ዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች
የተማሪዎች አገልግሎት ክፍል
በምልመላ፣ ግምገማ እና ምደባ ሂደት ላይ በክፍል /Section/ 504 የወላጅ/ተማሪ መብቶች
የሚከተሉት መብቶች አሉዎት፦
1. ልጅዎን በአካል ጉዳተኝነቱ ምክንያት ያለምንም መድሎ በሕዝብ ትምህርት ፕሮግራሞች የመሳተፍ እና ጥቅማጥቅሞችን
እንዲያገኝ/እንድታገኝ ማድረግ፣
2. በፌደራል ሕግ መሠረት ስለመብቶችዎ ከትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ምክር የማግኘት፣
3. የልጅዎን ምልመላ፣ ግምገማ እና ምደባ በሚመለከት ማስታወሻ/ማሳሰቢያ መቀበል፣
4. ልጅዎ የነፃ እና ተገቢ የሕዝብ ትምህርት እንዲያገኝ ማድረግ። ይህም ልጅዎ እስከሚቻለው መጠን አካል ጉዳት ከሌላቸው
ተማሪዎች ጋር አብሮ የመማር መብትን ያካትታል። እንዲሁም የት/ቤት ዲስትሪከቱ ለልጅዎ በት/ቤት እና ት/ቤት ነክ
እንቅስቃሴዎች እኩል ዕድሎች መስጠት የሚያስችል ሁኔታን እንዲያመቻች የመጠየቅ መብትን ያካትታል፣
5. ልጅዎ አካል ጉዳት ከሌለባቸው ተማሪዎች ጋር ተመጣጣኘ በሆነ ጥራት እና አገልግሎቶች እንዲማር ማድረግ፣
6. ሁሉንም መረጃ በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ እና/ወይም በዋና የመግባቢያ መንገድ መቀበል፣
7. የግምገማ፣ የትምህርት-ነክ እና የምደባ ውሳኔዎች ከተለያዩ ምንጮች በተገኙ መረጃዎች መሠረት እና ተማሪውን፣ የግምገማ
መረጃዎችን እና የምደባ አማራጮችን በሚያውቅ ሰዎች እንዲከናወን ማድረግ፣
8. በመልሶ-ማቋቋም አዋጅ ክፍል 504 መሠረት ብቁ ሆኖ ከተገኘ ተገቢ ማስተካከያዎች እንዲያገኝ መጠየቅ፣
9. ከ/ወደ ተመደበበት አማራጭ ቦታ በዲስትሪክቱ የሚመራ ፕሮግራም ውስጥ ታቅፎ ቢሆን ሊከፍለው ከሚችለው ባልበለጠ
የትራንስፖርት ክፍያ ዋጋ የትራንስፖርት (መጓጓዣ) እንዲሰጠው መጠየቅ፣
10. በዲስትሪክቱ በሚሰጡ ትምህርታዊ ያልሆኑ እና የተጓዳኝ ትምህርቶች እና እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ እኩል ዕድል እንዲሰጠው
ማድረግ፣
11. የልጅዎ ምልመላ፣ ግምገማ፣ ትምህርታዊ ፐሮግራም፣ እና ምደባ ጋር የተገናኙ ውሳኔዎች ማኅደሮችን መርመር፣
12. የክፍያው መብዛት ማኅደሮችን ከማየት እስካልከለከልዎ ድረስ በተመጣጣኝ ክፍያ የማኅደሮችን ቅጅ ማግኘት መቻል፣
13. ከት/ቤቱ ዲስትሪክት ስለልጅዎ ውጤቶች/ማኅደሮች ማብራሪያ እና ትንታኔ/ምላሽ ማግኘት፣
14. የልጅዎ ውጤቶች/ማኅደሮች ትክክል ያልሆኑ፣ የሚያምታቱ አለበለዚያም የልጅዎን ግላዊ መብቶች የሚጥሱ/የሚፃረሩ
መሆናቸውን የሚያሳምኑ ምክንያት ካለ እንዲስተካከልለት የመጠየቅ፣ ይህን የማስተካከል ጥያቄ የት/ቤት ዲስትሪክቱ አልሰጥም
ቢል እና ወደ ችሎት የመሄድ መበት እንዳልዎት፣
15. ከት/ቤቱ ጋር አለመግባባት ቢኖርብዎት የ504 አቤቱት ክስ ይክፈቱ፣
16. የልጅዎን ምልመላ፣ ግምገማ፣ ትምህርታዊ ፕሮግራም ወይም ምደባ በተመለከተ የግልግል/የእርቅ ወይም የፍትሕ ችሎት
ውሳኔዎችን ወይም እርምጃዎችን መጠየቅ። እርስዎ እና ተማሪው በችሎቱ ቀርባችሁ መሳተፍ ወይም በጠበቃ መወከል
ትችላላችሁ፣
17. ቅሬታዎችን ለዜጎች መብት (Civil Rights) ቢሮ በዚህ አድራሻ ይላኩ፡- Region VIII, US Department of Education,
Federal Building, Suite 310, 08-7010, 1244 Speer Boulevard, Denver, Colorado, 80204-3582። ሥልክ(303) 8445695.
ዲስትሪክቱ ክፍል 504ን በሚገባ ማክበሩን የማረጋገጥ ኃላፊነት የጣለበት ሰው፡- ሚ/ር ጆን ሊበራቶል /Mr. John Liberatore/
ሥ.ቁ. 720-423-8900. ዴንበር የሕዝብ ት/ቤቶች ክፍል 504 አስተባባሪ፦ ሚ/ር ፓል ቶምሰን /Mr. Paul Thomspon/ ሥ.ቁ.
720-423-8086.

