
 

 

 504 القسم بموجب األمر/التلميذ ولي حقوق

 لديك الحق في:

 إن يحصل طفلك على نصيبه من، ويستلم المنافع من، برامج التعليم العامة بدون تمييز بسبب إعاقته/إعاقتها. .1

 تطلب من المنطقة التعليمية للمدرسة أن تخبرك بحقوقك بموجب القانون االتحادي. .2

 فيما يتعلق بتحديد الحالة أو التقييم أو تحديد مستوى طفلك. إخطارتستلم  .3

 استالم جميع المعلومات بلغتك األصلية و/أو بالوسيلة األساسية للتواصل. .4

مكن. (. هذا يتضمن الحق بأن تكون متعلًما مع تالميذ بدون احتياجات خاصة إلى أقصى حد مFAPEأحصل لطفلك على تعليم عام مناسب مجاني ) .5

درسة واألنشطة ويتضمن أيًضا حق مطالبة المنطقة التعليمية للمدرسة بأن يقوموا باإلجراءات الالزمة للسماح لطفلك بأخذ فرصة متكافئة للمشاركة في الم

 المتعلقة بالمدرسة.

 اجات الخاصة.إن يكون طفلك متعلًما في مباني مدرسية ويتلقى خدمات مماثلة لتلك المقدمة للتالميذ غير ذوي االحتي .6

يذ وبيانات الحصول على اتخاذ قرارات التقييم والتعليم وتحديد المستوى استناًدا على مصادر معلومات متنوعة، وبواسطة األشخاص الذين يعرفون التلم .7

 التقييم وخيارات تحديد مستوى التلميذ.

 من قانون التأهيل. 504القسم أحصل لطفلك على تعليم خاص والخدمات ذات العالقة إذا تبين أنه مؤهل بموجب  .8

ه من قبل توفير المواصالت إلى ومن مكان تحديد المستوى البديل بكلفة ليست أكثر عليك من التي تتحملها إذا تم وضع التلميذ في برنامج تتم إدارت .9

 المنطقة التعليمية

 مقدمة من قبل المنطقة التعليميةإعطاء طفلك فرصة متكافئة لالشتراك في األنشطة غير األكاديمية وغير المنهجية وال .10

 تفحص كافة السجالت ذات الصلة المتعلقة بالقرار الذي يخص تحديد الحالة والتقييم والبرنامج التعليمي وتحديد المستوى الخاص بطفلك. .11

( 3؛ و )504ألهلية بموجب القسم ( استمرا ا2( الحاجة لمعلومات تقييم إضافية؛ )1الخاصة بطفلك والتي قد تتضمن ) 504توقع معاينات سنوية لخطة  .12

 محتويات الخطة ومزود الخدمة.

 الحصول على نسخ السجالت التعليمية بتكلفة معقولة ما لم تحول الكلفة فعلياً من وصولك إلى السجالت. .13

 استالم رد من المنطقة التعليمية للمدرسة على الطلبات المنطقية بخصوص توضيحات وتفسيرات لسجالت طفلك. .14

ل لسجالت طفلك التعليمية إذا كان هناك سبب معقول تعتقد بأنها غير دقيقة أو مضللة أو بطريقة أخرى تنتهك حقوق الخصوصية لطفلك. إذا طلب تعدي .15

 رفضت المنطقة التعليمية للمدرسة هذا الطلب للتعديل، فعلى المدرسة إبالغك ضمن وقت معقول، وتعلمك بحق طلب جلسة استماع.

ستماع نزيهة لإلجراءات القانونية الواجبة التي تتعلق بالقرارات أو األفعال بخصوص تحديد حالة أو تقييم أو برنامج التعليم أو طلب وساطة أو جلسة ا .16

 تحديد المستوى الخاصة بطفلك. قد يجوز لك وللتلميذ الحضور في جلسة االستماع والحصول على محامي لتمثيلك.

 المدرسة.إذا كان لديك خالًفا مع  504تقديم شكوى  .17
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