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 عزيزي الوالد أو ولي األمر، 

تعليم ذوي االحتياجات ها. أود أن أؤكد على بذل مكتب  يحصل عليأو    ذوي االحتياجات الخاصةسيبدأ طفلك في تلقي خدمات تعليم  
لمساعدة طفلك في   من  شبكةمع  ،  MDE ميشيغان واليةبالتعليم    دارةالتابع إل  OSE  ةالخاص  المحليين، جهًدا حثيثًا  المعلمين 

 الحصول على أفضل مستوى تعليمي ممكن.

  صفحة Family Matters  ميشيغان، تسعدني مشاركةوالية ب التعليم  دارة التابع إل تعليم ذوي االحتياجات الخاصةوبصفتي رئيس مكتب 
المكونة   Family Matters فاميلي ماترز   حقائق  نشراتالحقائق المتاحة لدعم األسر. تقدم لك  نشرات التي تضم سلسلة من عبر الويب

اإلجرائية، وتتضمن روابط إلى موارد   اوضماناته اوممارساته تعليم ذوي االحتياجات الخاصة من صفحتين، نظرة عامة موجزة على قوانين 
،  ذوي االحتياجات الخاصة تعليم  مساعدتك على فهم نظامهو الحقائق نشرات  الهدف منف.  تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أكثر تعمقًا لنظام 

 . جديدة  حقائقنشرات  بصورة مستمرة، يتم إضافة و

رابط  على Family Matters رجى زيارة صفحة ي، Family Mattersإذا كنت مهتما بتلقي تحديثات 
www.michigan.gov/specialeducation-familymatters  قي إشعارات عند توفر معلومات  وتللتسجيل االشتراك

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  معلومات عن موضوعات رابطة دعم العائالت بوالية ميشغان وفر  تجديدة. باإلضافة إلى ذلك، 
الجديدة    Family Mattersحقائق نشرات ، بما في ذلك www.michiganallianceforfamilies.orgعلى موقع 

 ات. يثوالتحد

لطفلك.   تعليم ذوي االحتياجات الخاصةتقدم المنطقة التابعة لها مدرستك المتوسطة أوالمحلية أو كلتيهما الدعم الرئيسي لخدمات 
وتدعم طفلك بشكل أكبر في فهم آلية   Family Matters حقائق نشراتهدفنا في أن تدعمك المعلومات التي تتم مشاركتها في و

 ومتطلباته.تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  

 بشأن المعلومات التي تمت مشاركتها علىتعليم ذوي االحتياجات الخاصة  إذا كنت ترغب في التحدث مع أحد موظفي مكتب
الرقم    على، فيرجى التواصل معنا أخرى تخص تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو اهتماماتFamily Matters  صفحة

 . 888-320-8384المجاني لدينا 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام؛

 
 مدير الخدمات التعليمية  (،Teri L. Rinkتيري ل. رينك )

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة مكتب 

STATE BOARD OF EDUCATION 
 

CASANDRA E. ULBRICH – PRESIDENT • PAMELA PUGH – VICE PRESIDENT  
TIFFANY D. TILLEY – SECRETARY • TOM MCMILLIN – TREASURER 

JUDITH PRITCHETT – NASBE DELEGATE 
ELLEN COGEN LIPTON • NIKKI SNYDER 

608 WEST ALLEGAN STREET • P.O. BOX 30008 • LANSING, MICHIGAN 48909 
www.michigan.gov/mde • 833-633-5788  

https://www.michigan.gov/mde/services/special-education/parent-resources/family-matters
https://www.michigan.gov/mde/services/special-education/parent-resources/family-matters
https://www.michigan.gov/mde/services/special-education/parent-resources/family-matters
https://www.michigan.gov/mde/Services/special-education/parent-resources/family-matters
https://www.michiganallianceforfamilies.org/



