
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት 
ቤቶች 

ክፍል 504 መብቶች እና የአሠራር 
መከላከያዎች 

504 ሴ 
(ለወላጆች ፣ ለአሳዳጊዎች እና ዕድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ተማሪዎች)  

አስተውል 

በክፍል 504 መሠረት ወላጆች/አሳዳጊዎች ወይም ዕድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች መብቶቻቸውን በሚሰጡበት 
በእቅድ ሂደት ውስጥ ብዙ ጊዜ አለ። 

• ሪፈራል ሲደርሰው  ;   
• ብቁነት ሲወሰን; 
• የክፍል 504 ዕቅድ ሲዘጋጅ ፤ እና 
• በብቁነት ፣ በምደባ ወይም በክፍል 504 ዕቅድ ላይ ጉልህ ለውጥ ከመደረጉ በፊት። 

በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ወላጆች/አሳዳጊዎች እና ዕድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች 
መብት አላቸው  

• ከብቁነት እና/ወይም ከእቅድ ወይም ከፕሮግራም ጋር የተዛመዱ የታቀዱ ድርጊቶች ማስታወቂያ ፤ 

• የልጃቸውን የመጀመሪያ ግምገማ እና የመጀመሪያ ምደባ መስማማት ፤ 

• መረጃን ከተለያዩ ምንጮች የሚገመግም ግምገማ ይኑርዎት ፤ • ስለልጃቸው ፣ ስለ ተጠርጣሪ አካል ጉዳተኝነት 
ምንነት ፣ እና ብቁነትን የሚወስኑ የግምገማ ሂደቶች ኮሚቴ ያለው ፣ 

• የልጃቸውን ሁሉንም አስፈላጊ መዛግብት መመርመር ፣ ያንን መረጃ መቃወም እና መረጃ እንዲለቀቅ 
መስማማት ፤ 

• በምደባ ላይ ጉልህ ለውጥ ከመደረጉ በፊት እንደገና መገምገምን ጨምሮ ወቅታዊ ዳሰሳዎች ፣ 

• ልጃቸው በትንሹ ገዳቢ በሆነ አካባቢ እንዲማር ማድረግ ፤ 

• ለክፍል 504 ታዛዥነት ኮሚቴ ውሳኔን ይግባኝ ማለት ፤ 

• አለመግባባቶችን በተመለከተ ገለልተኛ የሆነ ችሎት መጠየቅ እና በችሎቱ ውስጥ በአማካሪ መወከል ፤ 

• የገለልተኛ ችሎት ባለሥልጣን ውሳኔ ለፍርድ ቤት ይግባኝ ማለት ፤ 

• ለሲቪል መብቶች ጽሕፈት ቤት አቤቱታ ማቅረብ ፤ እና 

• የአቀማመጥ ለውጥን ከሚያመጣ ከማንኛውም የዲሲፕሊን እርምጃ በኋላ የመገለጫ ውሳኔ። 

ወላጆች/አሳዳጊዎች ከልጃቸው ጋር በተያያዘ ስለ ክፍል 504 ሂደት የሚመለከቱትን ሁሉንም ስብሰባዎች ማሳወቅ እና በእያንዳንዱ የሂደቱ 
ደረጃ እንዲሳተፉ ማበረታታት አለባቸው። ወላጆች/አሳዳጊዎች በእነዚህ ስብሰባዎች ላይ እንዲገኙ ተጨማሪ ሰዎችን የመጋበዝ መብት 
አላቸው። የሁሉም ስብሰባዎች ደቂቃዎች ቅጂዎች ፣ እና የሁሉም የግምገማ ሪፖርቶች ቅጂዎች ለወላጆች/ለአሳዳጊዎች ያለምንም ወጪ 
ይዘጋጃሉ። 

ስምምነት 

በክፍል 504 መሠረት አንድ ተማሪ አካል ጉዳተኛ ተማሪ መሆን አለመሆኑን ከማጤኑ በፊት ለወላጆች/አሳዳጊዎች ማሳወቅ ያስፈልጋል። 
ይህ ማስታወቂያ የእነዚህን መብቶች ቅጂ ማካተት አለበት። ለአንድ ተማሪ በተናጠል የሚተዳደሩ ግምገማዎች ከመሰጠቱ በፊት የጽሑፍ 
የወላጅ ስምምነት ያስፈልጋል። እንደዚህ ያሉ ግምገማዎች እና/ወይም ፈተናዎች እንደ የዳግም ግምገማ አካል የሚካሄዱ ከሆነ የወላጅ 
ስምምነትም ያስፈልጋል። ትምህርት ቤቱ በአጠቃላይ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ አገልግሎቶችን እንዲሰጥ የወላጅ ተሳትፎ ይበረታታል። 

 



መዝገቦች 

ወላጆች/አሳዳጊዎች የመዝገቡን ቅጂዎች በራሳቸው ወጪ የመገምገም እና የመጠየቅ መብት አላቸው። ከክፍል 504 ስብሰባዎች የተገኘ 
መረጃ ሚስጥራዊ ነው እና ሊለቀቅ የሚችለው በወላጆች/አሳዳጊዎች ፣ ወይም ዕድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች 
በጽሑፍ ፈቃድ ብቻ ነው። መዝገቦች በተማሪው የትምህርት መዝገብ ውስጥ መቀመጥ አለባቸው። ወላጆች/አሳዳጊዎች ያንን መረጃ 
የመጠየቅ መብት አላቸው 

መጋቢት 2020 

በእነዚህ መዛግብት ውስጥ መረጃው ትክክል ያልሆነ ፣ አሳሳች ወይም የልጁን የግላዊነት መብት የሚጥስ ነው ብለው ካመኑ ይሻሻላሉ። 
የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት እንደዚህ ዓይነት ማሻሻያ ይፈቀድ እንደሆነ የወላጅ ጥያቄ በተመጣጣኝ ጊዜ ውስጥ መወሰን አለበት። 
የተጠየቀው ማሻሻያ በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክቱ ካልተስማማ ወላጁ/አሳዳጊው ይህንን ውሳኔ ለመቃወም ችሎት የመጠየቅ መብት 
አለው። ችሎቱ በተጠየቀው ምክንያታዊ ጊዜ ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን በችሎቱ ውጤት ላይ ቀጥተኛ ፍላጎት የሌለውን የአርሊንግተን 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ባለሥልጣንን ጨምሮ በማንኛውም ግለሰብ ሊከናወን ይችላል። 

ጥያቄዎች እና ሙግቶች መፍትሄ 

የክፍል 504 ዕቅድ መታወቂያን ፣ ግምገማውን ፣ ምደባን ወይም አቅርቦትን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ክርክሮች ከተነሱ ፣ 
የሚከተሉት ሠራተኞች እርዳታ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው- 

ደረጃ 1: የትምህርት ቤት ደረጃ 

ርዕሰ መምህር ወይም ተወካይ (ተወካዩ በተለምዶ በአንደኛ ደረጃ ደረጃ ረዳት ርዕሰ መምህር ፣ ወይም በሁለተኛ ደረጃ የምክር 
ዳይሬክተር)። ለተወሰነ የትምህርት ቤት የእውቂያ መረጃ ፣ http://www.apsva.us/contact ን ይጎብኙ ወይም 703-228-
6000 ይደውሉ። 

ደረጃ 2 የአውራጃ ደረጃ 1 

ክፍል 504 አስተባባሪ 

ጄኒፈር ላምዲን | mailto:jennifer.lambdin@apsva.us | 703-228-2800 ኤክስ 98051 

ክፍል 504 አስተባባሪ 

ካረን ሪች | mailto:karen.reich@apsva.us | 703-228-2800 ኤክስ 97636 

ደረጃ 3: የአውራጃ ደረጃ 2  
ክፍል 504 ተገዢነት አስተባባሪ 
ዶክተር ላውራ ኒውተን 
የተማሪ አገልግሎቶች ዳይሬክተር 
laura.newton@apsva.us  
703-228-6061  

ወላጆች/አሳዳጊዎች ውሳኔን በማንኛውም ጊዜ ለክፍል 504 ታዛዥ ኮሚቴ ይግባኝ የማለት ፣ ለሲቪል መብቶች ጽሕፈት ቤት አቤቱታ 
የማቅረብ ወይም ገለልተኛ የፍትህ ሂደት ችሎት የመጠየቅ መብት አላቸው። 

ክፍል 504 የኮሚቴ ኮሚቴ 

የክፍል 504 ተገዢነት ኮሚቴ አለመግባባቶችን የሚፈታ ቡድን ነው። ይህ የልዩ ትምህርት ስጋቶችን ወይም አለመግባባቶችን ከሚፈታ 
የተለየ ኮሚቴ ነው። በት / ቤት ደረጃ 504 ብቁነትን ከሚወስነው የተለየ ኮሚቴ ነው። ወላጆች/አሳዳጊዎች ለፍትሐ ብሔር መብቶች 
ጽሕፈት ቤት ከማነጋገር ወይም ገለልተኛ የፍትህ ሂደት ችሎት ከማቅረባቸው በፊት ይህንን ሀብት እንዲጠቀሙ አይገደዱም። 

የክፍል 504 ተገዢነት ኮሚቴ ቢያንስ ሦስት ሠራተኞችን ያካተተ ሲሆን ፣ የክፍል 504 ተከባሪ መኮንን ወይም ተወካዩን ጨምሮ። 
ለብቁነት ውሳኔዎች ፣ ኮሚቴው ስለ ተማሪው ዕውቀት ያለው ፣ ስለፈተና መረጃ ወይም ሌላ የግምገማ መረጃ ዕውቀት ያለው ሰው ፣ እና 
ለሪፈራል አሳሳቢነት ተስማሚ የሆኑ ሌሎች ሰዎችን ያጠቃልላል። 

ወላጆች/አሳዳጊዎች በክፍል 504 የአክብሮት ኮሚቴ ስብሰባ (ቅጽ 504 ለ ፣ “ሌላ” ስብሰባ) የመጋበዝ መብት አላቸው። ተጨማሪ ሰዎች 
በወላጅ/አሳዳጊ ወይም በ APS ጥያቄ መሠረት ሊገኙ ይችላሉ። ሁለቱም ወገኖች ከስብሰባው በፊት የስብሰባ ተሳታፊዎችን ስም እና ሚና 



የማሳወቅ ኃላፊነት አለባቸው። በዚህ ስብሰባ ላይ የኮሚቴው ኮሚቴ ይሰማል 

መጋቢት 2020 

የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ስጋቶች እና በት/ቤቶች ወይም በወላጆች/አሳዳጊዎች የቀረበ ማንኛውንም ሰነድ ይቀበላሉ። ኮሚቴው ውሳኔ 
ወስኖ ውጤቱን ለወላጆች/አሳዳጊዎች እና ለት/ቤቱ ከስብሰባው በኋላ ባሉት አስር የሥራ ቀናት (ቅጽ 504J) ውስጥ ተግባራዊ ያደርጋል። 

የማያዳላ የፍትህ ሂደት ችሎት 

እንደ የፍትህ ሂደት አካሄድ መለያ ፣ ግምገማ እና ምደባን በተመለከተ አለመግባባቶችን ለመፍታት ገለልተኛ አድማጮችም አሉ። 
ወላጆች/አሳዳጊዎች በችሎቱ ላይ የመሳተፍ እና በምክር የመወከል መብት አላቸው። የፍርድ ችሎት ጥያቄዎች በሚከተለው መቅረብ 
አለባቸው 

ዶክተር ላውራ ኒውተን 
የተማሪ አገልግሎቶች ዳይሬክተር 

ክፍል 504 ተገዢነት ኦፊሰር 
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

2110 ዋሽንግተን ብላይድ ፣ አርሊንግተን ፣ ቪኤ 22204 
703-228-6061 

laura.newton@apsva.us  

የክፍል 504 ተገዢነት ኮሚቴ የወላጅ/ሞግዚት የፍትህ ሂደት ችሎት የመጠየቅ መብቱን ለማዘግየት ወይም ለማገድ ጥቅም ላይ 
አይውልም። 

የሲቪል መብቶች ቢሮ 

ወላጆች/አሳዳጊዎች ለሲቪል መብቶች ጽሕፈት ቤት (አብዛኛውን ጊዜ ለክልል ጽሕፈት ቤት) አቤቱታ የማቅረብ መብት አላቸው ፣ እሱም 
ከቴክኒካዊ ድጋፍ ሥራዎች በተጨማሪ ፣ የተጣጣመ ግምገማዎችን እና የአቤቱታ ምርመራዎችን ያካሂዳል። አቤቱታው በአጠቃላይ 
አድሎአዊ እርምጃ ከተወሰደ በ 180 ቀናት ውስጥ መቅረብ አለበት። ኦ.ሲ.አር.ኦ በአካል ጉዳት ላይ የተመሠረተ የተለያዩ ሕክምናዎችን ፣ 
ከት / ቤት እንቅስቃሴዎች ማግለል ፣ ትንኮሳ እና ነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርትን መከልከልን ጨምሮ የመድልዎ ቅሬታዎችን ይመረምራል። 
ስለ መታወቂያ ፣ ግምገማ እና ምደባ ውሳኔዎችን በመገምገም ፣ OCR በአጠቃላይ የሥርዓት አቀራረብን ይወስዳል። የትምህርት ቤት 
ክፍፍል በ OCR ደንቦች (እና በ APS ሂደቶች ውስጥ እንደሚንፀባረቀው) የሚፈለጉትን ሂደቶች የሚከተል ከሆነ ፣ ኦ.ሲ.ሪ በመደበኛነት 
የክፍሉን ውሳኔዎች አይገምቱም። 

አድራሻው -   
ለሲቪል መብቶች ቢሮ ፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ጽሕፈት ቤት 

የአሜሪካ የትምህርት መምሪያ 
400 ሜሪላንድ አቬኑ ፣ ኤስ 

ዋሽንግተን ዲሲ 20202-1475 
(202) 453-6020; ፋክስ (202) 453-6021; TDD 877-521-2172 
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