
 مدارس دنفر العامة
 حقوق أولياء األمور/التالميذ 405قسم خدمات التالميذ القسم 

 في تحديد الحالة والتقييم وتحديد المستوى
 

 لديك الحق في:
 
 ٌحصل طفلك على نصٌبه من، وٌستلم المنافع من، برامج التعلٌم العامة بدون تمٌٌز بسبب إعاقته/إعاقتها؛ أن .1
 ؛الفٌدرالًٌة للمدرسة أن ٌخبروك بحقوقك بموجب القانون تطلب من المنطقة التعلٌمأن  .2
 فٌما ٌتعلق بتحدٌد الحالة أو التقٌٌم أو تحدٌد مستوى طفلك؛ ًراإخطاتستلم أن  .3
ا. هذا ٌتضمن الحق بأن تكون متعلًما مع تالمٌذ بدون احتٌاجات خاصة إلى أقصى حد  ىتلقأن ٌ .4 ًٌ طفلك تعلًٌما عاًما مناسًبا مجان

بأن ٌقوموا باإلجراءات الالزمة للسماح لطفلك بأخذ فرصة متكافئة  المنطقة التعلٌمٌة للمدرسةن أًٌضا حق مطالبة ممكن. وٌتضم
 للمشاركة فً المدرسة واألنشطة المتعلقة بالمدرسة؛

 ات الخاصة؛ٌكون طفلك متعلًما فً مبانً مدرسٌة وٌتلقى خدمات مماثلة لتلك المقدمة للتالمٌذ غٌر ذوي االحتٌاج أن .5
 للتواصل؛ األساسٌةاستالم جمٌع المعلومات بلغتك األصلٌة و/أو بالوسٌلة  .6
اتخاذ قرارات التقٌٌم والتعلٌم وتحدٌد المستوى مبنٌة على مصادر معلومات متنوعة، وبواسطة األشخاص الذٌن ٌعرفون التلمٌذ  .7

 وبٌانات التقٌٌم وخٌارات تحدٌد مستوى التلمٌذ؛
 من قانون التأهٌل؛ 504رتٌبات معقولة إذا تبٌن أنه مؤهل بموجب القسم طفلك على ت أن ٌحصل .8
إلى ومن مكان تحدٌد المستوى البدٌل بكلفة لٌست أكثر علٌك من التً تتحملها إذا تم وضع التلمٌذ فً  تالمواصال توفٌرأن ٌتم  .9

 برنامج تتم إدارته من قبل المنطقة التعلٌمٌة؛
 فً األنشطة غٌر األكادٌمٌة وغٌر المنهجٌة والمقدمة من قبل المنطقة التعلٌمٌة؛ لالشتراك إعطاء طفلك فرصة متكافئةأن ٌتم  .11
تفحص كافة السجالت ذات الصلة المتعلقة بالقرارات التً تخص تحدٌد الحالة والتقٌٌم والبرنامج التعلٌمً وتحدٌد المستوى أن  .11

 الخاصة بطفلك؛
 الكلفة فعلٌاً من صولك إلى السجالت؛ ما لم تحولالحصول على نسخ السجالت التعلٌمٌة بتكلفة معقولة  .12
 المنطقٌة بخصوص توضٌحات وتفسٌرات لسجالت طفلك؛ على الطلبات المنطقة التعلٌمٌة للمدرسةاستالم رد من  .13
 تنتهكأو بطرٌقة أخرى  مضللةأو  دقٌقةغٌر  بأنهاتعتقد  كٌجعل طلب تعدٌل لسجالت طفلك التعلٌمٌة إذا كان هناك سبب معقول .14

ضمن وقت معقول،  إبالغكهذا الطلب للتعدٌل، فعلى المدرسة  المنطقة التعلٌمٌة للمدرسةحقوق الخصوصٌة لطفلك. إذا رفضت 
 وتعلمك بحق طلب جلسة استماع؛

 ؛مع المدرسة اختالًفا فً الرأيإذا كان لدٌك  504 تظلمتقدٌم  .15
طلب وساطة أو جلسة استماع نزٌهة لإلجراءات القانونٌة الواجبة التً تتعلق بالقرارات أو األفعال بخصوص تحدٌد حالة أو تقٌٌم أو  .16

 برنامج التعلٌم أو تحدٌد المستوى الخاصة بطفلك. قد ٌجوز لك وللتلمٌذ الحضور فً جلسة االستماع والحصول على محامً لتمثٌلك؛
 ,Office for Civil Rights, Region VIII, US Department of Educationب الحقوق المدنٌة )فً مكت شكوىتقدٌم  .17

Federal Building, Suite  310,  08-7010,  1244 Speer  Boulevard, Denver,  Colorado,  80204-
 (.303) 844-5695.(  رقم الهاتف 3582

 
هو:  السٌد جون  504مع القسم  تتماشىالمنطقة التعلٌمٌة  ضمان أن عنفً المنطقة التعلٌمٌة والمسؤول  الموجود الشخص

فً مدارس دنفر العامة هو: السٌد بول  504منسق القسم إن . 720-423-8900، رقم هاتفه ( John Liberatoreلٌبراتوري )
 .720-423-8086، رقم هاتفه  ((Paul Thomsponثامسبون 


