان جهازًا تكيفيًا أو وقائيًا أوىص به الطبيب أو املعالج.

التقييد والعزل ميكن استخدامهام فقط يف حاالت الطوارئ عندما تفشل وسائل التدخل األخرى ويكون هناك خطر جسيم عىل أمن الطالب واآلخرين وسالمتهم. وال ميكن 

استخدامهام تبًعا ألهواء املوظفني، كشكل من أشكال التهذيب أو العقاب أو كبديل ليشء أقل تحديًدا أو تقييًدا.  العزل يف حاالت الطوارئ ال ميكن استخدمه أبًدا لطالب 

مرحلة ما قبل املدرسة أو الطالب الذين لديهم ميول ألذية الذات أو سلوك انتحاري.

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

إدارة التعليم يف ميشيغان: سياسة استخدام التقييد والعزل يف حاالت الطوارئ	 

إدارة التعليم يف ميشيغان: األسئلة املتكررة حول استخدام التقييد الجسدي والعزل يف حاالت الطوارئ	 

قانون والية ميشيغان املجمع )MCL(: املادة 380.1307، استخدام التقييد والعزل يف 	 

املدارس العامة.

information, support, and education
Michigan Alliance for Families

 تحالف ميشيغان لألرس:

التقييد والعزل

يجب عىل املدرسة أن تتصل بك يف أرسع وقت ممكن.  .1

يجب عىل املدرسة أن توثق الواقعة كتابة وتعطيك تقريرًا كتابيًا يف خالل يوم درايس واحد أو   .2
سبعة أيام تقوميية إذا مل يكن هناك أيام دراسية مقررة.

يجب أن تدعوك املدرسة إىل اجتامع لالحاطة باملعلومات. سوف تناقش مع املدرسة ما حدث   .3
وما ينبغي أن يحدث يف املستقبل.

إذا كان هناك منط من السلوك الذي يتطلب العزل أو التقييد الطارئ، فيجب إعداد أو مراجعة   .4
خطة للتدخل يف حاالت الطوارئ )EIP(، أو تقييم للسلوك الوظيفي )FBA(، أو خطة 

دعم للسلوك اإليجايب.

وبشكل عام، ال ميكن أن تزيد مدة العزل يف حاالت الطورائ عن 15 دقيقة لطالب املرحلة   .5
االبتدائية، أو 20 دقيقة لطالب املرحلة اإلعدادية أو الثانوية.

وإذا كان هناك حاجة إىل العزل يف حاالت الطوارئ ملدة تزيد عن 10 دقائق، فيلزم تقديم   .6
دعم إضايف ورشح ألسباب الحاجة إىل مد الوقت.

امليكانيكية  التقييد  استخدام وسائل   •
العقاقري  الكيميائية )باستخدام  أو 

للحركة(. املشلة 

العقاب البدين كام وصفته املادة   •
)1(380.1312( من 

الترشيعات املدرسية املنقحة يف 

القانون 451 لسنة 1976(

حرمان الطفل من االحتياجات   •
األساسية أو أي ما ميكن اعتباره 

إساءة معاملة للطفل.

أي يشء يعوق التنفس  •

أي استخدام متعمد للمواد أو   •
األنشطة أو العنارص التي تسبب األمل 

الجسدي أو االنزعاج الشديد

 املامرسات 

املحظورة

ماذا لو استخدمت املدرسة التقييد والعزل مع طفيل؟

يجب تدريب موظفي املدرسة

يجب عىل كل من يعمل يف املدرسة أن يتلقى تدريبًا للتوعية حول استخدام التقييد والعزل يف حاالت الطوارئ. يجب أن يتلقى املوظف تدريبًا شاماًل قبل 

استخدامه التقييد أو العزل يف حاالت الطوارئ.
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