
Section 504 Procedural Safeguards 

Parent and Student Rights in Identification, Evaluation and Placement 

Chini ni maelezo ya haki zinazotolewa na sheria ya shirikisho kwa wazazi na wanafunzi wenye ulemavu. Kusudi 
la waraka huu ni kukufahamisha kikamilifu kuhusu maamuzi kuhusu mwanafunzi wako na kukujulisha haki zako 
ikiwa haukubaliani na maamuzi haya yoyote. Una haki ya yafuatayo: 

• Haki ya kuwa na mwanafunzi wako mwenye ulemavu kushiriki, na kupokea faida kutoka kwa mipango 
ya elimu ya umma bila ubaguzi kwa sababu ya ulemavu wake; 

• Haki ya kupokea habari zote katika lugha ya asili ya mzazi au mlezi au njia nyingine ya mawasiliano; 

• Haki ya kuwa na mwanafunzi wako kupata elimu ya bure inayofaa ya umma ambayo inajumuisha haki 
ya mwanafunzi kuelimishwa na wanafunzi wasio na ulemavu kwa kiwango cha juu kinachofaa; 

• Haki ya kuwa na mwanafunzi wako kuwa na nafasi sawa ya kushiriki katika mipango ya shule na shughuli 
za ziada zilizofadhiliwa na shule; 

• Haki ya kupokea taarifa kwa wakati unaofaa kabla ya wilaya kutambua, kutathmini au kubadilisha 
uwekaji wa mwanafunzi wako; 

• Haki ya kukagua na kukagua rekodi zote za elimu za mwanafunzi wako, ikiwa ni pamoja na haki ya 
kupata nakala za rekodi za elimu kwa gharama nafuu isipokuwa gharama itakunyima ufikiaji wa rekodi, 
na haki ya kurekebisha rekodi ikiwa unaamini habari zilizomo kwenye rekodi sio sahihi au zinapotosha. 
Ikiwa wilaya ya shule inakataa kurekebisha rekodi, una haki ya kuomba kusikilizwa; 

• Haki ya kuwa na tathmini ya elimu na maamuzi ya uwekaji yaliyotolewa kulingana na habari kutoka kwa 
vyanzo mbalimbali na kwa watu ambao wanajua mahitaji ya mwanafunzi, maana ya data ya tathmini, na 
chaguzi za uwekaji; 

• Haki ya tathmini ya mara kwa mara na tathmini kabla ya mabadiliko yoyote muhimu katika uwekaji; Na 
• Haki ya kusikia bila upendeleo ikiwa haukubaliani na hatua iliyopendekezwa ya wilaya ya shule. Utakuwa 

mshiriki hai. Una haki ya kuwakilishwa na ushauri katika mchakato wa usikilizaji usio na upendeleo. Una 
haki ya kukata rufaa uamuzi wa afisa wa usikilizaji usio na upendeleo. 

Tafadhali Weka Maelezo Haya kwa Marejeleo ya Baadaye 
 


