
 

 

ወላዲ/ናይ ተመሃሮ መሰል ኣብ ትሕቲ ክፍሊ 504 

መሰላትኩም፡ 

1. ቆልዓኹም፣ ኣብ ናይ መንግስቲ ትምህርቲ ፕሮግራማት ተሳቲፉ ብዘይ ምንም ናይ ኣካል ጉድእነቱ/ታ ኣድልዎ ከይገጠሞ ጥቕሚ ክቕበል ግበሩ። 

2. ብዛዕባ መሰላትኩም እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ይምከርኩም።  

3. ብዛዕባ ናይ መለለዪ፣ ገምጋም፣ ወይ ምደባ ናይ ቆልዓኹም ምልክታ ተቐበሉ።  

4. ኩሉ ሓበሬታ ብናይ ዓድኹም ቋንቋን/ወይ መባእታዊ ና ርክብ ሜላኹም ተቐበሉ።  

5. ቆልዓኹም ነፃ ግቡእ ናይ መንግስቲ ትምህርቲ ክቕበል ግበሩ (FAPE). እዚ ድማ ምስ ኣካል ጉድኣት ዘይብሎም ሰባት ምምሃር የካትት።  ከምኡ እውን ናይ ቤት 

ትምህርቲ ኣውራጃ ቆልዓኹም ኣብ ቤት ትምህርቲን ዝተተሓሓዙ ነገራትን ንክሳተፍ ምምችቻዋት ናይ ምግባር መሰል ዘካትት እዩ።  

6. ቆልዓኹም ምስ ንኣካል ጉድኣት ዘይኮኑ ተመሃሮ ዝረኽብዎ ግልጋሎት ክረክብን ክመሃርን ግበሩ።  

7. ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ ምንጪታት፣ ነቲ ተመሃራይ ዝፈልጥዎ ሰባት፣ ናይ ገምጋም ዳታ፣ ናይ ምደባ ምርጫታትን መሰረት ብምግባር ናይ ቆልዓኹም ትምህርቲን 

ናይ ምደባ ውሳነን ገምግሙ።  

8. ቆልዓኹም ብ ክፍሊ 504 መሰረት ንእቲ ዳግም ምህናፅ ዓንቀፅ ብቑዕ ኮይኑ እንተተረኺቡ/ባ ፍሉይ ትምህርቲ ክረክብ ግበሩ።  

9. ካብ እቲ ኣውራጃ እንተዝምደብ ካ ዝኸፍሎ ናይ መጎዓዓዚ ዋጋ ዘይከበረ ግልጋሎት ንክረክብ መጎዓዓዝያታት ክቐርባ ግበሩ።  

10. ቆልዓኹም ብእቲ ኣውራጃ ኣብ ዝቐርቡ ዘይትምህርታዊ ትሕቶታት ክሳተፈሉ ዝኽእል ናይ ማዕርነት ዕድል ኣመቻችዉ።  

11. ምስ ብዛዕባ ናይ ቆልዓኹም መንነት፣ ገምጋም፣ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራምን፣ ምደባን ውሳነ ዝተተሓሓዙ ኩሎም ዝግብኡ መዝገባት ፈትሹ።  

12. ናይ ቆልዓኹም 504 ትልሚ እዞም ዝስዕቡ ከማልእ ዝኽእል እንትኾን (1) ናይ ተወሳኺ ናይ ገምጋም ሓበሬታ ድሌት; (2) ቀፃላይ ብቑዕነት ኣብ ትሕቲ ክፍሊ 504; 

ከምኡ ውን (3) ናይ እቲ ትልሚ ትሕዝቶን ግልጋሎት መቕረባይን ዓመታዊ ገምጋም ተፀበዩ።  

13. ናይ ትምህርቲ መዝገባት ቅዳሓት ብተመጣጣኒ ዋጋ ሓዙ፣ እቲ ዋጋ መዝገብ ንምርካብ ዘየኽእለኩም እንተዘይ ኮይኑ።  

14. ናይ ቆልዓኹም መዝገብ መብራህርህን ትርጉምን ካብ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ተቐበሉ።  

15. ናይ ቆልዓኹም ናይ ትምህርቲ መዝገባት ዝተሰሓሓቱ፣ ወይ ናይ ቆልዓኹም መሰል ዝጥሕሱ እንተኾይኖም ንክዕረየልኩም ናይ ምሕታት መሰል ኣለኩም።  እቲ ናይ ቤት 

ትምህርቲ ኣውራጃ ነቲ ናይ ምምሕያሽ ሕቶ እንተነፂጉ፣ ኣብ ዝግብኦ ግዘ ኣፍሊጥኩም ብዛዕባ ናይ እቲ ቤት ፍርዲ መሰለኩም ከብራህርሀልኩም ኣለዎ።  

16. ብዛዕባ ናይ ቆልዓኹም መንነት፣ ገምጋም፣ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ወይ ምደባ ፍርዲ ማእኸላይ ሰብ ኣእትዉ።  ንስኹምን እቲ ተመሃራይን ኣብ ፍርዲ ክትርከቡን 

ብጠበቓ ክትውከሉን ትኽእሉ።  

17. ምስ እቲ ቤት ትምህርቲ ቅሬታ እንተሃሊኩም 504 ጥርዓን ኣእትዉ።  

 

ክፍሊ 504 ብናይ U.S. ክፍሊ ትምህርቲ ይትግበር (OCR). 

ናይ ሰብኣዊ መሰል ቢሮ፣ Denver ቢሮ 

US ክፍሊ ትምህርቲ፣ Cesar E. Chavez Memorial Building 

1244 Speer Boulevard, Suite 310 

Denver, Colorado, 80204-3582 

ስልኪቁፅሪ 303-844-5695, Facsimile 303-844-4303, 

 

Denver Public Schools, Section 504 Coordinator: Paul Thompson, 720-423-2643, Paul_Thompson@dpsk12.org  

mailto:Paul_Thompson@dpsk12.org

