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Section 504 - The Rehabilitation Act of 1973
Notice of Parent and Student Rights
قانون أعادة التأهيل لعام 3791
أشعار و أبالغ بحقوق ولي األمر و الطالب

قانون إعادة التأهيل لعام  ،3791ويشار إليها باسم " ،"405هو تشريع عدم التمييز الذي سن من قبل الكونغرس في الواليات المتحدة.
والغرض من هذا القانون هو منع التمييز وضمان أن الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة لديهم فرص التعليم ومنافع متساوية لتلك
المقدمة للطلبة الذين ليس من ذوي األحتياجات الخاصة.
الطالب المؤهل بموجب المادة  405هو الطالب الذي:
 )aلديه،
 )bلديه سجل ولديه ،أو
 )cيعتبر بأن لديه،
أعاقة جسدية أو عقلية الذي يحد بشكل كبيرمن نشاط الحياة األساسي مثل التعلم والرعاية الذاتية ،والمشي ،ورؤية ،واالستماع والتحدث
والتنفس ،والعمل ،وأداء المهام اليدوية.
الغرض من هذا األشعارهو تحديد الحقوق التي تكفلها المادة  .405أذا كان لدى أولياء األمور أسئلة بخصوص حقوق أولياء األمور تحت
( IDEAقانون تعليم األفراد ذوي األعاقة) ،ينبغي عليهم االتصال بمدير خدمات موظفين الطالب.
القوانين النافذة للمادة  ،405على النحو المبين في  15 CFRالجزء  ،305تزويد أولياء األمور و  /أو الطالب بالحقوق التالية:
 .3لديك الحق في أن تكون مبلغ من قبل المديرية بحقوقك بموجب المادة ( .405والغرض من هذا األشعار هو لتقديم المشورة
لك في تلك الحقوق34 CFR 104.32 ).
 .2طفلك لديه الحق في التعليم المناسب المصمم لتلبية أحتياجاته  /أحتياجاتها التعليمية الفردية وبشكل كافي ومماثل ألحتياجات
الطالب غير المعوقين34 CFR 104.33 .
 .1طفلك لديه الحق في الخدمات التعليمية المجانية ،بأستثناء تلك الرسوم المسموح بها بموجب القانون التي تفرض على الطالب
غير معاقين أو على أولياء امورهم .شركات التأمين والطرف الثالث غير مرتاحين من الواجب القانوني لتوفير أو دفع ثمن
الخدمات المقدمة للطالب المعاق34 CFR 104.33 .
 .5طفلك لديه الحق ان يكون في بيئة أقل تقييدا34 CFR 104.34 .
 .4طفلك لديه الحق في التسهيالت والخدمات واألنشطة التي هي مماثلة لتلك المقدمة للطالب الغير معاقين34 CFR 104.34 .
 .6طفلك لديه الحق في التقييم قبل أي تنسيب أولي بموجب المادة  405وأي تغيير كبير الحق في التنسيب34 CFR 104.35 .
 .9االختبارات وأجراءات التقييم األخرى يجب أن تتطابق مع متطلبات  34 CFR 104.35كسريان مفعول ،اإلدارة ،ومجاالت
التقييم ،وما إلى ذلك .يجب على المديرية النظر في المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر ،بما في ذلك اختبارات
الكفاءة والتحصيل ،توصيات المعلمين ،الحالة الجسدية و الخلفية الثقافية و األجتماعية ،والسلوك المتأقلم ،التقارير الطبية و
الجسدية ،درجات الطالب ،وتقارير مستوى التقدم ومالحظات ولي األمر و تقارير كالمية34 CFR 104.35 .
 .8قرارات التنسيب يجب ان يكون متخذ من قبل مجموعة من األشخاص (لجنة  ،)405بما في ذلك األشخاص ذو معرفة بطفلك،
ومعنى بيانات التقييم وخيارات التنسيب ،والمتطلبات القانونية أقل قيودا و بيئة و تسهيالت مقارنة34 CFR 104.35 .
 .7إذا كان مؤهال بموجب المادة  ،405طفلك لديه الحق في اعادة تقييم دورية ،وعموما كل ثالث سنوات34 CFR 104.35 .
 .30لديك الحق بأشعار مسبق بأي أجراء من قبل المديرية فيما يتعلق بتحديد وتقييم ،أو تنسيب طفلك34 CFR 104.36 .
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 .33لديك الحق في فحص األوليات ذات الصلة 34 CFR 104.36
 .32إذا كنت ال توافق على أجرءات المديرية ،لديك الحق في جلسة استماع نزيهه بشأن تحديد وتقييم أو التنسيب التعليمي لطفلك،
مع فرصة مشاركة أولياء األمور في جلسة االستماع والتمثيل من قبل محام34 CFR 104.36 .
 .31إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ أﺟراءات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎدة  405ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم طﻔﻠك ،أو اﻟﺗﻧﺳﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،
ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم أﺷﻌﺎر ﺧطﻲ ﻟﻸﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﻊ اﻟدﻛﺗورة  ،ﻣﻧﺳق اﻟﻣﺎدة  405ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ  San Juanﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ 7220-971
 (Walnut Avenue, Carmichael, CA (916ﻓﻲ ﻏﺿون  10ﻣن أﯾﺎم اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أﺳﺗﻼﻣك اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺧطﻲ ﻣن
أﺟراء (ات) ﻟﺟﻧﺔ  .405ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻟﺟﻠﺳﺔ أﺳﺗﻣﺎع ﻗﺑل ﻣﺳؤول ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻧزﯾﮭﮫ ﻣﺣﺎﯾدة) ،وﺳوف أﺑﻼﻏك ﺑﺄﺷﻌﺎر
(
ﺧطﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ و وﻗت و ﻣﻛﺎن ﺟﻠﺳﺔ اﻷﺳﺗﻣﺎع( .ﻗم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ  /اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻷدارﯾﺔ
.)6365.6
 .35إذا كنت ال توافق على قرار مسؤول جلسة األستماع النزيهه (المحايدة) ،لديك الحق في مراجعة هذا القرار من قبل محكمة
قضائية مختصة34 CFR 104.36 .
 .34لديك أيضا الحق في تقديم شكوى مع مكتب الحقوق المدنية .عنوان المكتب األقليمي ،والذي يغطي والية كاليفورنيا ،هو:
United States Department of Education
Office for Civil Rights
50 Beale Street, Suite 7200
San Francisco, CA 94105 - 1813
Telephone: (415) 486-5555
Facsimile: (415) 486-5570
Email: OCR.SanFrancisco@ed.gov
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