مركز ميشغن لتأييد الطالب
صوت لكل الطلبة
 1975منذ
حقوق المستفيد من برنامج تأييد الطالب
لك حق العلم :
أن انضمامك لمركز تأييد الطالب هو من باب التطوع حيث يمكنك سحب عضويتك في أي وقت ودون أية عواقب- .
.قد يتم التواصل معك فيما بعد لإلجابة عن بعض األسئلة  .لك ألحق في طلب إغالق ملفك وعدم أإلتصال بك فيما بعد
 أألسماء والمناصب المهنية وكذلك أدوار أألفراد ألمختصه بقضيتك . إذا كنت أنت أو أية معلومات متعلقة بك ستستخدم في أية بحوث أو منشورات أو تجارب . تكلفة الخدمات التي نقدمها والمبلغ االمتوجب عليك دفعه . يمكنك طلب نسخة من سجلك هوالحصول عليه إال في حالة عدم تأييد المدير التنفيذي للطلب . إذا كانت لديك أية أسئلة عن حقوقك أو إذا شعرت بأن حقوقك قد سلبت  ،فبإستطاعتك التواصل مع بيري ستون-بالمكويست (المديرة التنفيذية لمركز تأييد الطالب) على رقم الهاتف  .0489-482-734يمكنك رفع طلب تظلم للجنة
التنفيذية التابعة للمركز بواسطة المدير التنفيذي
لك الحق بأن :
 تتم معاملتك بكل عدل واحترام من قبل جميع طاقم العمل . يتم احترام جميع حقوقك المدنية التي تنص عليها قوانين الوالية والقوانين الفدرالية. تقترح تغييرات في مجال خدماتنا. يتم النظر في كامل إعتراضاتك ضمن فترة زمنيه محدوده . تقدم طلب إعادة النظردون خشية أية عواقب . نساعدك في تحديد أهدافك ضمن خطه وبرنامج عمل شخصي . يتم إعالمك عن الخطة الموضوعة لك باإلضافة إلى تحديثها ومراجعتها بشكل دوري ،كما يمكنك السؤال عن تلكالخطة وطلب أية تعديالت إذا كنت غير متقبال ألي جزئية منها .
 القدوم إلى المركز دون تنسيق مسبق وذلك إثناء عمل طاقم المركز مع طفلك .لك حق المعرفة بأن طاقم العمل لن :
 يهمل أو يسبب اإلساءة لك أو لطفلك . يصرح عن أية معلومات خاصة بك دون موافقتك إال إذا فرض ذلك القانون (علي سبيل المثال :عندما يتم االعتداءعليك من قبل شخص آخر ،عندما يخشى عليك أن تؤذي نفسك ،أو عندما يخشى أن تؤذي انت شخص ما).
هذه مسؤولياتك (عدم احترام النقاط اآلتية قد يؤدي إلى إغالق ملفك) :
 يجب أن تقدم معلومات كاملة ودقيقة عندما تتطلب منك (بما فيها دخلك المادي) .الخدمات المقدمة في مركز تأييدالطالب يتم تمويلها من قبل منح مخصصة للطالب ذوي الدخل المحدود .الرجاء إعالم الموظف إذا أردت اإلستفسار
عن أية بند من بنود الخطة الخاصه بك
 أن تتواصل مع الموظف لتحديد المواعيد وإجراء التعديالت الالزمه . أن تتواصل بإستمرار وتتعامل بإيجابيه مع موظفي مركز تأييد الطالب . إعالم المركزعند تكليفك وكيل أو محام آخر بقضيتك .يوقف المركز العمل على قضايا عندما يتم تكليف مكتباآخراَََ بها.
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