ARABIC
504 Plan

خطة 504
ماذا تفعل إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة إضافية للنجاح في المدرسة ،لكنه غير مؤهل للتعليم الخاص؟ اسأل عن خطة  !504هذه الخطة تضع
التجهيزات والخدمات الضرورية لطفلك لكي يشارك بشكل كامل في تعليمه.

اسأل نفسك أو الطبيب أو المعلم:

•هل يعاني طفلك من إعاقة أو حالة صحية تحد من قدرته على أداء أنشطة الحياة اليومية؟
• هل هذا يمنعه من المشاركة الكاملة في التعليم؟

الخطوة  – 1اإلحالة

•إذا كنت تعتقد أن طفلك يحتاج لتجهيزات معقولة نتيجة إعاقة ،أرسل بري ًدا إلكترونيًا
إلى مدير المدرسة ،واطلب النظر في تطبيق الخطة .504
• احتفظ بنسخة من الطلب لوضعها في السجالت الخاصة بك.

الخطوة  – 2التقييم الفردي

يقوم فريق مدرسي بإكمال تقييم لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من ضعف يحد من قدرته
على أداء أنشطة الحياة الرئيسية (الرؤية ،السماع ،المشي ،التعلم ،وغيرها).
•بعد االنتهاء من التقييم ،ستقوم المقاطعة بجدولة اجتماع للفريق لتحديد ما إذا كان الطفل
مؤهالً للخطة ( 504أولياء األمور/أفراد األسرة جزء من الفريق).
•يجب على المدرسة إخطار أولياء األمور بمكان ووقت هذا االجتماع حتى يتمكنوا من
الحضور.

الخطوة  – 3كتابة الخطة 504

• عندما يكون الطفل مؤهالً ،يجب على الفريق وضع خطة.
•تتضمن الخطة  504الخدمات والتجهيزات التي تسمح للطالب بالمشاركة على قدم
المساواة في البرامج واألنشطة المدرسية.

المزيد

من

المعرفة
يعد القسم  504قانو ًنا فيدرال ًيا يهدف
إلى حماية حقوق األفراد ذوي اإلعاقة في
البرامج واألنشطة التي تتلقى المساعدة
المالية الفيدرالية من وزارة التعليم
األمريكية (.)ED
ال توجد خطة  504موحدة لجميع الطالب،
فكل طالب لديه احتياجات مختلفة ،وإذا
كان مؤهالً ،ينبغي أن يتلقى خطة مختلفة.
والتعليم المناسب للطالب المعاق بموجب
لوائح القسم  504يمكن أن يتكون من
التعليم في الفصول الدراسية العادية،
التعليم في المدارس العادية مع الخدمات
التكميلية ،و/أو التعليم الخاص والخدمات
ذات الصلة.

الخطوة  – 4مراجعة الخطة 504

•ستقوم مقاطعة المدرسة بمراجعة الخطة سنويًا للتأكد من تزويد الطالب بالخدمات
والتجهيزات الصحيحة ولمراجعة تقدم الطالب لتحديد ما إذا كانت الخطة ما زالت
ضرورية أم ال.
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المراجع والمعلومات مقدمة بواسطة:
www.opwdd.ny.govwww2.ed.govقم بزيارة parentnetworkwny.org
للحصول على مزيد من المعلومات.
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