
 504 إشعار لعقد أجتماع بخصوص خدمات الفقرة 
 

 

  التاریخ  
  الموضوع  
  المدرسة  
  رقم ھویة  
  الطالب  

 
  , _____________________ عزیزي   

 
من المشاركة أو حرمانھ  504المعّدل من عدم إستثناء أي طالب مؤھل للحصول على خدمات بموجب الفقرة  1973من قانون إعادة التاھیل لعام  504تشترط الفقرة 

عاني من إعاقة ).  یعتبر الطالب بأنھ طالب یFCPSمن فوائد، أو التعرض للتمییز في إطار أي برنامج أو نشاط تعلیمي تقدمھ مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (
ویتمتع بحق مماثل في الحصول على تعلیم حكومي مجاني مناسب عندما یكون لدى الطالب إعاقة بدنیة او عقلیة تؤثر وتحد بشكل كبیر من أحد  504بموجب الفقرة 

بتزوید الطالب بھا وتقوم بوضعھا لجنة مطلعة مكونة  FCPSإقرار بالتكییفات والخدمات المطلوبة والتي ستقوم مدارس  504الفعالیات الحیاتیة الرئیسیة.  تعتبر خطة 
 من الموظفین المختصین في المدرسة. 

 __________________________________________________ في 504من المقرر أجتماع اللجنة المطلعة الخاصة بوضع خطة 
          

 _______ )timeعند الساعة (
                   

  .__________________________________________________________ )locationفي ( ,
 

 

 تتضمن المعلومات التي سیتم مراجعتھا سجل طفلك الدراسي ، نتائج ایة اختبارات معیاریة، و/أو المالحظات داخل الصف الدراسي.

 
 
 

 أو خبرة خاصة بخصوص طفلك المشاركة في األجتماع حسب ما تراه أنت أو المدرسة مناسباً.بأمكان أشخاص أخرین لدیھم معرفة 
 

لألطالع  504إجراءات الحمایة الخاصة بخطة .  مرفق طیاً نسخة من 504سوف یتم مناقشة أي أسئلة لدیك بخصوص برنامج طفلك خالل األجتماع الخاص بخطة 
أذا كانت لدیك أسئلة أو الرغبة بالحصول على المساعدة في فھم شروط  4470-423-571القانونیة وتحدید األھلیة على الرقم علیھا.   یرجى األتصال بمكتب األجراءات 

 .http://www.fcps.edu/dss/osp/504info/se92.pdfأجراءات الحمایة.  تتوفر نسخ اضافیة من الوثیقة في المدرسة أو على االنترنت على الموقع االلكتروني 
 

 كنت ترغب في تزویدنا بمعلومات قبل أنعقاد األجتماع أو إذا كان بوسعي تقدیم المزید من المساعدة، یرجى األتصال بي على اذا

 .  
 

 المخلص،
 

 

 
 المرفقات

 الغرض من ھذا االجتماع ھو لمتابعة العمل بـ:
 504إعادة تقییم لخطة          السنویة  504خطة     504التأھیل األولي لخطة   

 أعضاء الكادر المدرسي الذین سیحضرون ھذا االجتماع ھم:
  معلمة التعلیم العام   مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ  
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ARABIC 

فیرفاكس الحكومیة بشرط أن یوافق الطرف المستفید على عدم السماح ألي طرف آخر بالحصول على تلك یتم اإلفصاح عن المعلومات المأخوذة من ملف الطالب المدرسي في مدارس مقاطعة 
 المعلومات دون إستحصال موافقة خطیة من الوالدین أو من الطالب المؤھل إلعطاء مثل ھذه الموافقة.
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