ﻓﺎﻣﻴلي ﻣﺎﺗﺮز ()Family Matters

نشرة ﺣﻘﺎﺋﻖ

إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ في ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص

صص ()Personal Curriculum
المنهج ال ُمخ َّ

صص ( )Personal Curriculum, PCعبارة عن أداة لتعديل صرامة مناهج االستحقاق في والية ميشيغان
المنهج ال ُمخ َّ
( )Michigan Merit Curriculum, MMCعن طريق إضفاء طابع شخصي على متطلبات التخرج المتبعة في
صصة
الوالية .ويستحق الحصول على هذا المنهج طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر ممن لديهم خطط تعليمية ُمخ َّ
ضع خطط التطوير التعليمي (Education Development
( .)Individualized Education Plan, IEPوتُو َ
ُجرى تحديث هذا "المستند الدائم" مع انتقال الطالب إلى المرحلة
 )Plans, EDPsللطالب وهو في الصف السابع؛ على أن ي َ
صص ( )PCللطالب مع خطة التطوير التعليمي ( .)EDPكما
الثانوية .ويجب أن تتوافق األهداف المحددة في المنهج ال ُمخ َّ
صصة ( )IEPللطالب،
صص ( )PCوخطة التطوير التعليمي ( )EDPمع الخطة التعليمية ال ُمخ َّ
يجب أن يتوافق المنهج ال ُمخ َّ
ُجرى تضمينهما فيها.
على أال ي َ
ئما؟
متى يكون المنهج ال ُمخ َّ
صص مال ً
صص في سبيل:
يُم ِكن االستعانة بالمنهج ال ُمخ َّ
•تجاوز المتطلبات الدراسية في المجاالت األساسية.
•تعديل متطلبات مادة رياضيات الجبر (.)2
•تعديل متطلبات التخرج المتبعة في الوالية
فيما يتعلق بالطلبة من ذوي الخطط التعليمية
صصة (.)IEP
ال ُمخ َّ
•تعديل متطلبات الرصيد األكاديمي الالزم النتقال
الطالب إلى صف أعلى.

ال يتطلب الحصول على الرصيد األكاديمي ،في األوساط التعليمية غير االعتيادية التالي
ائما في حدود معايير
ذكرها ،وجود منهج ُمخ َّ
صص ما دام استيفاء شرط الكفاءة ق ً
المحتوى المعتمد لدى الوالية:
•دورات التعليم المهني والفني ،أو العلوم اإلنسانية ،أو التعليم الصناعي ،أو الفنون
التطبيقية.
•الدورات السريعة عن طريق برامج التسجيل المزدوج ،أو المستوى الرفيع ،أو برامج
البكالوريا الدولية.
•الدورات اإللكترونية (عبر اإلنترنت).
•برامج التعليم البديل أو استرداد الرصيد األكاديمي.

صصة
الطلبات بشأن المناهج ال ُمخ َّ

صصة ( )PCووضعها عند الطلب ،وإن لم تكن ُملزَ مةً باعتمادها .على أن يتضمن
يجب على اإلدارات التعليمية إتاحة المعلومات بشأن المناهج ال ُمخ َّ
صصة ( ،)IEPأكبر قدر ُمم ِكن من محتوى مناهج االستحقاق في والية
صص ،وخطة التطوير التعليمي ( ،)EDPوالخطة التعليمية ال ُمخ َّ
المنهج ال ُمخ َّ
صصة
ميشيغان ( ،)MMCمع إتاحة المعلومات المكتوبة بوضوح بشأن األهداف القابلة للقياس وأعمال التقييم .أما الطلبة من ذوي الخطط التعليمية ال ُمخ َّ
صصة
صصة ( )PCلهم مع الحاجات المتعلقة باحتياجاتهم البدنية الخاصة الواردة في خططهم التعليمية ال ُمخ َّ
( ،)IEPفيجب أن تتوافق المناهج ال ُمخ َّ
( )IEPوخطط التطوير التعليمي ( )EDPالموضوعة لهم .وعلى أولياء األمور (أو الطلبة ممن يبلغون من العمر  18عا ًما فما أكبر) التعاون مع قسم
صصة أو طلب وضعها.
اإلرشاد في اإلدارة التعليمية ،التي يتبعونها ،في سبيل االطالع على المزيد من المعلومات بشأن المناهج ال ُمخ َّ
نوفمبر (تشرين الثاني) 2021
 -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.

صصة
إجراءات وضع المناهج ال ُمخ َّ
لالطالع على المزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم بوالية ميشيغان.

ُراجع االختصاصي
بعد تلقي طلب وضع المنهج ال ُمخ َّ
صص ( ،)PCي ِ
النفسي أو ممثل المدرسة خطة التطوير التعليمي ( )EDPوغيرها من
المعلومات ال ُم ِه َّمة ذات الصلة بالطالب المعني ليُح ّدِد مدى أهليته لوضع
ذلك المنهج.

1

صص
يطلب ولي األمر ،أو الطالب ،أو المدرسة ،وضع منهج ُمخ َّ
( )PCبما يتفق مع متطلبات المدرسة (ال توجد نماذج محددة في
الوالية لهذا الطلب).

2

3

صص (ُ )PCكالً من الطالب ،وولي
يجب أن يضم فريق المنهج ال ُمخ َّ
أمره ،ومدرس المادة ،واالختصاصي االجتماعي أو من ينوب عنه.
ويجب أن يضم الفريق ،أيضًا ،االختصاصي النفسي لدى المدرسة،
صصة (.)IEP
إذا كان الطالب من ذوي الخطط التعليمية ال ُمخ َّ

4

صص ( ،)PCبعد أن يكتبه الفريق ال ُمكلَّف
يجب أن يحظى المنهج ال ُمخ َّ
بوضعه ،بالموافقة واالعتماد من ولي أمر الطالب أو الوصي عليه
ومراقب التعليم أو من ينوب عنه.

5

صص ( )PCقيد التنفيذ ،على أن تعكس الدورات
ضع المنهج ال ُمخ َّ
يُو َ
ُ
جرى في المنهج.
ت
التي
التغييرات
تلك
فيها
الطالب
وواجبات
الدراسية
َ

6

تمنح هيئة اإلدارة التعليمية المحلية أو المدارس العامة التي تمولها الوالية
صص ( )PCتفيد
شهادة ً للطالب عند استيفائه جميع متطلبات المنهج ال ُمخ َّ
بتخرجه في هذا المنهج.

الموارد
صصة ( )IEPفي بؤرة االهتمام عبارة
صصة :الطلبة من ذوي الخطط التعليمية ال ُمخ َّ
المنشور الذي يحمل عنوان دليل أولياء األمور إلى المناهج ال ُمخ َّ
صصة.
عن وثيقة لألسئلة المتكررة ،وتُق ّدِمها وزارة التعليم بوالية ميشيغان .وهو مورد جيد فيه المزيد من المعلومات بشأن المناهج ال ُمخ َّ
وزارة التعليم بوالية ميشيغان
صص :دليل المعلمين وأولياء األمور
•المنهج ال ُمخ َّ
صصة
•الصفحة اإللكترونية الخاصة بالمناهج ال ُمخ َّ

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

•نظرة عامة على مناهج االستحقاق في والية ميشيغان ()MMC
مناهج االستحقاق في والية ميشيغان

www.michiganallianceforfamilies.org

صص
•(قانون المدارس ال ُمنقَّح) المنهج ال ُمخ َّ

