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BALTIMOR OKRUGI DAVLAT MAKTABLARI 
1973-yilgi REABILITATSIYA QONUNI:  504-BOʻLIM 

OTA-ONA VA OʻQUVCHI HUQUQLARI BORASIDA ESLATMA 

504-moddaga asosan 

1973-yilgi Reabilitatsiya qonuni, odatda “504-paragraf” deb nomlanadi, Amerika Qoʻshma Shtatlari 
Kongressi tomonidan qabul qilingan kamsitmaslik toʻgʻrisidagi nizom. Qonunning maqsadi – 
kamsitishni taqiqlash va nogironligi bor oʻquvchilarning nogiron boʻlmagan oʻquvchilarga beriladigan 
taʼlim imkoniyatlari va imtiyozlariga ega boʻlishini taʼminlash. 

504-paragrafga muvofiq maqbul oʻquvchi bu (a) nogironligi bor, (b) jismoniy yoki aqliy nuqsoni borligi 
toʻgʻrisida maʼlumotga ega yoki (c) jismoniy yoki ruhiy, masalan, oʻz-oʻziga gʻamxoʻrlik qilish, ishlarni 
oʻz qoʻlida bajarish, yurish, koʻrish, eshitish, gapirish, nafas olish, oʻrganish, ishlash, ovqatlanish, 
uxlash, turish, koʻtarish, egilish, oʻqish, diqqatni jamlash, fikrlash va muloqot qilish kabi asosiy hayotiy 
faoliyatni sezilarli darajada cheklaydigan nuqsoni bor deb hisoblangan oʻquvchi. 

Ikki tomonlama muvofiqlik: Aksariyat oʻquvchilar 504-paragraf va Nogironligi bor shaxslar taʼlimi 
toʻgʻrisidagi qonunga (IDEA) muvofiq taʼlim xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega boʻladi. IDEA 
huquqiga ega oʻquvchilar koʻplab oʻziga xos huquqlarga ega boʻlib, ularning ayrimlari 504-paragrafga 
kiradigan oʻquvchilar uchun mavjud emas. Merilend shtati taʼlim departamenti tomonidan tayyorlangan 
Ota-onalarning huquqlari boʻyicha qoʻllanma farzandingizning maktabida mavjud va IDEA tomonidan 
kafolatlangan huquqlarni belgilaydi. Bu eslatma shaklining maqsadi IDEA talabiga muvofiq 
boʻlmagan nogiron oʻquvchilarga 504-paragraf tomonidan kafolatlangan huquqlarni belgilashdir. 

34 CFR 104-qismida koʻrsatilganidek, 504-paragraf uchun ruxsat beruvchi qoidalar ota-onalar va/yoki 
oʻquvchilarga quyidagi huquqlarni beradi: 

1. Siz 504-paragraf boʻyicha huquqlaringiz toʻgʻrisida maktab okrugidan xabardor boʻlish huquqiga 
egasiz. (Bu bildirishnoma shaklining maqsadi sizga ushbu huquqlar haqida maslahat berishdan iborat.) 
34 CFR 104.32. 

2. Farzandingiz shaxsiy taʼlim ehtiyojlarini qondirish uchun moʻljallangan tegishli taʼlim olish huquqiga 
ega, chunki nogiron boʻlmagan oʻquvchilarning ehtiyojlari qondiriladi. 34 CFR 104.33. 

3. Farzandingiz bepul taʼlim xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega, nogiron boʻlmagan oʻquvchilar 
yoki ularning ota-onalari uchun olinadigan toʻlovlar bundan mustasno. Sugʻurtalovchilar va shunga kabi 
uchinchi tomonlar nogiron oʻquvchilarga xizmat koʻrsatish yoki unga haq toʻlash boʻyicha boshqa 
qonuniy majburiyatlardan ozod etilmaydi. 34 CFR 104.33. 

4. Farzandingiz kamida eng kam darajada cheklangan muhitga joylashish huquqiga ega. 34 CFR 104.34. 

5. Farzandingiz nogiron boʻlmagan oʻquvchilar uchun taqdim etilgan obyektlar, xizmatlar va 
tadbirlardan foydalanish huquqiga ega. 34 CFR 104.34. 

6. Farzandingiz 504-paragrafning dastlabki joylashuvi va keyingi joylashuvi yuzasidan har qanday 
muhim oʻzgarishlardan oldin baholanish huquqiga ega. 34 CFR 104.35. 

7. Sinov va boshqa baholash tartib-qoidalari 34 CFR 104.35 paragrafining tasdiqlash, boshqarish, 
baholash sohalari va boshqalar boʻyicha talablariga muvofiq boʻlishi kerak. Okrug turli manbalardan 
olingan maʼlumotlar, jumladan, qobiliyat va muvaffaqiyat testlari, oʻqituvchilarning tavsiyalari, 
jismoniy holati, ijtimoiy va madaniy kelib chiqishi, moslashuvchan xulq-atvori, jismoniy yoki tibbiy 
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hisobotlari, oʻquvchining baholari, rivoj hisobotlari, ota-onalarning kuzatuvlari, anekdot hisobotlari va 
butun mamlakat va/yoki shtat miqyosida baholash maʼlumotlarni koʻrib chiqadi. 34 CFR 104.35. 

8. Joylashtirish boʻyicha qarorlar bir guruh shaxslar (yaʼni, 504-paragraf qoʻmitasi), jumladan, 
farzandingiz haqida baholash maʼlumotlarining maʼnosi, joylashtirish variantlari va eng kam cheklovchi 
muhit va taqqoslanadigan obyektlar uchun qonuniy talablarni biladigan shaxslar tomonidan qabul 
qilinishi kerak. 34 CFR 104.35. 

9. Agar 504-paragraf asosida tegishli boʻlsa, farzandingiz taʼlimga boʻlgan ehtiyoj oʻzgarganini aniqlash 
uchun vaqti-vaqti bilan qayta koʻrib chiqish huquqiga ega. 34 CFR 104.35. 

10. Farzandingizni identifikatsiya qilish, baholash yoki joylashtirish boʻyicha okrugning har qanday 
harakatlaridan oldindan xabardor boʻlish huquqiga egasiz. 34 CFR 104.36. 

11. Siz tegishli yozuvlarni tekshirish huquqiga egasiz. Agar toʻlov sizni yozuvlardan foydalanishingizga 
toʻsqinlik qilsa, siz oqilona narxda nusxalarni olish huquqiga egasiz. 34 CFR 104.36. 

12. Siz ota-onalarning sud majlisida ishtirok etishi va advokat tomonidan vakillik qilish imkoniyatiga 
ega boʻlgan holda, farzandingizni identifikatsiya qilish, baholash yoki taʼlimga joylashtirish boʻyicha 
okrugning harakatlarini xolis tinglash huquqiga egasiz. 34 CFR 104.36. 

13. Agar okrugning 504-paragraf qoʻmitasining farzandingizni identifikatsiyalash, baholash yoki 
taʼlimga joylashtirish boʻyicha harakatlariga eʼtiroz bildirmoqchi boʻlsangiz, 504-paragraf qoʻmitasining 
harakatlari boʻyicha yozma bildirgi olgan kundan boshlab, 30 kalendar kuni ichida okrugning 504-
paragraf muvofiqlashtiruvchisi, Ijtimoiy-ruhiy qoʻllab-quvvatlash boʻyicha ijrochi direktoriga Jefferson 
Building, 105 W. Chesapeake Avenue, Towson, MD 21204 manziliga yozma shikoyat arizasini 
topshirishingiz kerak.  Sud majlisi xolis tinglovchi tomonidan tayinlanadi va sizga sud majlisining 
sanasi, vaqti va joyi haqida yozma xabar qilinadi. 

14. Agar siz xolis tinglovchining qaroriga rozi boʻlmasangiz, ushbu qarorni vakolatli yurisdiksiya sudida 
qayta koʻrib chiqish huquqiga egasiz. 34 CFR 104.36. 

15. Farzandingizni identifikatsiya qilish, baholash va joylashtirishdan tashqari 504-paragraf masalalari 
boʻyicha siz okrugning 504-paragraf muvofiqlashtiruvchisiga (yoki tayinlangan shaxsga) shikoyat qilish 
huquqiga egasiz, u shikoyatning tabiati boʻyicha asoslantirilgan darajada daʼvolarni tekshiradi. 

16. Shuningdek, siz Fuqarolik huquqlari boʻyicha idoraga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Merilendni 
qamrab oluvchi mintaqaviy ofisning manzili: 

Fuqarolik huquqlari boʻyicha ofis, Filadelfiya ofis 
AQSH Taʼlim departamenti 
Wanamaker Building 
100 Penn Square East, Suite 515 
Philadelphia, PA 19107 (215) 656-8541 
FAKS# (215) 656-8605; TDD (215) 656-8604 

 
Savollaringiz boʻlsa, Baltimor okrugi davlat maktablari uchun oʻquvchilarga yordam xizmatlariga 
443-809-0238 raqami orqali murojaat qiling. 


