
بموجب القسم  المنطقة التعلٌمٌة للمدرسةما هً مسؤولٌات 
 ؟405

 
ٌُدار ضمن إطار برامج التعلٌم النظامً لبناٌة  504إن القسم  ٌعتبر برنامًجا 

المدرسة. ٌعمل موظفو المدرسة وأولٌاء األمور بتعاون لتطوٌر خطة القسم 
واألنشطة  التً ستساعد التلمٌذ على االستفادة من البرنامج التعلٌمً 504

 المدرسٌة.
 

 :للمدرسة التعلٌمٌةالمنطقة ، ٌجب على 504لتكون ممتثلة مع القسم 

 كٌف لمدارس دنفر العامة تلبٌة مسؤولٌاتها؟
 
  من خالل تزوٌد أولٌاء األمر بهذا الكتٌب والذي ٌعلمهم

 بضماناتهم اإلجرائٌة
  504إن القسم/ADA )ًلغرض تقدٌم  )قانون اإلعاقة األمرٌك

 اوي متوفر فً كل مدرسة.الشك
  على مستوى المنطقة التعلٌمٌة  504تعٌٌن منسقً القسم

 والمدرسة
 فً كل موقع من  504قسم البناٌة  ٌنتحدٌد وتدرٌب منسق

 المواقع المدرسٌة

 

 
عدم التمٌٌز على 

 أساس اإلعاقة
 504قسم التعٌٌن منسق  .1
تزوٌد إجراءات التظلم لحل الشكاوي. )انظر إلى  .   2

http://sts.dpsk12.org)/ 

القبول أو إمكانٌة الوصول  عندعدم التمٌٌز  إخطارتزوٌد  .3
 لبرامجها أو أنشطتها

التعرف على كل األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة المؤهلٌن  .4
ا والذٌن ال ٌتلقون  التعلٌم العام ًٌ  وتحدٌد أماكنهم سنو

رة دورٌة لألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة التبلٌغ بصو .5
وأولٌاء أمورهم عن مسؤولٌات المنطقة التعلٌمٌة بموجب 

 504القسم 
على القرارات  االعتراضإعالم أولٌاء األمور بحقهم فً  .6

فٌما ٌتعلق بتحدٌد الحالة أو التقٌٌم أو تحدٌد المستوى. 
 ( http://sts.dpsk12.org/)انظر 

المنطقة مارسات وبرامج وسٌاسات إقامة تقٌٌم ذاتً لم .7
 للتأكد من أن التمٌٌز ال ٌحدث. التعلٌمٌة للمدرسة

إعطاء الفرصة ألولٌاء األمور لتفحص السجالت ذات  .8
 العالقة

 

 
 
 

 بـ: اتصلخاصة بالتالمٌذ  504إذا كان لدٌك أي أسئلة عن القسم 

 
 قسم خدمات التالمٌذ 

 مدارس دنفر العامة
 (720) 423-8086 

 
 

 
كن الحصول على المزٌد من المعلومات من قسم التربٌة األمرٌكً ٌم

(U.S. Department of Education) مكتب الحقوق المدنٌة ،
(Office for Civil Rights) المنطقة الثامنة ،Region VIII)) البناٌة ،

 (Suite 310) 301(، جناح (Federal Buildingالفٌدرالٌة 
1244 Speer Blvd., Denver, CO 80204-3582 

 5695-844 (303)رقم الهاتف  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011\11تم تنقٌحها 

 
 
 

لقانون  405دلٌل للقسم 
كونه  1791التأهٌل لسنة 

 مرتبط بالتالمٌذ
 
 
 

 
 مدارس دنفر العامة

900 Grant Street 
Denver, CO 80203 

(720) 423-8086

http://sts.dpsk12.org/)


 ؟405ما هو القسم 
 

هو قانون الحقوق المدنٌة الذي  1973ة من قانون التأهٌل لسن 504إن القسم 
 ٌحمً األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة من التمٌٌز. إنه ٌنص على:

 
اده من عاقتها إبع/إ عاقتهإ "كل شخص مؤهل ذو احتٌاجات خاصة ٌجب أن ال ٌتم بسبب

ما أو تعرضه للتمٌٌز ضمن أي برنامج أو نشاط  منفعة   المشاركة فً أو حرمانه من
الشخص المساعدات المادٌة الفٌدرالٌة." ٌتضمن قانون األمرٌكٌٌن ذوي ٌستلم فٌه 

 نفس المحظورات ضد التمٌٌز. 1777االحتٌاجات الخاصة لسنة 

 
طق المناولوائحه التنفٌذٌة، فأن  1973منذ صدور قانون التأهٌل لسنة 

التعلٌمٌة ملزمة بجعل برامجها ونشاطاتها ممكنة الوصول لكل األشخاص 
ٌاجات الخاصة ولتزوٌد التالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة تعلًٌما ذوي االحت

ا. قد ٌحتاج التالمٌذ التعلٌم أو خدمات ذات عالقة أو  ًٌ عاًما مناسًبا مجان
 ترتٌبات أو تعدٌالت لبرامج مدرستهم.

 
 ؟405متى ٌكون التلمٌذ مؤهالً للحماٌة بموجب القسم 

 
 ضعًفاعندما ٌكون لدٌه  504 ٌكون التلمٌذ مؤهالً للحماٌة بموجب القسم

بدنٌاً أو عقلٌاً ٌحد بشكل كبٌر واحًدا أو أكثر من األنشطة الحٌاتٌة 
 الرئٌسٌة، بما فً ذلك:

 
 العناٌة بالنفس 

 أداء المهام الٌومٌة 

 ًالمش 

 النظر 

 التنفس 

 السمع 

 التحدث 

 القراءة 

 التعلم 

 التركٌز 

 فأنمن األنشطة الحٌاتٌة الرئٌسٌة، الحالة بشكل كبٌر واحًدا  عندما ال تحد  
 .504الشخص ال ٌكون مؤهاًل للحماٌة بموجب القسم 

 
 فً مدارس دنفر العامة؟ 405ما هً عملٌة القسم 

 
 المنسق المدرسً سوف:

D  من المدرسٌن أو أولٌاء األمور أو  مثًٌرا لالهتمامٌستلم أمًرا
 الممرضٌن أو المستشارٌن أو التالمٌذ وبقٌة األشخاص

D  ًلمجموعة من األشخاص الذٌن ٌكونون على دراٌة  اعقد اجتماع
 التلمٌذ من مصادر مختلفة عنبالتلمٌذ لجمع ومعاٌنة المعلومات 

D  التلمٌذ لتحدٌد إذا أن  عن المعلوماتالعمل مع الفرٌق لمعاٌنة
ا ٌحد بشكل كبٌر األنشطة الحٌاتٌة  ضعًفاللتلمٌذ  ًٌ ا أو عقل ًٌ بدن

احتٌاجات خاصة كما تم  ذولً، هل ٌعد التلمٌذ الرئٌسٌة، وبالتا
 504تحدٌد ذلك بموجب القسم 

D  ٌقرر بصفته عضو فً الفرٌق ما إذا كانت االحتٌاجات التعلٌمٌة
كما هو الحال  ،للتلمٌذ لم ٌتم تلبٌتها بصورة كافٌة ،بسبب اإلعاقة

بالنسبة للتلمٌذ بدون احتٌاجات خاصة لٌكون للتلمٌذ الحق فً 
اعلى الحصول  ًٌ  تعلًٌما عاًما مناسًبا مجان

D  504بعد ما ٌحدد الفرٌق أن التلمٌذ مؤهاًل للحماٌة بموجب القسم ،
 للتلمٌذ 504ٌبدأ العمل مع الفرٌق لوضع خطة القسم 

D  كجزء من عمل الفرٌق تحدٌد احتٌاجات التلمٌذ من حٌث صلتها
 باإلعاقة التً تم تحدٌدها

D وضع التعلٌم أو الخدمات أو بواسطة  504خطة القسم  ٌكمل
 الترتٌبات المعقولة أو التعدٌالت التً ٌحتاجها التلمٌذ

D   ٌخطط لتحدٌد موعد الجتماع المراجعة 
D   نسخ من الخطة ألشخاص محددٌن ٌرسل 
D   تنفٌذ الخطة ٌراقب 

D  لمراجعةعقد اجتماع مع الفرٌق على وقت متفق علٌه مسبًقا  ٌعٌد 
 تغٌٌر فً الحالةوإعادة تقٌٌم أي 

D  ا عندما ٌنتقل التلمٌذ إلى مدرسة جدٌدة و/أو ًٌ ٌعقد اجتماًعا انتقال
إلى المدرسة الجدٌدة  504رونٌة من خطة ٌرسل نسخة إلكت

 لحفظها فً سجالتهم

 ما معنى إجراء ترتٌبات؟
 

سٌحتاجون ترتٌبات  504العدٌد من التالمٌذ المؤهلٌن للحماٌة بموجب القسم 
منافع البرامج التعلٌمٌة للمدرسة  الحصول علىسنى لهم معقولة فقط لٌت

 بصورة كافٌة مقارنًة بزمالئهم غٌر ذوي االحتٌاجات الخاصة.
الترتٌبات هً تعدٌالت تم القٌام بها بواسطة مدرس الصف وأعضاء الكادر 

مثل هذه المنفعة. بقٌة التالمٌذ  فً الحصول علىالمدرسً لمساعدة التالمٌذ 
لمعالجة المخاوف الصحٌة لٌتمكن التلمٌذ من سٌحتاجون ترتٌبات معقولة 

 الوصول إلى برامج المنطقة التعلٌمٌة.
 

 أمثلة عن الترتٌبات الشائعة

 رة  واجبات مدرسٌة ُمقص 

 قراءة االختبارات بصوًت عال 

 تزوٌد مجموعة إضافٌة من الكتب المدرسٌة الستخدامها فً المنزل 

 الرواقتعٌٌن مقعد للتلمٌذ بعًٌدا عن إزعاج الحاسوب/ 

 توفٌر دلٌل دراسً قبل تقدٌم مواد جدٌدة 

 اطلب من التلمٌذ تعلم استخدام المفكرة 

  معلم خاص/مساعدكتوفٌر زمٌل 

 المفاتٌح بالنسبة للواجبات  اسمح للتلمٌذ استخدام الحاسوب/لوحة
 الكتابٌة فً الحصة

 
ٌجب اخذ الترتٌبات بالحسبان كالهما القدرات الوظٌفٌة للشخص والطرق 

 تعلمته. للتلمٌذ من أثبات ما تعلمه أو دٌلة ألداء المهام أو األنشطة للسماحالب

 ٌجب أن تكون الترتٌبات مخصصة 

  فرصة بو االحتٌاجات الخاصة ذتهدف الترتٌبات إلى تزوٌد التلمٌذ
 متكافئة لالستفادة من البرامج التعلٌمٌة للمدرسة.

  من التلمٌذ الترتٌبات ال تغٌر المعاٌٌر التعلٌمٌة التً ٌتوقع
 تلبٌتها.

  فً ظروف فرٌدة من نوعها قد ٌحق للتلمٌذ ذو االحتٌاجات
الخاصة التعدٌل أو التغٌٌر فً المعاٌٌر التعلٌمٌة التً ٌتوقع من 

 التلمٌذ تلبٌتها.


