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बाल्टिमोर काउन्टी पल्टिक सू्कल्स (BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS) 

1973 का पुनर्स्ाापनाअधिधनयम:  िारा 504 

अधििावक र धवद्या्ी अधिकारको सूचना 

िारा 504 के तहत  

 1973 को पुनर्स्थापनथऐन, सथमथन्यतयथ "§ 504" भनेर चिचनन्छ, संयुक्त रथज्य कथंग्रेस द्वथरथ लथगू गररएको गैर-

भेदभथव कथनून हो। यस  ऐनको उदे्दश्य भेदभथव चनषेध गनुा र  अपथङ्गतथ भएकथ चवद्यथ्ीहरूलथई गैर-अशक्त 

चवद्यथ्ीहरूलथई प्रदथन गररने समथन शैचिक अवसरहरू र  लथभहरू सुचनचित गनुा हो। 

§ 504 मुचनको योग्य चवद्यथ्ी एक चवद्यथ्ी हो जससँग (a) भएको, (b) भएको रेकर्ा छ, वथ (c) शथरीररक वथ 

मथनचसक कमजोरी भएको मथचनन्छ जसले आफ्नो हेरिथह गने जस्तथ प्रमुख जीवन गचतचवचधहरूलथई पयथाप्त रूपमथ 

सीचमत गदाछ। स्वयम्, म्यथनुअल कथयाहरू गने, चहँर््ने, हेने, सुन्ने, बोल्ने, सथस फेना, चसके्न, कथम गने, खथने, सुते्न, 

उचभने, उठथउने, झुकथउने, पढ्ने, ध्यथन केन्द्रित गने, सोचे्न, र सञ्चथर गने। 

दोहोरो योग्यतथ: धेरै चवद्यथ्ीहरू दुवै § 504 र  अपथङ्गतथ भएकथ व्यन्द्रक्तहरू चशिथ ऐन  (IDEA) अन्तगात शैचिक 

सेवथहरूको लथचग योग्य हुनेछन्। IDEA अन्तगात योग्य चवद्यथ्ीहरूसँग धेरै चवशेष  अचधकथरहरू छन् जुन § 504 

अन्तगात मथत्र योग्य भएकथ चवद्यथ्ीहरूलथई उपलब्ध छैनन्। मेररल्यथण्ड से्टट चर्पथटामेन्ट अफ एजुकेसनले तयथर 

पथरेको अचभभथवक अचधकथर पुन्द्रस्तकथ तपथईंको बच्चथको चवद्यथलयमथ उपलब्ध छ र  आईर्ीईएद्वथरथ सुचनचित 

अचधकथरहरू सेट गदाछ। यो सूिनथ फथरमको उदे्दश्य ती अशक्त चवद्यथ्ीहरूलथई § 504 द्वारा सुधनधित 

अधिकारहरू सेट गनुा हो जुन आईडीईए अन्तगात योग्य छैनन्। 

34 CFR भथग 104 मथ सेट गररएको § 504 को लथचग सिम गने चनयमहरूले अचभभथवक र /वथ चवद्यथ्ीहरूलथई चनम्न 

अचधकथरहरू प्रदथन गदाछ: 

१  . तपथइँलथई  § 504 अन्तगात तपथइँको अचधकथरको सू्कल चजल्लथ द्वथरथ सूचित गने अचधकथर छ।  (यस  सूिनथ 

फथरमको उदे्दश्य तपथईंलथई ती अचधकथरहरूको बथरेमथ सल्लथह चदनु हो। 34 CFR 104.32. 

२ . तपथईंको बच्चथलथई गैर-अशक्त चवद्यथ्ीहरूको आवश्यकतथहरू पूरथ गनाकथ लथचग उपयुक्त रूपमथ आफ्नो 

व्यन्द्रक्तगत शैचिक आवश्यकतथहरू पूरथ गना चर्जथइन गररएको उपयुक्त चशिथको अचधकथर छ।  34 सीएफआर 
104.33।  

३  . गैर-अशक्त चवद्यथ्ीहरू वथ चतनीहरूकथ अचभभथवकहरूलथई लगथइएकथ शुल्कहरू बथहेक तपथईंको बच्चथलथई 

चनिः शुल्क शैचिक सेवथहरू पथउने अचधकथर छ।  बीमथकतथाहरू र  यसै्त तेस्रो पिहरू अशक्त चवद्यथ्ीलथई प्रदथन 

गररएको सेवथहरूको लथचग प्रदथन गना वथ भुक्तथन गना अन्य्थ वैध दथचयत्वबथट मुक्त हँुदैनन्। 34 सीएफआर 
104.33।  

४ . तपथईंको बच्चथलथई नू्यनतम प्रचतबन्द्रित वथतथवरणमथ चनयुन्द्रक्त गने अचधकथर छ।  34 सीएफआर 104.34।  

५ . गैर-अशक्त चवद्यथ्ीहरूकथ लथचग उपलब्ध गरथइएकथ सुचवधथहरू, सेवथहरू र  गचतचवचधहरूमथ तपथईंको बच्चथको 

अचधकथर छ।  34 सीएफआर 104.34।  

६ . तपथइँको बच्चथलथई प्रथरन्द्रिक § 504 चनयुन्द्रक्त र  त्यसपचछ चनयुन्द्रक्तमथ कुनै पचन महत्वपूणा पररवतान हुनु अचि 

मूल्यथङ्कन गने अचधकथर छ।  34 सीएफआर 104.35।  

७ . परीिण र  अन्य मूल्यथङ्कन प्रचियथहरू 34 CFR 104.35 को प्रमथणीकरण, प्रशथसन, मूल्यथङ्कनकथ िेत्रहरू, 

इत्यथचदको आवश्यकतथहरू अनुरूप हुनुपछा । चजल्लथले योग्यतथ र  उपलन्द्रब्ध परीिण, चशिक चसफथररसहरू, 

शथरीररक अवर्स्थ, सथमथचजक र  सथंसृ्कचतक पृष्ठभूचम, अनुकूली व्यवहथर, शथरीररक वथ चिचकत्सथ ररपोटाहरू, चवद्यथ्ी 
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ग्रेर्हरू, प्रगचत ररपोटाहरू, अचभभथवकहरूको अवलोकन, उपथख्यथन ररपोटाहरू, कथउन्टीव्यथपी र /वथ रथज्यव्यथपी 

मूल्यथङ्कन स्कोर सचहत  चवचभन्न स्रोतहरूबथट प्रथप्त जथनकथरीलथई चविथर गनेछ। 34 सीएफआर 104.35।  

८ . चनयुन्द्रक्त चनणायहरू व्यन्द्रक्तहरूको समूह (अ्थात, § 504 सचमचत) द्वथरथ गररनुपछा , जसमथ तपथईंको बच्चथको 

बथरेमथ जथनकथर व्यन्द्रक्तहरू, मूल्यथङ्कन रे्टथको अ ा्, चनयुन्द्रक्त चवकल्पहरू, र  नू्यनतम प्रचतबिथत्मक वथतथवरण र  

तुलनथत्मक सुचवधथहरूको लथचग कथनुनी आवश्यकतथहरू समथवेश छन्। 34 सीएफआर 104.35।  

९ . यचद § 504 अन्तगात योग्य छ भने, तपथईंको बच्चथलथई शैचिक आवश्यकतथमथ पररवतान भएको छ चक छैन भनेर 

चनधथारण गना आवचधक पुन: मूल्यथङ्कन गने अचधकथर छ।  34 सीएफआर 104.35।  

१ ० . तपथईंको बच्चथको पचहिथन, मूल्यथङ्कन, वथ चनयुन्द्रक्त सम्बिी चजल्लथले कुनै पचन कथरबथही गनुाअचि सूिनथ चदने 

अचधकथर तपथईंसँग छ।  34 सीएफआर 104.36।  

१ १  . तपथईंसँग सथन्दचभाक अचभलेखहरू जथँचे्न अचधकथर छ।  तपथईंसँग उचित मूल्यमथ प्रचतचलचपहरू प्रथप्त गने 

अचधकथर छ जबसम्म शुल्कले तपथईंलथई अचभलेखहरूमथ पहँुिलथई प्रभथवकथरी रूपमथ अस्वीकथर गदैन। 34 

सीएफआर 104.36।  

१ २ . तपथइँसँग तपथइँको बच्चथको पचहिथन, मूल्यथङ्कन, वथ शैचिक चनयुन्द्रक्त सम्बिी चजल्लथको कथयाहरूको 

सम्बिमथ चनष्पि सुनुवथइको अचधकथर छ र  सुनुवथईमथ अचभभथवकको सहभथचगतथ र  वकीलद्वथरथ प्रचतचनचधत्व गने 

अचधकथर पचन छ।   34 सीएफआर 104.36।  

१ ३. यचद तपथईं आफ्नो बच्चथको पचहिथन, मूल्यथंकन, वथ शैचिक पे्लसमेन्टको सम्बिमथ चजल्लथको § 504 सचमचतको 

कथयाहरूलथई िुनौती चदन िथहनुहुन्छ भने, तपथईंले चजल्लथको § 504 समन्वयक, सथमथचजक-भथवनथत्मक सम ा्नको 

कथयाकथरी चनदेशक, जेफरसन भवन , 105 र्बू्ल्य िेसथपीक एवेनू्य, टोसन, एमर्ी 21204, § 504 सचमचतको कथयाको 

चलन्द्रखत सूिनथ प्रथप्त गरेको चमचतले 30 क्यथलेन्डर चदनचभत्र अपीलको चलन्द्रखत सूिनथ फथइल गनुापदाछ।  एक चनष्पि 

सुनुवथइ अचधकथरी समि सुनुवथइ हुने छ र  तपथईंलथई सुनुवथइको चमचत, समय  र  र्स्थन चलन्द्रखत रूपमथ सूचित 

गररनेछ। 

१ ४ . यचद तपथइँ चनष्पि सुनुवथइ अचधकथरीको चनणायसँग असहमत  हुनुहुन्छ भने, तपथइँसँग सिम िेत्रथचधकथरको 

अदथलतले त्यो चनणायको समीिथ गने अचधकथर छ।  34 सीएफआर 104.36।  

१ ५  . § 504 मथमलथहरूमथ तपथईंको बच्चथको पचहिथन, मूल्यथंकन, र  चनयुन्द्रक्त बथहेक, तपथईलथई चजल्लथको § 504 

संयोजक (वथ चर्जथइनर) सँग उजुरी दतथा गने अचधकथर छ, जसले उजुरीको प्रकृचतद्वथरथ आवश्यक हदसम्म 

आरोपहरूको अनुसिथन गनेछ। 

१ ६ . तपथईंसँग नथगररक अचधकथरको कथयथालयमथ उजुरी दतथा गने अचधकथर पचन छ।  मेररल्यथण्डलथई समेट्ने िेत्रीय 

कथयथालयको ठेगथनथ हो: 

नथगररक अचधकथर कथयथालय, चफलथरे्न्द्रियथ कथयथालय 

संयुक्त रथज्य अमेररकथ  चशिथ चवभथग 

वथनथमेकर भवन   
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यचद प्रश्नहरू छन् भने, कृपयथ 443-809-0238 मथ बथन्द्रिमोर कथउन्टी पन्द्रिक सू्कलहरूको लथचग चवद्यथ्ी सम ा्न 

सेवथहरूको कथयथालयलथई सम्पका  गना स्वतन्त्र महसुस गनुाहोस्। 


