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 المفروضةإجراءات الشكوى حول اإلجراءات ) ®أون التدخل المبكر (إیرلي
 

 االختصارات والحروف األولى والرموز المستخدمة
 

ALJ  اإلداریة المحكمةقاضي [Administrative Law Judge] 

ECD&FE  میشیغان التعلیم فيالتربیة ومدیریة مكتب غریت ستارت/ التنمیة المبكرة لألطفال والتعلیم األسروي ضمن 

[Office of Great Start/Early Childhood Development and Family 

Education] 

ESA والتربویة وكالة الخدمات التعلیمیة [Educational Service Agency]  

FAPE  المجاني  التعلیم المالئم العام[Free Appropriate Public Education] 

FERPA  قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة [Family Educational Rights to Privacy 

Act] 

IDEA   األفراد ذوي االحتیاجات الخاصةقانون تعلیم [Individuals with Disabilities Education 

Act] 

IFSP  الفردیةخطة خدمات األسرة[Individualized Family Service Plan]  

ISD   ة المتوسطمقاطعة المدارس [Intermediate School District]؛   ً  وكالة الخدمات قد تسمى أیضا

 التعلیمیةللخدمات إقلیمیة وكالة أو  [Education Services Agency (ESA)] التعلیمیة

 [Regional Educational Services Agency (RESA)]إقلیمیة للخدمات   ، أو مقاطعة 

 ] [Regional Educational Service District (RESD) التعلیمیة

LA الوكالة الرئیسیة [Lead Agency] 

LEA الوكالة الرئیسیة المحلیة [Local Lead Agency] 

MAHS وتشتمل میشیغان، الوكالة الخاصة بالوالیة والتي تجري جلسات االستماع اإلداري  نظام االستماع اإلداري في 

 Michigan Administrative] تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة في مدیریة التعلیم في میشیغان على

Hearing System] 
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MARSE  اإلداریة في میشیغان لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة القوانین[Michigan Administrative 

Rules for Special Education] 

MDE مدیریة التعلیم في میشیغان[Michigan Department of Education (MDE)]  

OSE  مكتب تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة ضمن[Office of Special Education] 

OSEP  ضمن وزارة التعلیم األمریكیة مكتب برامج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة[Office of Special 

Education Programs within the U.S. Department of Education] 

R حكم[Rule]  

RESA التعلیمیة  للخدمات إقلیمیة منطقة[Regional Educational Service Area]  

RESD مقاطعة إقلیمیة للخدمات التعلیمیة[Regional Educational Service District]  

SEA  إن وكالة تعلیمیة للوالیة؛ MDE  ھي SEAووكالة رئیسیة لمیشیغان [State Educational 

Agency] 

SOD  بیان التسلیم [Statement of Delivery] 

 [Section] قسم  §
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 المفروضةإجراءات الشكوى حول اإلجراءات 
 

 التسلیم  .1
 و بالبرید أو بالفاكس.لم شكوى اإلجراءات بالید أتس .أ

 الشكوى لـ :یجب أن یتم تسلیم  .ب
I. والطرف األخر (األطراف األخرى ،( 
II.  مكتب التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة فيMDE [Office of Special Education (OSE)] 

 إلى: المفروضة) وكالة عامة، فیجب أن تسلم شكوى اإلجراءات األخرىطراف إذا كان الطرف اآلخر (األ .ت
I. أو المراقب ، 
II. أومدیر التعلیم الخاص بذوي االحتیاجات الخاصة ، 
III.  العامة (مثل مشرف الطفولة المبكرةإداري في الوكالة.( 

 
 بیان التسلیم .2

 Statement of] تسلیمبیان  على الطرف/األطراف األخرى و OSEالـ  الشكوى المسلمة إلى تشتملیجب أن 
Delivery (SOD)]  كما یليوقائع التسلیم للطرف اآلخر، یصف: 

 وتاریخ اإلرسال.بالبرید: الشخص الذي توجھ إلیھ الشكوى في حال اإلرسال  .أ
 في حال الفاكس: الشخص الذي توجھ إلیھ الشكوى وتاریخ ووقت اإلرسال. .ب
 الشخص الذي استلمھ.في حال التسلیم الشخصي: التاریخ  والمكان الذي سلم فیھ و .ت

 
 OSEاستالم شكوى اإلجراءات من قبل  .3

اء أیام نھایة األسبوع، واألعطال لمة في الیوم الذي استلمت فیھ باستثنتمس المفروضة القانونیة تعتبر شكوى اإلجراءات .أ
  OSEالیة وأعطال مكتب الرسمیة والفدر

مستلمة في الیوم التالي الذي یفتح فیھ مكتب الشكوى تعتبر  ،مساءً   5:00إذا وصلت آخر صفحة من الشكوى بعد الـ  .ب
OSE  

 المفروضةاالستالم االستداللي لشكوى اإلجراءات  .4
 استالم الشكوى من قبل الوكالة العامة كما یلي: MDE ستنظررفع الشكوى یوم  تحدیدل
  SOD ن تاریخ اإلرسال الذي یذكرهبعد ثالثة أیام م :في حال البرید .أ

   في حال الفاكس: .ب
I.  فيفي الیوم المذكور SOD الجمعة -مساًء أیام اإلثنین  5:00قبل الـ أرسل بالفاكس  إذا. 
II.  الجمعة. –مساًء أیام اإلثنین  5:00 في یوم العمل التالي إذا أرسل بالفاكس بعد الـ 
III.  المقاطعة.في یوم العمل التالي إذا أرسل في یوم عطلة 

 : في حال التسلیم بالید .ت
I.  في الیوم المذكور فيSOD  الجمعة. -أیام اإلثنینمساًء  5:00إذا سلم قبل الـ 
II.  الجمعة أو في یوم عطلة المقاطعة. –مساًء أیام اإلثنین  5:00 إذا أرسل بعد بعد الـ في یوم العمل التالي 

 
 توثیق تاریخ االستالم .5

 الصفحة األولى للشكوى.والطرف/األطراف األخرى تاریخ استالم الشكوى على   OSEیسجل 
 

 استالم الشكوى ب إعالم .6
 شكوى حول اإلجراءاتباستالم  OSE ]موضوع الشكوى[الطرف أو األطراف "المدعى علیھ" یجب أن یعلم  .أ

 . المفروضة
 . العملالعامة فیھ الوكالة  تستأنفعن الیوم التالي أو الیوم الذي فوراً، وأالیتأخریجب أن یتم اإلعالم  .ب

 
  المفروضةیوم اإلیداع وكفایة شكوى اإلجراءات  .7

للقضیة القرار النھائي حول المعین  [Administrative Law Judge (ALJ)]اإلداریة  المحكمةقاضي  یعطي .أ
 استالم أو إیداع الشكوى.تاریخ 

 .الصحیح للشكوى لإلیداعفي الیوم التالي  المفروضةیبدأ الجدول الزمني لشكوى اإلجراءات  .ب
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 المفروضة اإلجراءات حول شكوى والطرف اآلخر OSEتعتبرالشكوى مودعة بشكل صحیح في الیوم التالي الستالم   .ت
 Individuals with Disabilities] قانون تعلیم األفراد ذوي االحتیاجات الخاصةتحقق كل شروط 

Education Act (IDEA)]   300.508§ في المذكورة 
 . للقضیة المعین ALJئیة حول كفایة الشكوى یقررھا القرارات النھا .ث

 
  Michigan]في میشیغان اإلحالة إلى نظام االستماع اإلداري الحد األدنى من المعلومات المطلوبة و .8

Administrative Hearing System (MAHS)]  
 

 الشكوى تحقق مایلي بالحد األدنى:إذا كانت  MAHSحاالً إلى بإیداع الشكوى ویوجھھا  OSEیقوم 
 تحدد اسم الطفل؛ .أ

 ؛تحدد الطرف/ األطراف موضوع الشكوى .ب
 موقعة من قبل المدعي؛ .ت
 . SODتتضمن  .ث

 
 التنفیذ ودلیل االمتثال — ALJقرار  .9

وتقدم دلیالً على االمتثال لھذه الشروط إلى  ALJكما یأمر  شروط القرار والتعلیمات  النھائیةیجب إن تنفذ الوكالة العامة 
OSE  

و مكتب غریت ستارت/ التنمیة المبكرة لألطفال والتعلیم األسروي ضمن  OSEسیقوم كل من عند إصدار القرار النھائي  .أ
 Office of Great Start/ Early Childhood] مدیریة التربیة والتعلیم في میشیغان

Development and Family Education (ECD&FE)] :بما یلي 
I. ومضمون دلیل االمتثال الذي یجب تقدیمھ للوكالة العامة ذجنموامة یحدد فیھ تقدیم توجیھ إلى الوكالة الع. 
II.  الذي یطلبھ ومضمون الدلیل  نموذج یكونیجب أنOSE النھائي متطلبات القرار  منسجم مع 
III.  تقدیم نسخة من التوجیھ إلى المدعي 

   OSEبحسب توجیھ   ALJأمر  یجب أن تقدم الوكالة العامة دلیل االمتثال المطلوب خالل الجدول الزمني الذي یحدده .ب
 

  المفروضةإغالق شكوى اإلجراءات  .10
 ALJ والذي یحقق الشروط التي حددھا أمرقضیة الشكوى عندما یتم استالم الدلیل النھائي لالمتثال  MDEستغلق  .أ

 Intermediate School District]مقاطعة المدارس المتوسطة بإعالم كافة األطراف و MDEستقوم  .ب
(ISD)] باستالم دلیل االمتثال وإغالق القضیة. 

 
 الحلاستمارة ملخص جلسة  .11

 .الوكالة العامة باستمارة لملخص جلسة الحل OSEعند إیداع شكوى، سیزود 
من  ترفع المفروضةشكوى حول اإلجراءات  كل حلتقدیم استمارة لملخص جلسة و بملءسیقوم ممثل عن الوكالة العامة  .أ

  قبل أو ضد الوكالة/الوكاالت العامة
 عن طریق: OSEلـ  یجب أن تقدم استمارة ملخص جلسة الحل .ب

I. البرید، 
II. ورقم جلسة االستماع الخاصة بتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة  الفاكس [مع تحدید القضیة حسب المقاطعة

[Special Education Hearing (SEH)]  ،[أوفقط 
III.  مع تحدید القضیة حسب المقاطعة ورقم االلكتروني (البریدSEH فقط.( 

 كما یلي: جلسة الحلستقوم المقاطعة بتقدیم استمارة ملخص  .ت
I. ) یوماً من اختتام جلسة الحل، أو۱٤خالل أربعة عشر ( 
II. مباشرة بعد التوصل لحل الشكوى عن طریق التوسط أو غیره، أو 
III. ) یخص اإلجراءات  اذا كان الموضوعیوماً  ۳۰المحددة (مدة الحل  انقضاء) یوماً من ۱٤خالل أربعة عشر

 یوماً لموضوع مستعجل حول اإلجراءات العامة). ۱٥و العامة، 
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 ملحق أ: قاموس المصطلحات

 
 تعلیم الوالیة ل أحكامالفدرالیة أو حكام األقوانین والإمكانیة قیام وكالة عامة بخرق بیان یصف   :اإلدعاء

 الحاجات الخاصة. ذوي
 

 الخاصة. اإلجراءات الواجبة في تعلیم ذوي االحتیاجاتترفع شكوى حول الشخص أو المنظمة  التي  المدعي
 

 الوكالة العامة) أو  األبالطرف (بعد استماعٍ كامل. یتضمن التقریر  ALJالتقریر الصادر عن  القرار/ األمر
 الطالب). (ممثالً  األبكان القرار لصالح  یجیب أن یقوم بھ الطرف العام إذا ومالذي ALJالذي یتفق معھ 

 
 والوثائق. واألشیاء، والصور، البیانات الشفھیة، الدلیل:

 
–[State Educational Agency(SEA)]  للوالیةالوكالة التعلیمیة نفسھا  ھي في میشیغان الوكالة الرئیسیة:

MDE   
 

 الوصول إلى حل للخالف وتسھیل  األطرافطوعیة یقوم فیھا وسیط ثالث محاید بمساعدة  عملیة التوسط:
 مقبول للطرفین.

 
 المدارسأو أكادیمیة ھي المقاطعة التي تدیر البرنامج أو الخدمات بالنیابة عن مقاطعة السكن  مدیرة:المقاطعة ال

 .[Public School Academy (PSA)]العامة 
 

 Michigan Administrative] راجع القوانین اإلداریة في میشیغان لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة :األب
Rules for Special Education (MARSE)]  

 فإن تعریف  MARSE حسبب". األب" لـ  مفصل على للحصول R 340.1701b(e) القاعدة
 " یشمل: األب"
  األب الحاضن (إال إذا كان ممنوعاً من ممارسة دور البیولوجي أو المتبني؛  األب •

 ).األب
  أو قریب آخر یعیش معھ الطفل) الذي أحد األجداد، أو زوج األم، الراعي (ویتضمن  •

كان الطفل  في حالة  الوالیة  ( ولكن لیسیسمح لھ باتخاذ قرارات تعلیمیة تربویة أو عامة تخص الطفل 
 تحت وصایة الوالیة) 

 . R 340.1725fالبدیل الذي تم تعیینھ وفقاً للقاعدة  األب •
 قضائي.مرسوم  تم تحدیدھم فيشخص (أشخاص)  •

 
 الوكاالت المحلیة و ،[Lead Agency (LA)] الرئیسیة الوكالةو ،SEAتشمل:   الوكالة العامة:

 الخدمات التعلیمیةوكاالت و، [Local Lead Agency (LEA)]  الرئیسیة
 من الوالیة وأي فرع سیاسي    [Educational Service Agency (ESA)] والتربویة

 االحتیاجات الخاصة.  مسؤول عن تقدیم التعلیم لذوي 
 

 أو والذي قد یفرض خدمات تعویضیة و/  ALJأمر صادر عن  أو جزء من العمل التصحیحي رفض الخدمات:  معالجة
 .لقاء الخدمات األبتعویض المبالغ التي دفعھا 

 
 ھي المقاطعة التي یسكن فیھا الطالب. مقاطعة السكن

 
 تحدید موعد جلسة قبل  المفروضةلألطراف لحل شكوى اإلجراءات  IDEAیعطیھا ھي المدة التي  مدة الحل: 

 استماع. 
 

 ، المفروضةدعوى حول اإلجراءات بعد رفع  األبالوكالة العامة ومفروض بین اجتماع  ھو  (االجتماع):جلسة الحل 
 وذلك لمحاولة إیجاد حل دون اللجوء لجلسة استماع. 
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 من ُرفعت الشكوى ضده.أو لطرف أو األطراف موضوع الشكوى  المدعى علیھ

 
 

SEA     وكالة تعلیمیة للوالیة؛ إنMDE  ھي SEAلمیشیغان رئیسیة وكالةو. 
 

SOD  وطریقة التسلیم، وتاریخ وقائع التسلیم للطرف اآلخر،  بیان التسلیم؛ ھو بیان ضمن الشكوى یصف 
 التسلیم، واسم الشخص الذي وجھ التسلیم لھ. 
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 )۳من  ۱(صفحة  المفروضةملحق ب: استمارة طلب االستماع/ نموذج شكوى اإلجراءات 
 

 مدیریة التعلیم في میشیغان 
 لذوي االحتیاجات الخاصةمكتب التعلیم 

608 W. Allegan Street 
P.O. Box 30008 

Lansing, MI 48909 
 7075-241-517ھاتف: 

 8384-320-888ھاتف مجاني: 
 7141-241-517فاكس: 

 
 
 

  المفروضةطلب االستماع/ نموذج شكوى اإلجراءات  ذجنمو
 

واألحقیة، أوالتقییم، أخالف حول الھویة التعریفیة، یمكن استخدام ھذا النموذج لتقدیم طلب استماع بخصوص اإلجراءات المفروضة لحل الھدف: 
 .IDEA للطالب طبقاً لـ أو لتقدیم تعلیم عام مالئم مجاني لتحدید سبب السلوك، اختیار المرحلة التعلیمیة، أو وأ
 

. یجب أن تقدم أیضاً نسخة في األعلى المذكور على العنوان MDE في OSE لـبالید التالي وأرسلھ بالبرید أو الفاكس أو سلمھ  النموذجأكمل  التعلیمات:
) على نسخة من الشكوى. والمقاطعة (المقاطعات MDEتحصل سوف لن ترفع الشكوى حتى  توجھ الشكوى ضدھا.التعلیمیة التي  (المقاطعات) للمقاطعة

 والیة. للرفع شكوى إنما یمكن االستعانة بھ لاستخدام ھذا النموذج لیس إجباریاً، و إن
 

إن الشكاوى التي ال تتضمن مالحظة: یدل رمز * على معلومات مطلوبة. یجب تقدیم ھذه المعلومات في حال استخدام ھذا النموذج أو أي نموذج آخر. 
 المعلومات المطلوبة لن ترفع وسیتم إعادتھا للمدعي. 

 
 معلومات االتصال بالمدعي

 االسم*

 :أرقام الھاتف العنوان*

 :اإللكترونيالبرید 

 معلومات الطالب
 :المرحلة :تاریخ المیالد :العمر اسم الطالب*

 :عنوان الطالب (أو معلومات االتصال في حال كان مشرداً)*

 :المقاطعة السكنیة :)الشخص الذي یرفع الدعوىأوالوصي (في حال لم یكن ھو  األباسم 

 معلومات حول المدرسة
 :) التي ترفع الشكوى ضدھاالمقاطعة (المقاطعاتاسم  :اسم مدرسة الطالب*

 
 

 )۳من  ۲ملحق ب: استمارة طلب االستماع/ نموذج شكوى اإلجراءات المفروضة (صفحة 
 المشكلة والوقائع*

 ماھي طبیعة المشكلة التي تتعلق ببرنامج الطفل التعلیمي لذوي االحتیاجات الخاصة وماھي وقائع المشكلة؟
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 )۳من  ۲ملحق ب: استمارة طلب االستماع/ نموذج شكوى اإلجراءات المفروضة (صفحة 
 المشكلة والوقائع*

 التواریخ، إن أمكن. (أضف صفحات أخرى إذا لزم األمر).یرجى ذكر 

 
 الحل المقترح*

 اشرح باختصار ماتقترحھ لحل المشكلة. (أضف صفحات أخرى إذا لزم األمر).
 

 
 بیان التسلیم*

 .المرتبطةضع إشارة على أحد الخیارات التالیة واضف المعلومات 

  المقاطعة (المقاطعات) بالبرید:تم إرسال نسخة من ھذه الشكوى إلى   

 ____________تاریخ اإلرسال: ____________________________موجھة لـ:
 (اسم الشخص)                                         

 

 

  :بالفاكستم إرسال نسخة من ھذه الشكوى إلى المقاطعة (المقاطعات)   

 ____________تاریخ اإلرسال: ____________________________موجھة لـ:
 زمن اإلرسال: ____________                                    (اسم الشخص)                                     

 

  تم إرسال نسخة من ھذه الشكوى إلى المقاطعة (المقاطعات) شخصیاً:  

 ____________في: ____________________________موجھة لـ:
 (مكان التسلیم)             (اسم الشخص)                                                                   

 
 ____________التاریخ:                                                                                            

           
 
   ___________                       __________________________             ____________   

     ً  التاریخ                                                            *التوقیع                                                                 االسم مطبوعا
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 )۳من  ۳(صفحة  المفروضةطلب االستماع/ نموذج شكوى اإلجراءات  نموذجملحق ب: 

 التوسط

، ومن الخالفاتحل ل تناول المعلومات مھارات لمقاطعات على حل النزاعات باستخدامتشجع مدیریة التعلیم في میشیغان األھالي وا
 ضمنھا التوسط.

 یتبع الوسطاء ألیة التوسط ھو عملیة طوعیة. یقوم وسیط مدرب حیادي بمساعدة األطراف على الوصول إلى حل مقبول للطرفین. ال
 الطرفین في الشكوى. المناقشات التي تتم خالل التوسط تبقى سریة.اً من مقاطعة تعلیمیة محلیة وال یمثلون أی

ذوي الحاجات الخاصة في میشیغان  في تعلیمللمدعي أو المقاطعة في حال استخدموا برنامج التوسط خدمات التوسط مجاناّ  MDEتقدم 
[Michigan Special Education Mediation Program (MSEMP)] تابعة لـ  والذي تمولھ منحةMDE . 

ورقم اسمك ، بعد الحصول على موافقتك ،MDEفسترسل حل الخالفات لغیر الرسمیة  األسالیبإذا أردت حل شكوى باستخدام التوسط أو 
 حل النزاعات.ل البدیلة  خیاراتالغیرھا من لیطلعك على عملیة التوسط و بالتواصل معك الذي سیقوم MSEMPھاتفك إلى 

لمعرفة ما إذا كانت تقبل المشاركة  بالتوسط. في حال الموافقة، سیقوم  بالمقاطعة MSEMPإذا اخترت المشاركة بالتوسط، سیتصل 
MSEMP ویحدد موعد اجتماع (اجتماعات) التوسط. بالترتیبات 

الزمني لجلسات االستماع لما بعد استكمال التوسط. إذا إجراء التوسط بعد رفع الشكوى، یمكن تمدید الجدول إذا وافقت أنت ومقاطعتھ على 
 مفروضة.لإلجراءات الاالستماع  جلسات MDE. أما إذا لم تحل المشكلة، فستكمل حل الخالف بالتوسط، تسحب الشكوى أو تھمل

في تعلیم ذوي  المفروضةإجراءات الشكوى حول اإلجراءات للخالفات، راجع المعلومات حول التوسط والحل غیرالرسمي  لمزید من
 PMSEMموقع أو   STKIDS1-833 7178)-543-(833على الرقم  MDEالحاجات الخاصة أو اتصل بـ 

)http://msemp.cenmi.org( . 

ان یتواصل معك لیطلعلك على عملیة التوسط وغیرھا  MSEMPوالتوقیع باسمك إذا أردت  یرجى تزوید المعلومات المطلوبة في األسفل
 حل النزاعات. من الخیارات البدیلة غیر الرسمیة ل

العامة/ المقاطعة التعلیمیة عن طریق  المدارسأكادیمیة  _______________________ضد  غب بحل ھذه الشكوىأر
 الحل غیر الرسمي للخالفات.التوسط أو 

 . MSEMPإلرسال اسمي ورقمي ھاتفي إلى األذن  MDEأعطي 

  ______________________رقم الھاتف:   ______________________االسم: 

______________________       _________________ 

 التاریخ       التوقیع

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

MDE :تكمل التالي 

  ____________قاضي القانون اإلداري ____________اإلیداع تاریخ ____________رقم القضیة 

http://msemp.cenmi.org/
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