
Family Matters فاميلي ماترز
إدارة التعليم بوالية ميشيغان، مكتب التعليم الخاص

نشرة حقائق

شكاوى الوالية وشكاوى اإلجراءات القانونية الواجبة
هناك طرق مختلفة لإلجابة على التساؤالت أو المخاوف المتعلقة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة. قد تكون مراجعة االعتبارات الخاصة 

حل مشكالت التعليم الخاص مفيدة في تحديد كيفية البدء في الحل وإمكانية توفير استعراًضا عاًما بشأن الطرق المتبعة في حل تلك 
المشكالت. قد يساعد التواصل الجيد في تجنب النزاعات أو حلها، ولكن تتوافر أيًضا الخيارات األكثر رسمية مثل تقديم شكاوى الوالية 

وشكاوى اإلجراءات القانونية الواجبة.

شكاوى الوالية
شكوى الوالية هي خيار رسمي لحل النزاع يمكن ألي شخص تقديمها نيابة عن األطفال والطالب والشباب من ذوي اإلعاقة والتي تتراوح أعمارهم من 
عمر الوالدة وحتى 26 عاًما. يجب تقديم شكاوى الوالية إلى مكتب التعليم الخاص التابع لوزارة التعليم بوالية ميشيغان. تزعم شكوى الوالية أن إحدى 

IDEA أو القواعد  المناطق أو منطقة مدرسة المتوسطة أو الوالية قد انتهكت واحًدا أو أكثر من اللوائح بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة الفيدرالي
MARSE. يجري مكتب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة تحقيقًا، وتصدر إدارة التعليم في والية ميشيغان قراًرا  اإلدارية للتعليم الخاص في والية ميشيغان
في غضون 60 يوًما تقويميًا بعد تقديم الشكوى. ال يوجد استئناف أو إعادة نظر في القرار النهائي. إذا تبين من التحقيق عدم االمتثال، فسوف يحدد مكتب 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة اإلجراء التصحيحي حسب الضرورة. يجب تصحيح حالة عدم االمتثال التي تم تحديدها في أسرع وقت ممكن على أال تزيد 
بأي حال عن عام واحد.
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1-888-320-8384
)خط االستعالمات لدى مكتب تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة(

michigan.gov/ 
specialeducation-familymatters

mde-ose@ 
michigan.gov

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلى تعزيز الفهم العام لنظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميشيغان وال ُتعّد بديالً عن القوانين واللوائح الرسمية.

اإلجراءات القانونية الواجبة
يمكن تقديم شكوى قانونية من قبل أحد الوالدين أو إحدى المناطق التعليمية أو المنطقة التعليمية المتوسطة أو الوالية. تقتصر شكاوى اإلجراءات القانونية 
الواجبة على قضايا تحديد الهوية أو قضايا التقييم أو قضايا اإللحاق أو قضايا توفير التعليم العام المناسب المجاني FAPE، ويتم تقديمها إلى مكتب تعليم 

ذوي االحتياجات الخاصة التابع إلدارة التعليم بوالية ميشيغان.

شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة هي عبارة عن طلب لعقد جلسة استماع قانونية. قبل جلسة االستماع، يجب على المنطقة التعليمية تحديد موعد اجتماع 
تسوية لألطراف بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق دون الحاجة إلى جلسة استماع. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، فإنهما يوقعان اتفاقية ملزمة قانونًا.

عندما يدخل الطرفان إلى جلسة استماع، يقوم القاضي القانون اإلداري ALJ بمراجعة األدلة واالستماع إلى شهادة الشهود واالستماع إلى الحجج من كال 
الطرفين حول الشكوى الُمقدمة ثم يقدم قراًرا وأمًرا نهائيًا مكتوبًا. تعتبر القرارات التي يتخذها قاضي القانون اإلداري ملزمة قانونًا ولكن يمكن استئنافها 

في المحكمة.

بمجرد البت في مشكلة ضمن شكوى اإلجراءات القانونية الواجبة، ال يمكن التحقيق في المشكلة مرة أخرى من خالل شكاوى الوالية إذا كانت تتضمن 
نفس األطراف.

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM2/Process_FactSheet_Arabic.pdf?rev=107631450b2e4e8cacb72eb94727e61c
https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/CommunicatingForStudents_FactSheet_Arabic.pdf?rev=2eb432e2a75b4176a1b1155a9bda211d
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information, support, and education
Michigan Alliance for Families

المصادر

رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان: النزاعات

إدارة التعليم في والية ميشيغان:	 
خيارات حل نزاعات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 	
شكاوى اإلجراءات القانونية الواجبة والمخطط االنسيابي لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 	
شكاوى اإلجراءات القانونية الواجبة واإلجراءات الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 	
شكاوى اإلجراءات القانونية الواجبة  للتعليم الخاص الُمقدمة من المنطقة التعليمية 	
شكاوى الوالية الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة اإلجراءات واالستمارات  	

النموذجية
خدمات الوساطة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة	 
تسهيل االتصال والوساطة وشكاوى الدولة واإلجراءات القانونية الواجبة وما إلى ذلك 	

شكاوى الوالية وشكاوى اإلجراءات القانونية الواجبة
يتضمن الملحق "ب" خيارات حل نزاعات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة مجموعة من األسئلة ذات اإلجابات المختلفة لشكاوى الوالية وشكاوى اإلجراءات القانونية 

الواجبة. يوجد أدناه مجموعة مختارة من األسئلة.

شكاوى اإلجراءات القانونية الواجبةشكاوى الواليةاألسئلة
ما هو الفرق بين شكاوى 

الوالية وشكاوى اإلجراءات 
القانونية الواجبة؟

تتضمن عملية شكاوى الوالية مراجعة موضوعية من قبل مكتب 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، بدعم من ممثل دائرة خدمات 

المعلومات، عند االقتضاء، لمجموعة من الحقائق المتعلقة 
بقضايا االنتهاكات المزعومة.

جلسة االستماع القانونية هي جلسة استماع إدارية رسمية مع 
قاضي القانون اإلداري المحايد الذي ال يعمل في مكتب تعليم 

ذوي االحتياجات الخاصة أو أي منطقة تعليمية أو برنامج 
تعليمي.

كيف يتم التعامل مع 
الشكوى بعد تقديمها؟

سيجري مكتب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة تحقيقًا، بما 
في ذلك مراجعة المستندات والعمل مع ممثل دائرة خدمات 
المعلومات لالتصال بالوالد والمنطقة التعليمية واألشخاص 

اآلخرين ذوي الصلة لجدولة المقابالت االستقصائية. قد يشمل 
التحقيق أيًضا استخدام االستبيانات المستهدفة وزيارة ميدانية 

للمنطقة التعليمية، إذا لزم األمر، إلجراء عملية شاملة لتقصي 
الحقائق.

ينظر قاضي القانون اإلداري في القضية. يجوز للطرفين 
الدخول واالعتراض على األدلة المكتوبة وطلب محضر 

اإلجراءات.

سمعت أنه إذا تقدمت 
بشكوى سيبقى طفلي في 

مكانه الحالي.

ال "يبقى" الطالب في موضعهم الحالي تلقائيًا أثناء التحقيق في 
شكوى الوالية. قد يأمر مكتب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

"بالبقاء" عند الضرورة.

عندما يتضمن االدعاء اإللحاق أو التأديب، يجب على الطالب 
"البقاء" في الموضع الحالي منتظًرا لنتائج جلسة االستماع ما لم 

يتفق الطرفان على خالف ذلك.

ماذا لو لم أوافق على 
القرار النهائي؟

يجوز ألي من الطرفين استئناف القرار النهائي أمام محكمة ال يوجد استئناف أو إعادة نظر في القرار النهائي.
الوالية أو المحكمة الفيدرالية.

https://www.michiganallianceforfamilies.org/disputes/
https://www.michigan.gov/documents/mde/DisputeResolutionOptions_727399_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/DueProcessComplaints_745824_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/DueProcess_Complaint_Procedures_340126_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/DueProcessComplaintFiledbyDistrict_745825_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/StateComplaints_ProceduresModelForms_727396_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/StateComplaints_ProceduresModelForms_727396_7.pdf
https://www.mikids1st.org/resolution-services/additional-options/
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/DRO/DisputeResolutionOptions.pdf?rev=3d1de3dca594417a944142c039583147



