
امسح رمز االستجابة السریع ھذا باستخدام 
تطبیق على ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي. 
 1800EarlyOn.org/family :أو ادخل

على أي متصفح إنترنت للحصول على 
المعلومات واالستمارات المتعلقة بإیريل أون 

.]EARLY-ON[

حق األسرة باالعتراض
في حال وجود اعتراض على تقییم طفلك، أوعدم تلقیه الخدمات التي 
یحتاجھا، أوعدم تطبیق القانون، أووجود انتھاك لحقوقك، فلك الحق 

باالعتراض وإبداء قلقك، وسیكون اعتراضك مسموعاً.  

عند االعتراض، لدیك الخیارات التالیة:
الحل الودي

حاول حل الموضوع بشكل غیر رسمي، وذلك بلقاء منسق الخدمة 
 .]EARLY-ON[ و/أو فریق إیريل أون

اختیار خدمة التوسط
یمكنك اختیار اللجوء للتوسط، وھي عملیة اختیاریة یقوم فیھا طرف 
ثالث محاید بمساعدة األھالي ومقدمي الخدمات على حل الخالفات. 

 ھذه الخدمة مجانیة.
اتصل على )KIDS1ST (833-543-7178-833 او قم بزیارة 

.MiKids1st.org

التقدم بشكوى
لدیك الحق بالتقدم بشكوى خطیة لمدیریة التربیة في میشیغان،

ومقاطعة المدارس المتوسطة المحلیة لیتم النظر في شكواك. التقدم 
بشكوى مجاني. للحصول على طلب للتحقق في شكوى عند الوالیة، 
 ]EARLY-ON[ قم بزیارة قسم موارد األسرة في صفحة إیريل أون

على الرابط التالي:
1800EarlyOn.org/family 

یمكنك أیضاً االتصال بمدیریة التربیة في میشیغان على الرقم:
  1-888-320-8384

طلب جلسة استماع قانونیة
اذا كان لدیك اعتراض على تحدید الھویة، تقییم،الجدارة، أوالخدمات 
المتعلقة بطفلك فلك الحق بطلب جلسة استماع قانونیة. یمكنك أیضاً 
طلب المساعدة من منسق الخدمة لتقدیم ھذا الطلب. ستحتاج لتمثیل 

قانوني إذا توصلت لجلسة استماع. یمكنك مشاھدة نموذج عملیة 
 1800EarlyOn.org/family :االستماع القانوني على الرابط

ویمكنك أیضاً االتصال بمدیریة التربیة في میشیغان على الرقم: 
  1-888-320-8384.

Twitter.com/ChildFindMich

Facebook.com/EarlyOnMichigan

تلتزم مدیریة التربیة في میشیغان بكافة القوانین واألحكام الفیدرالیة التي تحظر التمییز، 
وبكافة المتطلبات واألحكام الصادرة عن وزارة التربیة األمریكیة.

تم تحضیر وتوزیع ھذا المستند من خالل مشروع نشاطات بتكلیف من  IDEA وھو مشروع 
إیريل أون ]EARLY-ON[ بكلفة 17 سنت للبروشور الواحد في آذار 2021 . إن األراء 

الموجودة ھنا ال تعبر بالضرورة عن موقف أو سیاسة مدیریة التربیة في میشیغان، أومجلس 
التربیة في والیة میشیغان، أو وزارة التربیة األمریكیة، وال یجوز االستدالل على مصادقتھا 
من ھنا. یعتبر ھذا المستند ملكیة عامة ویمكن نسخه للتوزیع مع مراعاة ذكر المصدر. لمزید 
من المعلومات أو األسئلة حول ھذا المشروع، تواصلوا مع مدیریة التربیة في میشیغان على 

 العنوان التالي:
.Office of Great Start, P.O. Box 30008, Lansing, MI 48909 

یعطي ھذا المستند نظرة عامة ولیس سرداً كامالً للضمانات 
اإلجرائیة والحقوق الخاصة بعائالت. لمزید من اإلرشادات 

 1800EarlyOn.org/family for further :یمكنك مراجعة
.guidance F-239

1-800-EARLY ON (1-800-327-5966)
1800EarlyOn.org



1800EarlyOn.org/family

حق األسرة بتنسیق الخدمة
 ،]EARLY-ON[ في حال تأھل طفلك لبرنامج إیريل أون

سوف یتم تعبین منسق للخدمة مجانا،ً لیساعدك في وضع 
خطة النشاطات والدعم لطفلك. سوف یتحقق منسق الخدمة 

من حصول عائلتك وطفلك على الحقوق والخدمات التي تحق 
لھا.

حق األسرة بالمشاركة
]EARLY-ON[ تعتبر أسرتك جزءاً من فریق إیريل أون 
ولك الحق في العمل مع الفریق كشریك متساٍو لتقریر 

الخدمات و/أو النشاطات التي یحتاجھا طفلك. 

حق األسرة بالحصول على خطة
فور تأھل طفلك إليريل أون ]EARLY-ON[ یجب أن تكتب 

EARLY-[ خطة فردیة لخدمة العائلة من قبل فریق إیريل أون
ON[، كما أنك تحصل على نسخة منھا. یجب أن وتم 

مراجعة الخطة كل ستة شھورعلى األقل أو عند الحاجة. 
یجب أن تتضمن الخطة األمور المطلوبة لدعم طفلك وعائلتك 

وذلك بالنظر إلى مخاوفك وأولویاتك ومواردك. یحب أن 
تكتب الخطة قبل

٩٠ یوم على األقل من بلوغ طفلك عامه الثالث، ویجب أن
تناقش الخطة الخطوات التالیة لطفلك بعد میالده الثالث.  

حق األسرة أن تفھم
اذا كنت ال تتحدث اإلنكلیزیة أوكنت تستخدم لغة اإلشارة أوأیة 

طریقة أخرى للتواصل فإن إیريل أون ]EARLY-ON[ ملزم 
بالعمل معك للتحقق من أنك قادرعلى فھم المعلومات التي تتم 

مشاركتھا. 

حق األسرة بإعطاء الموافقة
یجب أن یعلمك إیريل أون ]EARLY-ON[ بكل ما یخص تقییم 

طفلك والخدمات التي تناسبه، ولك الحق في قبول أورفض 
الخدمات والدعم المعروض. 

حق األسرة بالدعم
یمكنك اختیار فرد من أفراد األسرة أو صدیق أو محام لیكون 

جزءا من فریقك في إیريل أون ]EARLY-ON[ خالل اجتماعات 
الخطة الفردیة لخدمة العائلة.سیزید ھذا األمر من ثقتك بصحة 

القرارات التي تتخذھا.

 حق األسرة بالحصول على معلومات حول 
أي تغییر

لك الحق بمعرفة التغییرات التي تطرأ على خطة طفلك. یجب أن 
تحصل على تنویھ مكتوب قبل إدخال التغییرات على مدى أھلیة 

طفلك و/أو الخدمات المقدمة.

 حق األسرة بالخدمات ضمن بیئة
طبیعیة

یجب أن یتم تقدیم الخدمات لطفلك في المنزل
أو أماكن مجتمعیة   

حق األسرة بالخصوصیة
یمنع إعطاء أیة معلومات حولك، أو حول عائلتك 

ألي شخص آخر بدون موافقتك.عندما یغادر 
طفلك إیريل أون ]EARLY-ON[ ستتم مناقشة خیار 

EARLY-[ المحافظة على أوراق خطط إیريل أون
ON[ الخاصة بك أونقلھا. 

حق األسرة بمعاینة ملف طفلھا
یحق لك طلب معاینة سجالت طفلك أو عائلتك في 

أي وقت. یحق لك أیضا طلب التغییر إذا وجدت 
خطأ في السجل. یمكنك طلب نسخة من السجالت.

یحق لك أن تطلب معاینة شخص آخر للسجالت
  


