
اختيار خطة التوظيف الخاصة بك مع خدمات إعادة 

 التأهيل لوالية ميشيغان
      

 كتابيةإعادة التأهيل لوالية ميشيغان ، فيجب عليك أن تقوم بإعداد خطة  خدماتلدى  ومستحقا لها الخدماتلتلقي  عندما ُيقرر أنك مؤهال 

 .ظيف. سوف توضح هذه الخطة كيفية تحقيق هدفك الوظيفيخطة  للتو فردية للتوظف أو

 لديك عدة خيارات لتطوير هذه الخطة: 

 يمكنك أن تقوم أنت ومستشار خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان الخاص بك بالعمل سويا لكتابة جزء من خطتك أو كتابتها كلها.  • 

 .المناصرة لإلعاقة بما في ذلك شخص ما من المنظمة في كتابة جزء من خطتك أو كتابتها كلهايمكنك أن تقوم بالتنسيق مع أشخاص آخرين لمساعدتك  •
 يمكنك أن تقوم بنفسك أو يقوم ممثلك بكتابة خطتك على نموذج تقدمه خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان. •

 .التأهيل  لوالية ميشيغان بل المستشار خدمات أعادةتكون الخطة سارية المفعول عندما تتم الموافقة عليها وتوقيعها من قبلك ومن ق

 

 
إلى جانب ذلك، فهؤالء و؛ تم تدريب مستشارو خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان على مساعدتك   .سوف تحتاج أن تقوم بعمل الكثير من االختيارات في عملية التخطيط

 بشأن: يمكن أن تساعدك في عمل اختيارات صائبة المستشارون لديهم معلومات هامة

 

 طريقة معرفتك ومعرفة خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان بمتطلباتك الوظيفية ونقاط القوة الوظيفية التي تتمتع بها. •

 هدفك الوظيفي. •

 الخدمات التي سوف تحتاجها لتحقيق هدفك. •

 من الذي سوف يقدم هذه الخدمات. •

 سيق هذه الخدمات.كيفية تن •

لألفراد المتاح لدعم ذا كنت تتلقى دخل الضمان التكميلي أو الضمان االجتماعي لإلعاقة تحدت إلى مستشار خدمات أعادة التأهيل لوالية ميشيغان عن االعانة واإ**

  .في ذلك إعانة تنظيم المخصصات ،بما العملالراغبين في دخول سوق 

  

   
 للتخطيط لتحقيق هدفك الوظيفي  وإعداد خطة فردية للتوظف فقد تحتاج أنت ومستشارك لمعرفة المزيد عن متطلباتك الوظيفية.

تي ترغب في  الوظائف ال هناك أسئلة يجب طرحها ومنها على سبيل المثال: ما هي مهاراتك، قدراتك  ورغباتك الوظيفية؟ كيف تؤثر إعاقتك على آدائك الوظيفي؟ ما هي

 اكتشافها؟ كيف سيؤثر عملك على المعونات التي تحصل عليها حاليا؟ هل هناك أية مشكالت أو أمور أخرى يجب تسويتها قبل أن تعمل؟

 

 يمكن لمستشارك مناقشة واستعراض معك العديد من الطرق التي يمكنك بها أن تجد أجوبة لهذه األسئلة والتي تشمل اآلتي:

 

 ت واحتياجات الوظيفة الخاصة بك استكشاف مهارا •

 مراجعة السجالت المدرسية، الوظيفية، والصحية أو أية معلومات أخرى. •

 اختبارات القدرات والمواهب. •

 مساعدتك على معرفة المزيد عن سوق العمل. •

 تقييمات العمل أو تجربة الوظائف. •

 استكشاف التكنولوجيا المفيدة. •

 

     

يغان العديد من جرد اختيارك لهدف وظيفي محدد يجب أن تقرر نوعية الخدمات التي سوف تساعدك في تحقيق هذا الهدف. تقدم خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشبم

 الخدمات الخاصة بالوظيفة، وتشمل هذه الخدمات:

 

 استشارات وظيفية ومهنية. •

 التنسيب المهني والتدريبي. •

 جهزة البدنية.المساعدات واأل •

 تساعدك على  اكتشاف طريقة للتوظيف الذاتي. •

 مترجمون ، مدربون عمل ووسائل النقل.    خدمات الدعم مثل توفير •

 

 .لخاصة بذلكيمكن أن يقدم لك مستشارك مزيد من التفاصيل عن هذه الخدمات باإلضافة لخدمات أخرى، ومعلومات عن مقدمي الخدمات المؤهلين، والتكاليف ا

 



يجب أن تحتوي الخطة الفردية للتوظيف الخاصة بك على اآلتي:

  ؛هدف وظيفي محدد والمدى الزمني لتحقيقه •

؛الخدمات المطلوبة لتحقيق الهدف الوظيفي بما في ذلك  مقدمي الخدمات، تواريخ البدء، والتمويل والترتيبات المطلوبة  •

؛معرفة خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان ما إذا كنت تحرز تقدم نحو تحقيق هدفك الوظيفي كيف سيتم •

 ؛الخدمات والمعونات التي تقدمها البرامج األخرى والتي تساعدك على تحقيق هدفك الوظيفي •

 ؛مسؤوليات خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان •

 و ؛مسؤولياتك المنوطة إليك •

 توقيعات الموافقة منك ومن مستشار خدمات اعادة التأهيل لوالية ميشيغان الخاص بك. •

تتوفر العديد من الخطة الفردية للتوظيف الخاصة بك  تشمل اآلتي:

 االستشارات المهنية. •

 تقييم درجة اإلعاقة. •

 التقييم المهني •

 خدمات التنسيب •

 السيرة الذاتية والرسالة التعريفية الخاصة بك. عانة/ التدريب لكتابةالا •

هناك بعض المكاتب التي يوجد بها في نفس المكان نوادي للوظائف وورش عمل مستمرة وإمكانية استخدام أجهزة الكمبيوتر. •

ن العامة والخاصة أيضا عندما ُتعرف وُتحدد في الخطة الفردية للتوظف الخاصة قد تساعد خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان في عملية شراء خدمات أخرى من األماك

ل لوالية ميشيغان قبل أن تدفع بك والتي تعد ضرورية والزمة لنجاحك الوظيفي. يجب أن يتم الموافقة على هذه الخدمات كتابيا وتعتمد مسبقا من مكتب خدمات إعادة التأهي

 نظير هذه الخدمات.

دفع  تكلفة ة آالف األفراد كل سنة تلتزم خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان بشكل مسؤول بإدارة األموال. بالتالي، سوف ُيطلب منك المساهمة في من أجل مساعد

 مطلوبة على أي حال.الخدمات المحددة في خطتك الفردية للتوظيف بحسب مقدرتك. إذا لم تسمح لك إمكانياتك بالمساهمة المالية، سوف تقدم هذه الخدمات ال

لديك العديد من الخيارات إذا اختلفت مع مستشارك على خطة التوظيف، فيمكنك:

 التحدث مع مستشارك لمحاولة التوصل إلى حل لهذا الخالف بينكما. •

 التحدث مع مشرف مستشارك. •

طلب عقد الجلسة لمدير مكتب خدمات إعادة  رسل صدورالحكم الذي ترغب في استئنافه. يجب أن ييوما من  30التقدم بطلب خطي لعقد محكمة رسمية خالل  •

. سوف تعقد الجلسة الرسمية في حضور موظف 48909، النسينج، ميشيغان  30010صندوق بريد: خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان، التأهيل لوالية ميشيغان ، 

 .وقتال تمديد على الطرفان يوافق لم ما، قي طلبك لرفع دعوى استئناف على الحكم الصادريوما من تل 60قضائي حيادي خالل 

وسيط حيادي. لن تتدخل الوساطة مع طلبك لعقد جلسة محكمة. بواسطة بمجرد تقدمك بطلب لعقد جلسة محكمة يحق لك أن تطلب وساطة •

 الستئناف التي رفعتها ايضا. يمكن لبرنامج اعانة العميل مساعدتك على فهم حقوقك وفي دعوى ا

( TTY)صوتي /   800-288 5923 - المجاني رقم االتصالعانة العميل باالتصال على إيمكنك التواصل مع برنامج 

Michigan Rehabilitation Services 
Michigan Department of Labor and Economic Opportunity 
P.O. Box 30010 
Lansing, MI 48909 
800-605-6722 (toll free, voice)* 
MRS-CustomerAssistance@michigan.gov 

www.michigan.gov/mrs 

ثم إعطاء موظف االتصال المسؤول رقم االتصال المجاني.  711بخدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان اإلتصال برقم  TTY*يمكن لمستخدمي 

% من قبل المنظمات الحكومية والمحلية أيضا. 21.3تمول بنسبة و  لوالية ميشيغانإدارة خدمات إعادة التأهيل  -% من قبل وزارة التعليم األمريكية   78,7تمول خدمات إعادة التأهيل لوالية ميشيغان بنسبة 

MRS-Pub-328-AR (Rev. 5-17) Previous edition obsolete. 

لن تمییز إدارة الخدمات الصحیة و االنسانیة لوالیة  میشیغان ) Michigan Department of  Labor and Economic Opportunity )LEO ضد أي فرد 
أو مجموعة بسبب العرق، أو الدیانة، أو العمر، أو األصل الوطني، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، أو  الحالة الزوجیة، أو المعلومات الجینیة، أو الجنس، أو 

التوجھ الجنسي ،أوالھویة الجنسیة أو التعبیر، أو المعتقدات السیاسیة، أو اإلعاقة. 
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