
  واجد شرایط باشد، ۵۰۴اگر فرزند شما طبق بخش 
حق ارزیابی مجدد دوره ای برای تعیین اینکه 
آیا تغییری در نیاز آموزشی وجود داشته است 

 .را دارد

  شما حق اطالع قبل از هر اقدامی از سوی
ناحیه در مورد شناسایی، ارزیابی یا قرار دادن 

 .فرزندتان را دارید

  مربوطه را داریدشما حق بررسی سوابق  . 
  شما این حق را دارید که اقداماتSST  در

مورد شناسایی، ارزیابی، یا قرار دادن 
را به  ۵۰۴تحصیلی فرزندتان یا سایر موارد 

روز  ۳۰توانید ظرف شما می.  چالش بکشید
تقویمی از زمان دریافت اطالع کتبی اقدامات 

SST یک اعالمیه تجدیدنظر کتبی به ،
ه ناحیه، مدیر اجرایی بخش کنندهماهنگ

 .حمایت عاطفی اجتماعی ارسال کنید

  شما همچنین حق دارید که شکایتی را به دفتر
 .ارائه کنید( OCR)حقوق مدنی 

 برای معلومات بیشتر رجوع کنید به: 

 

لولیت حفاظت از شاگردان دارای مع
(ed.gov) 

 

والدین یا خردسال آزاد شده می توانند درخواست 
میانجیگری یا رسیدگی بی طرفانه در روند عادالنه 

 مربوط به تصمیمات یا 

اقدامات مربوط به شناسایی، ارزیابی، برنامه 
شما و دانش  .آموزشی و قرار دادن فرزند شما

آموز می توانید در جلسه دادرسی شرکت کنید و از 
درخواست های شنوایی  .شما یک وکیل بخواهید
-809-443به شماره  504باید به هماهنگ کننده 

  .ارسال شود 0238

 :مخاطبین
 مکتب فرزند شما 

 دفتر خدمات پشتیبانی دانشجویی: 

۴۴۳-۸۰۹-۰۲۳۸ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دولتی شهرستان بالتیمور این کار را انجام مکاتب 
، رنگ، ناتوانی سن، جنس، نژادبر اساس  می دهند

سیاسی، ، وابستگی تأهل، وضعیت ذهنیجسمی یا 

.” یا منشاء ملی تبعیض قائل نشویدمذهب عقیده، 
در متبادل درخواست به صورت صورت دراین سند

برای افراد دسترس قرار خواهد گرفتفورمت ها
پشتیبانی خدمات لطفا با دفتر   .دارای معلولیت

تماس  ۴۴۳-۸۰۹-۰۲۳۸ شاگردان به شماره
 .بگیرید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

والدین  راهنمای معلومات
 از ۵۰۴برای بخش 

 ۱۹۷۳توانبخشی قانون 
 

 

 

 

 
 

 

 
 ۲۰۲۲اگست 

 
                                          

 مکاتب دولتی ولسوالی بالتیمور

 عاطفی-اداره حمایت اجتماعی

 دفتر خدمات پشتیبانی شاگردان

 ساختمان جفرسون

W. Chesapeake Avenue ۱۰۵ 

Towson, MD ۲۱۲۰۴ 
 

 

 

 

 

 ۲۰۲۲اگست 
 

  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html


 
 
 
 
 
 
 
 



 ۵۰۴سواالت مکرر در مورد 
 

 چیست؟ ۵۰۴بخش   

حقوق     که از است فدرال یک قانون  ۵۰۴بخش 
 این قانون هر . می کندمدنی افراد معلول محافظت 

سازمانی را که بودجه فدرال را دریافت می کند از 
تبعیض علیه افراد واجد شرایط به دلیل ناتوانی منع 

مکتب های  و فعالیت برنامه ها  .  می کند
 .قانون می باشداین مشمول

 
 

 واجد شرایط است چه کسی 

واجد    باید برای دارای معلولیت یک شاگرد
در نظر گرفته شود   ۵۰۴ شرایط بودن طبق بند

 :او/اگر او
  دارای یک نقص جسمی یا ذهنی است که به

طور قابل مالحظه ای یک یا چند فعالیت 

 اصلی زندگی را محدود می کند
  یارا دارد؛ اختاللی  سابقه چنین 

  در نظر گرفته  اختاللی داشتن چنین به عنوان
 . شده است

شامل مراقبت از « های اصلی زندگیفعالیت»
خود، انجام کارهای دستی، راه رفتن، دیدن، 
شنیدن، صحبت کردن، تنفس، یادگیری، کار 
کردن، خوردن، خوابیدن، ایستادن، بلند کردن، خم 

پرتی و برقراری شدن، خواندن، تمرکز، حواس
تحت " اختالالت"نمونه هایی از   .ارتباط است

شامل آلرژی های شدید، فلج مغزی،  504بخش 
اختالل بیش فعالی با کمبود توجه دیابت، صرع و 

(ADHD )است. 
 

برای     تشخیص معلولیت به طور خودکار شاگرد
معلمان . تعیین نمی کند ۵۰۴واجد شرایط بودن بند 

یا والدینی که احساس می کنند دانش آموز ممکن 
را  504است معیارهای واجد شرایط بودن بخش 
پشتیبانی داشته باشند، می توانند یک جلسه تیم 

 .درخواست کنند( SST)دانش آموز 

 ۵۰۴اگر شما به معلولیت 
 ؟مشکوک باشید چی

  با مکتب تماس بگیرید و بخواهید با رئیس
SST (معموالً یک معاون مدیر )صحبت کنید. 

  آماده باشید تا در مستندسازی یک معلولیت
 .کمک کنید

  در جلسه (SST )شرکت کنید. 

  باشیددر روند مکتب شریک فعال. 
 

 چیست؟ 504طرح 

های واجد شرایط آموزانی که دستورالعملدانش
برای  504کنند، یک طرح بودن را رعایت می

این طرح ماهیت  .استفاده در مدرسه خواهند داشت
اختالل، فعالیت عمده زندگی تحت تاثیر این اختالل، 
محل اقامت الزم برای دسترسی بر اساس نیازهای 

افراد مسئول اجرای تسهیالت  دانش آموز و فرد یا
 .را مشخص می کند

 
شوند تا در توسعه این پالن می والدین تشویق 

یک مدیر پرونده منصوب خواهد شد تا . کنندشرکت 
معلمان را در مورد اسکان و نظارت بر اجرای آن 

 .آگاه کند
 

  محل اقامت باید مختص هر دانش آموز باشد و
که معموالً برای نباید شامل اقامتگاه هایی باشد 

 .دانش آموزان آموزش عمومی ارائه می شود

  محل اسکان باید مختص نقص جسمی یا ذهنی
دانش آموز از نظر محدودیت اساسی در 

 .فعالیت اصلی زندگی باشد
 

 .کتبی ثبت شود طور محل اقامت باید به 

 حقوق مربوط به روند رسیدگی چیست؟

 درشاگردان/  والدین خالصه ای از حقوق

 قرار دادنارزیابی و شناسایی، 

 (۱۹۷۳توانبخشی  قانون ۵۰۴بخش )
 

 ۵۰۴والدین و شاگردان بر اساس بند حقوق زیر به 
 : ارائه می شود

  شما حق دارید که توسط ناحیه مکتب از حقوق
 .مطلع شوید ۵۰۴خود تحت بخش 

  فرزند شما حق برخورداری از آموزش مناسب
رفع نیازهای او به اندازه کافی را دارد که برای 

نیازهای دانش شاگردان غیر معلول طراحی شده 
 .باشد

  فرزند شما حق برخورداری از خدمات آموزشی
رایگان را دارد به جز هزینه هایی که بر 
شاگردان غیر معلول یا والدین آنها تحمیل می 

 .  شود

  فرزند شما حق دارد در کمترین محدودیت
 .محیطی قرار بگیرد

  فرزند شما حق دارد امکانات، خدمات و فعالیت
هایی را داشته باشد که با امکاناتی که برای 
شاگردان غیر معلول ارائه می شود قابل مقایسه 

 .باشد

  فرزند شما حق ارزیابی قبل از قرارگیری اولیه
و هر تغییر مهم بعدی در محل قرارگیری  ۵۰۴

 .را دارد

 د به الزامات تست و سایر روش های ارزیابی بای
34 CFR 104.35  ،به عنوان اعتبار سنجی

مدیریت، زمینه های ارزیابی و غیره مطابقت 
 . داشته باشد

 SST  باید معلومات منابع مختلف را برای تعیین
 .در نظر بگیرد ۵۰۴صالحیت طبق بند 

  تصمیم گیری برای قرار دادن باید توسط
به عنوان مثال، تیم )گروهی از افراد آگاه 

 . گرفته شود( پشتیبانی شاگردان


