المادة  504من قانون إعادة التأهيل
ما أهمية المادة 504؟

ما المقصود بالمادة 504؟
» قانون اتحادي للحقوق المدنية يحمي حقوق األشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة والوصول إلى الفرص
» ينطبق على جميع البرامج والوكاالت التي تتلقى تمويالً فيدراليًا ،بما في ذلك:
» المدارس الحكومية
» المدارس الخاصة والمدارس المهنية التي تتلقى تموي ً
ال من

» تحمي حقوق الطالب في تلقي التعليم.
» إذا كان مؤهالً ،فقد يحق للطالب من ذوي االحتياجات
الخاصة االستفادة من الخطة  504التي توفر له
التسهيالت والتعديالت الالزمة لمساعدته على التعلم
بشكل أفضل.

الحكومة الفيدرالية
األهلية لالستفادة من المادة  :504تحمي المادة  504األشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية تحد بشكل كبير من قدرتهم على
القيام بنشاط أو أكثر من أنشطة الحياة األساسية .تشمل أنشطة الحياة األساسية ما يلي:
» التعلم
» المشي
» البصر

» القراءة
» الكتابة
» العمل

» السمع
» التحدث
» التنفس

» القيام بالعمليات الحسابية
» العناية بالنفس
» القيام بالمهام اليدوية

كيف يصبح الطالب مؤهالً لخطة المادة 504؟
» يجب على الوالد أو الوصي أن يطلب من المدرسة تقييم الطفل لتحديد ما إذا كان مؤهالً لخطة المادة .504
» يجب أن يكون الطلب كتابيًا.

ما هي التعديالت والتسهيالت الشائعة بموجب المادة 504؟
يمكن أن تشمل التعديالت والتسهيالت بموجب المادة  504ما يلي:
» تعديالت على مبنى المدرسة لضمان إمكانية
الوصول إليها من قبل ذوي االحتياجات
الخاصة .من أمثلة ذلك:
» قد يحتاج الطفل الذي يستخدم كرسيًا متحر ًكا

» أماكن الجلوس األفضل

» أنواع بديلة من العمل المدرسي

» وقت إضافي إلتمام الواجبات

» إجراء تعديالت على الجداول

» واجبات مصغرة

» المساعدة فيما يتعلق باالحتياجات الطبية

إلى منحدرات مبنية في المدرسة تتيح له
الوصول إلى الفصول الدراسية
» طفلة تعاني من إعاقة تؤثر على قدرتها على
القراءة قد تتطلب وقتًا أطول في االختبارات
إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف قانونية بشأن قضايا تعليمية ،يسعد مجموعة الممارسات التعليمية الهادفة والمالئمة في شركة Advocates for Basic
) Legal Equality, Inc. (ABLEوشركة ) Legal Aid of Western Ohio, Inc. (LAWOتقديم المساعدة لك!

لتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية مجانية ،اتصل بخط المساعدة القانونية:
الخط المجاني

على اإلنترنت

(888) 534-1432

www.LegalAidLine.org
معًا ،نحقق العدالة المجتمعية.

