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حفاظتیرویه های   

۱۹۷۳قانون توان بخشی  ۵۰۴ بند

ظرف شکایت محلی برای ادعاهای تبعیض معلولیت را  .10

به مراجعه شود  از وقوع تبعیض ثبت کنید، ماه 6مدت 

سیاست شکایات یکنواخت منطقه )خط مشی هیئت مدیره 

 .www.iusd.org ( موجود در سایت1312.2

 واست دادرسی بیطرفانه در موردخدرشما می توانید  .11

، ارزیابی، تصمیمات یا اقدامات مربوط به شناسایی

د.  شما برنامه های آموزشی و جایگزینی فرزندتان نمایی

این دادرسی شرکت نموده و  رو دانش آموز می توانید د

داشته  به همراه وکیل مدافعی با هزینه شخصی خود نیز

فرجام خواهی از تصمیمات دادرسی بی طرف باشید.  

ک یمنطقه   ادگاه فدرال انجام شود.ممکن است توسط د

. کرد ئول رسیدگی بی طرف انتخاب خواهدمس

 بصورت کتبیدرخواست دادرسی بیطرفانه می بایست 

تصمیم اتخاذ  پس از تاریخ   تقویمی روز 6۰ظرف مدّت 

، مسئول ، به تیم تاتمبا آن مخالف هستیدکه شما  شده

 .  روند رسیدگی بهتحویل داده شود 504 بندانطباق 

مسئول بنا به درخواست والدین/سرپرست از دادرسی 

 منطقه شروع می شود. 504بند انطباق 

مجاز به  ساله ای که 18 این اّطالعیه به دانش آموزان .12

 .می شود ارائهنیز  این حقوق می باشنددریافت 

مطابق با  کنید منطقه آموزش و پرورش چنانچه فکر می .13

ر ادشما این از این حق برخورقانون رفتار نکرده است، 

بدهید.  خواست شکایت به دفتر حقوق مدنی هستید که در

 کالیفرنیا را تحت پوشش دارد: دفتر مرکزی که
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تاریخ    والدین ءامضا

والدین دانش آموزان دارای معلولیت حق دارند از حقوق 

رویه های  مّطلع شوند.  هدف   504 بندقانونی خود طبق 

 ق قانونیتان می باشد.آگاه کردن شما از حقو ،حفاظتی

ما این حق را دارید که:ش

معلولیت در برنامه ها و فرزندتان بدون تبعیض بدلیل  .1

فعالیتهای آموزش عمومی شرکت کرده، آنها را دریافت 

 نماید؛

اّطالعیه در مورد شناسایی، ارزیابی، یا جایگزینی  .2

فرزندتان دریافت نمایید؛

فرزندتان یک ارزیابی فردی دریافت کرده و  اجازه دهید .3

نی بر تصمیمات مربوط به ارزیابی، آموزش، و جایگزی

که شناخت اساس منابع اّطالعاتی مختلف توسط افرادی 

کافی از دانش آموز، داده ها و نتایج ارزیابی، و گزینه 

 شود؛ انجامهای جایگزینی دارند،

قانون توانبخشی واجد  504اگر فرزندتان طبق ماده  .4

شرایط است، از منطقه آموزش و پرورش بخواهید تا 

 انش آموز دفرصتی برابر برای مشارکت   ارائه یبرای 

 مدرسه و فوق برنامه در مدرسه، فعالیهای مربوط به

 را فراهم نماید؛ تطبیق/پشتیبانی الزم،

از اجازه دهید در صورت واجد شرایط بودن، فرزندتان  .5

این .  برخوردار شودآموزش عمومی مناسب رایگان 

و  آموزش عادی یا استثنایی او به ،کهاست معنا  بدین

نیازهای  طراحی شده با در نظر گرفتن ،بطخدمات مرت

همسال همکالسان  همتراز با دانش آموزان معلول،

حق تحصیل با  این شامل    .دمی شو ارائه غیرمعلول

می  دانش آموزان غیر معلول در حداکثر حد امکان

 ؛باشد

آموزش و پرورش  اجازه دهید فرزندتان درتسهیالت .6

تحصیل کند و خدماتی برابر با آنچه برای دانش آموزان 

 د؛نمایدریافت  غیرمعلول ارائه می شود،

درخواست سرویس رفت و آمد  بدون هزینه یا بیشتر از  .7

هزینه ای که در صورت قرار گرفتن دانش آموز در 

شد، از محل  برنامه ای که توسط منطقه اجرا می

 ز طرف منطقه، نمایید؛جایگزین تعیین شده ا

ارزیابی مجدد  ببطور مرتبخواهید که فرزندتان را  .8

نمایند؛

تمام سوابق مربوط به تصمیم گیری در مورد شناسایی،  .9

ارزیابی، برنامه های آموزشی و جایگزینی فرزندتان.را 

زینه بررسی نموده، رونوشتی از سوابق تحصیلی باه

بطور جدی  اش اینکه هزینهمناسب دریافت کنید، مگر

کند؛به سوابق محروم  دسترسی شمارا از
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