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 المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور

 504:  المادة 1973قانون إعادة التأهيل لعام 

 إخطار بحقوق ولي األمر والطالب

 504بموجب المادة 

،" هو قانون لعدم التمييز يسنه كونغرس الواليات المتحدة. وهدف § 504، الذي يشار إليه عموًما بـ "1973قانون إعادة التأهيل لعام 

 القانون هو حظر التمييز وضمان حصول الطالب المعاقين على فرص تعليمية واستحقاقات مساوية لتلك المقدمة للطالب غير المعاقين.

هو طالب )أ( لديه، )ب( لديه سجل بأنه يعاني من، أو )ج( يُنظر إليه على أنه يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير §  504وجب المادة الطالب المؤهل بم

كل، والنوم، والوقوف، ورفع من نشاط حياتي رئيسي مثل رعاية الذات، وأداء المهام اليدوية، والمشي، والرؤية، والسمع، والتحدث، والتنفس، والتعلم، والعمل، واأل

 األغراض، واالنحناء، والقراءة، والتركيز، والتفكير، والتواصل.

وقانون تعليم األفراد §  504: سيكون العديد من الطالب مؤهلين للحصول على الخدمات التعليمية بموجب كل من المادة المزدوجةاألهلية 

( بالعديد من الحقوق المحددة غير IDEAقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) (. يتمتع الطالب المؤهلون بموجبIDEAذوي اإلعاقة )

فقط. يتوفر دليل حقوق أولياء األمور الذي أعدته وزارة التعليم بوالية ماريالند في §  504المتاحة للطالب المؤهلين بموجب المادة 

(. إن الهدف من نموذج اإلخطار هذا هو تحديد IDEAاقة )مدرسة طفلك ويحدد الحقوق التي يضمنها قانون تعليم األفراد ذوي اإلع

 (.IDEAغير المؤهلين بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )لهؤالء الطالب المعاقين §  504الحقوق المكفولة بموجب المادة 

قانون اللوائح الفيدرالية، تمنح أولياء  34من  104، على النحو المبين في الجزء § 504اللوائح التمكينية المنصوص عليها في المادة 

 األمور و/ أو الطالب الحقوق التالية:

اإلخطار هذا هو إعالمك  )الهدف من نموذج§.  504. لديك الحق في أن يتم إعالمك بحقوقك من قبل المنطقة التعليمية بموجب المادة 1

 .104.32قانون اللوائح الفيدرالية  34بتلك الحقوق.( 

 34. لطفلك الحق في الحصول على تعليم مناسب مصمم لتلبية احتياجاته التعليمية الفردية بقدر ما تلبى احتياجات الطالب غير المعاقين. 2

 .104.33قانون اللوائح الفيدرالية 

على خدمات تعليمية مجانية باستثناء الرسوم المفروضة على الطالب غير المعاقين أو أولياء أمورهم. ال يتم . لطفلك الحق في الحصول 3

 إعفاء شركات التأمين واألطراف الثالثة المماثلة من أي التزام ساري المفعول لتوفير مقابل الخدمات المقدمة للطالب المعاق أو دفع ذلك

 .104.33رالية قانون اللوائح الفيد 34المقابل. 

 .104.34قانون اللوائح الفيدرالية  34. لطفلك الحق في التنسيب في البيئة األقل تقييدًا. 4

 .104.34قانون اللوائح الفيدرالية  34. لطفلك الحق في المرافق والخدمات واألنشطة التي تضاهي تلك المقدمة للطالب غير المعاقين. 5

قانون اللوائح  34وأي تغيير كبير الحق في التنسيب. §  504قبل التنسيب األولي بموجب المادة  . لطفلك الحق في الحصول على تقييم6

 .104.35الفيدرالية 

فيما يتعلق  104.35قانون اللوائح الفيدرالية  34. يجب أن تتوافق إجراءات االختبار وغيرها من إجراءات التقييم مع متطلبات 7

م وما إلى ذلك. يجب على المنطقة التعليمية النظر في المعلومات من مجموعة مصادر متنوعة، بما في بالتصديق واإلدارة ومجاالت التقيي

ادية أو ذلك اختبارات الكفاءة واإلنجاز، وتوصيات المعلم، والحالة البدنية، والخلفية االجتماعية والثقافية، والسلوك التكيفي، والتقارير الم

لتقدم، ومالحظات أولياء األمور، والتقارير غير الرسمية، ودرجات التقييم على مستوى المقاطعة الطبية، ودرجات الطالب، وتقارير ا

 .104.35قانون اللوائح الفيدرالية  34و/أو الوالية. 

، بما في ذلك األشخاص §( 504. يجب اتخاذ قرارات التنسيب من قبل مجموعة من األشخاص )على سبيل المثال، لجنة المادة 8

قانون  34على طفلك، ومعنى بيانات التقييم، وخيارات التنسيب، والمتطلبات القانونية للبيئة األقل تقييدًا والمرافق المماثلة.  المطلعين

 .104.35اللوائح الفيدرالية 
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 34التعليمية. ، يحق لطفلك إعادة التقييم بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تغيير في الحاجة § 504. في حال تأهله بموجب المادة 9

 .104.35قانون اللوائح الفيدرالية 

 34. يحق لك أن يتم إخطارك قبل اتخاذ أي إجراء من قبل المنطقة التعليمية فيما يتعلق بتحديد الهوية أو التقييم أو التنسيب لطفلك. 10

 .104.36قانون اللوائح الفيدرالية 

ى نسخ بتكلفة معقولة إال إذا كانت الرسوم ستمنعك فعليًا من الوصول إلى . يحق لك فحص السجالت ذات الصلة. يحق لك الحصول عل11

 .104.36قانون اللوائح الفيدرالية  34السجالت. 

. يحق لك الحصول على جلسة استماع محايدة بالنظر إلجراءات المنطقة التعليمية فيما يتعلق بتحديد الهوية أو التقييم أو التنسيب 12

 .104.36قانون اللوائح الفيدرالية  34التعليمي لطفلك، مع فرصة لمشاركة أولياء األمور في جلسة االستماع والتمثيل من قبل محاٍم. 

للمنطقة التعليمية فيما يتعلق بتحديد هوية طفلك أو تقييمه أو تنسيبه §  504ترغب في الطعن في إجراءات لجنة المادة . إذا كنت 13

للمنطقة التعليمية، المدير التنفيذي للدعم االجتماعي العاطفي، §  504التعليمي، يجب عليك تقديم إخطار استئناف مكتوب إلى منسق المادة 

يوًما تقويميًا من الوقت الذي تلقيت فيه إشعاًرا  30، في غضون MD 21204شارع تشيسابيك، تاوسون،  .W 105مبنى جيفرسون، 

سيتم تحديد موعد جلسة استماع أمام ضابط جلسة محايد وسيتم إخطارك كتابيًا بتاريخ §.   504كتابيًا بإجراء )إجراءات( لجنة المادة 

 الجلسة ووقتها ومكانها.

قانون اللوائح  34ق على قرار ضابط الجلسة المحايد، فيحق لك مراجعة هذا القرار من قبل محكمة مختصة. . إذا كنت ال تواف14

 .104.36الفيدرالية 

للمنطقة §  504بخالف تحديد هوية طفلك وتقييمه وتنسيبه، يحق لك تقديم شكوى إلى منسق المادة §  504. فيما يتعلق بمسائل المادة 15

ب عنه(، والذي سيحقق في االدعاءات إلى الحد الذي تبرره طبيعة الشكوى في محاولة للتوصل إلى حل سريع التعليمية )أو من ينو

 ومنصف.

 . يحق لك أيًضا تقديم شكوى إلى مكتب الحقوق المدنية. عنوان المكتب اإلقليمي الذي يغطي والية ماريالند هو:16

 مكتب الحقوق المدنية، مكتب فيالدلفيا

 وزارة التعليم األمريكية

 مبني واناماكر

 515بن سكوير إيست، جناح  100

 PA 19107 (215) 656-8541فيالدلفيا، 

 (215) 656-8604(؛ جهاز اتصاالت للصم 215) 656-8605رقم الفاكس 
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