
• यिद धारा ५०४ अ�ग�त यो� छ भने, 
तपाईंको ब�ालाई शैि�क आव�कतामा 
प�रवत�न भएको छ िक छैन भनेर िनधा�रण 
गन� आविधक पुन: मू�ा�न गन� अिधकार 
छ। 

• तपाईंको ब�ाको पिहचान, मू�ा�न, वा 
िनयु��को स��मा िज�ाले कुनै पिन 
कारबाही गनु� अिघ तपाईंलाई सूचना िदने 
अिधकार छ। 

• तपाईंसँग सा�िभ�क अिभलेखह� प�र�ण 
गन� अिधकार छ।   

• तपाइँसँग तपाइँको ब�ाको पिहचान, 
मू�ा�न, वा शैि�क िनयु�� वा अ� ५०४  
मािमलाह�मा एस एस िट  को काय�ह�लाई 
चुनौती िदने अिधकार छ।  तपाईंले एस एस 
िट को कारबाही(ह�) को िल�खत सूचना 
प्रा� गरेको समयदे�ख ३० पात्रो िदन िभत्र 
िज�ाको ५०४ संयोजक, सामािजक 
भावना�क सहयोग िवभागका काय�कारी 
िनद�शकसँग िल�खत सूचना पेश गन� 
स�ु�न्छ। 

• तपाईंलाई नाग�रक अिधकार काया�लय 
(ओसीआर) मा उजुरी गन� अिधकार पिन छ। 

• थप जानकारीको लािग हेनु�होस्: 
 
अपा�ता भएका िव�ाथ�ह�को संर�ण 
(ed.gov) 

 

एक अिभभावक वा मु� नाबािलगले म�स्थता 
वा िनण�यसँग स���त िन�� उिचत प्रिक्रया 
सुनवाईको लािग अनुरोध गन� सक्छ वा      
तपाईंको ब�ाको पिहचान, मू�ांकन, शैि�क 
काय�क्रम, र िनयु�ी स��ी काय�ह�। तपाईं र 
िव�ाथ�ले सुनुवाइमा भाग िलन स�ु�न्छ र 
तपाईंको प्रितिनिध� गन� विकल �न स�ु�न्छ।    
सुनुवाइ अनुरोधह� ५०४ संयोजकलाई ४४३-
८०९-०२३८मा ग�रनुपछ� ।         

स�क� ह�: 
• तपाईंको ब�ाको िव�ालय। 
• िव�ाथ� सहायता सेवाह�को काया�लय: 

४४३-८०९-०२३८ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
बा��मोर काउ�ी प��क �ूलह�ले 
गछ�जाित, िल�, उमेर, रंग, शारी�रक वा 
मानिसक अस�मता, वैवािहक �स्थित, 
राजनीितक स��ता, पंथ, धम�, वा राि�� य 
उ�ि�को आधारमा  भेदभाव नगनु�होस्। यो 
कागजात�नेछ वैक��क �पमा अनुरोधमा  
उपल� गराइनेछ ढाँचाह�अपा�ता भएका 
���ह�का लािग ।  कृपया ४४३-८०९-
०२३८ मा िव�ाथ� सहायता सेवाको 
काया�लयलाई स�क�  गनु�होस्। 
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५०४को बारेमा प्रायः  सोिधने प्र�ह� 
 

धारा ५०४ के हो?  
धारा ५०४ एक संघीय कानून हो जसले अपा�ता 
भएका ���ह�को नाग�रक अिधकारको  
संर�ण गद�छ। यस ऐनले संघीय कोष प्रा� गन� 
कुनै पिन संस्थालाई अस�मताको कारणले यो� 
���ह� िव�� भेदभाव गन�बाट िनषेध गद�छ।   
िव�ालयका काय�क्रम ह� र गितिविधह� यस 
िनयमको अधीनमा छन् । 

 
 

को यो�छ  
अश�ता भएको िव�ाथ�ले  दफा ५०४ बमोिजम 
यो�ताको लािग करार गनु�पद�छ यिदउसले :   
• शारी�रक  वा मानिसक कमजोरी छ जसले 

पया�� �पमा एक वा बढी प्रमुख जीवन 
गितिविधह�लाई सीिमत गद�छ       

• य�ो कमजोरीको रेकड� छ;   वा 
• यसलाई  य�ो  कमजोरी भएको मािनन्छ। 
"मु� जीवन गितिविधह�"मा आफ्नो हेरचाह 
गन�, हातले काय�ह� गन�, िहँड्ने, हेन�, सु�े, बोल्ने, 
सास फेन�, िस�े  काम गन�, खाने, सु�े, उिभने, 
उठाउने, झुकाउने, पढ्ने,  �ान के��तगन�, सो�े, 
र कुराकानी गन�समावेश छ।  धारा ५०४ अ�ग�त 
"अश�ता"का उदाहरणह�मा ग�ीर एलज�, 
सेरेब्रल पा�ी, मधुमेह, िमग�, र अटे�न 
डेिफिसट हाइपरए��िभटी िडसअड�र 
(एडीएचडी) समावेश छन्। ,     

 

अ�मताको िनदानले धारा ५०४ अ�ग�त 
यो�ताको लािग िव�ाथ�लाई  �त: यो� 
बनाउँदैन । िश�क ह� वा अिभभावकह� 
जसले  िव�ाथ�लाईधारा 504 यो�ताको लािग 
मापद� पूरा गन� सक्छन् भ�े महसुस गछ� न् भने 
उनीह�ले  िव�ाथ� समथ�न टोली (एसएसटी) 
बैठकको लािग अनुरोध गन� सक्छन्   

यिद तपाइँ 504 अस�मताको शंका 
गनु��न्छ भने के �न्छ? 
• िव�ालयमा स�क�  गनु�होस् र एसएसटी 

अ�� (सामा�तया सहायक प्रधाना�ापक) 
सँग कुरा गन�  सोध्नुहोस्  

• अस�मताको द�ावेजीकरणमा सहयोग गन� 
तयार �नुहोस् ।  

•  बैठक (एसएसटी) मा उप�स्थत �नुहोस्।  
•  िव�ालयसँगको प्रिक्रयामा सिक्रय साझेदार 

ब�ुहोस्।  
 

504 योजना के  हो? 
यो�ता िदशािनद�शह� पूरा  गन� िव�ाथ�ह�सँग 
िव�ालयमा प्रयोगको लािग 504 योजना िवकिसत 
�नेछ। योजनाले हािनको प्रकृित अश�ताबाट 
प्रभािवत प्रमुख जीवन गितिविध िव�ाथ�को 
आव�कतामा आधा�रत  प�ँच प्रदान गन� आवास 
आव�क छ, र आवासको लािग िज�ेवार ��� 
(ह�) िनिद�� गद�छ।          

 
अिभभावकह�लाई योजनाको िवकास मा 
सहभागी �न प्रो�ाहन ग�रन्छ ।  िश�कह�लाई 
आवासको बारेमा सूिचत गन� र काया��यनको 
अनुगमन गन� केस �ानेजर खटाइनेछ ।  
 

• आवास ���गत िव�ाथ�को लािग िविश� 
�नुपद�छ र सामा�तया सामा� िश�ा 
िव�ाथ�ह�लाई प्रदान ग�रएको आवास 
समावेश गनु� �ँदैन।        

• प्रमुख जीवन गितिविधमा पया�� सीिमतताको 
स�भ�मा आवासह� ���गत िव�ाथ�को 
शारी�रक वा मानिसक हािनको लािग िविश� 
�नुपछ� ।              

 

आवासह� िल�खत �पमा द�ावेज �नुपद�छ  । 

देय प्रिक्रया अिधकारह� के �न् ? 
अिभभावक/िव�ाथ� अिधकारको सारांश 

पिहचान, मू�ांकन, र िनयु�� 
(१९७३ को पुनस्था�पना अिधिनयम को धारा 504) 

 

धारा ५०४ अ�ग�त अिभभावक र िव�ाथ�ह�लाई 
िन� अिधकारह� प्रदान ग�रएको छ:  
• तपाईंलाई धारा 504 अ�ग�त आफ्नो 

अिधकारको बारेमा �ूल िज�ा�ारा सूिचत गन� 
अिधकार छ। 

• तपाईंको ब�ालाई गैर-अश� िव�ाथ�ह�को 
आव�कताह� पूरा गन�का लािग उपयु� 
�पमा िडजाइन ग�रएको उपयु� िश�ाको 
अिधकार छ। 

• गैर-अश� िव�ाथ�ह� वा ितनीह�का 
अिभभावकह�लाई लगाइएका शु�ह� 
बाहेक तपाईंको ब�ालाई िनः शु� शैि�क 
सेवाह� पाउने अिधकार छ।   

• तपाईंको ब�ालाई �ूनतम प्रितब��त 
वातावरणमा िनयु�� गन� अिधकार छ। 

• गैर-अश� िव�ाथ�ह�का लािग उपल� 
गराइएका सुिवधाह�, सेवाह� र 
गितिविधह�मा तपाईंको ब�ाको अिधकार छ। 

• तपाइँको ब�ालाई प्रार��क 504 िनयु�� र 
�सपिछको कुनै पिन मह�पूण� प�रवत�न भ�ा 
पिहले मू�ा�न गन� अिधकार छ। 

• परी�ण र अ� मू�ांकन प्रिक्रयाह� 34 
सीएफआर 104.35 को वैधता, प्रशासन, 
मू�ांकनको �ेत्रह�, आिदको �पमा 
आव�कताह� अनु�प �नुपद�छ।  

• एसएसटीले धारा 504 अ�ग�त यो�ता िनधा�रण 
गन� िविभ� स्रोतह�बाट जानकारी िवचार गन�छ। 

• िनयु�� िनण�यह� जानकार ���ह�को 
समूह (ज�ै, िव�ाथ� समथ�न टोली) �ारा 
�नुपछ� ।  
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