
  فلديه 504إذا كان طفلك مؤهالً بموجب المادة ،

الحق في إعادة التقييم الدورية لتحديد ما إذا كان 
 هناك تغيير في الحاجة التعليمية.

  يحق لك أن يتم إخطارك قبل اتخاذ أي إجراء من
التعليمية فيما يتعلق بتحديد هوية طفلك قبل المنطقة 

 أو تقييمه أو تنسيبه.

   .يحق لك فحص السجالت ذات الصلة 

  لديك الحق في الطعن في إجراءات فريق دعم
( فيما يتعلق بتحديد هوية طفلك أو SSTالطالب )

 504تقييمه أو تنسيبه التعليمي أو بشأن مسائل المادة 

ناف كتابي إلى األخرى.  يمكنك تقديم إخطار استئ
للمنطقة، المدير التنفيذي إلدارة  504منسق المادة 

يوًما  30الدعم االجتماعي العاطفي، في غضون 

تقويميًا من وقت تلقيك اإلخطار الكتابي بإجراء 
 )إجراءات( فريق دعم الطالب.

  لديك أيًضا الحق في تقديم شكوى إلى مكتب الحقوق
 (.OCRالمدنية )

  إضافية، اطلع على:للحصول على معلومات 
 

 (ed.govحماية الطالب ذوي اإلعاقة )

 

الوساطة أو طلب  المتحررأو القاصر  لولي األمريجوز 
 بشأن اإلجراءات القانونية الواجبة جلسة استماع محايدة

 أو بالقرارات المتعلقة 

بتحديد الهوية، التقييم، البرنامج  المتعلقةاإلجراءات 
أنت تشارك أن يمكن  والتنسيب لطفلك. التعليمي،
أن يمثلك محاٍم. يجب وجلسة االستماع في والطالب 

على  504المادة منسق إلى  جلسة االستماعطلبات تقديم
 الرقم

 0238-809-443 . 

 جهات االتصال:
 طفلك. مدرسة 

  الطالب:خدمات دعم مكتب 
443-809-0238 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التيمورفي مقاطعة العامة المدارس "  علىال تميز ب
أو لون البشرة أو  العرق أو الجنس أو العمرأساس 

أو  االجتماعية أو الحالة العقليةاإلعاقة الجسدية أو 
أو األصل القومي."  الدينأو العقيدة أو السياسي االنتماء 

الطلب توفيرها عند  سيتم هذه الوثيقة
ذوي اإلعاقة.  يرجى االتصال لألشخاص صيغبديلةب

 .443-809-0238 على الرقمخدمات دعم الطالب  بمكتب
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 من 504للمادة 

قانون إعادة التأهيل لعام 
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 504 األسئلة المتداولة حول المادة
 

 ؟504المادة هي ما

 الحقوق المدنية يحمي فدراليهي قانون  504المادة 

منظمة على أي اإلعاقة. يحظر القانون ذوي  لألشخاص
بسبب تتلقى أمواالً فيدرالية التمييز ضد األفراد المؤهلين 

 لهذا القانون.تخضع المدرسية  األنشطةو اإلعاقة. البرامج

 

 

 المؤهلالشخص هو  من

المادة الطالب ذي اإلعاقة بموجب  أهليةفي النظر يجب 
 كان/كانت:إذا  504

  عقلية تحد بشكلأو  جسديةيعاني/تعاني من إعاقة 

 الحياتيةاألنشطة  أكثر منمن نشاط أو  كبير

 األساسية
  أو لهذه اإلعاقة؛ سجللديه/ها 

 مثل هذه  منيعاني/تعاني  يُنظر إليه/ها على أنه/ها
 اإلعاقة. 

تشمل "األنشطة الحياتية الرئيسية" رعاية الذات، وأداء 
والرؤية، والسمع، والتحدث،  والمشي، المهام اليدوية،

، والنوم وتناول الطعام، ،والعمل ،والتعلم والتنفس،

، ، والقراءةوالوقوف، والرفع، واالنحناء
أمثلة تشمل .  التواصلو والتفكير،والتركيز، 

الحساسيات الشديدة،  504بموجب المادة  "اإلعاقات"
، واضطراب نقص والصرعوالسكري، الدماغي، والشلل 

 (.ADHDاالنتباه وفرط النشاط )

 

لألهلية بموجب  ال يؤهل الطالب تلقائيًاتشخيص اإلعاقة 
الذين  أولياء األمورأو المعلمون . قد يطلب 504 المادة

معايير األهلية للمادة  يستوفيقد الطالب يشعرون أن 
 (.SSTاجتماع فريق دعم الطالب ) 504

إعاقة بموجب في  اشتبهتلو  ماذا
 ؟504المادة 

 رئيس فريق  اتصل بالمدرسة واطلب التحدث إلى
 مديًرا مساعًدا(. دعم الطالب )عادة ما يكون

  اإلعاقة. للمساعدة في توثيقكن مستعًدا 

 االجتماع )فريق دعم الطالب(. حضور 

  المدرسة. شريًكا نشًطا في العملية معكن 

 

 ؟504هي الخطة  ما

خطة  إرشادات األهلية يستوفونالذين  الطالبسيكون لدى 
المدرسة. فيتم تطويرها لالستخدام  504بموجب المادة 

الرئيسي  الحياتي النشاطو اإلعاقة، الخطة تحدد طبيعة
إمكانية لتوفير الالزمة والتسهيالت ، باإلعاقةالمتأثر 

 احتياجات الطالب، والشخصعلى  الوصول بناءً 
 التسهيالت.تنفيذ  )األشخاص( المسؤول عن

 
الخطة.  تشجيع أولياء األمور على المشاركة في تطويريتم 

عن إلخطار المعلمين الحالة مسؤول عن تعيين سيتم 
 التنفيذ. ومراقبة التسهيالت

 

  طالب وال  بكلخاصة أن تكون التسهيالت يجب
عادةً توفيرها التي يتم  جب أن تتضمن التسهيالتي

 لطالب التعليم العام.

 أوالجسدية  باإلعاقة خاصة يجب أن تكون التسهيالت 
النشاط على  القيود الكبيرة حيثمن  العقلية للطالب

 الحياتي الرئيسي.

 

 كتابيًا.التسهيالت  توثيقيجب 

 حقوق اإلجراءات القانونية الالزمة؟ما هي 

 ولي األمر/الطالب في حقوق ملخص

 التنسيبالتقييم، وتحديد الهوية، 

 (1973لعام  قانون إعادة التأهيلمن  504)المادة 

 

ألولياء األمور والطالب بموجب  التاليةيتم توفير الحقوق 
 : 504المادة 

  لديك الحق في أن يتم إعالمك من قبل المنطقة
 .504التعليمية بحقوقك بموجب المادة 

  لطفلك الحق في الحصول على تعليم مناسب مصمم
لتلبية احتياجاته على النحو المناسب الذي تلبى به 

 احتياجات الطالب غير المعاقين.

  لطفلك الحق في الحصول على خدمات تعليمية مجانية
باستثناء الرسوم المفروضة على الطالب غير المعاقين 

 أو أولياء أمورهم.  

 تنسيب في البيئة األقل تقييًدا.لطفلك الحق في ال 

  لطفلك الحق في المرافق والخدمات واألنشطة التي
 تضاهي تلك المقدمة للطالب غير المعاقين.

  لطفلك الحق في الحصول على تقييم قبل التنسيب
وأي تغيير كبير الحق في  504األولي بموجب المادة 

 التنسيب.

  يجب أن تتوافق إجراءات االختبار وغيرها من
قانون اللوائح  34جراءات التقييم مع متطلبات إ

فيما يتعلق بالتصديق واإلدارة  104.35الفيدرالية 

 ومجاالت التقييم وما إلى ذلك. 

  يجب على فريق دعم الطالب النظر في المعلومات من
مجموعة مصادر متنوعة لتحديد األهلية بموجب المادة 

504. 

 ة من يجب اتخاذ قرارات التنسيب من قبل مجموع
 األشخاص المطلعين )أي فريق دعم الطالب(. 


