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

نشرة حقائق

)IDEA( مبادرات المنح الممولة بموجب قانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
يمنح مكتب التعليم الخاص )OSE( التابع إلدارة التعليم بوالية ميشيغان )MDE( المنح الممولة بموجب تطبيق الجزء )ب( من قانون تعليم األفراد 

ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA( للمبادرات التي تدعم التعليم الخاص بوالية ميشيغان. تدعم مبادرات المنح الممولة )GFIs( مختلف الطالب من 
خالل تعزيز الممارسات القائمة على األدلة في المجاالت المحددة لالحتياجات. توفر مبادرات المنح الممولة بموجب قانون تعليم ذوي االحتياجات 

الخاصة )IDEA(، الخبرة الالزمة ألسر الطالب من ذوي اإلعاقات والمناطق التعليمية من خالل توفير التدريب، والتطوير المهني، والتوجيه، وإنشاء 
مواد للطالب والمدارس وتنفيذ برامج مجربة في المدارس.

أبريل 2022

 1-888-320-8384 
)خط معلومات مكتب التعليم الخاص(

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 ُتعدٌّ بديًل عن القوانين واللوائح الرسمية.

Alt+Shift
altshift.education

تحافظ Alt+Shift إلى جانب التركيز على المواد الرقمية التي يمكن الوصول إليها والتكنولوجيا المساعدة 
واالتصاالت المعززة والبديلة ودعم الرياضيات، مع التركيز أيًضا على التعاون والتأثير من خالل الشراكة 

مع المعلمين واألسر لتحسين النتائج التعليمية لجميع الطالب. توفر Alt+Shift فرًصا تعليمية احترافية 
ومساعدة فنية وتخطيًطا للتنفيذ بهدف دعم العملية التعليمية وتحقيق النجاح لكل طالب.

تعرف على Alt+Shift )فيديو( :: قناة Alt+Shift على اليوتيوب

Catamaran
training.catamaran.partners

يضم موقع المساعدة الفنية Catamaran مصادر مساعدات فنية للمناطق التعليمية المحلية والمناطق 
التعليمية التي تضم مدارس متوسطة، ويدعمها في تلبية تلك المتطلبات قانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
)IDEA( والقواعد اإلدارية للتعليم الخاص بوالية ميشيغان )MARSE( وأولويات الوالية. تستخدم مكاتب 
للتعليم الخاص )OSE( التابعة إلدارة التعليم بوالية ميشيغان )MDE( وGreat Start الموقع اإللكتروني 

Catamaran لتتبع المعلومات المتعلقة بقانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA( وكذلك القواعد 
اإلدارية للتعليم الخاص بوالية ميشيغان )MARSE(. يتولى مكتب التعليم الخاص إدارة الموقع اإللكتروني 

.Catamaran

 رابطة دعم العائالت
بوالية ميشيغان

michiganalliance 
forfamilies.org

information, support, and education
Michigan Alliance for Families

رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان هي منظمة على مستوى الوالية تقدم دعًما إقليميًا ألولياء أمور األطفال 
ذوي اإلعاقات الذين تتراوح أعمارهم ما بين عمر الوالدة وحتى 26 عاًما. تقدم رابطة دعم العائالت بوالية 

ميشيغان التوجيه الفردي للوالدين وفرص التعلم المحلية وفرص التعلم عبر اإلنترنت والمصادر متعلقة 
بالتعليم الخاص واإلعاقات لعائالت األطفال ذوي اإلعاقات.

تعرف على رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان )فيديو(
قناة رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان على اليوتيوب
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information, support, and education
Michigan Alliance for Families

الموارد

رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان 

إدارة التعليم في ميشيغان

صفحة ويب مبادرات المنح الممولة )GFIs( بموجب قانون تعليم ذوي االحتياجات 	 
)IDEA( الخاصة

المصادر اإللكترونية الخاصة بمبادرات المنح الممولة )GFIs( بموجب قانون تعليم 	 
)IDEA( ذوي االحتياجات الخاصة

إدارة التعليم بوالية ميشيغان )MDE(، مكتب التعليم الخاص	 

مركز الدعم التقني ألنظمة الدعم متعددة 
)MiMTSS( الطبقات بوالية ميشيغان

mimtsstac.org

خدمات الوساطة في تعليم ذوي 
)SEMS( االحتياجات الخاصة

mikids1st.org

مشروع توفير المصادر والتدريبات 
الخاصة بالتوحد على مستوى الوالية 

)START(
gvsu.edu/autismcenter

يعمل مركز الدعم التقني ألنظمة الدعم متعددة الطبقات بوالية ميشيغان )MiMTSS( بالنيابة عن إدارة 
التعليم بوالية ميشيغان )MDE( لتقديم المساعدة الفنية للمناطق التعليمية التي تضم مدارس متوسطة 

)ISDs( والمناطق التعليمية والمدارس الفردية في إطار النظام متعدد الطبقات لتقديم أشكال الدعم 
)MTSS(. يهدف النظام "متعدد الطبقات" إلى دعم العملية التعليمية والسلوك. يعني المستوى األول أن 

جميع الطالب من ذوي اإلعاقات ومن غير ذوي اإلعاقات يتلقون دعًما وممارسات موحدة. يعني المستوى 
الثاني أن بعض الطالب يتلقون مستوى أعلى من الدعم لتلبية احتياجاتهم. يتضمن المستوى الثالث عدًدا أقل 

من الطالب الذين يتلقون تدخالً مكثفًا وأكثر تخصًصا.

نظرة عامة على أنظمة الدعم متعددة الطبقات بوالية ميشيغان )MiMTSS( )فيديو( :: قناة أنظمة الدعم 
متعددة الطبقات بوالية ميشيغان )MiMTSS( على اليوتيوب

يقدم مكتب خدمات الوساطة في التعليم الخاص )SMES( ُميسرين ووسطاء لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
وهم مدربون وغير متحيزين بهدف تقديم المساعدة في اجتماعات الخطط الخدمية األَسريَّة الُمخصَّصة 

)IFSP(، واجتماعات فريق إعداد البرامج التعليمية الُمخصَّصة )IEP(، وجلسات الوساطة وطرح 
الحلول، وذلك بدون أي تكلفة على اآلباء أو المناطق التعليمية. يمكن لمكتب خدمات الوساطة في تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة )SEMS( المساعدة في حل الخالفات حتى يتمكن األطفال ذوو اإلعاقات من تلقي 
الخدمات الالزمة بسرعة أكبر لتحقيق التطور والنجاح في المدرسة. يقدم مكتب خدمات الوساطة في تعليم 
ذوي االحتياجات الخاصة )SEMS( ورش عمل مختلفة حول مواضيع تتعلق بالتعليم الخاص بما في ذلك 

حل النزاعات.

حول خدمات الوساطة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )SEMS( :: األسئلة الشائعة حول خدمات 
)SEMS( الوساطة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

يوفر مشروع START التدريب القائم على األدلة والمساعدة الفنية ودعم التدريب والمصادر للفرق 
المدرسية بوالية ميشيغان التي تدعم الطالب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد )ASD(. مشروع 

START هو جهد تعاوني على مستوى الوالية إلجراء تغييرات على مستوى األنظمة بهدف تحسين 
.)ASD( البرمجة التعليمية والجودة الحياتية للطالب المصابين باضطراب طيف التوحد

START األحداث والدورات التدريبية في :: START مشروع
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