الدعم الذي تقدمه  SEMSيساعد أعضاء
الفريق عىل ...
› ›تعزيز االتصال المتبادل

› ›التعبير عن أفكارهم وإيصال صوتهم

› ›تفهُّ م كل طرف لمنظور الطرف اآلخر.

› ›التعامل مع النزاعات بشكل إيجابي
› ›المشاركة في صنع القرار
› ›تكوين عالقات مثمرة

للخدمات:

الرقم المجاني
الموقع اإللكتروني

833-543-7178
833-KIDS-1ST
Mikids1st.org

للمعلومات الخاصة بالبرنامج:
هاتف:
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

 17-334-0034
5
517-220-4181
info@Mikids1st.org

› ›االستفادة من االجتماعات القصيرة عىل أفضل وجه.

› ›سرعة تقديم الخدمات للطالب
› ›حل الخالفات لصالح الطالب

516 S. Creyts Road, Suite A
Lansing, MI 48917

 ...لذا تركز هذه االجتماعات عىل الطالب.

نعمل معً ا من
أجل تحقيق
الطالب للتحصيل
الدعم والموارد لفرق
التعليم الخاص

مجلس التعليم في الوالية

كاساندرا إي .أولبريتش
ريتشارد زايل
ميشيل فيكتو
توم مكميلين
لوبي راموس مونتيني
نيكي سنايدر
باميال بوغ
إيلين البين وايز

الرئيس المشارك
الرئيس المشارك
السكرتير
أمين الصندوق
مفوض NASBE

األعضاء بحكم المنصب

ريك سنايدر
شيال أ .أليس

الحاكم
مشرف الوالية المؤقت

بيان التمويل

"قام ميسرو خدمات وساطة التعليم الخاص
( )SEMSبعمل ممتاز في إبقاء الجميع عىل

المسار الصحيح في فريق برنامج التعليم الفردي

 .IEPأقدّر بصدق الطريقة المهنية التي ييسرون
بها االجتماعات".

— عضو في فريق برنامج التعليم الفردي ()IEP

تم إصدار هذه الوثيقة وتوزيعها من خالل مبادرة تمويل المنح في ظل قانون تعليم
األفراد ذوي اإلعاقة ( ،)IDEAوهي خدمات وساطة التعليم الخاص ( ،)SEMSالتي
تمنحها إدارة التعليم بوالية ميشيغان ( )MDEبتكلفة قدرها  0.12دوالر لكل منشور
في أكتوبر  .2018اآلراء المعرب عنها هنا ال تعكس بالضرورة موقف أو سياسة إدارة
التعليم في والية ميشيغان ،أو مجلس التعليم في والية ميشيغان ( ،)SBEأو وزارة
التعليم األمريكية ( ،)USEDوال يتم استنتاج أي تأييد .هذه الوثيقة متاحة للعامة
ويمكن نسخها لمزيد من التوزيع مع ذكر الجهات المنتجة بشكل مالئم .لمزيد من
المعلومات أو االستفسارات حول هذا المشروع ،اتصل بإدارة التعليم في والية
ميشيغان ،مكتب التعليم الخاص ،صندوق بريد ،30008
.Lansing, MI 48909, 517-373-0923

بيان االمتثال للقانون الفيدرالي

تلتزم إدارة التعليم في والية ميشيغان ( )MDEبجميع القوانين واللوائح الفيدرالية
التي تحظر التمييز ،وبجميع متطلبات وزارة التعليم األمريكية (.)USED

سبتمبر 2018

برنامج تابع لمكتب التعليم الخاص في إدارة التعليم في ميشيغان
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تساعد خدمات وساطة التعليم الخاص ( )SEMSالطالب
•

•

مورد مجاني لتقديم الدعم
والخدمات والحلول للتعليم
الخاص.

من خالل تعزيز التعاون والعمل الجماعي الفعال بين

أولئك الذين يخططون لعملية تعليمهم .الهدف العام
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القرارات التي تعمل عىل تحسين النتائج التعليمية.
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العمل بروح الفريق.
الطالب هم بؤرة االهتمام.

تساعد خدماتنا جميع
أعضاء الفريق
تحسين التواصل
توفر  SEMSورش عمل ومواد في الموقع لتعزيز مهارات
التواصل والتعاون التي تدعم العالقات المثمرة.

إدارة االجتماعات المعقدة
يعتمد الطالب ذوو اإلعاقة عىل فريق
التعليم الخاص بهم للعمل معً ا إلنشاء
برامج تعليمية خاصة بهم وتحسين النتائج
التعليمية .إنه جهد تعاوني طويل األجل.
يتحسن برنامج الطالب عندما يخطط
الفريق لتحقيق أفضل النتائج ويدير
الخالفات مع وضع الطالب في الحسبان.

يساعد ميسرو خدمات  SEMSالمدربون والمحايدون في

إدارة اجتماعات التعليم الخاص ،بحيث يمكن للمشاركين
التركيز عىل القضايا واإلعراب عن المخاوف والمساهمة

باألفكار.

تدعم :SEMS

حل الخالفات

› ›اجتماعات خطة خدمة األسرة الفردية ( )IFSPلألعمار
من  0وحتى  3أعوام.

عند ظهور الخالفات ،توفر  SEMSبيئة آمنة ومحايدة ألعضاء

› ›اجتماعات خطة خدمة األسرة الفردية ( )IFSPلألعمار
عاما.
من  3وحتى ً 26

في الوساطة ،يساعد التواصل القائم عىل التعاون عىل حل

› ›اجتماع مراجعة تحديد سبب المظهر السلوكي
( )MDRبسبب قرارات توقيف طويل األجل أو طرد
› ›اجتماع جلسة نظر شكوى ( )RSمتعلقة بشكاوى
اإلجراءات القانونية

الفريق الستكشاف الخيارات التي تلبي احتياجات الطالب.

مجموعة واسعة من قضايا التعليم الخاص المعقدة .يقوم
وسيط التعليم الخاص المد ّرب بتوجيه األطراف من خالل
عملية تبلغ نسبة االتفاق فيها  80بالمائة .مجانًا

