حقوق شما بر اساس Section 504

][Insert District Name or Logo

َشما از این حق برخوردار هستید که توسط ناحیه مدرسه در جریان حقوق خود بر اساس  Section 504قرار گیرید .این اعالمیه در زمینه حقوق شما و فرزند
شما بر اساس  Section 504و حقوقی می باشد که شما در صورت عدم موافقت با تصمیمات ناحیه مدرسه از آنها برخوردار می باشید.

فرآیند SECTION 504
 SECTION 504چیست؟
 Section 504از ( Rehabilitation Act of 1973قانون بازپروری
سال  ،(1973که عموما " "Section 504نامیده می شود ،یک قانون
فدرال می باشد که از دانش آموزان در برابر اعمال تبعیض به دلیل
معلولیت محافظت می کند Section 504 .متضمن این امر می باشد که
دانش آموزان دارای معلولیت از فرصت ها و مزایای آموزشی برابر با
فرصت ها و مزایایی برخوردار باشند که برای دانش آموزان فاقد معلولیت
در دسترس می باشد .برای واجد شرایط بودن ،یک دانش آموز باید دارای
یک اختالل جسمی یا ذهنی باشد که یک یا چند فعالیت عمده زندگی وی را
بگونه ای عمده محدود می کند.

آموزش و پرورش کودک شما
فرزند شما از این حقوق برخوردار می باشد:
• دریافت یک آموزش همگانی مناسب و رایگان.
• شرکت کردن و بهره مند شدن از برنامه های آموزشی ناحیه بدون
تبعیض.
• فراهم شدن فرصت های برابر برای مشارکت در فعالیت های غیر
درسی و فوق برنامه ناحیه.
• آموزش و پرورش تا حداکثر میزان مناسب در کنار دانش آموزانی که
به معلولیت دچار نیستند.
• تحصیل در مراکز و دریافت خدماتی که قابل مقایسه با خدمات ارائه
شده به دانش آموزان فاقد معلولیت باشد.
• دریافت تسهیالت و یا خدمات و کمک های مربوط تا امکان
برخورداری از فرصت برابر برای مشارکت در فعالیت های مدرسه
فراهم شود.
• دریافت بدون هزینه خدمات و کمک های آموزشی و مرتبط ،به استثنای
هزینه های اعمال شده بر والدین کودکان بدون معلولیت.
• دریافت خدمات آموزشی ویژه در صورت نیاز.
سوابق آموزشی کودک شما
شما از این حقوق برخوردار هستید:
• بازبینی سوابق آموزشی فرزند خود و دریافت نسخه های آن با هزینه
ای معقول .در صورتی که دریافت هزینه مانع بازبینی سوابق شود ،از
شما هزینه ای دریافت نمی شود.
• درخواست از ناحیه برای تغییر سوابق تحصیلی فرزندتان در صورتی
که فکر می کنید آنها اشتباه ،گمراه کننده یا در غیر این صورت ناقض
حریم خصوصی فرزند شما هستند .اگر ناحیه این درخواست را رد کند،
شما از این حق برخوردار هستید تا با درخواست یک دادرسی بی
طرفانه این رد درخواست را به چالش بکشید.
• دریافت یک پاسخ به درخواست های معقول شما برای توضیح و تفسیر
سوابق آموزشی کودک شما.

فرزند شما قبل از اینکه مدرسه تشخیص دهد که آیا وی بر اساس
 Section 504واجد شرایط می باشد از حق یک ارزیابی برخوردار می
باشد .شما از این حقوق برخوردار هستید:
• دریافت اعالمیه قبل از اینکه ناحیه هر گونه اقدامی در ارتباط با
شناسایی ،ارزیابی و تعیین سطح کودک شما انجام دهد.
• اینکه تصمیمات مربوط به ارزیابی و تعیین سطح توسط گروهی از
افراد ،که اغلب "تیم  "504نامیده می شود ،از جمله افرادی گرفته شود
که فرزند شما را می شناسند و از معنی اطالعات ارزشیابی و گزینه
های تعیین سطح موجود مطلع هستند.
• اینکه تصمیمات ارزیابی بر مبنای منابع مختلفی نظیر آزمون های
استعداد و موفقیت سنجی ،توصیه های معلمان ،شرایط جسمی ،پرونده
های پزشکی و مشاهدات والدین اتخاذ شوند.
• ممانعت از دادن رضایت برای ارزیابی اولیه و تعیین سطح اولیه فرزند
خود.
اگر فرزند شما بر اساس  Section 504واجد شرایط باشد ،فرزند شما از
حق یک ارزیابی مجدد دوره ای ،شامل ارزیابی های مجدد قبل از انجام
هر گونه تغییر عمده در تعیین سطح فرزند شما برخوردار می باشد.
اگر با تصمیم گیری ناحیه مخالف هستید
اگر شما با تصمیمات ناحیه در ارتباط با شناسایی ،ارزیابی ،برنامه
آموزشی یا تعیین سطح فرزندتان بر اساس  Section 504مخالف هستید،
می توانید درخواست میانجی گری یا یک دادرسی بی طرفانه با مراحل و
تشریفات قانونی را مطرح کنید .شما و فرزندتان از حق شرکت در
دادرسی و داشتن یک وکیل برای نمایندگی خود برخوردار هستید.
درخواست ها برای دادرسی و سایر نگرانی ها را می توان برای
 Section 504 Coordinatorناحیه خود مطرح کرد:
][Insert Section 504 Coordinator’s Name
][Address
][City, State, Zip
][Phone], [E-mail
شما حق دارید تا یک شکایت در زمینه اعمال تبعیض نزد U.S.
 (Department of Education’s Office for Civil Rights (OCRو
یا یک شکایت را نزد یک دادگاه فدرال مطرح کنید .عموما ،یک شکایت
برای  OCRرا می توان در خالل  180روز تقویمی از اقدامی مطرح کرد
که به اعتقاد شما تبعیض آمیز بوده است .آدرس دفتر ناحیه ای عبارت از
 915 Second Ave, Room 3310, Seattle, WA 98174-1099می
باشد.
تلفن206-607-1600/TDD: 206-607-1647 :
وب سایتwww.ed.gov/OCR :

