Escolas Públicas de Newark
Secção 504
Publicação Anual da Notificação aos Pais e Encarregados de Educação
Regras de Não Descriminação com Base na Incapacidade em Programas e Actividades

Caros Pais ou Encarregados de Educação:
1.

A Secção 504 do Acto de Reabilitação de 1973 é uma legislação Federal dos direitos civis para pessoas
incapacitadas. A Legislação é destinada a impedir qualquer forma de discriminação com base em
incapacidades.

Sob a Secção 504, uma pessoa é considerada como incapacitada se essa pessoa:
1) tiver um impedimento fisico ou mental que LIMITE SUBSTANCIALMENTE uma ou mais
ACTIVIDADES PRINCIPAIS DA VIDA dessa pessoa;
2) Possui um documento comprovativo desse impedimento, ou
3) É considerada como tendo esse impedimento
O Acto define ACTIVIDADES PRINCIPAIS DA VIDA como …funções tais como cuidar de si própriA, executar
tarefas manuais, caminhar, vêr, ouvir, falar, respirar, aprender e trabalhar.
Para saber se o seu/sua filho/a está qualificado/a para beneficiar dos serviços da Secção 504 deverá:
1)

Contactar o Principal (Director de Escola/Presidente do Conselho Directivo da Escola) para fazer um
pedido formal de assistência para o/a seu/sua filho/a. Esteja preparado/a para referir as necessidades
especiais da sua criança, e como é que elas afectam uma ou mais das actividades principais da sua
vida, ou contacte o coordenador distrital da Secção 504 Louisa Wuebbens (973-733-8792) para receber
informação e conselho em relação ao que está prescrito na Secção 504 do distrito.

2) Uma vez que tenha fornecido a informação necessária, e após investigação e avaliação, uma decisão será
tomada quanto à eligibilidade da sua criança para receber os serviços que a Secção 504 concede. Ser-lhe-á
pedido para participar na avaliação e determinação de qualificação. Será informado/a sobre a decisão
dentro de 30 dias após a determinação.
3) Se a sua criança qualificar para receber serviços prescriros na Secção 504, um Plano de Acomodação será
preparado para assegurar a implementação e documentação dos mesmos serviços.
4) Se os Pais ou Encarregados de Educação não estiverem de acordo com a determinação feita pelo distrito,
eles têm o direito, sob a Secção 504, a garantias processuais. Os regulamentos da Secção 504 prescrevem
os seguintes direitos para pais e estudantes:
Direito de ser informado pelo distrito de direitos especificos aplicados ao processo;
Direito para a criança ter acesso igual a actividades escolares académicas e não académicas;
Direito da criança ter uma educação equiparada num ambiente o menos restritivo possível, o qual
inclui acomodações,
modificações e serviços equiparados;
Direito a ser notificado em relação a referimentos, avaliações e colocação;
Direito para a criança ter uma avaliação justa feita por pessoas com conhecimentos;
Direito a um processo de apelo administrativo ;
Direito a examinar e obter cópias de todos os registos escolares.

