فاميلى ماترز Family Matters

نشرة حقائق

إدارة التعليم في ميشيغان ،مكتب التعليم الخاص

الدفاع عن حقوق طفلك
يُعرّ ف الدفاع عن الحقوق بأنه التحدث أو الكتابة أو التصرف نيابة عن شخص يفتقر إلى المعرفة أو الخبرة أو المهارات الالزمة
للدفاع عن نفسه .ويُعد اآلباء واألوصياء القانونيون المدافعين الرئيسيين عن حقوق أطفالهم .وعلى الرغم من أن ولي األمر قد
محام خاص أو مهنيين ،فإنه يظل الداعم الرئيسي لطفله.
يحصل على المساعدة من وكاالت أخرى أو المعلمين أو من
ٍ

أمور يمكنك القيام بها بصفتك المدافع عن حقوق طفلك
1

تعرف بقدر اإلمكان على التعليم الخاص وعلى حقوق طفلك.

2

احتفظ بملف منظم للمستندات .احتفظ بمالحظات ونسخ من كل شيء (مثل :برامج التعليم المخصصة ( ،)IEPsوتقارير التحصيل
الدراسي ،وبطاقات التقارير ،والمالحظات  /رسائل البريد اإللكتروني التي تصلك من المعلمين وفريق العمل بالمدرسة) .صنف المعلومات
ً
موجزا أو مسودة لالجتماعات التي تحضرها.
بحسب التاريخ أو الموضوع؛ كي تتمكن من العثور على المستندات بسهولة .اطلب

3

كن مستع ًدا لالجتماعات .خذ األوراق المهمة مثل األوراق المتعلقة بالبرامج التعليمية المُخصَّصة ( )IEPمعك .حدد أولوياتك وابدأ بها
في االجتماع.

4

كوّ ن عالقات وطيدة مع فريق برنامج التعليم المخصص وفريق العمل في المدرسة .كن مهذبًا وتحلى بالهدوء حتى في أصعب المواقف.
فكلما أصبحت عالقتك بهم أقوى وتمكنتم من االتفاق على حل للمشكالت ،زادت فرص طفلك في االستفادة وتحقيق النفع.

5

افترض األفضل .يريد معظم المعلمين األفضل لطفلك .فإذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم ،فال تتوقف عن التعلم منهم أو طلب
المساعدة.

6

استعن بموقع رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان ( )Michigan Alliance for Familiesالذي يوفر العديد من الندوات المجانية
على اإلنترنت ،وفرص التعلم ،وخدمات إرشاد الوالدين الخاصة لمساعدتك على تعزيز مهاراتك في مجال الدفاع عن حقوق طفلك.

نوفمبر (تشرين الثاني) 2021
 -888-320-8384
1
(خط االستعالمات لدي 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 تعد بديالً عن القوانين واللوائح الرسمية.

تعزيز دفاع اآلباء عن حقوق أطفالهم
يدافع اآلباء عادة عن حقوق أطفالهم .ولكنهم قد يحتاجون في بعض األحيان إلى مساعدة من متخصص في تقديم العون لآلباء عندما يكون لديهم
سؤال تعليمي أو مشكلة .ومن الممكن أن يساعدك استخدام بعض الموارد المفيدة في معرفة المزيد عن العملية التعليمية واكتساب معرفة عامة
والتحلي بمهارات الدفاع عن حقوق األطفال .إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ،فهناك موارد محلية يمكنك االستعانة بها.

رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان

خط معلومات مكتب التعليم الخاص

توفر رابطة دعم العائالت بوالية
ميشيغان خدمات إرشاد الوالدين في
منطقتك .تفضل بزيارة دليل موظفي
رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان
للعثور على مرشد في منطقتك
ومناقشة أسئلتك أو مخاوفك معه.

إذا كان لديك استفسار يتعلق بالتعليم
الخاص ،فيُرجى االتصال بخط
معلومات مكتب التعليم الخاص ،في
وزارة التعليم بوالية ميشيغان على
الرقم  1-888-320-8384أو إرسال
رسالة إلكترونية على العنوان
.mde-ose@michigan.gov

قد تتمكن من حل الحصول على
إجابات عن شواغلك بالمعلومات
واإلرشادات التي تحصل عليها منهم.
وإذا لم تتمكن من حلها ،فيمكنهم تقديم
معلومات عن الخيارات المتوفرة لك.

خدمات الوساطة في التعليم الخاص
()SEMS
يقدم مكتب خدمات الوساطة في التعليم
الخاص (Special Education
Mediation Services
) )(SEMSموارد مجانية لتعزيز
التعاون ،بما في ذلك خدمات
الوساطة ،وتسهيل االجتماعات،
والتدريب لمساعدة اآلباء على معرفة
طريقة حل المشكالت مع المدارس.

الموارد:

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان :دفاع اآلباء عن حقوق أطفالهم

•مركز معلومات وموارد اآلباء:
الدفاع عن حقوق طفلك

