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 کتابچہ  رہنما  خانہ اہل اور  علم طالب : سہولیات 504
 

۔ کرتا   مطالبہ کا   کرن    پیشکش یک  سہولیات کو   طلبا  اہل حامل ےک معذوری ےس اسکولوں پبلک 504 جز  کا   ایکٹ بحایل 1973  سہولیات یہ ہے

وریات خاص صحتیات    مساوی ساتھ ےک ہمرسوں ن می   رسگرمیوں اور  پروگراموں ےک (DOE) تعلیم محکمئہ شہر  نیویارک کو   طلبا  حامل ےک ض 

کت می   حیثیت ۔ نہی   معذوری کوت    جنہی   ہی   کرت    مدد  می   کرن    رسر ، اہل کا   سہولیات کون  کہ  ہے  کرتا   واضح یہ کتابچہ  رہنما  یہ ہے  ہے

، دی طرح کس  درخواست ۔ جائ   دئ   تشکیل کیےس  منصون   ےک سہولیات ور ا جائ   ہی 

 

، کردہ  کفالت  ےک تعلیم محکمئہ جو  ہی   رسگرمیاں نصات   غی   اور  پروگرامز  وہ مطلب کا   رسگریم یا  پروگرام ےک تعلیم محکمئہ  PA/PTA بشمول ہی 

نصات   یا  پروگراموں بعد  اسکول می   عمارت یک  تعلیم محکمئہ کردہ  کفالت  ےک  ےک۔ رسگرمیوں غی 

 

۔ مزید  بارےمی   ےک 504 ُجز  ےک کر   رابطہ ےس کار   رابطہ 504 ےک اسکول اپن   یا  پر   پیج ویب سہولیات 504 ےک تعلیم محکمئہ  جانی 

 

؟ جای   دی   قرار  اہل لی    ےک سہولیات 504 طلبا  کونےس  ہی 
 : اگر  ہی   جائ   دئ   قرار  اہل طلبا 

؛ حامل ےک نقص ذہن   یا  جسمات   کیس  وہ .1  اور ہی 

  ےس نقص اس .2
 

۔ جات   ہو  محدود  تک حد  کاف    رسگریم بڑی ایک کم  از  کم  یک  زندیک  ہے

 

 نقائص ذہن   یا  جسمان   .1
۔ معذوریاں یک  سیکھن   اور  بیماریاں، ذہن   حال، صورت   صحتیات   معذوریاں، جسمات   مثالی   چند  یک  نقائص ذہن   یا  جسمات    ہی 

 

 گا؟  ہو  کیا   کا   نقائص جات   وقفہ یا  مدت   کم

 ۔ سکت   بنا  اہل کا   سہولیات 504 کو   علم طالب ایک ٹانگ( ایک ہوت   ٹوت   )جیےس نقائص مدت   کم  ہو  مختلف سہولیات اییس ہی 

۔ تمحدودی کتن    اور  ہے  رہن   قائم تک کب  معذوری جیےس ہی   سکن    ہے

 ۔ سکن   بنا  اہل لت    ےک سہولیات 504 کو   علم طالب ایک دمہ( )جیےس نقائص جات   وقفہ  نقص ایک اگر  ہی   ہوسکت   اہل طلبا  ہی 

  پر  ہون   فعال
 

 ۔ہے  کرتا   محدود  تک حد  کاف    کو   رسگریم بڑی ایک یک  زندیک

 

2.  
 

 مثالی   گ  رسگرمیوں بڑی گ  زندگ
   کرنا  بھال دیکھ اپن 

 چلنا 

 دیکھنا 

 سننا 

 بولنا 

 لینا سانس 

 اعمال جسمات   بڑے 

 کھانا 

 سونا 

 ہونا کھڑے 

 اٹھانا وزن 

 جھکنا 

 کرنا  مطالعہ 

 کرنا  مرکوز  توجہ 

 سوچنا 

 کرنا  چیت بات 

 سیکھنا 

 کرنا  کام 

 کرنا  ےس ہاتھ اپن   کو   کام 

 

 

وری لت    ےک ہون   اہل ےک سہولیات 504 ےک علم طالب ایک   محدود  تک حد  کاف    کہ  نہی   ض 
 

 کرنا"  حاصل "تعلیم رسگریم بڑی ایک یک  زندیک

 ہو۔

 

  بال  مذکورہ یک  ان جو  ہے  نقص ایسا  کوت    کو   بچ   آپےک کیا 
 

 ا کرت  محدود  تک حد  معقول کو   صالحیت یک  دین   انجام کو   رسگریم کیس  یک  زندیک

؟ ، ایسا  اگر  ہے ۔ ہوسکتا  اہل کا   سہولیات تحت ےک 504 جز  بچہ کا   آپ ہے  ہر  بعد، ےک جائ   ہو  جمع فارمز  درست بار  ایک می   اسکول ہے

۔ جاتا  لیا  جائزہ پر  طور  انفرادی کا   معامےل ےک علم طالب  ہے
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، دستیاب سہولیات کونیس  کو   طلبا  اہل تحت ےک 504 ز ج  ہوں؟ سکتا  دے درخواست کیےس  لی    انےک می   اور  ہی 
۔ سکتا  ہو  اہل کا   سہولیات بچہ آپکا   سکتا  جا  کیا   تالش پر  پیجی    ویب ےک سہولیات 504 یا  خدمات صحتیات   ےک تعلیم محکمئہ کو   فارمز  تمام ہے

۔ ۔ سکت   کر   گزارش  یک  فارمز  بیھ ےس کار   رابطہ 504 ےک اسکول اپن   آپ ہے  ہی 

 

  جمع پاس ےک کار   رابطہ 504 ےک اسکول اپن   کو   فارمز درخواست 504 ان لت    ےک کرن    درخواست یک  منصوبہ 504 اور  سہولت 504 ایک

 : کرادیں

 HIPAA  ( جانا  کت    مکمل ذریےع ےک والدین ےک علم )طالب درخواست یک  فارم والدین سہولیات 504 ُجز  ساتھ ےک منظوری یک  ؛ چاہئن 

 اور

   کردہ(۔  مکمل ذریےع ےک ور  پیشہ نگہداشت )صحتیات   فارم کا   درخواست یک  سہولیات طن 

 

، جنہی   ہی   لت    ےک طلبا  ان سہولیات دیگر  اور  تعلییم ۔ درکار  سہولیات امتحات   یا  یک  ومر  کالس  عمارت   می   سماعت پر، طور  ےک مثال ہی 

ورت یک  نشست قریب ےک بورڈ  بلیک یا  استاد  کو   طلبا  واےل دشواری ، سکن   ہو  ض    یا  وقف   دوران ےک امتحانات کو   علم طالب کیس  یا  ہے
 
 اضاف

ورت یک  وقت ۔ سکن   ہو  ض   ہے

 

۔ شامل استعمال کا   الیویی   اور  مطابقت عمارت   فرنیچر، خاص آلت، معاونن   می   مثالوں یک  سہولیات دیگر   یک  عمارت پاک ےس رکاوٹوں ایک ہی 

،  ےک درخواست ۔ کرنا   رابطہ ےس تقرری بران   ڈائریکی   ےک 75 ضلع یا  اندراج علم طالب بران   دفی   ےک تعلیم محکمئہ کو   والدین لت   
 چاہن 

 

ورت یک  معاونت می   دیہ انجام یک  کام  ےس وجہ یک  معذوری اپن   کو   جن ہے  ا جات کیا   لت    ےک طلبا  ان تقرر  کا  وران پیشہ معاون  وہ تاکہ ہے  ض 

۔ کر   حاصل رسات   تک رسگرمیوں اور  پروگراموں ےک تعلیم محکمئہ   می   خون اپن   جو  علم طالب   حامل کا   ذیابیطس ایک : پر  طور  ےک مثال سکی 

 بیت ےس وجہ یک  معذوری فعلیات   یا  جسمات   ایک کو   جس علم طالب   ایسا  ایک یا  ہے  سکتا  کر   نہی   خود  جانچ یک  سطح یک  مقدار  یک  گلوکوز 

ورت یک  مدد  می   کرن    استعمال الخالء  . ہے  ض 

 

 ٹیم 504 کا   فراہیم(، یک  نگرات   انفرادی می   بس )اسکول مدد  ورانہ پیشہ معاون یا  وقت محدود  می   سفر  جیےس ،سہولیات یک  حمل و  نقل

( پڑتا  پر  ہون   قابل ےک کرن    استعمال حمل و  نقل ذرائع عام انےک اثر  کا   جس لت    ےک طلبا  حامل ےک حالت طن   المددت   )طویل  تعلیم محکمئہ یا  ہے

(  ےک طلبا  حامل ےک محدودیت یک  کرن    حرکت لت    ےک مدت طویل یا  مختص  یا  حالت طن   )عارض   حمل و  نقل طلبا  بران   دفی   ےک  لین   جائزہ لت 

۔ ۔ ےس کار   رابطہ 504 ےک اسکول اپن   کرم  براہ   لت    ےک معلومات اضاف   ہی   پوچھی 

 

ورت یک  لین   دوا  جنہی   ہی   لت    ےک طلبا  ان خدمات صحتیات   ( )جیےس ہے  ض  ۔ درکار  عالج نرسنگ خاص کوت    می   اسکول یا  انسولی    ہے

،  ےک دین   درخوست یک  خدمات صحتیات    طالب ےک کرا   مکمل فارمز  ذیل ذریےع ےک کنندہ  فراہم نگہداشت صحتیات   ےک علم طالب کو   والدین لت 

۔ کران    جمع لزیم پاس ےک معاون طن   /  نرس اسکول می   اسکول ےک علم  چاہئن 

 فارم کا   دین   دوائیاں (MAF) (  ےک دین   )دوائیاں  یا /  اور  لت 

   (۔ )غی   فارم عالج کردہ  تجویز  طن  ادویات 

 

، درکار  بیھ منصوبہ 504 ایک اگر  ۔ کران    جمع پاس ےک کار   رابطہ 504 کو   فارمز درخواست 504 ان کو   والدین ہے  چاہئن 

 

ے  ہوگا؟ کیا   بعد  ےک دین   درخواست گ  ولیاتسہ می 
 نرس اسکول موجود  می   عمارت یک  اسکول کو   فارمز  ےک عالج طن   /  ادویات اور  کار   رابطہ 504 کو   فارمز درخواست 504 شدہ مکمل ےک والدین

 پر، بنیاد  یک  خدمات کردہ  درخواست اندر  ےک دنوں اسکول 5 ےک درخواست ابتدات   آپےک کار   رابطہ 504 : بعد  ےک دین   کر   واپس کو   معاون طن   / 

 کریں  رابطہ لت    ےک کرن    ےط وقت لت    ےک مالقات ایک ےس آپ می   نوںد اسکول 30 ےس 15 ےک ہون   موصول فارمز درخواست 504 شدہ مکمل

۔
 
  ہوں حصہ کا   ٹیم 504 قائم می   اسکول آپ ےک

 
   کرے  چیت بات پر  معلومات متعلقہ دیگر  یک  بچ   ےک آپ اور  پر  درخواست یک  آپ جو  ےک

 
 اور  یک

   کرے  فیصلہ یہ
 

۔  رہی   معقول زیادہ ےس سب سہولیات ونیسک  تو  ہے  ایسا  اگر  اور  ہے  اہل کا   سہولیات بچہ کا   آپ آیا  کہ  یک
 

 یک

 

 اجالس کا   نگہداشت عارض   : ذیابیطس
وروت گ  وقت اضاف   لی    ےک سہولت گ  شیڈول ےک والدین )تاوقتیکہ پہےل ےس دنوں اسکول 5 اور  ہو، ممکن جلد  جتن    محکمئہ پڑے(، ض 

 کا   اسکول ہوا  ممکن اگر  اور  نرس اسکول کار،  رابطہ 504 منتظم، اسکول ایک اسکول، بعد، ےک کرن    وصول گ  MAF ےک ذیابطیس ےک تعلیم

ر 
، رکن، ےک صحت دفی 

ً
، نرسنگ برو  )مثال  مالقات ایک ساتھ ےک کنندہ(  فراہم نگہداشت صحتیان   رکن، ٹیم ذیابطیس مہتمم، نرسنگ ڈائریکیر

https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/health-services
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 اور  جای   ہو  دستخط پر  منصوبہ 504 حتیم ایک اور  جای   ہو  تیار  لی    ےک نفاذ  اور  جای   ہو  مکمل MAF کا   ذیابطیس جب تاکہ کریگا   منعقد 

وریات گ  علم طالب درمیان ےک جای   دی   کر   نافذ  ، گ  گلوکوس  می   خون گالئیسیمیا،  ہائیی   اور  ہائپو  جیےس جاسےک، گ  چیت بات پر  ض   نگران 

 تربیت۔ گ  عملہ لی    ےک رسان   تک پان   اور  کھای    دوران ےک دن اسکول جیےس سہولیات اور  دینا  انسولی   

 

کت کون  می   اجالس ےک سہولیات 504  اجالس"(؟ ٹیم 504" ) ہ   کرتا   رسر
کت افراد  وہ اور  آپ می   اجالس ےک ٹیم 504 ۔ جانی   می   بارے ےک صالحیتوں گ  بچ   آپےک جو  ہی   کرن    رسر  کو   معلومات وایل جای   یل جائزہ وہ ہی 

وریات گ  بچ   آپےک جو  ہی   جانی   می   بارے ےک نوعیت گ  سہولیات ان اور  ی  ہ سجمھن   ۔ سکن   کر   تکمیل گ  ض   ےک ذیل می   اجالس ےک ٹیم 504 ہی 

  بیھ کو   فرد  ایک ےس زمروں ہر 
 
 : ہوں سکی   کر   یہ جو  چاہئن   کرنا   شامل الزما

 ۔  بات می   بارے ےک صالحیتوں اور  اہلیتوں یک  بچ   آپےک کت مشی   رہنما  یا  استاد  کا   بچ   آپےک پر، طور  ےک )مثال کرسکی   کرسکت    رسر

۔(  ہی 

 کت نرس یا  کارکن  سماج   کا   اسکول پر، طور  ےک )مثال ہوں۔ کرسکت    وضاحت یک  تشخیصات یا  رپورٹ ۔( کرسکت    رسر  ہی 

 وریات یک  بچ   آپےک جو  ہی   سکت   بانٹ معلومات می   بارے ےک سہولیات ان ۔ کرسکت    تکمیل یک  ضر  504 پر، طور  ےک )مثال ہی 

 (۔کار   رابطہ

 

ر  ےک اسکول یا  نرس، اسکول ہو، گن    گ  درخواست گ  خدمات صحتیان   جب
۔ رکن کا   صحت دفی 

ً
، نرسنگ برو  )مثال  مہتمم، نرسنگ ڈائریکیر

  کو   (کنندہ  فراہم نگہداشت صحتیان   رکن، ٹیم ذیابیطس
 
۔ ہونا  رکن ایک کا   ٹیم 504 الزما  چاہئن 

 

؟ جاتا  لیا  جائزہ کا   معلومات کن  می   اجالس  ہ 
،  ےل جائزہ کا   معلومات ےس وسیلوں مختلف ٹیم 504

 
، ےک کام  مشاہدات، امتحانات، ےک بچ   آپےک جیےس یک  ریکارڈز۔ طن   اور  کارڈز،  رپورٹ نمون 

وریات صحتیات   اور  عمل، طرز   کامیابیوں،  اہلیتوں، یک  بچ   آپےک کو   ٹیم ےس اس ۔  مےل مدد  می   سمجھن   می   بارے ےک ض 
 

 کا   اسکول اور  والدین یک

وریات اور  اہلیتوں یک  بچ   می   خیال انےک جو  ہی   لسکت   معلومات بیھ کوت    عملہ ۔ کرت    ترجمات   بہی   یک  ض   ہے

 

 تجاویز اور  تشخیص ےس جانب گ  ڈاکیر  ےک بچ   آپےک
۔ لزیم کرنا   مکمل فارم درخواست یک  سہولیات طن   کو   ڈاکی   ےک بچ   آپےک  کرے۔  فراہم سہولیات کچھ  اسکول کہ  ہے  کرسکتا   تجویز  یہ ڈاکی   ہے

   کرے  فیصلہ یہ ٹیم 504
 

، مناسب سہولیات مجوزہ آیا  کہ  یک ۔ کیا   فراہم طرح کس  می   اسکول انہی   تو  ہے  ایسا  اگر  اور  ہی   جائ 

 

؟ جاتا  کیا   کیےس  تعی    کا   اہلیت  ہ 
   کرے  غور  پر  اس ٹیم 504

 
  معذوری یک  بچ   آپےک آیا  کہ  یک

 
۔ کرت    محدود  تک حد  معقول کو   رسگریم بڑی یک  زندیک  اجالس اس فیصلہ یہ ٹیم ہے

،  پر  بنیاد  یک  معلومات وایل جائ   یل جائزہ می  
 

   غور  می   بارے ےک معذوری یک  بچ   ےک آپ اور  کریگ
 

  می   اسکول یک  بچ   ےک آپ ےس اس آیا  کہ  کریگ

 
 

۔ رہا  پڑ  اثر  نمایاں می   کارکردیک  ہے

 

یحات  کریں.   مالحظہ الفاظ فرہنگ ایک می   آخر  ےک کتابچ    اس لت    ےک مدد  می   ترسر

 

ا  کیا  ؟ کرسکتا   موصول خدمات متعلقہ ساتھ ےک منصون   504 بچہ می   ہ 
 
 
، تعلیم محکمئہ عموما ورت یک  خدمات متعلقہ کو   طلبا  جن می    کریں  موصول ذریےع ےک IEP اپن   خدمات یہ وہ ہے  ض 

 
 منصون   504 کہ  نہ ےک

۔ جاتا  کیا   پر  بنیاد  انفرادی ایک تعی    کا   اہلیت یک  خدمات متعلقہ ےس۔  اور  معالجہ، گویات    عالج، جسمات   ہی   مثالی   یک  خدمات متعلقہ ہے

، سکن   ہو  درکار  خدمات کوت    ےس می   ان کو   بچ   آپےک اگر  خدمات۔ مشاورت   تاکیدی   ہی 
 
 یا  IEP موجود  می   اسکول کو   بچ   آپےک ٹیم 504 عموما

۔  دے حوالہ لت    ےک تعلیم خاص بران   کمین    ضلع
 

 یک

 

ے کیا  ؟ درکار  منصوبہ 504 ایک لی    ےک سہولیات صحتیان   کو   بچ   می   ہ 
ورت ےک خدمات متعلقہ ےس صحت می   اسکول ۔ ہوتا  نہی   درکار  منصوبہ 504 کو   طلبا  تمام مند  ض   آپ خدمات صحتیات   یک  بچ   ےک آپ اگر  ہے

کت پر  بنیاد  مساوی می   مقابےل ےک ہمرسوں معذور  غی   ےک ان می   رسگرمیوں اور  پروگراموں تعلیم محکمئہ اور  اسکول یک  بچ   ےک   نہی   متاثر  کو   رسر

ورت یک  منصون   504 ایک کو   ان تو  ہی   کرت   ۔ نہی   ض   کریں۔  رابطہ ےس کار   رابطہ 504 ےک اسکول اپن   لت    ےک رہنمات   ہے
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 چوٹ می   انگوٹھے ےک پائوں ےک علم طالب ایک دوران ےک دن : 1 مثال  
 
۔ جاتا  لت    ےک عالج دفی   ےک نرس اور  ہے  لگ  دیگر  کیس  انہی   ہے

ورت یک  سہولیات یا  معاونتوں ۔ نہی   ض  ورت یک  سہولیات یا  معاونتوں دیگر  کیس  کو   علم طالب اس ہے ۔ نہی   ض   ہے

ورت یک  منصوبہ 504 کو   علم طالب اس • ۔ نہی   ضر  ہے

 

 لزیم کرت    نگرات   یک  گلوکوز   بلڈ  اپن   دوران ےک دن لت    ےک علم طالب حامل ےک ذیابطیس ایک دوران، ےک دن اسکول : 2 مثال ،  مخصوص ہے

، لیتا  انسولی    می   اوقات ورت یک  وقفوں لت    ےک جائ   الخال  بیت اور  ہے  تک ساسنیک اور  گلوکوگان  لت    ےک انتظام ےک ذیابطیس اپن   اور  ہے  ض 

۔ درکار  رسات    ہے

ورت یک  منصوبہ 504 کو   علم طالب اس •  ۔ہے  ضر

 

؟ جات   دی تشکیل ےس طرح کس  سہولیات  ہی 
وریات انفرادی یک  بچ   آپےک سہولیات کونیس  کہ  ہے  کرت    فیصلہ یہ ٹیم 504 ین یک  ض  ۔  کریں  تکمیل بہی 

 
 یک  بچ   آپےک کہ  ہے  لت   زیرغور  یہ ٹیم یک

کت یک  علم طالب   یہ اور  ہے  کیا   نوعیت یک  حالت طن   ۔ کرت    متاثر  تک حد  کس  کو   اہلیت یک  کرن    رسر   کریں  انتخاب کا   سہولیات اییس وہ ہے
 
 ےک

 دیں۔ موقع یکساں کا   لین   حصہ می   اسکول کو   بچ   آپےک جو 

 

وری می   ماحول واےل پابندی کم  ےس کم لت    ےک کرن    تعامل ہو  ممکن تک حد  زیادہ ےس زیادہ جس ساتھ ےک ہمرسوں معذور  غی   اپن   کو   طلبا   ض 

۔ جات   یک  فراہم سہولیات  ہدف ےک کرن    محدود  کو   ہون   علیحدہ ےس کالس  اور  کو   حرج ےک وقت تعلییم ٹیم 504 ایک ہر  ہے  مطلب کا   اس ہی 

۔ دین   تشکیل منصوبہ 504 انفرادی کا   علم طالب   ساتھ ےک  ہی 

 لت    ےک اس ہے  سکتا  کر   نہی   انتظام پر  طور  مختارانہ خود  کا   حالت طن   اپن   می   اسکول جو  علم طالب ایک وال  ذیابیطس : پر  طور  ےک مثال  

، بیھ پر  جہاں علم طالب   دوران ےک دن ےک اسکول یا  اندر  ےک روم کالس یم کہ  جیےس ہے ، راہداری یا  جیمنی     جانچ یک  گلوکوز   می   خون می 

۔ سکتا  جا  کیا   تقرر  کا   ور  پیشہ معاون ایک لت    ےک کرن    ہے

 

، شامل می   عناض  طلب غور  می   کرن    تعی    کا   ماحول ےک پابندی کم  ےس کم  لت    ےک سہولیات یک  علم طالب ہر    ہی 
ا
 : مثل

، حفاظت اور  صحت یک  علم طالب (1
ا
 اہلیت( یک  دین   دوا  یک  نوعیت ہنگایم بغی   کت    منتقل کو   علم طالب یک  عمےل یافتہ تربیت )مثل

وریات یک  علم طالب (2  ترجیحات اور  ض 

 ترجیحات یک  والدین (3

ی ےس تدریس یا  روم کالس (4 حاض   کیم  می   وقت ےک غی 

ور  ےس ہمرسوں ان (5
ُ
 ہی   نہی   حامل ےک معذوری جو  کیم  می   وقت د

ورت یک  سہولیات لت    جنےک معذوریاں دیگر  یک  علم طالب (6  ہے  ہوت   ض 

 

، یک  نرس اسکول جیےس ذرائع، ۔ نہی   مناسب لنا  غور  زیر  لت    ےک کرن    تعی    ےک ماحول کا   پابندی کم  ےس کم  ےک علم طالب ہر  دستیات   مقام اس ہے

،  ےک سوالت  می   بارے ےک ،  جائی   یک  فراہم خدمات صحتیات   جہاں لت 
 

 طالب ہر  اراکی    دیگر  ےک ٹیم 504 اور  نرس، اسکول کار،  رابطہ 504 یک

۔ کریں  تشخیص انفرادی ایک لت    ےک علم
 
 ےک

 

ا  جب بار  ایک ، ا دی دے قرار  اہل بچہ می  ا  کیا   جای   گا؟  رہ   اہل کا   سہولیات ہمیشہ بچہ می 
۔ الزیم کرانا   جمع سالنہ فارم کا   عالج کردہ  تجویز  طن   یا  /  اور  MAF کا   والدین   ہے

 لت    ےک سہولیات دیگر  یا  خدمات صحتیات   شدہ ترمیم یا  نت 

ورت یک فارمز  درخواست 504 بیھ ، ض  ۔ نہی   درکار  لت    ےک رکھن   جاری کو   سہولت موجودہ ایک لیکن ہے  ہی 

 

وری اگر  یا  قبل ےس اختتام ےک سال تعلییم ہر  جائزہ کا   منصون   504 ، لزیم جانا  کیا   بار  کن    تو  ہو  ض  وری اگر  اور  ہے  وقت ےک جائزے تو  ہو  ض 

۔ جات   یک  ترمیم می   اس  چاہین 

 

 ٹیم 504 گا۔  رہے  اہل کا   سہولیات بچہ آپکا  تو  ہے  رکھتا  جاری کرنا   محدود  تک حد  معقول کو   لین   حصہ می   اسکول اسےک نقص کا   بچ   آپےک اگر 

،  کرے  مالقات قبل ےس اختتام ےک سال تعلییم
 

 سےک۔ جا  دیا  تشکیل منصوبہ نیا  ایک لت    ےک سال تعلییم واےل آئ   تاکہ ہو، ممکن تک حد  جس یک

 

  معذوری یک  بچ   آپےک کہ  ہے  جاتا  کیا   فیصلہ یہ ر اگ
 

، کرریہ  نہی   محدود  تک حد  معقول اب کو   رسگریم بڑی یک  زندیک  اہل کا   سہولیات بچہ آپکا  ہے

(۔ جاتا  کردیا   ختم منصوبہ 504) گا   رہے  نہی    ہے
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 کرونگا؟  موصول مراسلت گ  نوعیت کس  می  
۔ کریں  مراسلت می   بارے ےک پالیسیوں 504 جز  DOE ساتھ ےک آپ اسکول

 
  امتیازیت غی   تحت ےک 504 جز  اسکول تمام پر  کرن    درخواست ےک

۔ انٹت  ب اور  کرن    چسپاں نوٹس کا   ہی 

 

، رکھتا  اہلیت یک  سہولیات 504 بچہ آپکا  کہ  ہے  کرت    فیصلہ یہ ٹیم 504 اگر   : گا   ہو  موصول آپکو  ہے

 نہی   متفق ےس فیصےل اس ےک اہلیت آپ اگر  نامہ۔ اطالع ایک کا   اہلیت ،  ےک صحت (B/CO) دفی   گی    شہر  /  برو  ےک اسکول اپن   ہی 

۔ سکتا  جا  کیا   تالش پر  پیج ویب 504 جز  اےس یا  کریگا   فراہم اسکول معلومات یک  رابےط کریں۔  بات ےس ڈائریکی    ےک صحت آپ ہے

  درخواست تحریری یک  اس اور  ہی   سکت   کر   بیھ درخواست یک  سماعت جانبدارانہ غی   ایک لت    ےک کرن    چیلنج کو   فیصےل ےک ڈائریکی  

۔ لزیم کروانا   جمع اندر  ےک دنوں 10 ےک کرن    موصول فیصلہ کو   ہے

 504 اہل لت    ےک سہولیات بچہ کا   آپ کہ  ہے  جاتا  کیا   تعی    یہ اگر  صوبہ۔من ،   دستاویزات متعلقہ اور  آرا  یک  ٹیم 504 کار   رابطہ 504 ہے

۔ کرتا   مکمل کو   منصون   504 پر  بنیاد  یک ، سکتا  جا  کیا   نہی   بغی   ےک اجازت تحریری یک  والدین اطالق کا   منصون   504 بیھ کیس  ہے  ہے

  کو   جس
 
  ےک اس یا  ہے  جاتا  کیا   مکمل کو   منصون   جہاں ہے  جاتا  کیا   فراہم می   اجالس ےک ٹیم 504 عموما

 
 بعد۔ فورا

  ےک کروان    تجدید  لت    ےک سال تعلییم اگےل یک  منصون   504 ےک بچ   اپن   کہ  گا   بتائ   یہ آپکو  خط یہ اطالع ساالنہ ایک یک  منظوری مکرر 

۔ لزیم لین   اقدامات کیا   آپکو  واسےط
 
 ہونےک

 

 کریں۔  مالحظہ پیج ویب سہولیات 504 جز  اور  A-710  ضابطہ کا   چنسلر  لت    ےک علومارتم مزید 

 

؟ حاصل حق کا   رسان   تک خدمات لسان   دوران ےک کاروان    504 جز  مجھے کیا   ہ 
 نیو  ذریےع ےک DOE دیہ نشان یک  جس ہے  ایک ےس می   زبانوں نو  ترین عام ان عالوہ ےک انگریزی زبان ترجییح یک  والدین جن پر، کرن    درخواست

"( جات   یک  فراہم خدمات می   زبانوں )"جن زبان وایل جائ   بویل ذریےع ےک مکینوں ےک شہر  یارک  اجالس 504 کو   ان تو  ہے  گن    یک  پر  طور  ےک ہی 

، می   ۔ حق کا   کرن    حاصل ترجےم ےک ناموں اطالع اور  منصوبوں 504 اور  ترجمات   ےک کر   بات ےس کار   رابطہ 504 ےک اسکول یک  بچ   اپن   آپ ہے

۔ سکت   کر   درخواست یک  خدمات یک  رسات   لسات    جات   یک  فراہم خدمات می   زبانوں جن یا  ہے  عالوہ ےک انگریزی زبان ترجییح یک  والدین جن ہی 

، ایک ےس می   ان ہی   ۔ سکت   کر   درخواست یک  خدمات یک  رسات   لسات   یہ تو  ہے  ہی 

 

schools.nyc.gov/connect- ) سائٹ ویب یک  تعلیم محکمئہ کرم  براہ تو  ہی   سوالت  کوت    متعلق ےک خدمات یک  رسات   لسات   ےک آپ اگر 

us-with)  ایک آپ تو  ہے  جاتا  کیا   نہی   حل پر  سطح ضلیع یا  اسکول کو   مسئےل ےک آپ اگر  کریں۔  عمل پر  کار   طریقئہ تعجییل گت    کت    بیان پر 

۔ سکت   کروا   داخل شکایت  ) سائٹ ویب یک  تعلیم محکمئہ وضاحت اسگ جائ   یک  دائر  کیےس  شکایت ایک ہی 

appeals-dan-complaints-help/parent-environment/get-life/school-www.schools.nyc.gov/school//:https)  گن    یک  پر 

۔  ہے

 

؟ سواالت  کون    مزید  آپےک کیا   ہی 
  سوالت  کوت    ےک آپ اگر ،  ےک رسات   تک پروگرام نصات   غی   ےک تعلیم محکمئہ غی   یا  ےک تعلیم محکمئہ ےک بچ   اپن   ےک آپ اگر  یا  ہی 

، خدشات کوت    بارے  منیجر  پروگرام 504 جز  تعلیم محکمئہ کریں.   رابطہ ےس ڈائریکی   صحتیات   یا  ےس کار   رابطہ 504 اسکول اپن   ہی 

۔ سکتا  جا  کیا   رابطہ بیھ پر  504Questions@schools.nyc.gov ےس  ہے

 ۔ مزید  می   بارے ےک سہولیات پر  پیجی    ویب ےک تعلیم محکئہ بال  مذکورہ  جانین 

 

 الفاظ فرہنگ
یحات می   ذیل  ےس سہولیات یک  حامل ےک معذوریوں تحت ےک A-710 ضابطہ ےک چانسلر  اور  504 ُجز  جو  ہے  تفصیل مختص  ایک یک  ترسر

۔ متعلق  ہی 

 

ی کو   طلبا  حامل ےک معذوری بغی   می   جس عمر  اییس (1) : علم طالب حامل کا   اہلیت ؛ جات   یک  فراہم خدمات تعلییم ثانوی اور  الیمنی   یا  ہے

ی کو   طلبا  حامل ےک معذوری کہ  ہے  لزم یہ تحت ےک قانون وفاف   می   جس عمر  اییس ایک ؛ یک  فراہم خدمات تعلییم ثانوی اور  الیمنی   یا  جائ 

 تعلیم عوایم مناسب مفت ایک تحت ےک (IDEA) ایکٹ تعلییم ےک افراد  حامل ےک معذوریوں کو   ریاست لت    ےک جس علم طالب ایک (2)

(FAPE) ۔ لزیم کرنا   فراہم  ہے

 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/1E28EB75-3931-4704-9534-B895DA592CE6/0/NoticeofNondiscriminationunder5042.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/1E28EB75-3931-4704-9534-B895DA592CE6/0/NoticeofNondiscriminationunder5042.pdf
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-710
file:///C:/Users/ifoster/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AW07JXKV/schools.nyc.gov/provideearlychildhood
file:///C:/Users/ifoster/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AW07JXKV/schools.nyc.gov/provideearlychildhood
file:///C:/Users/ifoster/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AW07JXKV/schools.nyc.gov/provideearlychildhood
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/get-help/parent-complaints-and-appeals
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/doe-employees-only/health_director_contacts.docx
mailto:504Questions@schools.NYC.gov
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؛ معذوری ذہن   یا  جسمات   ایک جےس (a) : فرد حامل کا   معذوری ایک   جو  (b) ہے
 

  یک  رسگریم اہم ایک یک  زندیک
 

 کرت    محدود  شدید  کو   ادائیگ

یحات کن    یک  معذوری"" ہو۔ ۔ جاتا  کیا   تعی    پر  بنیاد  یک  کیس  بہ کیس  لت    ےک علم طالب ہر  اسکا  اور  ہی   ترسر  ہے

 

 
ر
 می   ذیل ےس جس معذوری یک  اعضاء بنیادی یا  بدشکیل، جسمات   حالت، یا  کمزوری  فعلیات   بیھ کوت    : کمزوری  ذہتر  یا  جسمات

ضیل ؛ اعصات   ہوں؛ ہون   متاثر  نظام جسمات   زیادہ یا  ایک
ُ
؛ ع  ےک گویات    بشمول متعلق، ےس تنفس اعضاء؛ حسیات   خاص استخوات 

یان و  قلب اعضاء؛ ؛ اور  متعلق ےس خون تناسل؛ و  بول اعضا  تولیدی؛ہاضمہ، ؛ رسر  ذہن   بیھ کوت    یا  متعلق؛ ےس غدود  اور  جلد؛ لمف 

 کمزوری۔  نفسیات   یا 

 

 
 

 : پر  طور  ےک مثال : رسگرمیاں اہم یک  زندیک

   کام  اور  سوچنا، کرنا،  مرکوز  توجہ سیکھنا، لینا، سانس بولنا، سننا، دیکھنا، چلنا، کرنا،  کام  ےس ہاتھ اپن   کرنا۔  نگہداشت اپن  

 اور کرنا؛

 ہاضمہ، اور  نشونما، یک  سیل عام نظام، مدافعن   )جیےس اعمال جسمات   اہم ، ، مثانہ، آنتی   نظام، کا   سانس دماغ، اعصات 

 ۔افعال( غدودی اور  گردش،  یک  خون

 

، جاتا  کیا   پر  بنیاد  انفرادی فیصلہ کا   بندی درجہ یک  محدودیت : محدودیت شدید  ی    ح اسگ اور  ہے  ےس اثرات تداریک ےک اقدامات تخفیف   ترسر

 شدید  کو   معذوری ایک عالوہ۔ ےک لینس کانٹیکٹ  یا  چشموں عام (، آلت  معاونن   آلت، مصنویع ادویات، )جیےس ہے  جات   یک  نظر  قطع

وری لت    ےک لئ   غور  زیر  پر  ر طو  ےک محدودیت   وہ کہ  ہے  نہی   ض 
 

 کرے۔  محدود  شدید  اےس یا  روےک ےس رسگریم بڑی یک  زندیک

 

  ےک (PTA)انجمن یک  استاد  /  نیوالد /  (PA) نیوالد انجمن بشمول رسگریم، یا  پروگرام کوت    کردہ  کفالت  کا   تعلیم محکمئہ : رسگریم یا  پروگرام

  رسگرمیاں۔ نصات   غی   یا  پروگرامز  اسکول از  بعد  می   عمارت یک  تعلیم محکمئہ کردہ  کفالت
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