
Procedural Safeguards 

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

 الضمانات اإلجرائية
 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504 المادة

 

 . والغرض من الضمانات  (Section 504)504بحقوقهم بموجب المادة  بالغهمإالطالب ذوي اإلعاقة  ألولياء أموريحق 

 هو إبالغكم بتلك الحقوق.اإلجرائية 

 ديك الحق في:ل

 

 ؛اإلعاقة بسبب تمييز دون منها الفوائد على والحصول العام التعليم وأنشطة برامج في طفلك مشاركة .1
 

 ؛طفلال تنسيب أو تقييم أو بتحديد يتعلق فيما إشعار تلقي .2

 

 مصادر من متنوعة مجموعة على بناء والتنسيب والتعليم التقييم بشأن قرارات ويتخذ فرديا تقييما طفلال يتلقى .3

 الوضع؛ وخيارات التقييم وبيانات الطالب يعرفون أشخاص قبل ومن المعلومات

 

 في للمشاركة متساوية فرصة إتاحةفي  طفلك سماحل الضرورية والدعم الراحة وسائل ةتعليميال المنطقة توفر .4

 قانون من 504 المادة بموجب مؤهل أنه تبين إذا ،اإلضافية الغير منهجية واألنشطة والدراسية المدرسية األنشطة

 التأهيل؛ إعادة

 

 خاص أو منتظمعام  بتعليم تزويده يتم أنه يعني وهذا .مؤهال كان إذا ومناسب مجاني عام تعليم على الطفل يحصل .5

 من أقرانهم إحتياجات مع المناسب النحو على اإلعاقة ذوي الطالب إحتياجات لتلبية مصممة صلة ذات خدماتمع 

 مناسب؛ حد أقصى إلى معاقين غير طالب مع التعليم في الحق ذلك ويشمل .المعاقين غير

 

 اإلعاقة؛ ذوي لطالبل المقدمة مماثلة خدمات على والحصول المرافق في طفلك تعليم .6

 

 في الطالب وضع إذامن  أكبر تكلفة أي دون المنطقة التعليمية تحدده الذي البديل التنسيب موقع وإلى من النقل توفير .7

 ؛التعليمية ةقنطالم تديره برنامج

 

 دوري؛ بشكل طفلك تقييم إعادة .8

 

 التنسيبو التعليمي وبرنامجه وتقييمه طفلك هوية بتحديد المتعلقة بالقرارات الصلة ذات السجالت جميع فحص .9

 بشكل السجالت إلى الوصول من الرسوم يمنعك لم ما معقولة، بتكلفة التعليمية السجالت من نسخ على والحصول

 ؛عّالف

 

من حدوث التمييز؛ انظر غلى سياسة  أشهر 6غضون تقديم شكوى محلية بشأن دعاوي التمييز ضد اإلعاقة في  .10

المتاحة على الموقع ، ) ( 1312.2Board Policy 1312.2سياسة المجلس الشكاوي الموحدة للمنطقة التعليمية 

www.iusd.org . 

 

http://www.iusd.org/


. طفلال تنسيب أو تعليم برنامج أو تقييم أو بتحديد المتعلقة اإلجراءات أو بالقرارات متعلق محايد قانوني إجراء طلب .11

 المحايد السمع ضابط .الخاصة نفقتك على المحامي يمثلك وأن االستماع جلسة في المشاركة طالبوال أنت يمكنك

 تقديم يجب .االتحادية المحكمة إلى محايدة رد قرارات في طعون تقديم يجوز .نطقة التعليميةالم قبل من إختياره سيتم

 يوما 60 غضون في ،504 المادةعن تطبيق  سؤولمال ، Tim Tatum تاتوم تيم إلى خطيا   االستماع طلبات

 .معه تعترض الذي القرار من تقويميا

سنة. 18لهم التمتع بهذه الحقوق في سن  يقدم هذا اإلشعار إلى الطالب الذين يحقس .12

 تقديم في الحق أيضا لديك فسيكون القانون، مع متوافق غير نحو على تتصرف لم نطقة التعليميةالم أن تعتقد كنت إذا .13

:هو كاليفورنيا يغطي الذي االقليمي المكتبنوان ع. المدنية الحقوق مكتب إلى شكوى

OFFICE FOR CIVIL RIGHTS 

U.S. Department of Education

50 United Nations Plaza 

San Francisco, Ca. 94102 

مسؤول عن ضمان إلتزام الالشخص . وهو   Tim Tatumهو تيم تاتوم 504في المنطقة التعليمية لمادة  التطبيقل مسؤو

TimothyTatum@iusd.orgيميل اإلو )949 (936-5171لى ع اإلتصال بهن ويمك 504المنطقة التعليمية بالمادة 

من الضمانات اإلجرائية. 504نسخة من المادة  أولياء األمورتلقى 

_____________________________  ______________

 تاريخ      توقيع ولي األمر
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