
 من قانون إعادة التأھیل 504الفقرة 
 1973 إلجراءات الحمایة لعام

 
 

ال یجوز منع أي طالب معاق مؤھل للدوام في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة من االشتراك أو حرمانھ من منافع أو أن یكون 
عرضة للتمییز في أي برنامج أو نشاط مقدم من قبل مدیریة التربیة على أساس تلك االعاقة. یجب توفیر إجراءات الحمایة التالیة 

 :504تخص التعرف على، تقییم، و/أو وضع الطالب المعاقین وفقا للفقرة فیما یتعلق باالجراءات التي 

 یجب إرسال إشعار الى والد/والدة الطالب أو الوصي الشرعي قبل إجراء عملیة التقییم، وضع الطفل في 
 ، تحدید ما إذا كان الطفل یعاني من مشكلة، إعادة التقییم و/أو مكانھ الدراسي.Child Findبرنامج      

 یجب أن یتم إتخاذ القرارات الخاصة بالتعّرف، تقییم، تقدیم التسھیالت و/أو الخدمات للطالب المؤھل بموجب 
 من قبل لجنة من األشخاص المطلعین على حالة الطالب. 504الفقرة      

 یجب أن یكون لدى الوالدین أو الوصي الشرعي الفرصة لمراجعة سجالت الطالب التعلیمیة.
 سیقوم الطرف المستفید والذي تنطبق علیھ ھذه الفقرة الثانویة بوضع المعاییر واالجراءات ألغراض التقییم 

 وتحدید المكان الدراسي لألشخاص الذین ھم بحاجة أو سیكونون بحاجة الى الحصول على خدمات التعلیم      
 تي:الخاص أو الخدمات ذات الصلة بسبب إعاقتھم، وعلیھ ضمان اآل     

التحقق من صحة اإلختبارات وغیرھا من المواد المستخدمة في التقییم من أجل الھدف المحدد لھا والمستخدمة  )1
 من أجلھ على أن یكون تحت إشراف كادر مدّرب توافقاً مع تعلیمات المّعد.

ن تتضمن اإلختبارات وغیرھا من المواد المستخدمة في التقییم تلك المصممة لتقییم مناطق خاصة م )2
 اإلحتیاجات التعلیمیة ولیست تلك المصممة لمجرد حساب حاصل الذكاء العام بمفرده.

یتم إختیار اإلختبارات واإلشراف على آداؤھا وذلك لضمان إظھار نتائج اإلختبار الذي یتم اإلشراف على ادائھ  )3
ھذه النتائج ستظھر وعلى  لطالب یعاني من ضعف في المھارات الحسیة أو الیدویة أو تلك المتعلقة بالكالم، فإن

وجھ الدقة إمكانیات الطالب أو مستوى إنجازاتھ أو أي عامل أخر مھما كان اإلختبار یدّعي قیاسھ بدالً من 
إظھار الضعف في مھارات الطالب الحسیة أو الیدویة أو المتعلقة بالكالم (ما لم تكن ھذه المھارات ھي عوامل 

 یھدف اإلختبار الى قیاسھا).
 .504یتم إعادة تقییم الطالب قبل إعادة النظر في أھلیتھ بصفتھ طالب معاق وفقا للفقرة  یجب أن

  من المدرسة لمدة تزید عن  504في حاالت إساءة السلوك، عندما یتخذ قرار بابعاد طالب مؤھل وفقا للفقرة 
 عرضة لسلسلة من مرات االبعاد من  504عشرة أیام دراسیة متعاقبة أو عندما یكون الطالب المؤھل وفقا للفقرة      
 المدرسة خالل سنة دراسیة معینة بحیث یشّكل ذلك نمطاً معیناً ویصل الى أكثر من عشرة أیام دراسیة، یجب أن      
 تجتمع لجنة مطلعة لتحدید ما اذا كان سلوك الطالب ناجماً عن إعاقتھ.     

  یجب أن یكون لدى والدي الطالب أو الوصي الشرعي الفرصة الستئناف القرارات التي تخص تحدید إحتیاجات 
   الطالب، تقییمھ، التسھیالت، التحویرات، الخدمات المقدمة لھ، أو تحدید العالقة السببیة في الحاالت التأدیبیة.      
   اجعة إداریة، الوساطة و/أو عقد جلسة إستماع جزئیة. إن یمكن للوالدین أو الوصي الشرعي طلب إجراء مر     
  إجراء المراجعة اإلداریة والوساطة ھي إجراءات إختیاریة وال تستدعي الحاجة الى القیام بھما قبل طلب عقد      
  جلسة إستماع جزئیة. یشمل عقد جلسة إستماع جزئیة على فرصة مشاركة والدي الطالب أو الوصي الشرعي     
 وتمثیل من محامي وإجراء مراجعة لقرار جلسة اإلستماع الجزئیة.     

عندما یتعلق األمر  )2200-423-571(من قبل مدیر مكتب خدمات التصمیم و البناء على الرقم  504یتم تنسیق اإلمتثال للفقرة 
عندما  )4470-423-571(ید األھلیة بالدخول الى المرافق، ومن قبل منسق مكتب تطبیق اإلجراءات القانونیة الواجبة وتحد

یتعلق األمر ببرامج ونشاطات الطالب. یجب أن ترسل طلبات االستئناف الى منسق مكتب تطبیق اإلجراءات القانونیة الواجبة 
 .1454وتحدید األھلیة. تتوفر معلومات إضافیة في الئحة القوانین 

 
 
 

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