
በSECTION 504 ስር የወላጅ/የተማሪ መብቶች 
የሚከተሉትን በተመለከተ መብት አልዎት፦ 
1. ልጅዎ በስንኩልነት ምክንያት መድሎ ሳይደርስበት የህዝብ ትምህርት ፕሮግራሞች ወስጥ እንዲሳተፍ እና ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ። 
2. በፌደራል ህጎች ስር ስላልዎት መብቶችዎ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት እንዲያማክሮ የማድረግ። 
3. የልጅዎን መለየት፣ ግምገማ እና ምደባ በተመለከተ ማሳወቂያ የመቀበል። 
4. ሁሉንም መረጃዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ወይም በዋንኛ የመገናኛ ዘዴዎ የመቀበል። 
5. ልጅዎ ነጻ እና ተገቢ ሕዝባዊ ትምህርት (FAPE) እንዲያገኝ የማድረግ። ይህም በተቻለ መጠን አካል ጉዳት ከሌለባቸው ተማሪዎች ጋር የመማር 

መብትን ይጨምራል። በተጨማሪም፣ ልጅዎ በት/ቤት እና ከትምህርት ቤት ጋር በተገናኙ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በእኩልነት ለመሳተፍ እንዲችል 
የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ማስተናገጃዎችን እንዲያመቻች የምድረግ መብትንም ያጠቃልላል። 

6. ልጅዎ በተቋማት ውስጥ እንዲማሩ እና የአካል ጉዳት ለሌለባቸው ተማሪዎች ከሚሰጠው ጋር ተመጣጣኝ አገልግሎቶች እንዲሰጣቸው የማድረግ። 
7. በተለያዩ የመረጃ ምንጮች እና የተማሪውን መረጃ በሚያውቁ ሰዎች፣ የግምገማ ዳታ እና የምደባ አማራጮች ላይ በመመርኮዝ የግምገማ የትምህርት 

እና የምደባ ውሳኔዎች የማግኘት። 
8. በ Rehabilitation Act መሰረት በ Section 504 ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ ልጅዎ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች እንዲገኝ የማድረግ። 
9. ተማሪው በዲስትሪክቱ በሚሰራው ፕሮግራም ውስጥ ቢመደብ ከሚመጣው ከፍያ በማይበልጥ ወጪ ከ/ወደ አማራጭ ምደባ የሚጓጓዝ የትራንስፖርት 

አገልግሎት የማግኘት። 
10. ልጅዎ ዲስትሪክቱ በሚያቀርባቸው ትምህርት ነክ ያልሆኑና ከትምህርት ውጭ ባሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለመሳተፍ እኩል ዕድል እንዲሰጠው 

የማድረግ። 
11. የልጅዎን መለያ፣ ግምገማን፣ የትምህርት ፕሮግራም እና ምደባ ከተመለከቱ ውሳኔዎች ጋር የተያያዙ ሁሉንም ተዛማጅ ሰነዶች የመመርመር። 
12. የሚከተሉትን ሊጨምሩ የሚችሉ የልጅዎ 504 እቅድ ዓመታዊ ግምገማዎች (1) ተጨማሪ የግምገማ መረጃ አስፈላጊነትን (2) ቀጣይ ብቁነት በ 

Section 504 ስር እና (3) የእቅዱ እና የአገልግሎት ሰጪው ይዘት። 
13. ክፍያው ቅጂዎቹን እንዳያገኙ ካላደረገ በስተቀር፣ የትምህርት ሬኮርዶችን ቅጂዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የማግኘት። 
14. ስለ ልጅዎ መዝገቦች ለቀረቡ ምክንያታዊ ጥያቄዎች ማብራሪያዎችና ትርጓሜዎችን ከትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የመቀበል። 
15. የልጅዎ ትምህርታዊ መዝገቦች ትክክል አይደሉም፣ አሳሳች ወይም የልጅዎን ግላዊነት መብቶች የሚጥሱ ናቸው ብሎ ለማመን አሳማኝ ምክንያቶች ካሉ፣ 

የልጅዎን ትምህርታዊ መዝገቦች እንዲስተካከሉ የመጠየቅ። የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ይህንን የማሻሻያ ጥያቄ ከከለከለ፣ በተገቢው ጊዜ ውስጥ 
ያሳውቅዎታል እንዲሁም የድጋሚ ይታይልኝ መብት ስለመኖሩ ያማክርዎታል። 

16. የልጅዎን መለያ፣ ግምገማን፣ የትምህርት ፕሮግራም፣ ወይም ምደባ በተመለከተ ከሚወሰዱ ውሳኔዎች ወይም እርምጃዎች ጋር ድርድር ወይም ገለልተኛ 
የፍትህ ሂደት ችሎት የመጠየቅ። እርሶ እና ተማሪው በፍርድ ችሎቱ ላይ ሊሳተፉ እንዲሁም ጠበቃም እርስዎን እንዲወክል የማድረግ። 

17. ከት/ቤቱ ጋር አለመግባባት ከተፈጠረ የ 504 ቅሬታ የማስመዝገብ። 
 
Section 504 በ U.S. Department of Education (በአሜሪካ የትምህርት መምሪያ) Office for Civil Rights (OCR፣ የሲቪል መብቶች ጽ/ቤት) 
ተፈጻሚ ይሆናል። 

Office for Civil Rights, Denver Office 
US Department of Education, Cesar E. Chavez Memorial Building 
1244 Speer Boulevard, Suite 310 
Denver, Colorado, 80204-3582 
ስልክ ቁጥር 303-844-5695   Facsimile 303-844-4303 


