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BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
 504کی بحالی کا ایکٹ:  سیکشن  1973

 والدین اور طالب علم کے حقوق کا نوٹس

 کے تحت 504دفعہ 

کے طور پر کہا جاتا ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ کانگریس کی طرف سے نافذ ” 504“§ کے بحالی ایکٹ، عام طور پر  1973

ایک غیر امتیازی قانون ہے. اس ایکٹ کا مقصد امتیازی سلوک کی ممانعت کرنا اور یہ یقین دالنا ہے کہ معذور طلباء کو غیر 

 افراد کے برابر تعلیمی مواقع اور فوائد حاصل ہیں۔معذور طلباء کو فراہم کیے جانے والے 

( ہونے کے طور c( ہونے کا ریکارڈ ہے، یا )b( ہے، )aکے تحت ایک اہل طالب علم ایک ایسا طالب علم ہوتا ہے جسے جسمانی یا ذہنی معذوری ) 504§ 

سے کہ اپنی دیکھ بھال، ہاتھوں سے کاموں کو سرانجام دینا، چلنا، پر شمار کیا جاتا ہے، جو کافی حد تک زندگی کی اہم سرگرمیوں کو محدود کرتی ہے جی

 کرنا. دیکھنا، سننا، بولنا، سانس لینا، سیکھنا، کام کرنا، کھانا، سونا، کھڑے ہونا، اٹھانا، جھکنا، پڑھنا، توجہ دینا، سوچنا، اور بات چیت

( کے تحت تعلیمی خدمات کے اہل ہوں گے. طلباء جو IDEAاور معذور افراد تعلیم ایکٹ ) 504§ اہلیت: بہت سے طلباء  دوہری

IDEA  کے  504§ کے تحت اہل ہیں بہت سے مخصوص حقوق ہیں جو طالب علموں کے لئے دستیاب نہیں ہیں جو مکمل طور پر

بچے کے  تحت اہل ہیں. میری لینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے تیار کردہ والدین کے حقوق کی ہینڈ بک آپ کے

کی جانب سے یقین دہانی شدہ حقوق کا تعین کرتی ہے۔ اس نوٹس فارم کا مقصد یہ ہے کہ وہ  IDEAاسکول میں دستیاب ہے اور 

 کے تحت اہل نہیں ہیں.  IDEAکو قائم کرنے کے لئے جو  کی طرف سے یقین دہانی شدہ حقوق 504§ غیر فعال طلباء کو 

میں مقرر والدین اور/یا مندرجہ ذیل حقوق کے ساتھ طالب  104حصہ  CFR 34ضوابط کے لئے چالو کرنے کے قواعد و  504§ 

 علموں کو فراہم کرتے ہیں:

کے تحت آپ کے حقوق کے اسکول کے ضلع کی طرف سے مطلع کرنے کا حق ہے. )اس نوٹس فارم کا مقصد  504§ . آپ کو 1

 .CFR 104.32 34آپ کو ان حقوق کے بارے میں مشورہ دینا ہے.( 

. آپ کے بچے کو مناسب تعلیم کا حق حاصل ہے جو اپنی انفرادی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے، 2

 .CFR 104.33 34جیسا کہ غیر معذور طلباء کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. 

اء یا ان کے والدین پر عائد کی . آپ کے بچے کو مفت تعلیمی خدمات کا حق حاصل ہے سوائے ان فیس کے جو غیر معذور طلب3

جاتی ہیں۔ انشورنس کمپنیوں اور اسی طرح کی تیسری جماعتوں کو معذور طالب علم کو فراہم کردہ خدمات فراہم کرنے یا ادا 

 .CFR 104.33 34کرنے کے لئے دوسری صورت میں درست ذمہ داری سے فارغ نہیں کیا جاتا ہے. 

 .CFR 104.34 34حول میں جگہ کا تعین کرنے کا حق ہے. . آپ کے بچے کو کم از کم محدود ما4

. آپ کے بچے کو سہولیات، خدمات اور سرگرمیوں کا حق حاصل ہے جو غیر معذور طلباء کے لئے فراہم کردہ افراد کے 5

 .CFR 104.34 34مقابلے میں ہیں. 

ہے اور جگہ کا تعین کرنے میں کسی بھی جگہ کا تعین کرنے سے پہلے ایک تشخیص کا حق  504§ . آپ کے بچے کو ابتدائی 6

 .CFR 104.35 34نتیجے میں اہم تبدیلی. 

کی  CFR 104.35 34. جانچ اور دیگر تشخیص کے طریقہ کار کی توثیق، انتظامیہ، تشخیص کے عالقوں، وغیرہ کے طور پر 7

ل قابلیت اور کامیابی کے ٹیسٹ، ضروریات کے مطابق ہونا ضروری ہے ضلع مختلف ذرائع سے معلومات پر غور کرے گا، بشمو

استاد کی سفارشات، جسمانی حالت، سماجی اور ثقافتی پس منظر، انکولی رویے، جسمانی یا طبی رپورٹیں، طالب علم کے گریڈ، 

 34ترقی کی رپورٹیں، والدین کے مشاہدات، حقیقی رپورٹس، اور کاؤنٹی بھر میں اور/یا ریاست بھر میں تشخیص کے اسکور. 

CFR 104.35. 

کمیٹی( کی طرف سے کیا جانا چاہئے، بشمول آپ کے بچے کے بارے میں  504§ . تعیناتی فیصلے افراد کے ایک گروپ )یعنی 8

جاننے والے افراد، تشخیص کے اعداد و شمار کے معنی، جگہ کا تعین کے اختیارات، اور کم از کم محدود ماحول اور موازنہ 

 .CFR 104.35 34سہولیات کے لئے قانونی ضروریات. 



 2 

کے تحت اہل ہیں، تو آپ کے بچے کو اس بات کا تعین کرنے کا حق ہے کہ تعلیمی ضرورت میں تبدیلی آئی ہے یا §  504. اگر 9

 .CFR 104.35 34نہیں. 

. آپ کو اپنے بچے کی شناخت، تشخیص، یا جگہ کا تعین کرنے کے بارے میں ضلع کی طرف سے کسی بھی کارروائی سے 10

 .CFR 104.36 34پہلے نوٹس کرنے کا حق ہے. 

. آپ کو متعلقہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا حق ہے. آپ کو مناسب قیمت پر کاپیاں حاصل کرنے کا حق ہے جب تک کہ فیس آپ 11

 .CFR 104.36 34یکارڈ تک رسائی سے مؤثر طور پر انکار نہ کرے۔ کو ر

. آپ کو اپنے بچے کی شناخت، تشخیص، یا تعلیمی جگہ کے بارے میں ضلع کے اعمال کے حوالے سے غیر جانبدار سماعت 12

 .CFR 104.36 34کا حق ہے، جس میں ایک وکیل کی طرف سے سماعت اور نمائندگی میں والدین کی شرکت کا موقع ہے. 

کمیٹی کے اعمال کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں  504§ . آپ کے بچے کی شناخت، تشخیص، یا تعلیمی جگہ کے سلسلے میں ضلع 13

ڈبلیو چیسپیک  105کوآرڈینیٹر، سماجی جذباتی حمایت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جیفرسن بلڈنگ،  504تو، آپ کو ضلع کے پیرا 

کمیٹی کے تحریری نوٹس موصول ہونے کے  504§ کیلنڈر دنوں کے اندر اندر اندر آپ کو  30، 21204ایونیو، ٹاوسن، ایم ڈی 

ساتھ اپیل کا تحریری نوٹس درج کرنا چاہئے ایکشن )ے(.  ایک غیر جانبدار سماعت افسر کے سامنے ایک سماعت طے کی جائے 

 پر مطلع کیا جائے گا.گی اور آپ کو سماعت کے لئے تاریخ، وقت اور جگہ کے بارے میں تحریری طور 

. اگر آپ غیر جانبدار سماعت افسر کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں، تو آپ کو مجاز دائرہ اختیار کی عدالت کی طرف سے اس 14

 .CFR 104.36 34فیصلے کا جائزہ لینے کا حق ہے. 

 504§ پ کو ضلع کے آپ کے بچے کی شناخت، تشخیص، اور جگہ کا تعین کرنے کے عالوہ معامالت پر، آ 504. § 15

کوآرڈینیٹر )یا ڈیزائن( کے ساتھ شکایت درج کرنے کا حق ہے، جو فوری طور پر اور منصفانہ حل تک پہنچنے کی کوشش میں 

 شکایت کی نوعیت کی طرف سے وارنٹی حد تک الزامات کی تحقیقات کرے گا.

 لینڈ پر محیط عالقائی دفتر کا پتہ یہ ہے: . آپ کو شہری حقوق کے دفتر میں شکایت درج کرنے کا بھی حق ہے۔ میری16

 آفس برائے شہری حقوق، فالڈیلفیا آفس

.U.S Department of Education 

 وانامیکر عمارت

 515پین اسکوائر ایسٹ، سوٹ  100

Philadelphia, PA 19107 (215) 656-8541 

FAX# (215) 656-8605; TDD (215) 656-8604 
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 لئے آزاد محسوس کریں۔


