
 ك كعمیل حقوق والمسؤولیات المترتبة علی
 

) األفراد ذوي MRSالتي ُتعرف باسمھا المختصر  Michigan Rehabilitation Servicesمیشیغان (لوالیة تساعد خدمات إعادة التأھیل 
أو االحتفاظ والبقاء فیھا. عندما تقدم الحالیة اإلعاقة في شؤون تحضیرھم وتھیئتھم أو مساعدتھم في الحصول على وظیفة أو التقّدم في وظیفتھم 

 أن تشتغل في وظیفة. ولدیك رغبة فينك توافق فھذا یعني أطلبًا للحصول على الخدمات 

تجاه ھدفك  MRSاألسئلة حول الحقوق والمسؤولیات المترتبة علیك في حال اختیارك أن تتعاون مع  من األرجح أن یكون لدیك كثیرًا من
 .MRSینبغي أن تجاوب ھذه النشرة على معظم ھذه األسئلة. وفي حال كان لدیك أسئلة إضافیة فُیرجى طرحھا على أحد المرشدین في  الوظیفي.

 ؟MRSعلى خدمات من  مؤھال للحصولصبح أكیف 
ألجل  MRSعاھة بدنیة أو عقلیة (ذھنیة) تتدّخل بقدرتك على العمل في وظیفة. ثانیًا، یجب أن تتطّلب خدمات من یكون لدیك أوًال، یجب أن 

د الذین أو إلعادة الدخول في سوق العمل. ویجدر بالذكر أن األفراوالبقاء فیھا التحضیر والتھیئة للعمل أو التقّدم في وظیفتك الحالیة أو االحتفاظ 
) یستوفون ھذین المتطلبین شرط SSIأو برنامج  SSDIمثل برنامج االشتراك في برامج مصلحة الضمان االجتماعي لإلعاقة ( ھلیةأیكون لھم 

 أن یكون لدیھم الرغبة في العمل.

 ؟حصول على الخدماتللبي  االھلیة الخاصة كیف سیتم تحدید 
الحصول على معلومات للتحقق من إنك تعاني حقًا من إعاقة.  MRS سیتطلب من ،على الخدماتلحصول ل االھلیةتحدید ما إذا كان لك ألجل 

بأنھ  MRSعالجین أو غیرھم ممن لھم معرفة عن إعاقتك. ستفترض یمكن أن تأتي ھذه المعلومات منك أو من أفراد أسرتك أو األطباء أو الُم
 .ھلیة. سیتم إعالمك بقرار األتشیر إلى عكس ذلكیمكنك أن تصبح موظفًا في وظیفة ما لم یكن ھناك أدلة مقنعة 

ن بأنھا لن تساعدك على أن تصبح موظفًا في باستمرار. قد یتم توقیف تقدیم الخدمات لك إذا تبّی ھلیتكسیتم إعادة تقییم أ ،مؤھالتصبح بمجرد أن 
 عمل.

 ة الخدمات التي سأحصل علیھا؟سیقرر ماھّی ْنعلى الخدمات فَم للحصولؤھال م إذا أصبحُت
توظیف لل یةخطة الفردبالذي تصبو إلیھ. تسّمى ھذه الخطة  الھدف الوظیفيسُیطلب منك تحضیر خطة عمل كتابیة لمساعدتك للوصول إلى 

)Individualized Plan for Employment التي تعرف باسمھا المختصر (IPE . یمكنك أن تطلب من أحد المرشدین فيMRS أو أي ،
أن تتخذ قرارات اختیاراتك عن علم واستنارة بشأن  أیضًا، MRS، وتحّثك الخاصة بك. یحق لك ھذه الخطةأحد آخر لمساعدتك في تحضیر 

حول خیارات  MRS، یحق لك أن تحصل على معلومات كتابیة من ھدفك الوظیفي والخدمات التي سیتم تقدیمھا لك ومن سیقوم بتقدیمھا لك. لذلك
بعد أن یتم الموافقة علیھا وتوقیعھا من قبلك  ) إّالIPE( توظیفلل یةالفردالخدمات المتاحة لك. ویجدر بالذكر، بأنھ ال یمكن الشروع بتطبیق خطة 

 المسؤول عنك. MRSومن قبل المرشد في 

 تغییرات علیھا.  أّيإجراء لترى إذا كان یتطلب األمر  IPEخطة یحق لك الحصول على مراجعة سنویة ل

 ھل یحق لي مراجعة ملف الحالة الخاصة بي؟
األمر فیھما حیث یتطلب  حالتان. ومع ذلك، ھناك في ھذا الشأن كتابیًا طلبًایمكنك مراجعة المعلومات في ملف الحالة الخاصة بك شرط أن تقدم 

) قد 2تھا وكاالت أخرى إال بعد استحصال على إذن منھا؛ و () ال یجوز الكشف عن معلومات قدّم1أكثر من طلبك الكتابي: ( معلومات تقدیم
 من خالل أخصائي صحي أو ممثل آخر. -كالتقاریر التقنیة أو الطبیة أو النفسیة  -ن تقدیم معلومات معینة یتعّی

 یة؟المسؤول عني بسّر MRSالمحادثات التي أجریھا مع مرشد ھل سُتحفظ المعلومات الموجودة في ملف حالتي و
 ُتحفظ جمیع المحادثات التي تجریھا مع المرشد المسؤول عنك بسّریة. لن یفشي المرشد المسؤول عنك أیة معلومات موجودة في ملف حالتك إال

بإفشاء معلومات موجودة في ملف حالتك إلى  MRSتقوم  لتلك الوكاالت اللواتي لھا عالقة مباشرة في برنامج إعادة التأھیل المخصص لك. لن
 بعد الحصول على إذن كتابي منك. وكاالت أخرى أو أفراد آخرین إّال

في الحاالت التالیة فقط: دون الحصول على موافقتك الكتابیة على ذلك   ستقوم بإفشاء معلومات موجودة في ملف حالتك MRSویجدر بالذكر أن 
) إذا كان ذلك استجابة 3( أو ) إذا كان ذلك مفروضًا بموجب أمر قضائي؛2(أو ) إذا كان ذلك مفروضًا عملھ بموجب قانون أو نظام فیدرالي؛ 1(

ھمال، ) في حاالت تتضمن سوء المعاملة واالنتھاك، أو اإل4إلى تحقیقات لقوى إنفاذ القانون أو الغش واالحتیال أو سوء المعاملة واالنتھاك؛ أو (
 أو االستغالل، أو السالمة ألجل حمایتك أو حمایة اآلخرین.
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 بشأني ال أوافق علیھ؟ MRSھل یحق لي أن استأنف (أطعن) أي قرار تتخذه 
ات قد تم بشأن خدم MRSنعم. یحق لك أن تستأنف أي قرار بشأن برنامج إعادة التأھیل المخصص لك. لطلب استئاف بشأن أي قرار تتخذه 

یومًا لطلب عقد جلسة استماع رسمیة. یحق لك أن تطلب المساعدة من  30في غضون  MRSن تكتب إلى مدیر أمكنك یو رفضھا لك، تقدیمھا أ
ة استئناف القرارات المتخذة من خدمات إعادة التأھیل كیفّیأحد تختاره بنفسك لیساعدك في ھذه اإلجراءات. (ُیرجى أن تطلب نسخة من نشرة 

 ).How to Appeal Decisions Made by Michigan Rehabilitation Services - بمیشیغان

مع المرشد أو مدیر المقاطعة المسؤوالن عنك. وبمجرد أن تطلب جلسة استماع، یحق  ھتحاول أوًال على حل الخالف ببحث ومع ذلك، نشّجعك أن
على اكتشاف  MRSدرب حیادي لمساعدتك ومساعدة لك أیضًا أن تطلب وساطة من قبل وسیط محاید. ھذه عملیة طوعیة تستخدم شخص مت

 حلول ممكنة لخالفكما.

مساعدتك على فھم ألجل  .Michigan Protection and Advocacy, Incلى إدارتھ )، تتّوCAPالعمالء ( إعانةكما أن ھناك برنامج 
والخدمات والحقوق  حّقیةالمعلومات حول األ. لمزید من MRSحقوقك والمسؤولیات المترتبة علیك كمقدم طلب أو عمیل مستحق في 

(صوت/خط المبرقة  5923-288-800 على رقم الھاتف  CAPوالمسؤولیات والواجبات، یمكنك االتصال مجانًا بأحد المدافعین في برنامج 
 .)Client Assistance Program العمالء إعانة برنامج  رجى أن تطلب نسخة عن نشرة) (ُیTTY -الكاتبة 

 ؟MRSشیاء التي سأتحمل مسؤولیتھا لو أصبحت عمیًال في ما األ
 یعتمد نجاح برنامج إعادة التأھیل المخصص لك على قبولك للمسؤولیات التالیة:

ووضع برنامج إعادة التأھیل  لحصول على الخدماتل ھلیتكإلیھا لتحدید أ MRSإنك مسؤول عن تقدیم المعلومات التي قد تحتاج  •
 تقدیم الخدمات لك. MRSالخاص بك. إذا لم تقم بتقدیم المعلومات المطلوبة منك، فلن یكون بإمكان 

یعني أنھ ستتم دعوتك التخاذ خیارات  نشطًا ًاة التأھیل المخصص لك. وكونك شریكإنك مسؤول ألن تكون شریكًا نشطًا في برنامج إعاد •
 البرنامج المخصص لك. مدة وجودك في عن علم واستنارة طوال

عن  ھ/تبّلغھامسؤول عنك عن أي تغییر یطرأ على عنوانك أو رقم ھاتفك. وینبغي علیك أیضًا أن تبّلغالإنك مسؤول عن إبالغ المرشد  •
 ثیر على برنامج إعادة التأھیل المخصص لك.في ظروفك التي من شأنھا أن یكون لھا تأ أي تغییرات

مجتمعیة أخرى في برنامج إعادة التأھیل المخصص لك. علی سبیل المثال، إذا كنت  مخصصاتإنك مسؤول عن استخدام خدمات و •
برنامج إعادة )، فسیتوقع منك أن تستخدمھا تجاه التكالیف الطبیة الناجمة من Medicaidدیكید (الَم  مخصصاتمؤھًال للحصول على 
 التأھیل المخصص لك.

 المواعید المحجوزة لك مع المرشد المسؤول عنك واألشخاص اآلخرین الذین یلعبون دورًا في التزام حضور جمیععن إنك مسؤول  •
غي علیك أن تبّلغ الشخص في أقرب وقت ممكن بفین ،إذا لم تتمكن من حضور موعد محدد لك .برنامج إعادة التأھیل المخصص لك

 حجز موعد آخر محلھ.و
مرٍض. وھذا یتضمن مواظبة الحضور  المخصص لك على نحوإنك مسؤول عن إنجاز التدریب وكل نشاط آخر متعلق بإعادة التأھیل  •

 بانتظام.

Michigan Department of Labor and Economic Opportunity 
Michigan Rehabilitation Services 

PO Box 30010, Lansing, Michigan 48909 
(رقم االتصال المجاني، صوت) *800-605-6722

www.michigan.gov/mrs 

 .MRSبـ الخاص رقم االتصال المجاني ل ّحالمر عاملوإعطاء  711) االتصال بـ TTY*یمكن لمستخدمي المبرقة الكاتبة (
MRS  بموجب الباب األول% بأموال فیدرالیة 78.7 بنسبةممولة )USDOE-RSA Title I( ة% بأموال من الوالیة وأموال محلی21.3و. 

 Michigan Department of Labor and Economic Opportunity) :  ( لن تمیّز إدارة الخدمات  الصحیة واإلنسانیة  لوالیة میشیغان
( ضد أي شخص أو مجموعة بسبب العرق، أو الدیانة، أو العمر، أو المنشأ الوطني، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، أو الحالة الزوجیة، أو المعلومات 

الجینیة، أو الجنس، أو التوّجھ الجنسي، أو الھویة الجنسیة التي یتصورھا الشخص لنفسھ أو التعابیر الجنسیة التي یعطیھا الشخص عن نفسھ، أو المعتقدات 
السیاسیة، أو اإلعاقة والعجز. 

http://www.michigan.gov/mrs
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