
• 504-boʻlimga muvofiq, farzandingizning 
taʼlimga boʻlgan ehtiyoji oʻzgarganini 
aniqlash uchun vaqti-vaqti bilan qayta 
koʻrib chiqish huquqiga ega. 

• Farzandingizni identifikatsiya qilish, 
baholash yoki joylashtirish boʻyicha 
okrugning har qanday harakatlaridan 
oldindan xabardor boʻlish huquqiga 
egasiz. 

• Siz tegishli yozuvlarni tekshirish 
huquqiga egasiz.   

• Farzandingizni identifikatsiya qilish, 
baholash yoki taʼlimga joylashtirish 
boʻyicha yoki boshqa 504-paragraf 
masalalari boʻyicha SST harakatlariga 
eʼtiroz bildirish huquqiga egasiz.  Siz 
SSTning xatti-harakat(lari) haqida 
yozma xabarni olgan vaqtingizdan 
boshlab 30 kalendar kuni ichida 
tumanning 504-paragraf koordinatori, 
Ijtimoiy-ruhiy qoʻllab-quvvatlash 
boʻlimi ijrochi direktoriga yozma eʼtiroz 
bildirishingiz mumkin. 

• Shuningdek, siz Fuqarolik huquqlari 
boʻyicha ofisga (OCR) shikoyat qilish 
huquqiga egasiz. 

• Qoʻshimcha maʼlumot uchun qarang: 
 
Imkoniyati cheklangan oʻquvchilarni 
himoya qilish (ed.gov) 

 

Ota-ona yoki emansipatsiya qilingan voyaga 
yetmagan shaxs qarorlar yoki bolangizni 
identifikatsiya qilish, baholash, taʼlim dasturi 
va joylashuviga oid harakatlar  
bilan bogʻliq holda vositachilik yoki xolis 
sud jarayonini talab qilishi mumkin. Siz va 
oʻquvchi  sud majlisida ishtirok etishingiz va 
sizni himoya qilish uchun advokat olishingiz 
mumkin. Tinglov boʻyicha soʻrovlar 504-
paragraf koordinatoriga 443-809-0238  
raqamiga  yuborilishi kerak.  

Kontaktlar: 
• Farzandingiz maktabi. 
• Oʻquvchilarga yordam xizmati: 

443-809-0238 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Baltimor okrugi davlat  maktablariirqi , 
jinsi, yoshi, rangi , jismoniy yoki ruhiy 
nogironligi, oilaviy ahvoli, siyosiy 
mansubligi, eʼtiqodi, dini yoki etnik kelib 
chiqishi asosida kamsitmaydi.” Bu hujjat –
soʻrov asosida muqobil formatlarda 
nogironligi bor shaxslar uchun taqdim 
etilishi mumkin.  443-809-0238 raqami 
orqali Oʻquvchilarga yordam xizmatiga 
murojaat qiling. 
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504-boʻlim haqida savol-javoblar 
 

504-boʻlim nima? 
504-boʻlim nogironlarning fuqarolik 
huquqlarini himoya qiluvchi federal qonun. 
Qonun  federal mablagʻlarni oladigan har 
qanday tashkilotga nogironlik sababli boshqa 
malakali shaxslarni kamsitishni taqiqlaydi . 
Maktab dasturlari va faoliyati bu qonunga 
boʻysunadi. 

 
 

Kim  muvofiq keladi 
Nogironligi boʻlgan oʻquvchi 504-moddaga 
muvofiq  , agar u: 
• bir yoki bir nechta asosiy hayotiy 

faoliyatni sezilarli darajada 
cheklaydigan jismoniy yoki aqliy 
zaiflashuvga ega 

• bunday buzilish qayd etilgan; yoki 
• bunday buzilish mavjud deb hisoblanadi 

. 
“Asosiy hayot faoliyati” oʻz-oʻzidan 
gʻamxoʻrlik qilish, qoʻlda ishlaydigan 
ishlarni bajarish, yurish, koʻrish, eshitish, 
gapirish, nafas olish, oʻrganish , ishlash, 
ovqatlanish, uxlash, tik turish, koʻtarish, 
egilish, oʻqish, diqqatni jamlash, koʻtarishva 
muloqot qilishnioʻz ichiga oladi.  504-
boʻlimostidagi “buzilishlar” misollariga  
kuchli allergiya, miya yarim shari, qandli 
diabet, epilepsiyava diqqat yetishmasligining 
giperaktiv sindromi (ADHD) kiradi. 

 

Nogironlik tashxisi oʻquvchini 504-boʻlimga 
avtomatik ravishda muvofiq qilibqoʻymaydi. 
Oʻquvchini 504-boʻlimga muvofiqlik 
mezonlariga javob berishi mumkin deb 
hisoblagan oʻqituvchilar yoki ota-onalar 
Oʻquvchilarga yordam guruhi (SST) 
yigʻilishini talab qilishlari mumkin. 

Agar siz 504-boʻlim nogironligi bor 
deb shubhalansangiz nima boʻladi? 
• Maktabga murojaat qiling va SST raisi 

(odatda  direktor yordamchisi) bilan 
gaplashishni soʻrang . 

• Nogironlikni hujjatlashtirishda yordam 
berishga tayyor boʻling . 

• Uchrashuvda (SST) ishtirok eting . 
• Maktab bilan ishlash jarayonida faol 

hamkor boʻling. 
 

504 rejasi nima ? 
Muvofiqlik koʻrsatmalariga javob beradigan 
oʻquvchilar maktabda foydalanishuchun 
ishlab chiqilgan 504 rejasiga ega boʻladilar. 
Rejada buzilishning tabiati , buzilish taʼsir 
koʻrsatadigan asosiy hayotiy faoliyat , 
oʻquvchi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 
kirishni taʼminlash uchun zarur boʻlgan turar 
joyni taqdim etish uchun masʼul shaxs(lar) 
koʻrsatilgan . 

 
Ota-onalar rejani ishlab chiqishda ishtirok 
etishga taklif qilinadi. Oʻqituvchilarniturar joy 
haqida xabardorqilish va bajarilishini nazorat 
qilish uchun ish boshqaruvchisi  tayinlanadi . 
 
• Turar joy har bir oʻquvchi uchun xos 

boʻlishi kerak va odatda umumiy taʼlim 
oʻquvchilariga beriladigan turar joyni oʻz 
ichiga olmaydi. 

• Turar joy oʻquvchining asosiy hayotiy 
faoliyati uchun jiddiy cheklov nuqtai 
nazaridan jismoniyyoki aqliy 
zaiflashuviga xos boʻlishi kerak. 

 

Turar joy yozma ravishda 
hujjatlashtirilishikerak . 

Tegishli jarayon huquqlari qanday? 
Ota-ona/oʻquvchi huquqlarining 

qisqacha mazmuni 
Identifikatsiya, baholash va joylashtirish 

(1973-yilgi Reabilitatsiya qonunning  
504-boʻlimi) 

 
Ota-onalar va oʻquvchilarga 504-boʻlimiga 
muvofiq quyidagi huquqlar beriladi:  
• Siz maktab okrugi tomonidan 504-moddaga 

muvofiq huquqlaringiz haqida xabardor 
boʻlish huquqiga egasiz. 

• Farzandingiz oʻz ehtiyojlarini qondirish 
uchun moʻljallangan tegishli taʼlim olish 
huquqiga ega, chunki nogiron boʻlmagan 
oʻquvchilarning ehtiyojlarini qondirishga 
moʻljallangan. 

• Farzandingiz bepul taʼlim xizmatlaridan 
foydalanish huquqiga ega, nogiron 
boʻlmagan oʻquvchilar yoki ularning ota-
onalari uchun olinadigan toʻlovlar bundan 
mustasno.   

• Farzandingiz kamida eng kam darajada 
cheklangan muhitga joylashish huquqiga ega. 

• Farzandingiz nogiron boʻlmagan 
oʻquvchilar uchun taqdim etilgan obyektlar, 
xizmatlar va tadbirlardan foydalanish 
huquqiga ega. 

• Farzandingiz 504-paragrafning dastlabki 
joylashuvi va keyingi joylashuvi yuzasidan 
har qanday muhim oʻzgarishlardan oldin 
baholanish huquqiga ega. 

• Sinov va boshqa baholash tartib-qoidalari 
34 CFR 104.35 paragrafining tasdiqlash, 
boshqarish, baholash sohalari va boshqalar 
boʻyicha talablariga muvofiq boʻlishi kerak.  

• SST 504-boʻlimga muvofiqligini aniqlash 
uchun turli manbalardan olingan 
maʼlumotlarni koʻrib chiqadi. 

• Joylashtirish boʻyicha qarorlar tajribali 
shaxslar guruhi (yaʼni, Oʻquvchilarga 
yordam jamoasi) tomonidan qabul qilinishi 
kerak.  
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