
اللجان االستشارية ألولياء األمور
 Michigan Administrative( تُوِجب القواعد اإلدارية المعتمدة لدى والية ميشيغان بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
Rules for Special Education, MARSE( على كل إدارة من اإلدارات التعليمية المتوسطة )ISD( أن تُشكل لجنة 

استشارية ألولياء األمور )Parent Advisory Committee, PAC(. وتتألف هذه اللجنة )PAC( من أولياء أمور األطفال 
 )ISD( من ذوي االحتياجات الخاصة. ويوجد لدى كل إدارة من اإلدارات التعليمية الجزئية التابعة لإلدارة التعليمية المتوسطة

عضو واحد على األقل من أولياء األمور. وتُعنَى اللجنة االستشارية ألولياء األمور )PAC( بإسداء المشورة واإلفادة بشأن كيفية 
 )PACs( للخدمات والبرامج الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة؛ فهذه اللجان )ISD( أداء اإلدارة التعليمية المتوسطة

قادرة على إحداث أثر بَنَّاء في السياسات والبرامج الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.

)Family Matters( فاميلي ماترز
وزارة التعليم في ميشيغان، مكتب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

نوفمبر )تشرين الثاني( 2020

نشرة حقائق

 1-888-320-8384
)خط االستعالمات لدى مكتب 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة(
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المشاركة في مراجعة خطة اإلدارة التعليمية المتوسطة )ISD(؛ وهي الخطة التي تُوثِّق كيفية 	 
 )ISD( أداء الخدمات والبرامج الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ضمن هذه اإلدارة

وكذلك لدى كل إدارة من اإلدارات التعليمية الجزئية التي تتبعها.
النظر في الطلبات التي ترد من اإلدارات التعليمية الجزئية بشأن اإلعفاء المؤقت من أي 	 

قاعدة من القواعد اإلدارية المعتمدة لدى والية ميشيغان بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
)MARSE(، وإسداء المشورة بشأن تلك الطلبات. ويجوز لمكتب تعليم ذوي االحتياجات 

الخاصة )OSE( لدى وزارة التعليم في ميشيغان )MDE( أن يمنح أي إدارة تعليمية جزئية 
إعفاًء بعينه نظًرا لوجود ظروف خاصة، على أال يمتد هذا اإلعفاء إلى ما بعد انقضاء العام 

الدراسي الراهن.
متابعة التغييرات والموضوعات بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وإبداء الرأي بشأن 	 

المسائل التي تمس تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
العمل كمصدر للمعلومات لألَُسر األخرى.	 
استضافة المتحدثين ومشاركة الموارد األخرى من الوكاالت والبرامج على صعيد الوالية 	 

للمساعدة على توعية أولياء األمور وإطالعهم على مجريات األمور.
التعبير عن آراء أولياء األمور على الصعيد المحلي.	 

األعمال المنوطة بها اللجان االستشارية ألولياء األمور

شارك بنفسك
يستطيع أي أحد أن يحضر أي اجتماع لهذه 

اللجان. فما عليك إال أن تعرف موعد اجتماع 
اللجنة االستشارية ألولياء األمور )PAC( لديك، 
وأن تعرف مجريات األمور في اإلدارة التعليمية 
المتوسطة )ISD( لديك. بل إن باستطاعتك أن 

تنضم إلى اللجنة االستشارية ألولياء األمور 
)PAC( بصفتك عضًوا له حق التصويت، وأن 

تُعبِّر عن رأيك.
ولمعرفة المزيد من المعلومات، أو المشاركة، ما 

عليك أال أن تتواصل مع اإلدارة التعليمية متوسطة 
)ISD( لديك. ولتتعرف على اإلدارة التعليمية 

متوسطة )ISD( التي تتبعها، فتواصل مع اإلدارة 
 التعليمية الجزئية لديك لمعرفة ذلك أو اطلع على 

خريطة مواقع اإلدارات التعليمية الجزئية 
واإلدارات التعليمية المتوسطة في والية ميشيغان.

تُعنَى اللجان االستشارية ألولياء األمور )PACs( بإجراء عدد من األعمال التي يجوز أن تشمل ما يلي:

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلى تعزيز الفهم العام لنظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميشيغان وال تعد بديالً عن القوانين واللوائح الرسمية.
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ائتالف األَُسر في والية ميشيغان: اللجنة االستشارية ألولياء األمور

 	)MARSE( القواعد اإلدارية المعتمدة لدى والية ميشيغان بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

خريطة مواقع اإلدارات التعليمية الجزئية واإلدارات التعليمية المتوسطة في والية ميشيغان	 

مركز المعلومات والموارد ألولياء األمور )CPIR(: دليل المجالس االستشارية ألولياء األمور المعنية بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة	 

أعمال أخرى تؤديها اللجان االستشارية ألولياء األمور
يجوز للجان االستشارية ألولياء األمور أن تؤدي ما يلي طوًعا:

أن تضع قواعد مكتوبة بشأن هيكلها التنظيمي، ومن ذلك بيان مسؤوليها، ومواعيد االجتماعات، وإخطار بشأن مواعيد االجتماعات، وإجراءات 	 
التصويت، ومدة شغل المناصب، وغيرها من المسائل المرتبطة بذلك.

د أولويات فريق العمل.	  أن تضع بيان رسالتها الذي يُحّدِ

م سياساتها وإجراءاتها.	  أن تضع لوائحها الداخلية التي تُنّظِ

أن تضع جدول أعمال الجتماعاتها وأن تنشره ليتمكَّن المعنيون بهذه االجتماعات وغيرهم من المهتمين من حضورها.	 

أن تضع موازنة لنفسها وخطة لإلنفاق أيًضا.	 

أن يكون لها منهجها في التواصل مع أولياء األمور لدى اإلدارة التعليمية المتوسطة )ISD( )ومن ذلك، مثالً، عن طريق البريد اإللكتروني، 	 
ووسائل التواصل االجتماعي، وبرامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لدى اإلدارات التعليمية الجزئية، والمواقع اإللكترونية، وغيرها من 

المصادر(.

الدور الذي تؤديه اإلدارة التعليمية المتوسطة للجان االستشارية ألولياء األمور
تُوِجب القواعد اإلدارية المعتمدة لدى والية ميشيغان بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )MARSE( على كل إدارة من اإلدارات التعليمية 

المتوسطة )ISD( أن تُشكل لجنة استشارية ألولياء األمور )PAC( وأن تُعيِّن أعضاءها. وتتكفل اإلدارة التعليمية المتوسطة )ISD( بأن تتألف 
س  هذه اللجنة من أولياء أمور األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة على اختالفها. وتلتزم اإلدارة التعليمية المتوسطة )ISD(، كذلك، بأن تُكّرِ

موظفيها ومواردها لمساعدة اللجنة.

كذلك، يجوز لبعض اإلدارات التعليمية الجزئية أن تُشكل لجانًا استشارية ألولياء األمور لديها؛ على أنه ليس من الالزم تشكيل هذه اللجان، بل إن 
التشريعات والقواعد النافذة في الوالية ال تمنح هذه اللجان أي حقوق أو سلطات اختصاصية.

الموارد
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