كتيب اآلباء
مادة  504من ق انون إعادة
التأهيل لعام 1973
السياسة واإلجراءات

الضمانات اإلجرائية

تقييم التعليم الخاص

ال ٌستبعد أي طالب مؤهل ٌعانً من إعاقة داخل مدرسة Indian Springs
 ،School District 109بسبب هذه اإلعاقة ،من المشاركة فً أي برنامج أو
نشاط تقدمه مدرسة  Districtوال ٌحرم من مزاٌا هذا البرنامج وال ٌتعرض ألي
تمٌٌز ضمن هذا البرنامج .فٌما ٌتعلق بتحدٌد الطالب ذي اإلعاقة وتقٌٌمه و/أو مكن
تسكٌنه بموجب المادة ُ ،504تقدم الضمانات اإلجرائٌة التالٌة:

ٌجب أن تقوم مدرسة  Districtبإجراء تقٌٌم ألي طالب تشك أنه ٌعانً
من إعاقة قد تجعله مؤهالً للحصول على خدمة التعلٌم الخاص أو
الخدمات ذات الصلة ،ومكان الطالب والضمانات اإلجرائٌة .ونتٌجة
لذلك ،وباتباع اجتماع خطة  504الخاص باألهلٌة واإلعداد والتطبٌق،
سٌحدد الفرٌق المجاالت التً سٌتم تقٌٌمها .تشمل مجاالت التقٌٌم األداء
األكادٌمً ،والصحة والقدرة البصرٌة والسمعٌة والحالة االجتماعٌة
واالنفعالٌة ،والتواصل ،وقدرات الحركة ،والذكاء العام واألداء
الوظٌفً .وال ٌمكن متابعة التقٌٌم إال إذا قدم ولً األمر/الوصً موافقة
خطٌة مستنٌرة لمدرسة  districtلبدء التقٌٌم .ال تبدأ الجداول الزمنٌة
الستكمال التقٌٌم إال إذا قدم ولً األمر/الوصً هذه الموافقة .وٌجب أن
تدعو مدرسة  Districtمختلف المشاركٌن (فرٌق التقٌٌم) الذٌن
ٌتمٌزون بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة بٌانات التقٌٌم وتفسٌرها.
وٌختلف تكوٌن الفرٌق بناء على طبٌعة األعراض التً تطرأ على
الطفل وبعض العوامل األخرى ذات الصلةٌ .حدد فرٌق التقٌٌم التقٌٌمات
الالزمة الستكمال التقٌٌم وٌقدم إخطارً ا خطًٌا لولً األمر/الوصً .فً
كل مجال ،إما أن ٌصف اإلخطار التقٌٌمات الالزمة أو ٌشرح عدم
الحاجة إلى أي تقٌٌمات .س ُتعقد عناصر التقٌٌم فً غضون فترة تصل
إلى ٌ 60ومًا دراسًٌا .وبحلول نهاٌة الٌوم الدراسً رقم  ،60سٌجتمع
فرٌق التقٌٌم مرة أخرى مع ولً األمر/الوصً التخاذ القرار بشأن ما
إذا كان الطفل مؤهالً للحصول على خدمة التعلٌم الخاص .وإذا كان
الطالب مؤهال للحصول على هذه الخدمات ،سٌجري وضع برنامج
تعلٌم الفردي وتنفٌذهٌ .تم تضمٌن المعلومات والعناصر التً تم توثٌقها
بوصفها جزءًا من الخطة  504الخاصة بالطالب (مثل خطة الرعاٌة
الصحٌة الفردٌة وخطة إجراءات الطوارئ) مع برنامج التعلٌم الفردي
للطالب .وإذا لم ٌكن الطالب مؤهالً للحصول على خدمات التعلٌم
الخاصة ،سٌتم مراجعة ومتابعة تطبٌق الخطة  504وف ًقا لما هو
مناسب من وجهة نظر أفراد الفرٌق.



ٌتلقً ولً األمر/الوصً إخطارً ا قبل إجراء التقٌٌمات ،وإعادة التقٌٌم،
والتسكٌن و/أو تغٌر ملحوظ فً مكان التسكٌن.



تتخذ لجنة من األشخاص الذٌن ٌعرفون الطالب جٌ ًدا ،بما فٌهم ولً األمر/
الوصً القرارات المتعلقة بتحدٌد الخطة  ،504وتقٌٌمها وتطوٌرها وتنفٌذها.



ٌحق لولً األمر/الوصً الحصول على فرصة لالطالع على سجالت
الطالب التعلٌمٌة.



تكون تقٌٌمات التقٌٌم عادلة وغٌر تمٌٌزٌة و ُتقدم دون مقابل لولً األمر.
وٌقدم ولً األمر موافقة قبل بدء التقٌٌمات.



فٌما ٌتعلق بسوء السلوك ،عند اتخاذ قرار فصل طالب مؤهل للخطة 504
ألكثر من  10أٌام مدرسٌة متتالٌة ،أو عندما ٌتعرض الطالب المؤهل للخطة
 504إلى سلسلة من إجراءات الفصل من المدرسة فً غضون السنة
الدراسٌة بحٌث تمثل سلسلة إجراءات الفصل تغٌٌرً ا فً مكان تسكٌن
الطالبُ ،تعقد لجنة تكون على دراٌة لتحدٌد ما إذا كان سبب سلوك الطالب
هو إعاقته أو وجود عالقة مباشرة وحقٌقٌة بٌن سلوك الطالب وإعاقته أو
كان هذا السلوك نتٌجة مباشرة لفشل مدرسة  Districtفً تطبٌق خطة
المادة .504



ٌجوز تقدٌم الشكاوى المتعلقة بالمادة  504إلى مكتب وزارة التعلٌم
األمرٌكٌة للحقوق المدنٌة ،مكتب إلٌنوي اإلقلٌمً ،مركز سٌتً جروب،
 500شارع وٌست مادٌسون ،جناح رقم  ،1475شٌكاغو ،إلٌنوي
60661



ٌحق لولً األمر/الوصً حضور جلسة استماع محاٌدة وأن ٌكون ممثالً فً
جلسة االستماع إذا كان غٌر قادر على حل الخالفات المتعلقة بالتحدٌد أو
التقٌٌم أو مكان التسكٌن الخاصة بالطالب مع مدرسة  .Districtوٌجوز أن
ٌطلب ولً األمر/الوصً إعادة النظر فً قرار مسؤول جلسة االستماع
المحاٌدة من قبل محكمة القضاء المختصة.

اإلعداد انمسؤول نهجميع انيوو من أجم مستقبم أفضم

Indian Springs School District 109
7540 South 86th Avenue
Justice, Illinois 60458

يمكن انحصول عهى كتيب اآلباء عهى موقع ويب مدرسة District
www.isd109.org

السياسة
ٌحظر القسم  504من قانون إعادة التأهٌل لعام  1773ولوائحه التنفٌذٌة التمٌٌز
على أساس اإلعاقة فً أي برنامج أو نشاط ٌتلقى أمواالً أو ٌستفٌد من التموٌل
الفٌدرالً .وٌنص القسم  504على تقدٌم التعلٌم العام المجانً للطالب المعاقٌن
الذي ٌشمل التعلٌم مع أقرانهم من غٌر المعاقٌن إلى الحد األقصى المالئم.
ال تحرم مدرسة  Indian Springs School District 109أي طالب
ٌعانً من إعاقة كما هو منصوص علٌه فً المادة  504من قانون إعادة التأهٌل
لعام ( 1773المادة  )504والركن الثانً من قانون األمرٌكٌٌن ذوي اإلعاقة
المعدّل لعام  ،2007بسبب إعاقته أو إعاقتها من المشاركة فً األنشطة والخدمات
المُقدمة للطالب داخل مدرسة  .Districtتلتزم مدرسة  Districtبتحدٌد الطالب
ذوي اإلعاقات ،وتقٌٌمهم وتقدٌم التعلٌم العام المجانً المالئم لهم بموجب القسم
 .504وال تمٌز مدرسة  Districtبٌن الطالب على أساس اإلعاقة فٌما ٌتعلق
بالقبول ،أو الحصول على الخدمات التعلٌمٌة ،أو المعاملة أو التوظٌف فً البرامج
واألنشطة الخاصة بها المرتبطة بالقسم  2من قانون األمرٌكٌٌن ذوي اإلعاقة.
وفٌما بعد ،ستشٌر السٌاسة إلى القسم  504بحٌث ٌكون مفهومًا أن قانون
األمرٌكٌٌن ذوي اإلعاقة المعدّل ٌنطبق أٌضًا على ذلك.
ٌفرض القسم  504من القانون عدم استبعاد أي طالب مؤهل ٌعانً من أي ضعف
جسدي أو عقلً ٌحد فعلًٌا من نشاط واحد أو أكثر من أنشطة الحٌاة الرئٌسٌة،
(على سبٌل المثال الرعاٌة الذاتٌة وأداء المهام الٌدوٌة والسٌر والسمع والتحدث
والتنفس وتناول الطعام والنوم والوقوف والرفع واالنحناء والقراءة والتركٌز
والتفكٌر والقٌام بإحدى الوظائف الجسدٌة الرئٌسٌة والتواصل) من المشاركة فً
أي برنامج أو نشاط تقدمه مدرسة  School District 109أو الحرمان من
ممٌزات هذه البرامج أو التعرض ألي تمٌٌز ضمن هذه البرامجٌُ .مثل أي ضعف
عرضً أو فترة سكون للمرض إعاقة إذا كان ٌحد فعلًٌا من نشاط رئٌسً فً
ً
نشطا.
الحٌاة عندما ٌكون

اإلجراءات

خطة رعاية مرض السكري في المادة 405

قد ٌكون الطالب مؤهالً بموجب القسم  504إذا كان ٌعانً/تعانً من ضعف
جسدي ٌحد فعلًٌا من نشاط واحد أو أكثر من أنشطة الحٌاة الرئٌسٌة.

إذا كان الطالب مؤهالً للحصول على خطة رعاٌة مرض السكري فً القسم  ،504سٌتم
توثٌق األمور التالٌة طب ًقا لرعاٌة الطالب فً قانون مرض السكري:

ٌجوز تقدٌم اإلحاالت أو طلب النظر فً األهلٌة بموجب القسم  504فً أي وقت،
بما فً ذلك وقت التسجٌلٌ .جب أن ٌقوم ولً أمر الطالب أو الوصً علٌه
باستكمال استمارة التارٌخ الصحً للطالب لتحدٌد أي ظروف طبٌة كجزء من
عملٌة التسجٌل فً مدرسة .Indian Springs School district 109
سٌتلقى أولٌاء األمور إخطارً ا بالضمانات اإلجرائٌة واستمارة موافقة ولً األمر
(ٌوقع علٌها ولً األمر) بحٌث تمثل تصرٌحً ا لمدرسة  Districtلالتصال
بالمتخصص (المتخصصٌن) المالئمٌن (على سبٌل المثال ،أطباء ،وطبٌب نفسً،
إلخ) وإقرار خطط العالج/الدواء (ٌوقع علٌه الطبٌب) .إذا كان الطالب مصابًا
بمرض السكري ،سٌستكمل الطبٌب الخاص للطالب استمارة إقرار عالج/دواء
مرض السكري .إذا كان الطالب مصابًا بحساسٌة الغذاء المهددة للحٌاةٌ ،جب أن
ٌستكمل مقدم الرعاٌة الصحٌة المرخص خطة إجراءات الطوارئ لمرض حساسٌة
الغذاء وٌوقع علٌها ولً األمر.



التشخٌص



خطة العالج المفروضة (على سبٌل المثال ،قراءات جهاز قٌاس نسبة
السكر فً الدم ،و تناول جرعة األنسولٌن ،واستقاللٌة الطالب المصاب
بمرض السكري ،وقٌاس السكر ،إلخ).



تناول جرعة األنسولٌن ،وعالج فرط سكر الدم واألدوات الالزمة لعالج
ضعف الطالب



الخدمات ووسائل الراحة المطلوبة فً المدرسة أو أثناء المناسبات التً
ترعاها المدرسة



خطة عمل حاالت الطوارئ لمرض السكري الخاصة بالطالب

بمجرد استالم الطلب أو اإلحالة للخدمات المنصوص علٌها فً القسم  504أو
التجهٌزات و/أو األهلٌة المنصوص علٌها فً القسم  504التً تشمل أي طلبات تم
تقدٌمها فً وقت التسجٌل ،سٌتم تحدٌد موعد اجتماع الخطة  504لغرض تحدٌد
ما إذا كان الطالب مؤهالً للحصول على الخطة  504أم ال.
ستجتمع لجنة المعنٌة بتطبٌق القسم  504مع ولً األمر/الوصً لعقد اجتماع
معنً باألهلٌة المنصوص علٌها فً القسم  504لتحدٌد األهلٌة ،وإعداد الخطة
 504الفردٌة وتنفٌذها إذا كان الطالب مؤهالً .ستبنً اللجنة تحدٌداتها على أساس
مجموعة متنوعة من المصادر ،بما فً ذلك أي وثائق طبٌة مُقدمة من ولً األمر
للجنة .سٌحدد أفراد الفرٌق ما إذا كانت تظهر على الطالب أعراض أي ضعف
جسدي أو عقلً أثناء اجتماع لجنة المادة  .504بعد ذلك ،سٌحدد الضعف الذي
ٌعانً منه الطالب وٌستعرض أنشطة الحٌاة الرئٌسٌة (إن وجد) التً ٌؤدي
الضعف إلى الحد منها فعلًٌا .باإلضافة إلى ذلك ،سٌصف أفراد الفرٌق تأثٌر إعاقة
الطالب على قدرته/قدرتها على أداء نشاط (أنشطة) الحٌاة الرئٌسٌة المتأثرة.
أخٌرً ا ،سٌحدد أفراد فرٌق اللجنة إذا كان الطالب ٌعانً من أي ضعف جسدي أو
عقلً ٌحد فعلًٌا من أحد أنشطة الحٌاة الرئٌسٌة أو ال ٌعانً من أي ضعف ٌتوافق
مع معٌار األهلٌة طب ًقا لمعاٌٌر األهلٌة المنصوص علٌها فً القسم  .504إذا
اُكتشف أن الطالب مؤهل ،سٌتم تدوٌن المستندات الداعمة وتأرٌخها كجزء من
اجتماع األهلٌة.

خطة رعاية حساسية الغذاء في المادة 405
إذا كان الطالب مؤهالً للحصول على خطة رعاٌة مرض حساسٌة الغذاء فً
المادة  ،504سٌتم توثٌق األمور التالٌة:



التشخٌص



خطة العالج المفروضة (التً تشمل ما ٌلً)
(على
 مواجهة فرط تفاعالت الحساسٌة المهددة للحٌاة فً جمٌع األماكنسبٌل المثال الفصول الدراسٌة ،أو المقاهً ،أو األماكن الخارجٌة ،أو حافالت
المدرسة أثناء الرحالت المٌدانٌة وجمٌع المناطق التعلٌمٌة ،إلخ)
 عند الحاجة ،استخدام استراتٌجٌات ألغذٌة غٌر مسببة للحساسٌة االقتصار على الغذاء غٌر المسبب للحساسٌة فً كثٌر من المناسبات؛ مثلحفالت جمع التبرعات ،وحفالت أعٌاد المٌالد والحفالت داخل الفصول الدراسٌة
 إقامة إجراءات وطرق للتنظٌف لألماكن األكثر رواجًا (مثل المكتبات ،ومعاملالكمبٌوتر ،وحجرات الموسٌقى والرسم والمداخل)



الخدمات ووسائل الراحة المطلوبة فً المدرسة أو أثناء المناسبات التً
ترعاها المدرسة خطة عمل حاالت الطوارئ الخاصة بمرض حساسٌة الغذاء فً
القسم 504

