
 

 T-34478 504 Accommodations Parent Letter New Student SY22-23 rev Aug 2022 (Arabic) 

 2023-2022 الدراسي العام

 

 األمر: ولي)ة( أو الوالد)ة( السيد)ة(

 

 واألنشطة البرامج وفي المدرسة في األخرى المعقولة التسهيلت أو و/ الصحية الخدمات على للحصول مؤهَّلا  طفلك يكون قد

قين تأهيل إعادة قانون من 504 الفقرة تحت وذلك التعليم إلدارة التابعة األخرى  تعليماتو فيدرالي( )قانون 1973 لعام المعوَّ

 في منتظم بشكل   المشاركة على الخاصة الصحية االحتياجات ذوي التلميذ الخدمات هذه تساعد. A-710 رقم المستشار

 حالة من يعانون الذين التلميذ إعطاء يمكن المثال: سبيل على. إعاقات لديهم ليس الذين أقرانهم مع المساواة قدم على المدرسة

ا  المدرسة في دواء طبية  السمع أو الرؤية في مشكلة من يعانون الذين التلميذ يجلس قد أو الصحية، الرعاية مقدم لتعليمات وفقا

 .السبورة أو المعلم)ة( من بالقرب

 

 التسهيلت: و/أو الخدمات على للحصول مؤهلا  طفلك كان إذا تعرف كيف

 

ا: اتصل .1  إمَّ

 ق   أو بالمدير)ة(؛ أو طفلك، مدرسة في 504 الفقرة بمنس ِّ

  االلكتروني البريد عبر أو ،504 الفقرة برنامج بمدير)ة( أو gov.nyc.504Questions@schools. 

 .يحتاجها التي المساعدة ونوع طفلك حالة وصف وفصلة مدرسته واسم طفلك اسم أعط

 

ق يشرح سوف .2  تسهيلت أو و/ خدمات على للحصول بطلب التقدم كيفية المدير)ة( أو طفلك بمدرسة 504 الفقرة منس ِّ

 .لطفلك

 

م أن بعد .3  أو و/ الخدمات على للحصول مؤه لا  طفلك كان إذا ما وتقرر طلبك بمراجعة مدرستك ستقوم الطلب، تقد ِّ

 وقت من دراسية أيام 5 غضون في بالمدرسة 504 الفقرة فريق اجتماع إلى لدعوتك إشعاراا  تستلم سوف. التسهيلت

 المطلوبة، الخدمات وبحسب. طفلك احتياجات مناقشة أجل من وذلك المعبَّأة، 504 الفقرة تسهيلت طلب استمارات استلم

ا  30 أو 15 يتجاوز ال وقت في االجتماع عقد يتم أن يجبف ا  يوما  الفقرة تسهيلت طلب استمارات استلم وقت من دراسيا

 .المعبَّأة 504

 

م  التفاصيل من دالمزي المرفقة 504 الفقرة ظل في التمييز بعدم إشعارو والعائلت التلميذ)ة( دليل :504 الفقرة تسهيلت تقد ِّ

 الرابط في الصلة ذات واالستمارات A-710 رقم المستشار تعليمات إلى باإلضافة الموارد هذه توجد. طفلك حقوق حول

accommodations-wellness/504-nda-life/health-gov/school.nyc.schools.https://www. 

 

 غير أو التعليم إلدارة تابع الدراسي الدوام بعد لما برنامج إلى طفلك وصول إمكانية بخصوص شواغل أو أسئلة أية لديك كان إذا

ق االتصال الرجاء لها، تابع  اإللكتروني البريد عنوان إلى اكتب أو بالمدير)ة( أو بمدرستك 504 الفقرة بمنس ِّ

gov.nyc.504Questions@schools. 

 

 والتقدير، االحترام فائق مع

 

 

    

ق  المدير)ة(  504 الفقرة تسهيلت منس ِّ

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/a-710.pdf
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-710-arabic
mailto:504Questions@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/504-accommodations-student-and-family-guide-arabic
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/504-accommodations-student-and-family-guide
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/notice-of-non-discrimination-under-504-arabic
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations
mailto:504questions@schools.nyc.gov
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