
 1973 از توان بخشی قانون 504 مصوبھ
 رویھ ھای حفاظتی

ھیچ دانش آموز ناتوان مدارس عمومی کانتی فیرفکس، نباید بعلت ناتوانی از شرکت کردن،و مزایایی کھ در ھریک از 
بر اساس ضوابط  برنامھ ھا یا فعالیتھائی کھ بوسیلھ  مدرسھ ارائھ میگردد محروم گردد و یا مورد تبعیض قرارد گیرد. 

ئی ، ارزیابی  و/یا قرار دادن دانش آموز در رده ناتوان انجام میگردد، ، کلیھ اقداماتی کھ در رابطھ با شناسا504مصوبھ 
 رویھ ھای حفاظتی زیر میبایست مورد اجراء قرار گیرد:

قبل از انجام ارزیابی، شناسائی کودک، تجدید ارزیابی، و/یا جایگزینی، یک اطالعیھ برای والدین یا 
 سرپرستان دانش آموز ارسال میگردد.

تصمیمات الزم در ارتباط با شناسائی، ارزیابی، امکانات استفاده از لوازم کمکی،  504ھ بر اساس مصوب
اصالحات دربرنامھ، و/یا ارائھ خدمات، صالحیت دانش آموز حائز شرایط میبایست بوسیلھ یک کمیتھ از 

 .افرادی کھ از وضعیت دانش آموز اطالع دارند تعیین گردد
. را خواھند داشت کھ پروندھھای دانش آموز را بررسی نمایندوالدین یا سرپرستان این امکان 

شخص مورد نظر تشکیل دھند زیرا آن مسئولین میبایست روشھا و استانداردھایی را جھت ارزیابی و تعیین سطح 
یسھای رویا انتظار میرود بھ خدمات اموزشی مخصوص و سشخص احتیاج بھ خدمات مخصوص معلولین است 

 مربوطھ احتیاج دارد و این روند بمنظور اطمینان در موارد ریز صورت میگیرد:
 کارکنان بوسیلھ و معتبربوده قرارمیگیرند استفاده مورد خاصی ھدف بمنظور کھ ارزیابی مطالب و تستھا  ) 1

 .میشوند گذاشتھ اجراء بمرحلھ کننده تنظیم توسط شده ارائھ دستورالعملھای رعایت با ای حرفھ
 ویژه نیازھای ارزیابی برای  کھ از تستھا ھستند دستھ آن شامل ارزیابی مطالب سایر و تستھا ) 2

 عمومی بطوردر  کھ ھوشی ھای ارزیابی از بخشی برایا صرف نھ و اند شده طراحی آموزشی
 میشوند طراحی

وقتی یک تست   شود حاصل اطمینان وجھی بھترین بھ تا میشوند اشتھگذ اجراء بمرحلھ و شده انتخاب تستھا ) 3
     شود نتایج جراء است ا دارای اختالل حسی، عضالنی، یا اختالل در صحبت کردنکھ برای دانش آموزی      
 برای آن کھ تست یحاصلھ از تست بطور صحیح بازتاب استعداد و یا سطح پیشرفت دانش آموز و یا ھرعامل     
      نشانگر مشکالت و اختالالت حسی، عضالنی، و یا صحبت کردناینکھ شد،  نھ درنظرگرفتھ شده است با     
 (بجز درمواردیکھ ھدف از تست اندازه گیری آن نوع مھارتھا باشد). باشد     

، دانش آموزمورد ارزیابی 504جھت تجدید نظر برای صالحیت در ناتوانی و یا معلولیت  براساس مصوبھ 
 خواھد گرفت.مجدد قرار 

برای مدت  504مال خالف، وقتیکھ تصمیم گرفتھ میشود یک دانش آموز مشمول مصوبھ در موارد وقوع اع 
بیش از ده روز متوالی از مدرسھ اخراج شود و یا در مواقعیکھ مقرر میگردد یک دانش آموز مشمول مصوبھ 

در طول سال تحصیلی برای چندین بار از مدرسھ اخراج گردد و نتیجتاً جمع روزھائی کھ از مدرسھ  504
کھ آیا اعمال خالف اخراج شده است بیش از ده روز گردد، یک کمیتھ مجرب تشکیل میشود تا تصمیم بگیرند 

 .یا خیر دانش آموزبعلت ناتوانی او بوده است

والدین یا سرپرستان دانش آموز این امکان را خواھند داشت کھ در زمینھ شناسائی، ارزیابی، امکانات استفاده از 
وسائل کمکی، انجام اصالحات، خدمات، و دالئل تصمیم برای اعمال مسائل انضباطی، درخواست تجدید نظر 

 طت، و/یا استماع رسمی را بنمایند.، وسامرور مجدد. والدین یا سرپرستان میتوانند درخواست یک کنند
بررسی اداری و وساطت داوطلبانھ میباشد و نیازی بھ  تکمیل درخواست  بازرسی بیطرفانھ از قبل  درخواست

بوسیلھ  ندارد. بازرسی بیطرفانھ عبارت از یک فرصت است برای شرکت والدین دانش آموز یا سرپرستان و
 .میگردد اجرا ی بیطرفانھمشاور جھت مرور تصمیمات بازرس

 بھ دسترسی تمایل صورت در، ھماھنگ میگردد بوسیلھ مدیر دفتر طراحی و سرویسھای تعمیراتی  504موافقت مصوبھ 
و  ھا برنامھکسب اطالعات در باره تمایل شود، و در صورت  حاصلتماس  )2200-423-571(با شماره  تجھیزات دفتر

تماس حاصل  )4470-423-571(ماره با ش Due Process and Eligibility یھماھنگمسئول فعالیتھای دانش اموز با 
ارسال گردد. اطالعات  Due Process and Eligibilityشود. درخواست بررسی مجدد باید برای مسئول ھماھنگی 

 دردسترس میباشد. 1454بیشتردر مقررات 

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