
 504 اطالعیھ جلسھ  قانون 
 

 

  تاریخ  
  :موضوع  
  مدرسھ  
  دانش آموز  
  :شماره شناسائی  
 

 گرامی،                                     
 

از شرکت داشتن در ھر  ستیباینم  504مقرره  طیدانش اموز واجد شرا چیکھ ھ داردیملزم م ده،ی، ھمانطور کھ مقرر گرد1973 یتوانبخش نیاز قوان 504قانون 
 ضیمورد تبع ایرفتھ نشود، و یپذ ایمزا افتیدر یبرا ایباشد و  یمستثن )FCPS(گرددیارائھ م رفکسیف یکانت یمدارس عموم لھیکھ بوس یتیفعال ایگونھ برنامھ و 

دانش اموز بلحاظ  کھیرا دارد، زمان گانیسب و رامنا یوحق شرکت در اموزش عموم د،یآ یناتوان بحساب م 504دانش اموز تحت قانون  کی.  ردیقرار بگ
 FCPSرا کھ  یاضاف یو کمک ھا سھایسرو ھاست ک یا ھیانیب 504. طرح شودیاو م یمھم زندگ یتھایفعال تیاست کھ موجب محدود وبیمع یروح ایو  یجسم
 .  گرددیپرسنل مناسب مدرسھ ارائھ مشده از  لیآگاه تشک یا تھیکم لھیو بوس دارد،یضرورت م کندیدانش اموز فراھم م کی یبرا

 
  خیدر تار یجلسھ ا 504آگاه  تھیکم
 

     (location )  مکاندر                                  (time)در ساعت 
 

 .یا مشاھدات داخل کالس میباشد/و, نتایج ھر گونھ تست استاندارد, اطالعاتی کھ ممکن است مرورگردد شامل سابقھ پیشینھ اموزشی فرزند شما 

 
 
 

 .ھ شرکت کندشخص اضافھ شده کھ فرزند شما را میشناسی و یا با او کار کرده است ممکن است بھ درخواست ولدین و یا مدرسھ در جلس
 

.  برای اطالعات شما ضمیمھ شده است Procedural Safeguards 504 یک کپی از. مطرح خواھد شد 504اگر ھر سوالی در رابطھ با فرزندتان دارید در جلسھ 
با این شماره تماس  Due Process and Eligibility اگر برای درک مواد و مقررات محافظت شده  احتیاج بھ کمک دارید، لطفا با دفتر داد رسی و مشمولیت

 .http://www.fcps.edu/dss/osp/504info/se92.pdf کپی بیشتر از این مدارک در مدرسھ و یا این لینک قابل دسترسی میباشد.  4470-423-703 بگیرید
 

 ، لطفا با من با شماره در صورتیکھ تمایل دارید قبل از جلسھ اطالعات را ارائھ دھید، و یا اگرمن میتوانم کمک بیشتری باشم

  .تماس بگیرید 
 

 ارادتمند،
 

 

 
 ضمائم

 :دف از این جلسھ برگزاریھ
 504 ارزیابی مجدد در         504 طرح ساالنھ    مقدماتی  504 صالحیت در  

 :کارکنان مدرسھ کھ در این مالقات حضور دارند عبارتند از
  معلم اموزش عمومی    مدیر یا منصوب   

       

       

FARSI 

LS- Special Education- Forms SS/SE- 281 

دون اطالعات پرونده تحصیلی دانش آموزان مدارس عمومی کانتی فیرفکس در صورتی در دسترس  دیگران قرار میگیرد کھ دریافت کننده موافقت کند ب
 اینگونھ اطالعات را در دسترس شخص دیگری قرار ندھد.موافقت کتبی والدین دانش آموز با دانش آموز حائز شرایط 
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