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आफैं लाई, आफ्नो चिकित्सिलाई वा चिक्षिलाई ्सनोध्नुहनो्स:्
•  िे तपाईंिनो बचिामा अपाङ्गता वा सवास्थ्य ्समबन्धी रनो्गहरू छ् ्ज्सले दैच्ि 
जधीव्िा िृ्यािलापहरू ्ग्ने उ्सिनो क्षमतालाई ्सधीचमत ्गछ्छ? 

• ्य्सले चत्धीहरूलाई आफ्नो चिक्षामा पूर्छ रूपमा ्सहभा्गधी हनु् रनोकिरहेिनो छ?

िरर 1 – च्सफारर्स
•  ्यकद तपाईंलाई अपाङ्गतािनो िाररले आफ्नो बचिालाई उप्यनुक्त ्सनुवव्ाहरू
आवश्यि छ् ्जसतनो लागछ भ्े, तपाईंिनो सिूलिनो प्र्ा्ाध्यापिलाई पत्र लेखदै
504 ्यनोज्ािनो बारेमा ्सनोध्नुहनो्स।्।

• तपाईंिनो अचभलेखहरूिा लाच्ग च्वेद्िनो एउटा प्रचत आफू्सँ्ग राख्नुहनो्स।्

िरर 2 – व्यवक्त्गत मलू्याङि्
•  सिूल ्समहूले तपाईंिनो बचिामा दैच्ि जधीव्िा मनुख्य ्गचतववच् (देखे्, ्सनुन्े,
कहँड्े, च्सक्े, इत्याकद) ्ग््छ रनोक्े िनु ् ैदनुब्छलता छ वा छै् भच् च््ा्छरर ्ग््छ
मलू्याङि् ्ग्नेछ।

•  मलू्याङि् ्समाप् भइ्सिेपचछ किस्सरििले तपाईंिनो बचिा 504 ्यनोज्ािनो
लाच्ग ्यनोग्य छ वा छै् भच् च््ा्छरर ्ग््छ एउटा ्समूह बठैि त्य ्ग्नेछ
(आमाबनुवा/ पररवारिा ्सदस्यहरू ्समहूिा ्सदस्य हनु्)्।

•  सिूलले आमाबनुवालाई ्यनो बैठि हनु्े स्ा् र ्सम्यिनो बारेमा ्सचूित ्गराउ्नु
पद्छछ ताकि उ्धीहरू ्सहभा्गधी हनु् ््सिू्।्

िरर 3 – 504 ्यनोज्ा लेख्
• जब बचिा ्यनोग्य हनुनछ, तब ्समहूले ्यनोज्ािनो वविा्स ्ग न्ु्छपछ्छ।
•  504 ्यनोज्ामा ववद्ा्थीलाई सिूलिा िा्य्छक्रमहरू त्ा ्गचतववच्हरूमा ्समा्
रूपमा ्सहभा्गधी हनु् ्सक्े ्ेसवा त्ा ्सनुवव्ाहरू पद्छछ्।्

िरर 4 – 504 ्यनोज्ािनो ्समधीक्षा
•  सिूल किस्सरिकटले ववद्ा्थीलाई ्सही ्सनुवव्ा त्ा ्ेसवाहरू प्रदा् ्गररएिा छ् ्
भच् ्सनुच्स्चित ्ग््छ वाव््छि रूपमा ्यनोज्ािनो ्समधीक्षा ्ग्नेछ।

504 ्यनोज्ा
्यकद तपाईंिनो बचिालाई ववद्ाल्यमा ्सफल हनु् अचतररक्त ्सह्यनो्ग आवश्यि िाकहनछ तर वविे् चिक्षािनो लाच्ग
्यनोग्य हनुँदै् भ्े तपाईं िे ्ग्नु्छहनुनछ?

्सनदभ्छहरू र जा्िारी प्रदा् ्यहाँबाट प्रदा् ्गररएिनो हनो: 
-www.opwdd.ny.gov

-www2.ed.gov
्प जा्िारीिा लाच्ग parentnetworkwny.org 

मा हे्नु्छहनो्स।्

्ेसक्स् 504 ्य.ूए्स. चिक्षा 
ववभा्ग (ED) बाट ्संघधी्य आच््छि
्सहा्यता प्राप्त ्ग्ने अपाङ्गता 
भएिा व्यवक्तहरूिनो िा्य्छक्रमहरू 
र ्गचतववच्हरूमा ्सहभा्गधी हनु्े 
अच्िार ्सनुरस्क्षत ्ग््छ वविा्स 
्गररएिनो एउटा ्संघधी्य 
िा्ू् हनो।

्ेसक्स् 504 िा च््यमहरू अनत्ग्छत 
रहेिनो अपाङ्गता भएिा ववद्ा्थीहरूिा 
लाच्ग उप्यनुक्त चिक्षामा, च््यचमत 
िक्षािनोठा चिक्षा, परूि ्ेसवाहरू 
्सकहत च््यचमत िक्षाहरूमा चिक्षा, 
र/वा वविे् चिक्षा त्ा ्समबस्न्त 
्ेसवाहरू प््छ ्सकछ्।् 

504 ्यनोज्ामा िनु ् ैच्स्चित 
मा्दणि छै्, प्रत्ेयि ववद्ा्थीिा 
फरि-फरि आवश्यिताहरू हनुनछ् ्
र ्यकद ्यनोग्य छ् ्भ्े फरि-फरि 
्यनोज्ा प्राप्त ्ग न्ु्छपछ्छ।

तपाईंले थाहा 
पाउनुपनने थप कुरा

Nepali - 504




