فاميلي ماترز ()Family Matters

نشرة حقائق

إدارة التعليم في ميشيغان ،مكتب التعليم الخاص

المدارس غير العامة والمدارس المنزلية
ال يجري تشغيل المدارس غير العامة من قِبل المنطقة المدرسية العامة .قد تقوم المدارس غير العامة على أساس ديني أو خاص
أو قد تكون مدرسة منزلية .من الممكن أن يظل الطالب المؤهلون المتواجدون في مدرسة غير عامة يتلقون خدمات من الخدمات
المخصصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
التعليم الخاص في مدرسة عامة مقابل المدرسة غير العامة
عندما تسجل طفلك في منطقة مدرسية عامة:

يحق لطفلك ،إن كان مؤهالً ،أن يحصل على تعليم عام مجاني
مناسب ( )FAPEمن خالل برنامج تعليمي مخصص حسب
االحتياجات الفردية ( .)IEPقد يشتمل التعليم العام المجاني
المناسب ( )FAPEعلى ما يلي:

•برامج

•تعديالت تأقلمية

•خدمات

•تعليم متخصص

•أماكن إقامة

عند تسجيل طفلك في مدرسة غير عامة:

ال يحق لطفلك الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب ( )FAPEوليس له برنامج تعليم مخصص حسب االحتياجات الفردية ( )IEPفي
مدرسة غير عامة .قد يتم توفير بعض الخدمات (مثل عالج التخاطب أو العالج الطبيعي) من خالل خطة خدمات غير عامة لكن قد تكون
الخدمات المقدمة أقل مما قد يتلقاه طفلك في المدرسة العامة .يتم تحديد الخدمات من خالل عملية تنسيقية بين المنطقة التعليمية التي تتبعها
المدارس العامة والمدارس غير العامة ،بنا ًء على حصة الميزانية الفيدرالية المطلوبة وحسب احتياجات الطالب .يتم توفير الخدمات من قِبل
المنطقة التعليمية التي تتبعها المدارس العامة .أما المدارس غير العامة فغير ملزمة بقانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
عندما تقوم المنطقة التعليمية للمدارس العامة بإلحاق طفلك في مدرسة غير عامة:

قد تختار المنطقة التعليمية للمدارس العامة ـ من خالل فريق برنامج التعليمي المخصص حسب االحتياجات الفردية ( )IEPـ تقديم تعليم عام
مجاني مناسب ( )FAPEعن طريق إلحاق طفلك في مدرسة غير عامة .في هذه الحالة ،يجب أن يكون لدى طفلك برنامج تعليمي مخصص
حسب االحتياجات الفردية ( )IEPلكي يتلقى التعليم العام المجاني المناسب (.)FAPE
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 -888-320-8384
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(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.

متطلبات المنطقة التعليمية للمدارس العامة لطالب المدارس غير العامة
يجب على المنطقة التعليمية للمدارس العامة أن تنفق مبلغًا معينًا من ميزانية تعليم ذوي االحتياجات الخاصة على طالب المدارس غير العامة غير
المؤهلين .تعتمد نسبة هذه الميزانية على عدد الطالب المؤهلين في المدارس غير العامة .يجب أن تنفق المناطق التعليمية أموال الميزانية على
الخدمات المناسبة .وعمو ًما ال توجد أي شروط لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها الطالب.

تقييمات للطالب في المدارس غير العامة
حتى لو التحق طفلك بمدرسة غير عامة ،ستكون المنطقة التعليمية لهذه المدارس العامة هي المسؤولة عن تقييم طفلك لتلقي تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة .إذا طلبت تقيي ًما لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،فيجب أن تحصل المنطقة التعليمية للمدرسة العامة على موافقتك أوالً
لكي تبدأ عملية التقييم .إذا تقرر أن طفلك مؤهل وتم تسجيله في مدرسة عامة ،فسوف يتلقى التعليم العام المجاني المناسب ( )FAPEوالبرنامج
التعليمي المخصص حسب احتياجاته الفردية ( .)IEPإذا بقي طفلك في مدرسة غير عامة ،فقد يتلقى خدمات من خالل خطة خدمات من النوعية
المخصصة للمدارس غير العامة.

خطة الخدمات غير العامة
عندما يتم تسجيل طفل في مدرسة غير عامة بموافقة أولياء األمور ،فإن واجبات المنطقة التعليمية لهذه المدرسة العامة تختلف عن التزامات األطفال
المس َّجلين في المدارس العامة .في المدارس العامة ،يتلقى الطالب المؤهلون برامج وخدمات تعليمية خاصة حسب احتياجاتهم الفردية من خالل برنامج
التعليم المخصص ( .)IEPأما الطالب المؤهلون الذين يلتحقون بالمدارس غير العامة فيتلقون الخدمات من خالل خطة خدمات غير عامة.

معلومات عن المدرسة المنزلية
تقع مسؤولية التعليم المنزلي على عاتق ولي األمر أو الوصي القانوني ،وتشمل توفير الواجبات المنزلية واالختبارات والدرجات وبطاقة الدرجات
والشهادات الدراسية .أما إبالغ تقارير بذلك إلى إدارة التعليم في ميشيغان ( )MDEفأمر تطوعي .عند طلب خدمات تعليمية لذوي االحتياجات
الخاصة من المنطقة التعليمية للمدارس العامة ،يجب على أولياء األمور إكمال تقرير عضوية المدارس غير العامة .تضع مجالس المدارس المحلية
سياسة تحدد ما إذا كان بإمكان أطفال المدارس غير العامة الذين في منطقتهم المشاركة في برامجهم الرياضية أو االنضمام إلى نادي المنطقة.
للحصول على معلومات إضافية ،راجع المستند المعنون باسم ( Home Schooling in Michiganويعني :التعليم المنزلي في ميشيغان) على
الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم في ميشيغان (.)MDE

الموارد
•الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم في ميشيغان
صفحة إلكترونية عن المدارس غير العامة والمدارس المنزلية
•وثيقة إرشادية من وزارة التعليم األمريكية األحكام المتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
المسجَّلين من قبل أولياء امورهم في المدارس الخاصة
•وزارة التعليم األمريكية ،اللوائح النافذة في والية ميشيغان بشأن المدارس العاملة بنظام تعليم
ذوي االحتياجات الخاصة والمدارس العاملة بنظام التعليم المنزلي

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

سر في والية ميشيغان:
ائتالف دعم األ ُ َ
مدارس التعليم غير العام

