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 برایان جیھ. ویستون 
 مشرف الوالیة

 2017آب (أغسطس)،  31 
 

 عزیزنا ولي األمر أو الوصي،
 

 سیبدأ طفلك عّما قریب في تلقي خدمات التعلیم الخاص. وبینما یبدو أن ھذا سیُضفي شعوًرا غامًرا في بعض األحیان، فأنا أرغب في طمأنتك
 اآلخرین في أنحاء الوالیة، نعمل بجد لمساعدة طفلك على تلقي أفضل تعلیم ممكن.بأننا جنبًا إلى جنب مع مدرستك والتربویین 

 
، یسرني مشاركة الموارد اإلضافیة المتاحة لدعم (OSE)، مكتب التعلیم الخاص (MDE)وبصفتي مدیر إدارة التعلیم بوالیة میشیغان 

م الكثیر من األجزاء المربكة من التعلیم الخاص ولتوصیلك إلى لمساعدتك على فھ (Family Matters)األسر. تتوفر موارد فامیلي ماترز 
 موارد أولیاء أمور آخرین.

 
على سلسلة من صحائف الوقائع. تشرح كل صحیفة وقائع موضوًعا مختلفًا من  (Family Matters)تتضمن صفحة ویب فامیلي ماترز 

ما تتضمن صفحة الویب قائمة بالبرامج ووكاالت الوالیة األخرى موضوعات التعلیم الخاص وتقدم موارد إضافیة لتضعھا في حسبانك. ك
 المفیدة. كما سیضاف المزید من صحائف الوقائع والموارد على نحٍو مستمر، لذا علیك االطالع على صفحة الویب بانتظام لمعرفة كل جدید.

 
حلیة الخاصة بك. ومع ذلك، فھدفنا ھو أن تقدم معلومات فامیلي یتم تقدیم الدعم الرئیسي لخدمات التعلیم الخاص بواسطة المنطقة التعلیمیة الم

 المزید من الدعم لك ولطفلك في فھم عملیة التعلیم الخاص ومتطلباتھا.  (Family Matters)ماترز 
 

 Family)یود مكتب التعلیم الخاص بإدارة التعلیم بوالیة میشیغان أن یبقى على تواصل معك. إذا كنت مھتًما بتلقي تحدیثات فامیلي ماترز 
)Matters صفحة ویب فامیلي ماترز ، فیرجى التفضل بزیارةly MattersFami  على الرابط

www.michigan.gov/specialeducation-familymatters  لالشتراك لتلقي إشعارات عند توفر معلومات جدیدة، أو تفضل
صول على معلومات إضافیة عن موضوعات التعلیم للح Michigan Alliance for Familiesبالتواصل مع (اتحاد میشیغان لألسر) 

 . www.michiganallianceforfamilies.orgالخاص على الرابط 
 

 .8384-320-888إذا كنت تود التحدث مع أحد الموظفین من مكتب التعلیم الخاص، فیرجى االتصال برقمنا المجاني 
 

 مع خالص التحیة،
 
 

 تیري تشابمان، أخصائي التعلیم
 التعلیم الخاص مدیر مكتب
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