SECTION 504 PARENT/GUARDIAN/STUDENT RIGHTS
AND PROCEDURAL SAFEGUARDS
الفقرة  504حقوق ولي األمر/الوصي /الطالب
واألساليب الوقائية
الفقرة  504هو عبارة عن قانون فيدرالي ،الذي يمنع التمييز ضد الطالب ذوي اإلعاقة .هذا القانون يعرف الفرد المعاق بأنه
أي شخص يظهر أي من الحاالت التالية:
 .1ضعف ذهني أَو بدني الذي يحد إلى حد كبير واحد أَو أكثر من نشاطات الحياة الرئيسية .هذه النشاطات تشمل ولكنها
ال تقتصر على :العناية بالذات ،تأدية المها َم اليدوية ،المشي ،الرؤية ،السمع ،الكالم ،التن ّفس ،التعلّم ،العمل ،األكل،
النوم ،الوقوف ،الرفع ،اإلنحنا ،،القرا،ة ،التركيز ،التفكير ،والتحدث.
 .2أي وثيقة مدّون فيها مثل هذا الضعف كما هو موضح أعاله.
 .3يعتبر الفرد بأنه أحد المصابين بهذا الضعف كما هو موضح سابقا.
انت لديك الحق في:


بأن يشارك طفلك في ،ويستفيد من ،منافع برنامج التعليم العام بدون تمييز بسبب إعاقته /إعاقتها.



أستالم إشعار خطي من مديرية التربية هدفه هو تحديد ،تقييم ،و/أو توفير الترتيبات الالزمة من فقرة المادة  504لطفلك؛



يكون طفلك قادرا للحصول على الترتيبات الالزمة إذا تنطبق عليه /عليها معايير المادة 504؛



يكون طفلك قادرا للحصول على التعليم العام المجاني المناسب والذي يضمن حق الطالب الذين بدون إعاقة التعلم إلى
اقصى حد مالئم ومخصص له/لها؛



إجرا ،التقييم والقرارات التربوية التي تكون معتمدة على مجموعة من مصادر للمعلومات المتنوعة ومن قبل األشخاص
الذين يكونون على معرفة بالطالب وعلى اإلطالع التام ببيانات التقييم وبالترتيبات الالزمة حول المادة 504؛



إعطا ،طفلك فرص المشاركة المتساوية في األنشطة الدراسية المنهجية الغير اكاديمية واإلضافية المقدمة من قبل مديرية
التربية؛



مراجعة كافة السجالت الذات صلة فيما يتعلق بطفلك ،والحصول على نسخ منها؛



ي تغييرات هامّة في التنسيب؛
مراجعة وإعادة التقييمات بشكل دوري قبل أ ّ



إستعمال موقع المدرسة وإجرا،ات تقديم الشكوى للمديرية لتقديم الشكوى؛



طلب عقد جلسة اجتماع ودية إذا كنت غير موافق على التحديد ،التقييم والترتيبات التربوية الالزمة لطفلك ،مع وجود
فرصة للمشاركة في هذا الجلسة بحضور محام يمثل ولي آمر الطالب /الوصي وعلى نفقة ولي آمر الطالب /الوصي.

إذا كنت غير موافق على قرار الفقرة  504فيما يتعلق بطفلك وترغب بالحصول على المزيد من المعلومات أو المساعدة لتقديم

الشكوى أو لطلب عقد جلسة االجتماع الودية ،يرجى االتصال (:اسم المدرسة ،أسم المرشح عن الفقرة  ،504معلومات
االتصال بك).

الرجا ،إكمال وتوقيع هذا اإلستمارة وإستمارة إشعار التقييم للفقرة  504لولي األمر /أو الوصي وتقديمها إلى مر ّ
شح قسم
الفقرة  504في المدرسة (اسم المر ّشح) ،في موعد أقصاه على أن ال يتجاوز (تاريخ الموعد النهائي).

أنني أقر باستالمي هذه المعلومات فيما يتعلق بحقوق الوالدين /الوصي ،المسؤوليات ،واإلساليب الوقائية بموجب الفقرة :504
أسم الطالب

أسم المدرسة

الصف

توقيع ولي االمر /الوصي______________________ :

التاريخ:

توقيع ولي االمر /الوصي______________________ :

التاريخ:

توقيع المر ّ
شح عن الفقرة ___________________ :504

التاريخ:

