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                                                           Bulletin 1903- Section 504 Policy Statement Parental Right 

 

 نشرة 3001 / جزء 405

                                                 إعالن السياسات - حقوق الوالدين 
 

، بغض النظر عن نوع اإلعاقة أو  ة لتوفير التعليم العام المجاني المناسب لجميع الطالب المعاقين في نطاق واليتهايمدرسال جيفرسونإدارة وهذه هي سياسة 

توفير  ، و متقييمه و همسيتم تحديد 3791من قانون إعادة التأهيل لعام  405 جزءمعاقين بما يتفق مع التعاريف الواردة في ال يكونواالطالب الذين .  شدتها

: 405الحقوق التالية وفقا للمادة  على يحصلوا األشخاص الذين يعتقد أنهم معوقين.  الخدمات التعليمية دات المناسبة واإلرشا  

.  405 جزءال خطط بشأن مزاعم انتهاكات اإلدارةالحق في تقديم شكوى مع .( 3  

. الحق في رسم التقييم بناء على مصادر مختلفة.( 2  

.  لخدمة المقترحةلخطط  ىأ ة إجراءات تتعلق باألهلية والحق في االطالع على أي.( 1  

. فهممتالحق في مراجعة أي معلومات شخصية في وضع .( 5  

. الحق في التقييمات الدورية.( 4  

. الخدمة ىتغيير كبير ف ىتقييم قبل أالالحق في .( 6  

. محايدةستماع إفي اإلجراءات المقترحة للمنطقة من خالل جلسة  تظلمالحق في ال.( 9  

.إستماع  جلسة ىالحق في استئناف القرار من أ.( 8  

 

 مالحظة
 

: الحق فيهم ، لديين والدال  

 ،  تقيم تحدد و ير ويتغ( b. ) وجود الظروف المعوقة اساسضع طفلك على ت، أو  قيمت،  حددت( a)المدرسة  ان أن يتم إعالمك قبل. 3                          

. اتخاذ هذه اإلجراءات فىترفض طلبك ( c)أو  : إحرازه تم ى قدالذ تنسيب أو                                

 لغتهم االصلية هناك اآلباء الذين إذا كان.  أفضل هافهمت و هاتحدثت ىاللغة التب أو شفويا و ياالحصول على جميع هذه اإلشعارات كتاب. 2                          

         فهمانك ت( b)؛ ة لك موفهبطريقة تكون مشعار شفويا أو اإلشرح ( a)أن  واضمنيمسؤولي المدرسة  ليست لغة مكتوبة ، فإن                              

.متطلبات ال ههناك أدلة على أن تم الوفاء بهذ( c)و  ، المقدمة المعلومات                                

                            . بشأن طفلك اتقرار ىأساسا التخاذ أ هسوف تستخدم الذى ، أو تقرير المدرسة ، سجل اختبار كل إجراء تقييم وبأن يتم إعالمك . 1

. لماذا لم تستخدم هذه الخيارات ، و المدرسة المتخذة بواسطةلبرنامج لخيارات  ىلوصف أ. 5                            

. توصية أو رفض قرارهم ىف وهاعتبرإالمدرسة  ىمسؤولالتى  ذات الصلةعوامل اخرى  ىكون على علم بأتأن . 4                            

 

 الموافقة
 

                                                                                                            : المدرسة قبل من خطيةال تكعلى موافق للحصول ىسيتم السع

  قبل ةضروري كونتس خطيةال تكموافق.  الطالب اآلخرين لمعظم تدار ال ىاالختبارات الت ى منأ مع ىبشكل فرد طفلكتقييم سيتم . 3                           

.ى فرد نفسي اختبار ىأ إعطاء                                 

                             .إلقامة ا تنفيذ خطة يتم سوف .2

 

 و ، بحرية تعطى موافقتك . ذلك تفهم نكأ مدرسةال تضمن سوف و،  يهتوافق عل الذى ما صليةلغتك األب لك شرحسوف ت المدرسة، فإن  موافقتك قبل إعطاء

عدم بسبب  لن تتأثر في األنشطة المدرسية المشاركة و للذهاب إلى المدرسة األساسي طفلك حق،  موافقتك تعطي نكنت ل إذا.  وقت ىأ سحبها فيت قدأنت 

.موافقتك   

 

 ىالفرد إعطاء اإلختبار باستثناء،  طفلك قد تقييم المدرسة ، طفلك مصلحة ىف هو وهأقترح ما ون انيعتقد ةالمدارسسؤولى مو  ، الموافقة إلعطاء رفضك ىف

 قرر ما إذا كانسوف ي مستقلة إستماع جلسة ضابط.  فيما يتعلق بالرسالة( ها إجراءات ووالية التخضع لقوانين  ) ستماعإطلب عقد جلسة ت قد المدرسة. ى النفس

 تعطي لنكنت  إذا . موافقتك دون ذات الصلة المساعدات والخدمات  ، وات ، تعليم خاصة إقامة أماكن توفير أو االختبارات النفسية يعطى لهأن  يجب طفلك

: تقييمها ىمضي قدما فت سوف المدرسة، فإن  لتقييمل موافقة  
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 حضور الحق في لديك.  هذه األدوات ستخدامإل حل إليجاد ستماعإطلب عقد جلسة ت قد المدرسة . التقييم ىالفردية ف االختبارات النفسية إدخال، سيتم  ومع ذلك

ذات  الخدمات ، ةخاص اتتعليم ريتوف و تقيمالمدرسة قد ،  المدرسة قرار يؤكد عامتساإل ضابط إذا كان . موافقتك رفض اعطاءت لماذا قولت و هذه الجلسة

. نف القرارأستت سوف إال إذا كنت دون موافقتك لطفلك مساعدة اخرى وسائل و الصلة  

 

                                         التقييم و إجراءات التنسيب
 ال تعطى التي غيرها من التدابير و اختبارات محددة طفلك يمكن إعطاء وهذا يعني. ى فرد تقييم، يجب إجراء  المتخصصة خدمات التعليم طفلك يتلقى ان قبل

: الحق في طفلك لديه،  هذا الظرف في.  أطفال المدارس لمعظم عادة  

                                . أفضل فهمي أو /و  تكلمي ىالت االتصاالت وسيلة أخرى من اللغة أو تقييم فيال يتمأن  .3

                                . الثقافة أو حسب العرقب النتائج ال تتأثر حيث بطريقة تقييماليتم أن  .2

. المناسبة لتعليماتلوفقا  التي تمنح صالحة اختبارات باستخدام المهنيين المؤهلين تقييم من قبلال يتمأن  .1                                

. لديه طفلك بأن يعتقدالتى  المشكلة النوع منهذا ب الذين هم على دراية مجموعة من األشخاص تقييم من قبلال يتمأن  .5                                

.ا المشتبه به مشكلةالالمتصلة ب في جميع المجاالت تقييماليتم أن  .4                                

. اختبار الذكاء مجردليس  ، و التعليمية مجاالت معينة من االحتياجات التي تحدد اإلجراءات من خالل تقييماليتم أن  .6                                

.قامة اإل في خطة على النحو المبين كاملة إعادة تقييم حصول علىأن ي .9                                

 

ما تم  المحتملة أو القدرة لقياس طريقةب،  الحركة أو الكالم على لقدرةقصر ا أو ، الرؤية أو ضعف السمع من لألطفال الذين يعانون اختبار يجب أن تعطى

. االختبار من هو الغرض عجزال قياس يكون ما لم،  درجة العجز ليس و،  تعلمه  

 

: يجب على المدرسة ، لطفلكبرنامج  و تنسيبأفضل اتخاذ قرار بشأن النتائج و عند النظر في  

. المعلومات من مصادر مختلفة جمع .3                                

. مراجعتها بعناية توثيقها و و دقيقة أن تكون هذه المعلومات ضمان. 2                                

على      مهنيا ينقادر واكوني و الذين يعرفون طفلك األشخاص ذلك ىبما ف المهنيين من قبل مجموعة من اتخاذ القرارات ضمان. 1                              

                                                          . الخيارات المناسبة إلى تلك النتائج ربط نتائج االختبار ثم تفسير                                  

           األطفال معمقارنة ،  بالقدر المناسب،  تعلمامكون ي أن طفلك يقةمثل هذه الطر ىف تنسيبال يتم اتخاذ القرار تأكد من أن. 5                              

.ين معاق غيرال                                    

 السجالت
 

:ى الحق ف لديك. لإلقامة  خطة، سيتم وضع عانة اإل ، و ذات الصلةالخدمات  ، و التعليم المتخصص حاجة إلىفي  يكون هو ، و قامع أن طفلك إذا ثبت  

 

          كيمكن كيف و ، بها يتم االحتفاظ حيث،  طفلكالموجودة ل السجالت التعليمية أنواع قائمة من،  طلبال، بناء على  استقبال. 3                             

                                                                                                                               .ا إليه الوصول                                 

     قبل( b)،  ال لزوم له دون تأخير( a)بذلك  طلبك للقيام مع يجب أن توافق المدرسة.  طفلك سجالت من ىأ مراجعة فحص و .2                             

. وقت مناسب في( c)و  ، عامتساإل جلسة قامة اواإل خطة جتماعإ                                   

 

. المعلومات جمع أو للبحث عن تطلب رسوم قد ال المدرسة  

 

:ى الحق ف لديك  

. طفلك سجالت في بند ىأ فسيري أو شرحي مدرسة طفلك ىف لديك شخص .3                             

    .فحصها  و تهامراجع سوف تكون قادر على للتأكد من أنك الطريقة الوحيدة ىإذا كانت هذه ه السجالت من الحصول على نسخ .2                           

. السجالتمراجعة  فحص و من منعكتال  الرسوم إذا كانت هذه،  نسخلل رسما تطلب قد المدرسة                                 

. السجالت راجعي فحص وي ممثل كيكون ل .1                             
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، بسبب  على سبيل المثال )ن لديك هذا الحق ويك ال هأن المدرسة مراجعة سجالت طفلك إال إذا تم إبالغ يجب أن نفترض أن لديك السلطة لفحص و المدرسة

صحح المدرسة يجب أن ت.  ، قد تسأل المدرسة لتغييرها بيانات في سجالت طفلك خاطئة أو مضللة ىإذا كنت تشعر بأن أ.  ( مثل الحضانةإجراءات قانونية 

ع ستماإجلسة  ىحقوقك ف عنغكم المسؤولين في المدرسة أبال على، يجب ت المدرسة إذا رفض.  رفض رسميا للقيام بذلكتفي فترة زمنية معقولة أو األخطاء 

. بشأن هذه المسألة  

 

إذا .  الحقوق لشرحهذا " جلسة اإلستماع  "تبع العملية الموضحة في قسم تهذه الجلسة ال . ة ، يجب على المدرسة عقد واحد ستماع هذهجلسة اإل تإذا طلب

المعلومات تكون دقيقة من  تقرير انإذا تم .  التغيير عنغكم أبال المسؤولين في المدرسة تغيير المعلومات و على، يجب  صالحك ىع فامتساإلان جلسة  قررت

الجزء باالحتفاظ يتم طالما  ك فى السجلبقى بيانييجب أن .  إلى السجل منك إضافة بيان ى، لديك الحق ف اتخذ قرارا بعدم تغيير المعلومات قبل المدرسة و

. ضمن هذا البيانيت ان ، يجب شخص ىهذا السجل إلى أ تم إظهارإذا . كلى المتنازع عليه من السجل ال  

 

                                          خصوصية المعلومات
 

: طفلك عن طريقل يةتعليمالالمدرسة هي المسؤولة عن حماية سرية السجالت   

 

. تسمية الشخص المسؤول عن ضمان سرية السجالت. 3                            

     تجاه واليةإجراءات ال و تدريب في سياساتيحصلوا على هذه المعلومات  واأو استخدام واضمان أن جميع األشخاص الذين جمع. 2                          

.السرية                                

. التالوصول إلى هذه السج لهم ، الئحة الموظفين الذين يسمح طالع الجمهور، إل حفظ. 1                            

. السجالت معلومات عن أكثر من طفل واحد ىعندما تحتو فقط طفلكبتتعلق  ىيسمح لك أن ترى تلك المعلومات الت. 5                            

. شخص لم يشارك في تعليم طفلك ىتتطلب موافقتك قبل أن يتم إعطاء سجالت تعليم طفلك أل. 4                            

. الخدمات ذات الصلة غرض آخر غير تلك المتعلقة بتوفير التعليم الخاص و ىتتطلب موافقتك قبل استخدام سجالت طفلك أل. 6                            

 يجب على المدرسة .  المعلومات بناء على طلبكيجب تدمير هذه .  عندما لم تعد هناك حاجة إلى معلومات سرية على طفلك تخبرك .9                          

 . تأمين مستحقات الضمان االجتماعيل،  ، على سبيل المثال وقت الحق ىف إليها حاجةالقد تكون هناك هذه السجالت  بأن أن تذكرك                              

    دائم للطفلال المدرسى سجلالتوجد عادة في  ىالمعلومات التب، المدرسة قد تحتفظ ها ريدمت يجب أن المعلومات السرية إذا قررت                              

. ( الدرجات ، و سجالت الحضور العنوان و االسم و:  على سبيل المثال )                                

 

                                     بيئية بأقل القيود
 

: ىالحق ف طفلك لديه  

.غير معوقين ال مع الطالب،  بالقدر المناسب،  تعلممأن يكون  .3                          

مرضى فى       على تعليم تمنعه من الحصول ىالت تلك ىه اإلعاقة شدة طبيعة أو كانت إال إذا الفصول الدراسية العادية كون فييأن  .2                        

. الخدمات اإلضافية المساعدات و باستخدام الفصول الدراسية العادية في                              

   أماكن  ،  مؤسسات خاصة مدارس أو ، فصول خاصة،  العادية المدرسية الفصول بما في ذلك ، المتاحة تنسيبال لديه مجموعة من. 1                        

. التدريس المنزلي و اإلقامة                              

. مختلفوضع  قامة علىاإل خطة ما لم تنص،  المعاقين غير مع بالقدر المناسب المشاركة .5                          

 

.كما يمكن  من المنزل على مقربة( 2)و ، قامة اإل خطة على المبين التاريخ يراجع بما يتفق مع( 3) تنسيب طفلك الدراسى يجب أن يكون  

 

خدمة  أوإنتساب  تنتج من قد تؤثر على طفلك و محتملة آثار ضارة ىأ ىتنظر ف ان المسؤولين في المدرسة علىيجب  ، لطفلك البيئات تقييدا أقل اختيارفي 

. ةمعين (الخدمات)  
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 جلسة اإلستماع

 
ستماع إجلسة  يمكن عقد و.  ستماع محايدةإجلسة  الحق في طلب، لديك  طفلك بتعليمفيما يتعلق  مع المدرسة التوصل إلى اتفاق ال يمكن كنت وقت ىفي أ إذا

 ستماعقرار جلسة اإل الظلم من ين يقع عليهطرفاى من ال"  . المجاني المناسبالتعليم العام  " توفير أو طفلك تنسيبأو ،  تقييم بتحديد و مسألة تتعلق ىأ بشأن

 هيحضرالذى  برنامج التعليم المسؤول عن الشخص إلى ىطلب خط تقديم يجب عليك ،جلسة إستماع  للحصول على.  القضائيةالمراجعة  ىالحق ف يحافظ على

. طفلك  

 

                                                                  ضابط جلسة اإلستماع
 

: كونيقد ال  عامتساإلضابط  ، و لضمان الحيادية.  التوصل إلى قرار و القبيلمن هذا  جلسة ىأ سألتر ستماع محايدإجلسة  ضابط سيتم تعيين  

. لطفلك التعليم أو الرعاية في تشارك ىالت(  الخ،  مؤسسة،  النظام المدرسي ) وكالة عامة ىموظف ف .3                           

. عامتساإلجلسة  ىالموضوعية ف مع تتعارض ان مهنية من شأنها أو مصلحة شخصية شخص لديه ىأ .2                           

 

 الحقوق فى جلسة اإلستماع
 

:ى الحق فمدرسة لل لك و حقت ىالحقوق الت وتشمل  

. األطفال المعوقين لمشاكل معرفة خاصة ىاألشخاص ذو و ىالمستشار القانونمن قبل  ةحينصال و أن يرافق .3                          

. الشهود على الحضورإجبار  و،  استجواب،  األدلةتقديم  .2                          

. قبل موعد الجلسة خمسة أيام على األقل إلى المدرسة أو عنها لك كشفال لم يتم تكون تقديم أدلة منع .1                          

. مكتوب أو مسجل ىالحرف الجلسة محضر الحصول على .5                          

. اإلستماع جلسةقرارات  و ائقحقال لنتائج سجل مكتوب الحصول على .4                          

. ذلك ىترغب ف إذا كنت جلسة االستماعفى  ضراح طفلك أن يكون .6                          

. ذلك ىترغب ف إذا كنت للجمهور جلسةال فتح .9                          

. لك مالئم بشكل معقول مكان و في وقت جلسة اإلستماع عقدت أن .8                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


