
• Nếu đủ điều kiện theo Mục 504, con quý 
vị có quyền đánh giá lại theo định kỳ để 
xác định xem có sự thay đổi nào trong 
nhu cầu giáo dục hay không. 

• Quý vị có quyền thông báo trước mọi 
hành động của học khu liên quan đến việc 
xác định, đánh giá hoặc sắp xếp con 
mình. 

• Quý vị có quyền kiểm tra các hồ sơ liên 
quan.   

• Quý vị có quyền phản đối các hành động 
của SST liên quan đến việc xác định, 
đánh giá hoặc sắp xếp giáo dục cho con 
quý vị hoặc về các vấn đề 504 khác.  Quý 
vị có thể nộp Thông Báo Kháng Cáo 
bằng văn bản cho Điều Phối Viên 504 
của học khu, Giám Đốc Điều Hành của 
Sở Hỗ Trợ Cảm Xúc Xã Hội, trong vòng 
30 ngày theo lịch kể từ khi quý vị nhận 
được thông báo bằng văn bản về (các) 
hành động của SST. 

• Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại 
với Văn Phòng Dân Quyền (OCR). 

• Để biết thêm thông tin, hãy xem: 
 
Bảo Vệ Học Sinh Khuyết Tật (ed.gov) 

 

Cha mẹ hoặc trẻ vị thành niên được giải 
phóng có thể yêu cầu hòa giải hoặc một 
phiên điều trần tố tụng khách quan liên quan 
đến các quyết định khác hoặc  
các hành động liên quan đến việc xác định, 
đánh giá, chương trình giáo dục và địa điểm 
của con quý vị. Quý vị và học sinh có thể 
tham gia vào phiên điều trần và có một luật 
sư đại diện cho quý vị. Các yêu cầu điều trần 
phải được gửi đến Điều phối viên 504 theo 
số 443-809-0238.  

Liên hệ: 
• Trường học của con quý vị. 
• Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh: 

443-809-0238 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Trường Công Lập Quận Baltimore không 
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới 
tính, tuổi tác, màu da, khuyết tật về thể chất 
hoặc tinh thần, tình trạng hôn nhân, tình 
trạng chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc 
nguồn gốc quốc gia.” Tài liệu này sẽ được 
cung cấp theo yêu cầu dưới định dạng phù 
hợp với người khuyết tật.  Vui lòng liên hệ 
với Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh 
theo số 443-809-0238. 
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Câu Hỏi Thường Gặp Về 504 
 

Mục 504 là gì? 
Mục 504 là luật liên bang bảo vệ quyền công 
dân của người khuyết tật. Đạo Luật cấm mọi 
tổ chức nhận quỹ liên bang mà phân biệt đối 
xử với các cá nhân đủ điều kiện khác là 
người khuyết tật. Các chương trình và hoạt 
động của trường phải tuân theo luật này. 

 
 

Ai đủ điều kiện 
Học sinh khuyết tật nên được coi là đủ điều 
kiện theo Mục 504 nếu anh ấy/cô ấy: 
• bị suy giảm về thể chất hoặc tinh thần, 

điều này hạn chế đáng kể một hoặc 
nhiều hoạt động chính trong cuộc 
sống 

• có hồ sơ về sự suy giảm như vậy; hoặc 
• được coi là có một sự suy giảm như vậy. 
"Các hoạt động chính trong cuộc sống" bao 
gồm chăm sóc bản thân, thực hiện các công 
việc thủ công, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, 
học, làm việc, ăn, ngủ, đứng, nâng, uốn 
cong, đọc, tập trung suy nghĩ và giao tiếp.  
Ví dụ về "khiếm khuyết" theo Mục 504 bao 
gồm dị ứng nghiêm trọng, bại não tiểu 
đường, động kinh và Rối loạn tăng động 
giảm chú ý (ADHD). 

 

Chẩn đoán khuyết tật không tự động xét 
duyệt học sinh đủ điều kiện để đủ điều kiện 
theo Mục 504. Giáo viên hoặc phụ huynh 
cảm thấy học sinh có thể đáp ứng các tiêu chí 
để đủ điều kiện tham gia Mục 504 có thể yêu 
cầu một cuộc họp của Nhóm Hỗ trợ Học sinh 
(SST). 

Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị nghi ngờ có 
một người khuyết tật theo Mục 504 ? 
• Liên hệ với nhà trường và yêu cầu nói 

chuyện với Chủ tịch SST (thường là trợ 
lý hiệu trưởng). 

• Sẵn sàng nhận hỗ trợ ghi lại một trường 
hợp khuyết tật. 

• Tham dự cuộc họp (SST). 
• Hãy là một đối tác tích cực trong quy 

trình xử lý với nhà trường. 
 

Kế hoạch 504 là gì? 
Học sinh đáp ứng các nguyên tắc về tính đủ 
điều kiện sẽ có Kế hoạch 504 được phát triển 
để sử dụng trong trường học. Kế hoạch nêu 
rõ bản chất của sự suy giảm, hoạt động chính 
trong cuộc sống bị ảnh hưởng bởi sự suy 
giảm, chỗ ở cần thiết để cung cấp quyền truy 
cập dựa trên nhu cầu của học sinh và (những) 
người chịu trách nhiệm về việc hoàn thành 
các chỗ ở. 

 
Phụ huynh được khuyến khích tham gia vào 
việc phát triển kế hoạch. Một người quản lý 
hồ sơ sẽ được chỉ định để thông báo cho giáo 
viên về các chỗ ở và giám sát việc thực hiện. 
 
• Chỗ ở phải dành riêng cho từng học sinh 

và không nên bao  gồm các chỗ ở thường 
được cung cấp cho học sinh giáo dục phổ 
thông. 

• Các điều chỉnh nên cụ thể cho sự suy 
giảm thể chất hoặc tinh thần của từng học 
sinh về giới hạn đáng kể đối với hoạt 
động chính của cuộc sống. 

 

Chỗ ở phải được ghi lại bằng văn bản. 

Quyền Tố Tụng là gì? 
Tóm Tắt Quyền Của Phụ Huynh/ 

Học Sinh trong 
Xác Định, Đánh Giá và Xếp Lớp 
(Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi  

Chức Năng 1973) 
 

Các quyền sau đây được cung cấp cho phụ 
huynh và học sinh theo Mục 504:  
• Quý vị có quyền được học khu thông báo 

về các quyền của mình theo Mục 504. 
• Con quý vị có quyền được hưởng một nền 

giáo dục phù hợp được thiết kế để đáp ứng 
nhu cầu giáo dục cá nhân của mình một 
cách đầy đủ như cách đáp ứng nhu cầu của 
học sinh không khuyết tật. 

• Con quý vị có quyền nhận các dịch vụ 
giáo dục miễn phí ngoại trừ những khoản 
phí được áp dụng cho học sinh không 
khuyết tật hoặc cha mẹ của chúng.   

• Con quý vị có quyền được sắp xếp vào 
môi trường ít hạn chế nhất. 

• Con quý vị có quyền được hưởng các cơ 
sở vật chất, dịch vụ và hoạt động tương 
đương với các cơ sở được cung cấp cho 
học sinh không khuyết tật. 

• Con quý vị có quyền được đánh giá trước 
khi xếp lớp 504 ban đầu và bất kỳ thay đổi 
đáng kể nào sau đó trong xếp lớp. 

• Thử nghiệm và các quy trình đánh giá 
khác phải phù hợp với các yêu cầu của 34 
CFR 104.35 về xác nhận, quản trị, các 
lĩnh vực đánh giá, v.v.  

• SST sẽ xem xét thông tin từ nhiều nguồn 
khác nhau để xác định tính đủ điều kiện 
theo Mục 504. 

• Quyết định sắp xếp phải được đưa ra bởi 
một nhóm những người hiểu biết (tức là 
Nhóm Hỗ trợ Sinh viên).  
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