
Procedural Safeguards 
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

 الضمانات اإلجرائیة
 بند 504 من قانون اإلصالح للعام 1973

 إن من حق أولیاء األمور ابالغهم بحقوقهم طبقًا للبند القانوني (Section 504) وإن الغرض من الضمانات اإلجرائیة
 إبالغكم بهذه الحقوق.

 لك الحق بمعرفة اآلتي:

 مشاركة ابنك/ ابنتك ومدى االستفادة من التعلیم العام بدون تحیز بغض النظر عن اإلعاقة.1.

 استالم بیان خاص باإلعالم والتقییم و موضع الطفل.2.

 یتلقى الطفل التعلیم العام المالئم له ومجانًا إضافة إلى الخدمات المناسبة الحتیاجاتهم، وایضًا لهم الحق في تعلیم3.
 متساوي مع الطالب الغیر معاقین، حیث لهم الحق في التعلیم مع بقیة الطالب الى اقصى حد ممكن. وهذا أیضا

 یتضمن الحق في توفیر التساهیل مناسبة لحصول الطالب على نفس الفرص للتعلیم في المدرسة والمناهج المماثلة
  واألنشطة الالمنهجیة.

   تعلیم طفلك في المرافق والحصول على خدمات مماثلة لتلك التي تقدم للطلبه الغیر معاقین.4.

 تقییم شخصي والحصول على خدمات تعلیمیه خاصة إذا هو/هي مؤهلون للخدمات طبقًا لبند 504 من قانون5.
 اإلصالح.

 اتخاذ قرار والتعلیم والتقییم لتحدید المستوى بناًءعلى معلومات مختلفة المصدر عن طریق أشخاص لهم المعرفة6.
 بالطالب وبیانا التقییم خیارات أخرى.

 توفر مجانًا المواصالت من/إلى المرافق االختیاریة المقررة من القطاع المدرسي، كما لو كان الدوام في القطاع7.
 المدرسي في إرفین.

 إن من حق طفلك أن یتم له إعادة التقییم في فترات منتظمة.8.

 تفحص كل السجالت ذات الصلة إلتخاذ القرارات المتعلقة في التعرف على هویة الطفل والتقییم والبرامج التعلیمیة9.
 وتحدید المستوى إضافة إلى الحصول على نسخ سجالت التعلیم بسعر معقول إال إذا السعر یعیقك بشكل فعال من

  الحصول علیها.
 یمكنك تقدیم شكوى محلیة لیس لها عالقة  بالهویة أو التقییم أو البرامج التعلیمیة أو وضع الطالب باإلعاقة ، اطلع10.

 على قانون الشكوى لقطاع مدارس إرفین الموحدة (Board Policy 1312.2) المتواجد في صفحة الموقع
  اإللكتروني للقطاع المدرسي.

 اطلب جلسة غیر متحیزة لها عالقة بهویة الطفل  والتقییم والبرامج التعلیمیة . یمكنك المشاركة في جلسة قانونیة مع11.
 وجود محامي على نفقتك الخاصة. یختار موظف مسؤول لهذه الجلسة من قبل القطاع المدرسي، ویمكن ان یكون

االستئناف في المحكمھ الفدرالیة. ان الطلب للجلسة یجب ان یقدم  كتابیا ً إلى الدكتورة میلیسا دي سكاال 
Sunny Shen  المسؤولة عن تطبیق بند 504 في خالل60  یوماً عند اعتراضك على القرار. 

ان اجراءات الجلسة غیر متحیزة وستكون متوفرة لدى تقدیم ولي األمر الطلب عند الموظف المسؤول. 
 تواجد هذا البیان للطالب الذین لدیهم الحق عند البلوغ.12.
 إذا كنت تعتقد القطاع المدرسي لم یتصرف وفقا للقانون ، لك الحق في تقدیم شكوى إلى مكتب الحقوق المدنیة.13.

           عنوان المكتب اإلقلیمي لجنوب كالیفورنیا:
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OFFICE FOR CIVIL RIGHTS, REGION IX    
U.S. Department of Education 

50 United Nations Plaza 
San Francisco, Ca. 94102 

 الدكتوره میلیسا دي سكاال هي الموظف المسؤول عن التزام القطاع المدرسي بقانون البند 504 ، ویمكنك االتصال بها غلى
  الرقم التالي:

(949) 936-7510 

 Parents have received a copy of the Procedural Safeguards.

___________________________         ___________ 
Parent Signature Date
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