
§   34) رقم CFRالبيان السنوي تحت قانون الضوابط االتحادية (
300.154)d)(2)(v( 

 
، تعطي أولياء أمور التالميذ المؤهلين حقوق )IDEA( التعليم لذوي االحتياجات الخاصة تطبق قانونالضوابط التي 

معينة فيما يتعلق بقدرة المنطقة التعليمية على الوصول إلى التأمين الشخصي أو المنافع العامة، مثل المدكيد 
(Medicaid).هذه الحقوق كاآلتي: ، للمساعدة في الدفع لخدمات معينة والتي تم تزويدها في المدرسة 

 
المنطقة التعليمية للمدرسة يجب أن تعطيك بيان مكتوب فيما يتعلق   .بلغة مفهومةلديك الحق في استالم البيان  . 1

يجب أن يكُتب بلغة مفهومة بالنسبة للناس عامة؛ وكذلك يجب أن يتم توفير البيان باللغة بحقوقك سنويًا، والذي 
تخدمة من قبل ولي األمر، ما لم يكن واضحًا أنه ليس من األصلية لولي األمر أو بطريقة أخرى من االتصال والمس

 الممكن القيام بذلك.  
 

يجب استحصال موافقة ولي األمر ضمن إن المعلومات السرية لطفلك ال يمكن الكشف عنها دون موافقتك.   .  2
ط االتحادية الجزء من قانون الضواب 34) في الفقرة  FERPAضوابط قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للعائلة (

قبل أن تقوم المنطقة التعليمية  300.622§) في IDEAوضوابط قانون التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ( 99
للمدرسة بالكشف (ألغراض الدعاوى) عن معلومات طفلك التعريفية الشخصية للوكالة المسؤولة على إدارة المنافع 

 ))(Medicaidالمثال: المدكيد  العامة للوالية أو برنامج التأمين(على سبيل
 

فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة  هذا يعني أنهلطفلك حق التعليم الخاص والخدمات المتعلقة بدون كلفة عليك.   .  3
 ، فأن المنطقة التعليمية للمدرسةIDEA") للطفل المؤهل بموجب FAPEلتزويد تعليم عام مالئم ومجاني ("

  
لن تطلب من ولي األمر االشتراك في أو التسجيل في المنافع العامة أو برامج التأمين ليتسنى  •

 ؛FAPEلطفلهم تلقي 
 

لن تطلب من ولي األمر تحمل مصاريف من جيبهم الخاص مثل دفعات الخصم أو مبلغ المشاركة  •
لهذا الجزء، ولكن قد في الكلفة التي يتحملوها عند رفع دعوى فيما يخص الخدمات المزودة وفقًا 

 يدفع الكلفة التي خالفًا لذلك سيدفعها ولي األمر؛
 

 قد ال تستخدم منافع الطفل بموجب المنافع العامة أو برنامج التأمين إذا أن هذه االستخدام سوف:  •
o  يقلل التغطية المتاحة مدى الحياة أو أي منفعة أخرى مغطاة بالتأمين؛ 
o لخدمات التي خالف ذلك تكون العائلة مُغطاة من قبل هذا سيؤدي بالعائلة إلى الدفع ل

المنافع العامة أو برنامج التأمين والتي هي مطلوبة للفترة التي يكون فيها التلميذ خارج 
 وقت المدرسة؛ 

o  يزيد أقساط التأمين أو يؤدي إلى انقطاع المنافع أو التأمين؛ أو 
o ة والمنزلية، على أساس يجازف بفقدان األهلية على أساس اإلعفاءات المجتمعي

 المصروفات اإلجمالية المتعلقة بالصحة .
 

حالما تعطي الموافقة على كشف معلوماتك السرية عن طفلك إلى يمكنك سحب موافقتك في أي وقت.   .  4
الوكالة المسؤولة على إدارة منافع أو برامج التأمين التابعة للوالية (على سبيل المثال المدكيد)، يكون لديك حق 

 بسحب تلك الموافقة متى ما ترغب في ذلك.   FERPAقانوني بموجب ضوابط 
 

إذا رفضت الموافقة، أو سحبت الموافقة، فتبقى المنطقة التعليمية للمدرسة توفر الخدمات المطلوبة بدون كلفة  .  5
إذا أنك رفضت تزويد الموافقة للكشف عن المعلومات التعريفية الشخصية إلى الوكالة المسؤولة على إدارة   عليك.

ى سبيل المثال المدكيد)، أو، إذا أعطيت الموافقة ولكن فيما بعد المنافع العامة أو برامج التأمين الخاصة بالوالية (عل
سحبت الموافقة، فأن هذا ال يعفي المدرسة التابعة للمنطقة التعليمية من مسؤوليتها بضمان توفير كل الخدمات 

 المطلوبة بدون كلفة عليك.


