
 بالغ المديكيد السنوي الخاص بموافقة األهل

 
 الخلفية:

المقدّمة في المدارس". يساعد البرنامج المناطق  المديكيد ، شاركت والية ميشيغان في برنامج فدرالي يدعى "خدمات1993منذ العام 

( أو في الخطة الفردية لخدمات العائلة IEPالتعليمية بتقديم تعويض جزئي عن الخدمات الطبية المدرجة في برنامج التعليم الفردي )

(IFSPرغم أن هذا التعويض الجزئي متوفر فقط للطالب المؤهلين لبرنامج المديكيد، إال أن الخدم .) يالطالب ذو لجميعات تقدّم 

 بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين لبرنامج المديكيد أم ال. ،اإلعاقات

 

 برنامج الخدمات المقدّمة في المدارس في والية ميشيغان هو بإدارة دائرة الصحة األهلية في ميشيغان.

 

. قبل حصول الطفل على المنافع يد المقدّمة في المدارسعلى خدمات المديكاألهل موافقة ، تم تغيير القواعد الخاصة ب2013في العام 

 الحقاً، على المناطق التعليمية تقديم إشعار خطي لألهل. ماذا يعني كل هذا؟ سنويالعامة أو التأمين للمرة األولى، وبشكل 

 

 ؟مهل يرتّب ذلك كلفة عليك

المدرسة ب التحاقهم( أثناء IFSPالخطة الفردية لخدمات العائلة ) ( أوIEPال. إن الخدمات المقدّمة للطالب ضمن برنامج التعليم الفردي )

 كلفة لألهل/األوصياء.تتقدّم دون أية 

 

 مة للعائلة؟هل يؤثر تعويض برنامج خدمات المديكيد المقّدمة في المدارس على منافع المديكيد المقدّ 

تدير والية ميشيغان اصة بالعائلة، أو تمويلها، أو حدودها. على خدمات المديكيد الخؤثر ي البرنامج الخدمات المقدّمة في المدارس 

مة في المدارس بأي ال يؤثر برنامج الخدمات المقدّ  مة في المدارس بطريقة مختلفة عن برنامج المديكيد العائلي.برنامج الخدمات المقدّ 

 .مشكل من األشكال على منافع المديكيد لعائلتك

 

 ؟برنامج الخدمات المقّدمة في المدارس ما هي أنواع الخدمات التي يغطيها

 التقييمات 

 النطق واللغة والصوت 

 العالج الوظيفي 

 العالج الطبيعي 

 الرعاية النفسية واالجتماعية 

 التوجيه وقابلية الحركة 

 خدمات التقنيّة المساندة 

 الرعاية التمريضية 

 إدارة الحاالت الخاصة 

 الرعاية الشخصية 

 مواصالت التعليم الخاص 

 

 ؟مالمعلومات التي سيتم مشاركتها عن طفلك ما هي

لتقديم طلبات التعويض عن الخدمات المقدّمة في المدارس، يمكن أن تكون السجالت التالية مطلوبة: اإلسم األول، إسم العائلة، إسم األب 

 تواريخ ونوع الخدمات المقدّمة. )االسم المتوسط(، العنوان، تاريخ الوالدة، رقم بطاقة الطالب، رقم بطاقة المديكيد، نوع اإلعاقة،

 

 من سيرى هذه المعلومات؟

لتأكيد وكالة المديكيد في ميشيغان والمؤسسات التابعة لها يمكن مشاركة معلومات طفلكم الخاصة بالخدمات المقدّمة في المدارس مع 

 .التعويضتقديم طلبات لالمديكيد و برنامج أهلية الحصول على خدمات

 

 ؟مرأيك مغيّرتماذا سيحصل إذا ما 

طفلكم لوكالة المديكيد في ميشيغان والمؤسسات التابعة لها في الخاصة بتملكون الحق بإبطال الموافقة على كشف المعلومات الشخصية 

 أي وقت.

 

 هل تؤثر الموافقة أو الرفض على حصول طفلكم على الخدمات؟

إذا ما قدّمتم موافقة أم ال( ستقوم المنطقة التعليمية بتقديم الخدمات لطفلكم  . بغض النظر عما إذا كان لديكم تغطية من المديكيد أم ال )أوال

 .(IFSP( أو الخطة الفردية لخدمات العائلة )IEPبرنامج التعليم الفردي )بناًء على 

 

 ماذا إذا كان لديكم أسئلة؟

ن نموذج عواستفساراتكم أو للحصول على نسخة الرجاء االتصال بإدارة التعليم الخاص في منطقتكم التعليمية لإلجابة عن أسئلتكم 

 موافقة األهل.
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