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 مکاتب دولتی ولسوالی بالتیمور

 ۵۰۴:  بخش ۱۹۷۳قانون توانبخشی 

 اطالع از حقوق والدین و شاگرد

 ۵۰۴بر اساس بند 

" یاد می شود، یک قانون عدم تبعیض است که توسط کنگره ایاالت متحده ۵۰۴"§ که معموالً به عنوان  ۱۹۷۳قانون توانبخشی سال 
منع تبعیض و اطمینان از برخورداری شاگردان معلول از فرصت ها و مزایای آموزشی آمریکا تصویب شده است. هدف این قانون 

 برابر با مزایایی است که برای شاگردان غیر معلول ارائه می شود.

که به طور قابل شاگردی است که )الف( دارای، )ب( داشتن سابقه، یا )ج( دارای نقص جسمی یا ذهنی در نظر گرفته می شود  ۵۰۴§ شاگرد واجد شرایط تحت 

 خوردن،مالحظه ای یک فعالیت اصلی زندگی مانند مراقبت از خود، انجام کارهای دستی، راه رفتن، دیدن، شنیدن، صحبت کردن، تنفس، یادگیری، کار، 

 خوابیدن، ایستادن، بلند کردن، خم شدن، خواندن، تمرکز، فکر کردن، و برقراری ارتباط را محدود کند.

و قانون آموزش افراد دارای  ۵۰۴§ : بسیاری از شاگردان واجد شرایط خدمات آموزشی تحت هردو دوگانهواجد شرایط بودن 
هستند دارای حقوق خاص هستند که این حقوق برای شاگردانی که  IDEA( خواهند بود. شاگردانی که واجد شرایط IDEAمعلولیت )

لدین تهیه شده توسط وزارت معارف ایالت مریلند در مکتب فرزند شما میسر نمی باشد. کتابچه راهنمای حقوق وا ۵۰۴§ واجد شرایط 
حقوق تضمین شده توسط را مشخص می کند. هدف این فورم اعالمیه این است که  IDEAموجود است و حقوق تضمین شده توسط 

 ارائه دهد. نیستند،  IDEAواجد شرایط را برای آن دسته از شاگردان معلولی که  ۵۰۴§ 

 دهد:آمده است، حقوق زیر را به والدین و/یا شاگردان ارائه می ۱۰۴بخش  CFR ۳۴که در  ۵۰۴§ مقررات توانمندساز برای 

مطلع شوید. )هدف این فورم اعالمیه این است که شما را در  ۵۰۴§ . شما حق دارید که توسط مکتب ناحیه از حقوق خود بر اساس ۱
  ۳۲.۱۰۴CFR ۳۴مورد این حقوق راهنمایی کند.( 

. فرزند شما حق دارد از آموزش مناسبی برخوردار شود که برای رفع نیازهای آموزشی فردی او به اندازه کافی نیازهای شاگردان ۲

  ۳۳.۱۰۴CFR ۳۴غیر معلول طراحی شده باشد. 

یر معلول یا والدین آنها . فرزند شما حق برخورداری از خدمات آموزشی رایگان را دارد به جز هزینه هایی که بر شاگردان غ۳
گران و اشخاص ثالث مشابه از تعهد معتبر دیگری مبنی بر ارائه یا پرداخت هزینه خدمات ارائه شده به شاگرد تحمیل می شود. بیمه

  ۳۳.۱۰۴CFR ۳۴معلول معاف نیستند. 

 ۳۴.۱۰۴۰CFR ۴ ۳۴. فرزند شما حق دارد در کمترین محدودیت محیطی قرار بگیرد. ۴

شما حق دارد امکانات، خدمات و فعالیت هایی را داشته باشد که با امکاناتی که برای شاگردان غیر معلول ارائه می شود  . فرزند۵
 ۳۴.۱۰۴۰CFR ۴ ۳۴قابل مقایسه باشد. 

 ۳۵.۱۰۴CFR ۴ ۳۴اولیه و هر تغییر مهم بعدی در محل قرارگیری را دارد.  ۵۰۴§ . فرزند شما حق ارزیابی قبل از قرار دادن ۶

در مورد اعتبار سنجی، مدیریت، حوزه های ارزیابی و غیره  ۳۵.۱۰۴CFR ۳۴. تست و سایر روش های ارزیابی باید با الزامات ۷

مطابقت داشته باشد. این ناحیه باید اطالعات را از منابع مختلف، از جمله آزمون های شایسته و دستاورد، توصیه های معلم، وضعیت 
فرهنگی، رفتار انطباقی، گزارش های فیزیکی یا طبی، نمرات شاگردان، گزارش پیشرفت، مشاهدات  جسمی، پس زمینه اجتماعی و

 ۳۵.۱۰۴CFR ۴ ۳۴والدین، گزارش های داستانی، و نمرات ارزیابی در سراسر کشور و / یا در سراسر کشور در نظر بگیرند. 

(، از جمله افراد مطلع در مورد فرزند شما، معنای 504§ تصمیمات قرار دادن باید توسط گروهی از افراد )به عنوان مثال، کمیته  .۸
 ۳۴داده های ارزیابی، گزینه های قرار دادن، و الزامات قانونی برای محیطی با حداقل محدودیت و امکانات قابل مقایسه اتخاذ شود. 

۳۵.۱۰۴CFR ۴ 
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واجد شرایط باشد، حق ارزیابی مجدد دوره ای برای تعیین اینکه آیا تغییری در نیاز آموزشی وجود  ۵۰۴§ فرزند شما طبق  . اگر۹
 ۳۵.۱۰۴CFR ۴ ۳۴داشته است را دارد. 

 ۳۴. شما حق اطالع قبل از هر اقدامی از سوی ناحیه در مورد شناسایی، ارزیابی یا قرار دادن فرزندتان را دارید. ۱۰

۳۶.۱۰۴CFR. 

. شما حق دارید که سوابق مربوطه را بررسی کنید. شما این حق را دارید که با هزینه معقول کپی تهیه کنید، مگر اینکه هزینه ۱۱
 .۳۶.۱۰۴CFR ۳۴عمالً از دسترسی شما به سوابق جلوگیری کند. 

اسایی، ارزیابی، یا قرار دادن تحصیلی فرزندتان، . شما حق دارید یک قضاوت بی طرفانه در رابطه با اقدامات ناحیه در مورد شن۱۲

 .۳۶.۱۰۴CFR ۳۴با فرصتی برای مشارکت والدین در جلسه قضاوت و نمایندگی توسط یک وکیل داشته باشید. 

 ،منطقه در رابطه با شناسایی، ارزیابی یا قرارگیری تحصیلی فرزندتان را به چالش بکشید ۵۰۴§ خواهید اقدامات کمیته . اگر می۱۳
عاطفی، به ساختمان جفرسون، -ناحیه، مدیر اجرایی حمایت اجتماعی ۵۰۴§ کننده باید یک اعالمیه تجدیدنظر کتبی به هماهنگ

۱۰۵W ،خیابان چساپیک، تاوسون .MD 21204 روز تقویمی از زمان دریافت اطالعیه کتبی در مورد اقدامات کمیته  ۳۰، ظرف §
یک افسر رسیدگی بی طرف برنامه ریزی می شود و تاریخ، زمان و مکان جلسه به صورت ارسال کنید.   جلسه استماع نزد  ۵۰۴

 کتبی به اطالع شما خواهد رسید.

 ۳۴طرف مخالف هستید، این حق را دارید که آن تصمیم را توسط محکمه صالحه بررسی کنید. . اگر با تصمیم افسر قضاوت بی۱۴
۳۶.۱۰۴CFR. 

 §غیر از شناسایی، ارزیابی و قرار دادن فرزندتان، شما حق دارید شکایتی را با هماهنگ کننده به  ۵۰۴§ . در مورد موضوعات ۱۵
ناحیه )یا شخص تعیین شده( ارسال کنید، که این ادعاها را تا حدی که ماهیت شکایت در این مورد تضمین می کند و تالش برای  504

 رسیدن به یک راه حل سریع و عادالنه بررسی خواهد کرد. 

 . شما همچنین حق دارید که به اداره حقوق مدنی شکایت کنید. آدرس دفتر منطقه ای که مریلند را پوشش می دهد این است:۱۶

 دفتر حقوق مدنی، دفتر فیالدلفیا
 ایاالت متحده ریاست معارف

 ساختمان وانا میکر
 ۵۱۵پن چهارراهی شرق ، واحد  ۱۰۰

 PA ۱۹۱۰۷ (۲۱۵ )۶۵۶-۸۵۴۱فیالدلفیا، 

 TDD (۲۱۵ )۶۵۶-۸۶۰۴; ۸۶۰۵-۶۵۶( ۲۱۵شماره فکس )
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