
  کے تحت اہل ہے، تو آپ کے  504اگر سیکشن

ً دوبارہ جائزہ لینے کا حق  ً فوقتا بچے کو وقتا
حاصل ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا 

 تعلیمی ضرورت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔

  ،تشخیص، یا جگہ آپ کو اپنے بچے کی شناخت
کا تعین کرنے کے بارے میں ضلع کی طرف 
سے کسی بھی کارروائی سے پہلے اطالع 

 دینے کا حق ہے۔

  آپ کو متعلقہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا حق
 ہے۔  

  آپ کو اپنے بچے کی شناخت، تشخیص، یا
معامالت سے  504تعلیمی تقرری یا دیگر 

کے اقدامات کو چیلنج کرنے کا  SSTمتعلق 

ہے۔  آپ کو ایس ایس ٹی کی کارروائی کا  حق
کیلنڈر  30تحریری نوٹس موصول ہونے کے 

کوآرڈینیٹر،  504دنوں کے اندر ضلع کے 

محکمہ سماجی جذباتی مدد کے ایگزیکٹو 
ڈائریکٹر کے پاس اپیل کا تحریری نوٹس دائر 

 کر سکتے ہیں۔
 ( آپ کو دفتر برائے شہری حقوقOCR میں )

 ھی حق ہے۔شکایت درج کرانے کا ب

 :مزید معلومات کے لیے دیکھیں 
 

 (ed.govمعذور طلباء کی حفاظت )

 

ثالثی کی درخواست کر سکتا نابالغ آزاد شدہ یا والدین 
سے متعلق غیر جانبدارانہ مناسب فیصلوں  ہے یا 

 یا کارروائی کی سماعت 

شناخت، تشخیص، تعلیمی پروگرام، آپ کے بچے کی 
 ۔ آپ اور طالب علم اقداماتکے بارے میں اور جگہ 
ایک وکیل آپ ہیں اور سکتے لےحصہ میں سماعت 

کی درخواستیں کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ سماعت 
جانی کو دی کوآرڈینیٹر  504پر   443-809-0238

 چاہئیں۔ 

 رابطے:
  اسکول۔کے بچے کا آپ 

 :طلباء کی معاونت کی خدمات کا دفتر 
443-809-0238 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رنگ، نسل، جنس، عمر، بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز/
جسمانی یا ذہنی معذوری، ازدواجی حیثیت، سیاسی 

بنیاد پر کی وابستگی، عقیدہ، مذہب، یا قومی اصل 
میں تبادل مرضیامتیازی سلوک نہ کریں۔ یہ دستاویز

افراد معذور درخواست پر دستیاب کیا جائے گافارمیٹس
کے لیے۔  برائے مہربانی آفس آف سٹوڈنٹ سپورٹ 

 پر رابطہ کریں ۔ 0238-809-443سےسروسز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لیے  کے 504کے سیکشن 
 کا رہنماکی معلومات والدین 

 1973 ایکٹبحالی
 

 

 

 

 

 

 

 
 2022اگست 
 

                                          

Baltimore County Public Schools 

 جذباتی معاونت کا شعبہ-سماجی

 طالب علم کی سپورٹ کی خدمات 

 جیفرسن بلڈنگ

105 W. Chesapeake Avenue 

Towson, MD 21204 
 

 

 

 

 

 2022اگست 
 

  

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


 
 
 
 
 
 
 
 



 پوچھے گئے سواالتکے بارے میں اکثر  504
 

 ہے؟کیا  504دفعہ 

ایک وفاقی قانون ہے جو معذور افراد  504سیکشن 

کے شہری حقوق کا تحفظ کرتا ہے ۔ یہ ایکٹ کسی 
بھی ایسی تنظیم کو منع کرتا ہے جو وفاقی فنڈز 
وصول کرتی ہے کسی معذوری کی وجہ سے اہل 

اسکول  افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے۔
 کے پروگرام اور سرگرمیاں اس قانون کے تابع ہیں۔

 

 

 کون  اہل ہے۔

کے تحت اہلیت  504ایک معذور طالب علم کو دفعہ 

 کے لیے غور کیا جانا چاہیے اگر وہ:
  کی ایک یا زندگی جسمانی یا ذہنی خرابی ہے جو

کافی حد تک محدود کو بڑی سرگرمیوںزیادہ 
 ہے۔کرتی 

  ریکارڈ ہے؛ یااس طرح کی خرابی کا 

  اس طرح کی خرابی کے طور پر سمجھا جاتا
 ہے .

"زندگی کی اہم سرگرمیوں" میں اپنی دیکھ بھال 
کرنا، دستی کام کرنا، چلنا، دیکھنا، سننا، بولنا، سانس 

کھڑا ہونا، اٹھانا، ، کھانا، سونا، لینا، سیکھنا ، کام کرنا
کرنا شامل چیتجھکنا، پڑھنا، توجہ مرکوزکرنا، بات 

کے تحت"نقصان" کی مثالوں میں   504ہیں۔.  سیکشن 
مرگی، اور  شدید الرجی، دماغی فالج، ذیابیطس،

( ADHDتوجہ کی کمی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر )

 شامل ہیں۔

 

معذوری کی تشخیص خود بخود طالب علم کو 
کے تحت اہلیت کے لیے اہل نہیں بناتی  504سیکشن 

کرتے ہیں کہ طالب ہے۔ اساتذہ یا والدین جو محسوس 
کی اہلیت کے معیار پر پورا اترتا  504علم  سیکشن 

( میٹنگ کی SSTہے وہ سٹوڈنٹ سپورٹ ٹیم )

 درخواست کر سکتے ہیں  ۔

معذوری کا شبہ  504اگر آپ کو 
 ہے تو کیا ہوگا؟

  اسکول سے رابطہ کریں اورSST  چیئرپرسن

)عام طور پر اسسٹنٹ پرنسپل( سے بات کرنے 
 کو کہیں۔

 عذوری کی دستاویز کرنے میں مدد کے لیے م
 تیار رہیں ۔

 ( میٹنگSSTمیں شرکت کریں ۔ ) 

  اسکول کے ساتھ عمل میں ایک فعال شراکت
 دار بنیں۔

 

 پالن کیا ہے؟ 504

اہلیت کے رہنما خطوط پر پورا اترنے والے طلباء 
پالن تیار کیا  504کے پاساسکولمیں استعمال کے لیے 

کی نوعیت ، خرابی سے  جائے گا۔ منصوبہ خرابی
متاثر ہونے والی زندگی کی اہم سرگرمی، طالب علم 
کی ضروریات کی بنیاد پر رسائی فراہم کرنے کے 
لیے ضروری رہائش، اور رہائش کو نافذ کرنے کے 

 لیے ذمہ دار افراد )افراد( کی وضاحت کرتا ہے۔

 
والدین کو منصوبے کی ترقی میں حصہ لینے کی 

۔ ایک کیس مینیجر کو اساتذہکو ترغیب دی جاتی ہے 
رہائش کے بارے میں مطلع کرنے اور عمل درآمد 

 کی نگرانی کے لیے تفویض کیا جائے گا۔
 

  رہائش  انفرادی طالب علم کے لیے مخصوص
ہونی چاہیے اور اس میں عام طور پر عام تعلیم 

کے طلبا کو فراہم کردہ رہائش شامل نہیں ہونی  
 چاہیے ۔ 

  انفرادی طالب علم کی جسمانی رہائش کی جگہیں
یا ذہنی خرابی کے لیے مخصوص ہونی چاہئیں 
جو  کہ زندگی کی اہم  سرگرمیوں  کی کافی حد 

 تک محدود ہیں۔

 

 رہائش کا تحریری دستاویزہونا ضروری ہے۔

 واجب عمل کے حقوق کیا ہیں؟

 میں والدین/طالب علم کے حقوق کا خالصہ

 جگہ کا تعینشناخت، تشخیص، اور 

 1973، بحالی ایکٹ کی دفعہ 504

 

درج ذیل کے تحت والدین اور طلباء کو  504سیکشن 

 حقوق فراہم کیے گئے ہیں: 
  کے تحت اپنے حقوق کے  504آپ کو سیکشن

بارے میں اسکول ڈسٹرکٹ کی طرف سے مطلع 
 ۔کرنے کا حق ہے

  آپ کے بچے کو ایک مناسب تعلیم حاصل کرنے
ضروریات کو پورا کرنے  کا حق ہے جو اس کی

کے لیے تیار کی گئی ہے جس طرح غیر معذور 
 طلباء کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔

  آپ کے بچے کو مفت تعلیمی خدمات کا حق
حاصل ہے سوائے ان فیسوں کے جو غیر معذور 

 طلباء یا ان کے والدین پر عائد ہوتی ہیں۔  

  آپ کے بچے کو کم سے کم پابندی والے ماحول
 جگہ کا حق حاصل ہے۔ میں

  آپ کے بچے کو ان سہولیات، خدمات اور
سرگرمیوں کا حق حاصل ہے جو غیر معذور 
طلباء کے لیے فراہم کی جانے والی سرگرمیوں 

 کے مقابلے ہیں۔
  تقرری اور بعد میں  504آپ کے بچے کو ابتدائی

تعیناتی میں کسی بھی اہم تبدیلی سے پہلے 
 تشخیص کا حق ہے۔

 34گر تشخیصی طریقہ کار کو جانچ اور دی CFR 
کی توثیق، انتظامیہ، تشخیص کے  104.35

شعبوں وغیرہ کے تقاضوں کے مطابق ہونا 
 چاہیے۔ 

 SST  کے تحت اہلیت کا تعین کرنے  504دفعہ
کے لیے مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات 

 پر غور کرے گا۔

  تقرری کے فیصلے باشعور افراد کے ایک گروپ
ٹ سپورٹ ٹیم( کے ذریعے کیے )یعنی اسٹوڈن

 جائیں۔ 


