فاميلي ماترز Family Matters

نشرة حقائق

مكتب التعليم الخاص في إدارة التعليم في ميشيغان

المدارس غير العامة والمنزلية
المدرسة غير العامة ال تديرها إحدى المناطق التعليمية العامة .وهي قد تكون مدرسة قائمة على أساس ديني ،أو مدرسة خاصة،
أو مدرسة منزلية .الطلبة المؤهلون في إحدى المدارس غير العامة قد يستمرون في تل ِقّي بعض خدمات التعليم الخاص.
التعليم الخاص في المدارس العامة مقارنةً بالمدارس غير العامة
إذا قمت بإلحاق طفلك بمدرسة تابعة لمنطقة تعليمية عامة:

ً
موهل ،تعلي ًما عا ًّما مناسبًا مجانيًّا
يجب أن يتلقى طفلك ،إذا كان
( )FAPEمن خالل برنامج التعليم الفردي ( .)IEPالتعليم العام
المناسب المجاني قد يتضمن:

•برامج

•تعديالت

•خدمات

صا
•تعلي ًما مخص ًّ

•تجهيزات

إذا قمت بإلحاق طفلك بمدرسة غير عامة:

فلن يتمتع طفلك بالحق في تعليم عام مناسب مجاني ( )FAPEوبرنامج تعليم فردي ( .)IEPبعض الخدمات (مثل عالج النُّ ْ
ق أو العالج
ط ِ
الطبيعي) قد يتم تقديمها من خالل خطة خدمات غير عامة ،ولكن قد تكون تلك الخدمات ال ُمقدَّمة أقل مما قد يتلقاه طفلك في مدرسة عامة.
يتم تحديد الخدمات من خالل إجراءات بين المنطقة التعليمية العامة والمدارس غير العامة ،بنا ًء على الحصة المطلوبة من التمويل الفيدرالي
واحتياجات الطالب .هذه الخدمات تقدمها المنطقة التعليمية العامة .المدارس غير العامة غير ملزَ مة بقانون التعليم الخاص.
إذا أودعت المنطقة التعليمية العامة طفلك في مدرسة غير عامة:

قد تختار المنطقة التعليمية العامة ،من خالل فريق برنامج التعليم الفردي ،أن تقدم تعلي ًما عا ًّما مناسبًا مجانيًّا عن طريق إيداع طفلك في
مدرسة غير عامة .في هذه الحالة ،يجب أن يحصل طفلك على برنامج تعليم فردي ( )IEPلكي يتلقى تعلي ًما عا ًّما مناسبًا مجانيًّا (.)FAPE

متطلبات المنطقة التعليمية العامة بالنسبة إلى الطالب الملتحقين بالمدارس غير العامة.
مقدارا معينًا من األموال المخصصة للتعليم الخاص للطالب المؤهلين الملتحقين بالمدارس غير العامة .تعتمد
يجب أن تنفق المناطق التعليمية العامة
ً
نسبة التمويل على عدد الطالب المؤهلين في المدارس غير العامة .يجب أن تنفق اإلدارات التعليمية األموال على الخدمات المناسبة .ومع ذلك ،ال
يشترط توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الطالب.
تشرين الثاني (نوفمبر)2018 ،

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

michigan.gov/
specialeducation-familymatters

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلى تعزيز الفهم العام لنظام التعليم الخاص في والية ميشيغان ،وال تعد ً
بديل عن القوانين واللوائح الرسمية.

mde-ose@
michigan.gov

التقييمات للطالب في المدارس غير العامة
حتى إذا كان طفلك في مدرسة غير عامة ،فإن المنطقة التعليمية العامة مسؤولة عن تقييم طفلك للتعليم الخاص .إذا طلبت تقيي ًما للتعليم الخاص،
فيجب أن تحصل المنطقة التعليمية العامة على موافقتك ثم تبدأ عملية التقييم.
إذا تم تقييم طفلك أنه مؤهل وتم إلحاقه بمدرسة عامة ،فسوف يحصل على تعليم عام مناسب مجاني وبرنامج تعليم فردي .إذا بقي طفلك في مدرسة
غير عامة ،فقد يتلقى الخدمات من خالل خطة خدمات غير عامة.

خطة الخدمات غير العامة
عندما يتم إلحاق الطفل بمدرسة غير عامة بواسطة ولي األمر ،تكون التزامات المنطقة التعليمية العامة مختلفة عما إذا تم إلحاقه بمدرسة عامة .يتلقى
الطالب المؤهلون في المدارس العامة برامج وخدمات التعليم الخاص من خالل برنامج تعليم فردي ( .)IEPيتلقى الطالب المؤهلون
الذين يلتحقون بمدارس غير عامة الخدمات من خالل خطة خدمات غير عامة.

معلومات حول المدارس المنزلية
التعليم المنزلي هو مسؤولية الوالد أو الوصي التي تتضمن تقديم الفروض المنزلية ،واالختبارات ،والدرجات ،وبطاقات التقارير ،والشهادات .تقديم
التقارير إلى إدارة التعليم في والية ميشيغان ( )MDEهو أمر طوعي .إذا تم طلب خدمات التعليم الخاص من المنطقة التعليمية العامة ،فيجب على
أولياء األمور إكمال تقرير عضوية المدرسة غير العامة .تضع مجالس المدارس المحلية سياسة حول ما إذا كان بإمكان أطفال المدارس غير العامة
في داخل نطاق مناطقهم التعليمية المشاركة في برامج الرياضة والنادي الخاصة بهم .للحصول على معلومات إضافية ،ارجع إلى الوثيقة المعنونة:
التعليم المنزلي في والية ميشيغان ( )Home Schooling in Michiganالموجودة في الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم في والية ميشيغان.

الموارد
•الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة التعليم في والية ميشيغان
صفحة ويب حول المدارس غير العامة والمنزلية
•األحكام المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة الملتحقين بالمدارس الخاصة بواسطة أولياء أمورهم.
وثيقة إرشادية خاصة بوزارة التعليم األمريكية

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

تحالف ميشيغان لألسر

