Nepali - 504

504 योजना
यदि तपाईंको बच्चालाई विद्यालयमा सफल हुन अतिरिक्त सहयोग आवश्यक चाहिन्छ तर विशेष शिक्षाको लागि
योग्य हुँदैन भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?

आफैंलाई, आफ्नो चिकित्सकलाई वा शिक्षकलाई सोध्नुहोस ्:
• के तपाईंको बच्चामा अपाङ्गता वा स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगहरू छन ् जसले दै निक
जीवनका कृ याकलापहरू गर्ने उसको क्षमतालाई सीमित गर्छ ?
• यसले तिनीहरूलाई आफ्नो शिक्षामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन रोकिरहे को छ?
चरण 1 – सिफारिस
• यदि तपाईंलाई अपाङ्गताको कारणले आफ्नो बच्चालाई उपयुक्त सुविधाहरू
आवश्यक छन ् जस्तो लाग्छ भने, तपाईंको स्कू लको प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्दै
504 योजनाको बारे मा सोध्नुहोस ्।।
• तपाईंको अभिलेखहरूका लागि निवेदनको एउटा प्रति आफूसँग राख्नुहोस ्।
चरण 2 – व्यक्तिगत मूल्याङ्कन
• स्कू ल समूहले तपाईंको बच्चामा दै निक जीवनका मुख्य गतिविधि (दे ख्ने, सुन्ने,
हिँ ड्ने, सिक्ने, इत्यादि) गर्न रोक्ने कुनै द ुर्बलता छ वा छै न भनि निर्धारण गर्न
मूल्याङ्कन गर्नेछ।
• मलू ्याङ्कन समापन भइसकेपछि डिस्ट्रिकले तपाईंको बच्चा 504 योजनाको
लागि योग्य छ वा छै न भनि निर्धारण गर्न एउटा समूह बैठक तय गर्नेछ
(आमाबुवा/ परिवारका सदस्यहरू समूहका सदस्य हुन ्)।
• स्कू लले आमाबुवालाई यो बैठक हुने स्थान र समयको बारे मा सूचित गराउनु
पर्दछ ताकि उनीहरू सहभागी हुन ् सकून ्।
चरण 3 – 504 योजना लेखन
• जब बच्चा योग्य हुन्छ, तब समूहले योजनाको विकास गर्नुपर्छ ।
• 504 योजनामा विद्यार्थीलाई स्कू लका कार्यक्रमहरू तथा गतिविधिहरूमा समान
रूपमा सहभागी हुन सक्ने सेवा तथा सुविधाहरू पर्दछन ्।
चरण 4 – 504 योजनाको समीक्षा
• स्कू ल डिस्ट्रिक्टले विद्यार्थीलाई सही सुविधा तथा सेवाहरू प्रदान गरिएका छन ्
भनि सुनिश्चित गर्न वार्षिक रूपमा योजनाको समीक्षा गर्नेछ।

तपाईंले थाहा
पाउनुपर्ने थप कुरा
सेक्सन 504 यू.एस. शिक्षा
विभाग (ED) बाट संघीय आर्थिक
सहायता प्राप्त गर्ने अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरूको कार्यक्रमहरू
र गतिविधिहरूमा सहभागी हुने
अधिकार सुरक्षित गर्न विकास
गरिएको एउटा संघीय
कानून हो।
504 योजनामा कुनै निश्चित
मानदण्ड छै न, प्रत्येक विद्यार्थीका
फरक-फरक आवश्यकताहरू हुन्छन ्
र यदि योग्य छन ् भने फरक-फरक
योजना प्राप्त गर्नुपर्छ ।
सेक्सन 504 का नियमहरू अन्तर्गत
रहे को अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका
लागि उपयुक्त शिक्षामा, नियमित
कक्षाकोठा शिक्षा, पूरक सेवाहरू
सहित नियमित कक्षाहरूमा शिक्षा,
र/वा विशेष शिक्षा तथा सम्बन्धित
सेवाहरू पर्न सक्छन ्।
सन्दर्भहरू र जानकारी प्रदान यहाँबाट प्रदान गरिएको हो:

-www.opwdd.ny.gov
-www2.ed.gov
थप जानकारीका लागि parentnetworkwny.org

मा हे र्नुहोस ्।

(716) 332-4170
info@parentnetworkwny.org
www.parentnetworkwny.org

@ParentNetwork
@PNWNY

