طلب الجتماع ميسر من نوع *IEP/IIIP/IFSP
كان آخر اجتماع لبرنامج التعليم الفردي ( )IEPيوم (التاريخ) ______________ .لدينا مخاوف حول المجاالت التالية من (:)IEP
____ االنضباط  /السلوك
____ االستيعابات  /التعديالت
____ التحديد والتقييم
____ الخدمات
____ االنتقال
____ التنسيب
____ التكنولوجيا المساعدة
____ األهداف والغايات
____ اإلبالغ عن التقدم المحرز
____ تنفيذ برنامج التعليم الفردي
____ الخدمات المرتبطة بها
____ المستويات الحالية ألداء التعليم


نتقدم بطلب للمساعدة في تيسير اجتماع (.)IEP



إننا ندرك بأن استخدام ميسر هو أمر طوعي وال يمكن استخدامه لتأخير أو رفض حق الوالدين في جلسة لإلجراءات القانونية الواجبة.



إن هدفنا هو كتابة ( )IEPمقبول يركز على احتياجات الطفل.



نفهم إن التيسير سيحدث فقط إذا كان أعضاء الطاقم موجودين أو إذا كانوا قد تركوا بشكل مناسب.



نوافق بأننا لن نتصل بالميسر لإلدالء بشهادة في أي إجراءات بأي دعوة الحقة.



تقدم إدارة مينيسوتا للتربية ميسرا ،دون أي تكلفة على المشاركين ،لمساعدة المدارس وأولياء األمور التوصل إلى إجماع في الرأي حول (.)IEP

رجاء الطباعة
_______________________________________
اسم ورقم منطقة المدرسة/التعاونية

________________________________________
اسم التلميذ

_______________________________________
اسم ووظيفة المسئول في المدرسة

______________ ___________ __________________

_______________________________________
العنوان
____________________ ______ _________
الرمز البريدي
الوالية
المدينة
_______________________________________
رقم الهاتف
_______________________________________
رقم الفاكس
_______________________________________
العنوان اإللكتروني
_______________________________________
التاريخ
_______________________________________
توقيع مسئول المدرسة

تاريخ الوالدة

الصف

العائق

________________________________________
اسم (أسماء) ولي األمر/الوصي
________________________________________
العنوان
______________________ ______ _________
الرمز البريدي
الوالية
المدينة
_______________ ______________

هاتف المنزل

هاتف العمل

______________

الهاتف الخلوي

________________________________________
رقم الفاكس
________________________________________
العنوان اإللكتروني
أفضل وقت لالتصال أثناء النهار ___ المنزل ___ العمل ___ الخلوي
______________________________________________

التاريخ
______________________________________________
توقيع ولي األمر/الوصي
رجاء مراجعة التعليمات على الصفحة التالية قبل إنهاء هذا التموذج.

* كل اإلشارات إلى برنامج التعليم الفردي ( )IEPفي هذه الوثيقة تشمل أيضا الخطة الفردية للتدخل بين الوكاالت ( )IIIPوالخطة الفردية لخدمة العائلة ()IFSP

الصفحة

1
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طلب الجتماع ميسر من نوع IEP/IIIP/IFSP
التعليمات
.1

إمالء المعلومات التي تنتمي إليك والتوقيع على النموذج.

.2

إرسال هذا النموذج إلى الطرف اآلخر إلمالئه أو رفعه مباشرة إلى إدارة مينيسوتا للتربية ( .)MDEسيتصل منسق الخدمات البديلة لتسوية النزاعات ()ADR
بالطرف اآلخر لمعرفة ما اذا كانوا على استعداد للعمل مع الميسر لتطوير ( )IEPمقبول.

.3

إذا قامت األطراف بملء هذا النموذج في الوقت نفسه ،فإن منطقة المدرسة ستحيل النموذج إلى (.)MDE

.4

بمجرد التوقيع على استمارة طلب من اآلباء واألمهات والعاملين في المدرسة ،تقوم المنطقة بتعيين اجتماع للـ( )IEPوترسل فاكسا بإشعار االجتماع والـ()IEP
الحالي إلى ( .)MDEسيشمل اإلشعار التاريخ والوقت والمكان والعنوان لالجتماع .عند استالم هذه المعلومات ،يحتاج منسق الخدمات البديلة لتسوية النزاعات
) 7 (ADRأيام لتعيين ميسر وإرسال مواد التأكيد.

.5

للمزيد من المعلومات ،االتصال بمنسق ( )ADRباتريشيا مكغينيس على رقم الهاتف  151-522-2222أو مجانا على رقم الهاتف  .1-211-411-7317البريد
اإللكتروني .patricia.mcginnis@state.mn.us :الفاكس .151-522-2442 :لالتصال لواسطة الهاتف النصي ( ،)TTYاتصل بخدمة الترحيل في
مينيسوتا.1-211-127-3524 :
Alternative Dispute Resolution Services
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, Minnesota 55113

إذن بنشر البيانات التعليمية
بالموافقة على المشاركة في اجتماع  IEPميسر ،نفوض منطقة المدرسة  _______________ #وموظفيها ووكالئها والمتعاقدين معها لتبادل المعلومات مع إدارة
مينيسوتا للتربية عن هوية طفلنا واحتياجاته والقضايا المحيطة بالخالفات حول البرامج التعليمية.

التاريخ__________________ :

توقيع ولي األمر/الوصي____________________________________________

التاريخ__________________ :

توقيع ولي األمر/الوصي____________________________________________

لن يتم عقد اجتماع ميسر للـ ( )IEPحتي تتلقى ( )MDEهذا التفويض الموقع.

الصفحة

2
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