
खण्ड 504 अन्तगर्त आमाबाबु/�वद्याथ� हकहरु 

तपाईसँग �नम्न हकहरु छन:् 

1. उसको अशक्तताको कारणले �बना कुनै भेदभाव आफ्नो बच्चालाई सहभागी बनाउनुहोस,् पिब्लक �श�क कायर्क्रमहरुबाट फाइदाहरु प्राप्त 

गनुर्होस ्l 

2. संघीय कानुन अन्तगर्त तपाईको अ�धकारहरुबारे �वद्यालय िजल्लाबाट सल्लाह प्राप्त गनुर्होस ्l 

3. तपाईको बच्चाको प�हचान, मुल्यांकन वा प्लेसमेन्टसँग सम्बिन्धत सूचना प्राप्त गनुर्होस ्l 

4. सबै सूचना तपाईको देशी भाषामा र/अथवा भाषाको प्राथ�मक प्रणाल�मा प्राप्त गनुर्होस ्l 

5. तपाईको बच्चाको ला�ग एउटा �सत्तैमा उपयुक्त पिब्लक �श�ा (FAPE) पाउनुहोस ्l यसमा सक्दो अ�धकतम अशक्तता नभएका 

�वद्याथ�हरुसँग �श��त हुन ेअ�धकार संलग्न छ l यसमा �वद्यालय िजल्लाले तपाईको बच्चालाई �वद्यालय र �वद्यालय सम्बिन्धत 

�क्रयाकलापहरुमा सहभागी हुन एउटा समान अवसर �दनुपन� अ�धकार प�न संलग्न छ l 

6. तपाईको बच्चा सु�वधाहरुमा �श��त राख्नुहोस ्र अशक्तता नभएका �वद्याथ�हरुलाई प्रदान ग�रने सेवाहरु प्राप्त गनुर्होस ्l 

7. मुल्यांकन, शै��क र प्लेसमेन्ट �नणर्यहरु थुपै्र सूचना श्रोतहरुमा आधा�रत भएर पाउनुहोस,् र �वद्याथ�हरुलाई �चन्ने मान्छेहरुबाट 

पाउनुहोस,् साथसाथै मुल्यांकन डाटा र प्लेसमेन्ट �वकल्पहरु l 

8. तपाईको बच्चाको ला�ग �वशेष �श�ा र समबिन्धत सेवाहरु पाउनुहोस ्य�द उ/उनी पुनःस्थापना �नयमको खण्ड 504 अन्तगर्त योग्य 

भएको पाईन्छ l 

9. यातायात प्राप्त गनुर्होस ्जान र आउनको ला�ग एउटा वैकिल्पक प्लेसमेन्ट वातावरणबाट जुन महँगो छैन तपाइलाई िजल्लाले संचालन 

गरेको कायर्क्रममा �वद्याथ�लाई राखकेो भन्दा l 

10. िजल्लाले प्रदान गरेको गैर-शै��क र अ�त�रक्त पाठ्यक्रममा सहभागी गनर्को ला�ग तपाईको बच्चालाई एउटा समान अवसर पाउनुहोस ्l 

11. तपाईको बच्चाको प�हचान, मुल्यांकन, शै��क कायर्क्रम र प्लेसमेन्टबारे सम्बिन्धत �नणर्यहरुको सबै उपयुक्त रेकडर्हरु जांच गनुर्होस ्l 

12. तपाईको बच्चाको 504 योजनाको वा�षर्क स�म�ाहरु आशा गनुर्होस ्जसमा (१) अ�त�रक्त मुल्याकंन सूचनाको आवश्यकता; (२) खण्ड 504 

अन्तगर्त जार� योग्यता र (३) योजनाको सामग्री र सेवा प्रदारक समावेश हुनसक्छ l 

13. शै��क रेकडर्हरुको प्र�तहरु एउटा सुपथ मुल्यमा प्राप्त गनुर्होस ्जबसम्म शुल्क प्रभावकार� रुपले तपाइलाई रेकडर्हरुको पहँुच �ददैन l 

14. उ�चत �नवेदनहरुमा तपाईको बच्चाको रेकडर्हरुको व्याख्या र �ववेचनाको ला�ग �वद्यालय िजल्लाबाट एउटा प्र�त�क्रया प्राप्त गनुर्होस ्l 

15. तपाईको बच्चाको शै��क रेकडर्हरुको संशोधन �नवेदन गनुर्होस ्य�द �तनीहरु गलत, भ्रामक वा तपाईको बच्चाको गोप�नयता 

अ�धकारहरुको उल्लङ्घन छन ्भन्ने �वश्वास लाग्ने उ�चत कारण छ l य�द �वद्यालय िजल्लाले संसोधनको ला�ग यो �नवेदन अिस्वकार 

गछर् भन,े यसले तपाईलाई एउटा उ�चत समय�भत्र जानकार� गराउछ, र तपाइलाई सुनुवाईको अ�धकारबारे सल्लाह �दन्छ l 

16. तपाईको बच्चाको प�हचान, मुल्यांकन, शै��क कायर्क्रम र प्लेसमेन्टबारे सम्बिन्धत �नणर्यहरु र कायर्हरु सम्बिन्धत मध्यस्थता अथवा 

एउटा �नस्प� उ�चत प्र�क्रया सुनुवाई �नवेदन गनुर्होस ्l तपाई र �वद्याथ� सुनुवाईमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र तपाईको सट्टा एउटा 

व�कल प्र�त�न�धत्व गराउन सक्नुहुन्छ l 

17. एउटा 504 गुनासो दा�खला गनुर्होस ्य�द तपाईको �वद्यालयसँग असहम�त छ l 
 
खण्ड 504 U.S. �श�ा �वभाग, नाग�रक अ�धकारहरुको कायार्लय (OCR)बाट लागु ग�रएको छ l 

नाग�रक अ�धकारको ला�ग कायार्लय, डनेभर कायार्लय 
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