قطاع مدارس مدينة سولت ليك
إجراءات الوقاية المتاحة ألولياء األمور والطالب
تحت القسم ADA/504
وفيما يلي قائمة إلجراءات الوقاية األساسية المتاحة تحت القسم  ،504قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ،قانون
تعديالت األميركيين ذوي اإلعاقة لعام  2009وقرار التعليم وحقوق العائلة للخصوصية .وينبغي اإلشارة الى
سياسات مجلس قطاع مدينة سولت ليك المرقمة  G-18و  G-19في حالة التمييز المزعوم.
لديك الحق في:
 .1ان يشارك طفلك ويتلقى الفوائد من برامج التعليم العام دون تمييز على أساس اإلعاقة.
 .2ان تقوم المدرسة باعالمك عن حقوقك المنصوص عليها في القانون االتحادي.
 .3تلقيك إشعار بخصوص تحديد هوية طفلك اوتقييمه ،او البرنامج ،أو التنسيب.
 .4حصولك على القرارات الحاصلة بشأن التقييمات ،والتعليم ،والتنسيب مبنية على أساس مجموعة متنوعة من
مصادر المعلومات ،وبواسطة األفراد الذين يعرفون الطالب ،وعجزه ،وبيانات التقييم ،وخيارات التنسيب.
 .5المشاركة في التقييم األولي والتنسيب للخدمات والترتيبات لطفلك.
 .6حصول طفلك على التعليم العام المجاني المناسب .ويشمل هذا الحق في تعليمه مع طالب آخرين إلى الحد
األقصى المناسب .ويشمل أيضا الحق في قيام المدرسة بترتيبات معقولة العطاء طفلك فرصة متساوية
للمشاركة في المدرسة واألنشطة المرتبطة بالمدرسة.
 .7ان يستلم طفلك تعليم في مرافق والحصول على خدمات مماثلة لتلك المقدمة للطلبة غير المعوقين.
 .8ان يتلقى طفلك تنسيب معقول تحت القسم  504من قانون إعادة التأهيل لعام  1973أو التعليم الخاص
والخدمات ذات الصلة إذا وجد طفلك مؤهال تحت قرار تعليم األفراد ذوي اإلعاقة(.)IDEA
 .9اعطاء طفلك فرصة متساوية للمشاركة في األنشطة غير األكاديمية والالمنهجية التي تقدمها المدرسة.
 .10فحص كافة السجالت ذات العالقة في اتخاذ قرارات بشأن هوية طفلك ،والتقييم ،البرنامج التعليمي،
والتنسيب.
إذا كنت تشعر بوجود تمييز ضد طفلك بسبب اإلعاقة ،تتوفر لك عمليات تسوية المنازعات التالية:
شكوى رسمية :يمكن الشروع في تقديم شكوى رسمية في أي وقت من قبل الطالب أو اآلباء أو أولياء االمر .ان
اجراءات الشكوى الرسمية معلنة في جميع مواقع القطاع وكذلك على الموقع االلكتروني للقطاع .يمكن طلب
استمارة الشكوى من موظف القطاع أو تحميلها من موقع القطاع ( www.slcschools.orgاذهب إلى سياسات --
سياسات عامة  :G-19 --يمنع التمييز ،المضايقة ،واالنتقام  --شكوى عن اإلنصاف واالمتثال).
اجراءات حل الشكوى :إذا فشل اجراء الشكوى الرسمية إلنتاج حل مرض ،يجوز للطالب أو والده أو ولي امره
الطلب في اجراءات حل الشكوى وذلك بتقديم عريضة شكوى مكتوبة في الوقت المناسب مع طلب حل الشكوى
بحسب سياسة المجلس  : G-18اجراءات حل الشكوى الموجودة في الموقع االلكتروني للقطاع
 .www.slcschools.orgيشجع المجلس الطالب والوالدين وأولياء األمور على التماس حل غير رسمي
لمشاكلهم حتى بعد بدء العملية .إذا تم حل المشاكل ،يجوز سحب طلب الشكوى الرسمي وطلب حل الشكوى في أي
وقت.
طلب جلسة استماع اجراء قانوني :يُعرف االجراء القانوني بأنه فرصة لتسوية نزاع بين اآلباء والمدارس على
قرارات و  /أو إجراءات مستخدمة من قبل المدرسة تحت القسم  .504يجوز للوالد أو ولي األمر طلب عملية اجراء

قانوني محايد مع الفرصة لمشاركة وسيط للمساعدة في حل هذه القضايا .ويلزم تقديم طلب خطي لعقد جلسة استماع
اإلجراءات القانونية إلى المشرف التربوي .يجب أن يتضمن الطلب على ما يلي:
 .aاالسم ،والعنوان ،ورقم الهاتف خالل النهار للشخص الذي يطلب جلسة اإلجراءات القانونية
 .bاسم الطالب والمدرسة التي يداوم فيها حاليا
 .cبيان المشكلة ،بما في ذلك الحقائق التي يستند عليها البيان
 .dوصفا لكيفية اعتقاد مقدم الشكوى بانتهاك القسم 504
 .eحل نقترح للمشكلة
يمكنك أيضا تقديم شكوى رسمية مع مكتب الحقوق المدنية .معلومات االتصال للمكتب اإلقليمي للحقوق المدنية هو:
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region VII
Federal Building, Suite 310
1244 Speer Boulevard
Denver, Colorado 80204-3582
303-844-5695
http://www.schools.utah.gov/equity/Civil-Rights-Information.aspx
ال يجوز تعريض اي موظف أو طالب في قطاع مدرسي الى التمييز في فرص العمل التي يوفرها القطاع أو في أي من
برنامجه أو نشاطاته على أساس السن أو اللون أو اإلعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية ،المعلومات الجينية أو األصل
القومي أو الحمل أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية ،أو لكونه محارب قديم .يلتزم القطاع بتوفير قدم المساواة وتكافؤ
الفرص في برامجه وخدماته وفرص العمل بما في ذلك سياساته ،واجراءات الشكوى ،وسهولة الوصول الى البرامج،
واستخدام وسائل القطاع ،واإلقامة ومسائل تكافؤ فرص العمل األخرى .ويوفر القطاع أيضا المساواة في الوصول إلى
مرافق القطاع لجميع فئات الشباب المدرجة في الباب  36من قانون الواليات المتحدة ،بما في ذلك مجاميع الكشافة .وقد تم
تعيين الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز ،والمضايقة ،واالنتقام المحظور:
Tina Hatch, Compliance and Investigations
440 East 100 South
(801) 578-8388
Salt Lake City, Utah 8411
tina.hatch@slcschools.org
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