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 رویه های حفاظتی

۱۹۷۳قانون توان بخشی   ۵۰۴ ندب

شناسایی، ارزیابی، برنامه های آموزشی و جایگزینی دانش 

آموز معلول، لطفا قوانین شکایت یکسان منطقه آموزش و 

 .پرورش ارواین را بر روی تارنمای منطقه مشاهده نمایید

(Board Policy 1312.2)  

 بیطرفانه در موردواست دادرسی خدرشما می توانید . ۱۱

، ارزیابی، برنامه تصمیمات یا اقدامات مربوط به شناسایی

د.  شما و دانش های آموزشی و جایگزینی فرزندتان نمایی

این دادرسی شرکت نموده و وکیل مدافعی  رآموز می توانید د

داشته باشید.  افسر  به همراه با هزینه شخصی خود نیز

 نتخاب خواهد شد. جانب منطقه ادادرسی بیطرفانه از 

ظرف  بصورت کتبیدرخواست دادرسی بیطرفانه می بایست 

تصمیماتی که با آن از روز پس از تاریخی که شما  ۶۰مّدت 

 ملیسا دی اِسکاال،، به دکتر با خبر شدیدمخالف هستید 

Melissa Di Scala داده تحویل  ۵۰۴ ندافسر تطابق ب

بنا به درخواست شود.  روند رسیدگی به دادرسی 

منطقه شروع می  ۵۰۴ بندوالدین/سرپرست از افسر تطابق 

یری جلسه دادرسی تجدید نظر به تصمیم گدرخواست  شود. 

 .شود دادگاه فدرال بیطرفانه می بایست از

. این اّطالعیه در اختیار دانش آموزانی که به سن قانونی ۱۲

قرار داده ن نیز و مجاز به دریافت حقوقشان می باشرسیده 

 .می شود

. چنانچه فکر می کنید منطقه آموزش و پرورش ارواین ۱۳

مطابق با قانون رفتار نکرده است، می توانید در خواست 

شکایت به دفتر حقوق مدنی بدهید.  دفتر مرکزی که منطقه 

 جنوب کالیفرنیا را تحت پوشش دارد:

OFFICE FOR CIVIL RIGHTS, REGION 

IX 

U.S. Department of Education 
 50 United Nations Plaza 
 San Francisco, Ca. 94102 

دکتر ملیسا دی ِاسکاال است.  او منطقه  ۵۰۴ بندافسر تطابق 

بوده و  قانون ۵۰۴ بندمسئول اطمینان از پیروی منطقه از 

با وی تماس  7501-936 (949)با شماره تلفن  دمی توانی

  بگیرید.

رویه های حفاظتی را دریافت والدین یک رونوشت از □ 

 نموده اند.

___________________  _____ 

 تاریخ    امضای والدین

 بر اساس بند این حق والدین است که از حقوق قانونی خود

قانون مّطلع شوند.  هدف رویه های حفاظتی آگاه کردن  ۵۰۴

 شما از حقوق قانونیتان می باشد.

 شما است که:حق 

توانایی خود از مزایای  تبعیض بدلیل نا. فرزندتان بدون ۱

 ش و پرورش عمومی بهره مند شده و از برنامه های آنآموز

 د.نمایاستفاده 

ه به شناسایی، ارزیابی و توجّ  . دریافت اّطالعیه با۲

 جایگزینی فرزندتان.

 ان مناسب که بهاز آموزش عمومی رایگرا فرزندتان . ۳

استثنایی و خدمات ورش عادی یا معنی دریافت آموزش و پر

بوطه جهت پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش آموزان مر

غیر معلول می باشد، بهره  نیازهای همساالن معلول همتراز با

د.  این شامل حق تحصیل به همراه دانش آموزان مند نمایی

امکان می باشد.  همچنین شامل غیر معلول در حداکثر حد 

کان برای مشارکت شرایط مساعد در حد ام ندفراهم نمو

فرزندتان در مدرسه، فعالّیتهای مر بوط به مدرسه و فعالیتهای 

 فوق برنامه نیز می شود.

با ه سمقایخدمات و امکانات تحصیلی قابل  فرزندتان را از. ۴

 دانش آموزان غیر معلول برخوردار نمایید.

. اجازه دهید فرزندتان ارزیابی فردی شده و در صورتیکه ۵

قانون توانبخشی واجد شرایط شناخته  ۵۰۴ دنبزیر پوشش 

 شد، از خدمات آموزش تخصصی فردی برخوردار شود.

. اجازه دهید تصمیم گیری، ارزیابی، آموزش و جایگزینی ۶

بر اساس منابع اّطالعاتی مختلف و توسط افرادی که شناخت 

بر روی دانش آموز، نتایج ارزیابی و گزینه های کافی 

 انجام گیرد.جایگزینی دارند، 

. چنانچه دانش آموز در مدرسه ای غیر از مدرسه خودش ۷

که توسط منطقه انتخاب شده جایگزین شود، می توانید از 

 .مد بدون هزینه اضافی استفاده نماییدسرویس رفت و آ

. فرزندتان این حق را دارد که در فواصل معین ارزیابی ۸

 دوباره شود.

 یری در مورد شناسایی،. تمام سوابق مربوط به تصمیم گ۹

 ارزیابی، برنامه های آموزشی و جایگزینی فرزندتان.را

بررسی نموده و درصورت معقل بودن هزینه، رونوشتی از 

 تمام سوابق و پرونده های تحصیلی اش تهیه نمایید.

قدام شکایت محلی در مورد مسائل غیر مرتبط باا.۱۰
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