
1 
 

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN BALTIMORE 
ĐẠO LUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NĂM 1973:  MỤC 504 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH 

Theo Mục 504 

Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973, thường được gọi là "§ 504", là một đạo luật không phân 
biệt đối xử do Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành. Mục đích của Đạo Luật là cấm phân biệt đối xử và đảm 
bảo rằng học sinh khuyết tật có các cơ hội và lợi ích giáo dục tương đương với các cơ hội và lợi ích 
được cung cấp cho học sinh không khuyết tật. 

Học sinh đủ điều kiện theo § 504 là học sinh (a) có, (b) có hồ sơ có, hoặc (c) được coi là có khiếm 
khuyết về thể chất hoặc tinh thần, điều này hạn chế đáng kể một hoạt động chính trong cuộc sống như 
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. 

Tính Đủ Điều Kiện Kép: Nhiều học sinh sẽ đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục theo cả § 504 và 
Đạo Luật Giáo Dục Cá Nhân Khuyết Tật (IDEA). Những học sinh đủ điều kiện theo IDEA có nhiều 
quyền cụ thể không dành cho những học sinh chỉ đủ điều kiện theo § 504. Sổ Tay Quyền Của Phụ 
Huynh do Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland chuẩn bị được cung cấp tại trường học của con quý vị và 
nêu rõ các quyền được IDEA đảm bảo. Mục đích của biểu mẫu Thông Báo này là đặt ra các quyền 
được đảm bảo theo § 504 cho những học sinh khuyết tật không đủ điều kiện theo IDEA. 

Các quy định cho phép đối với § 504 như được nêu trong 34 CFR Phần 104 cung cấp cho phụ huynh 
và / hoặc học sinh các quyền sau: 

1. Quý vị có quyền được học khu thông báo về các quyền của quý vị theo § 504. (Mục đích của biểu 
mẫu Thông Báo này là để tư vấn cho quý vị về các quyền đó.) 34 CFR 104.32. 

2. 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. 34 
CFR 104.33. 

3. 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. Các công ty bảo hiểm và các bên thứ ba tương 
tự không được miễn trừ khỏi nghĩa vụ hợp lệ khác là cung cấp hoặc thanh toán cho các dịch vụ được 
cung cấp cho một học sinh khuyết tật. 34 CFR 104.33. 

4. Con quý vị có quyền được sắp xếp vào môi trường ít hạn chế nhất. 34 CFR 104.34. 

5. 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. 34 CFR 104.34. 

6. 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. 34 CFR 104.35. 

7. 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. Học khu sẽ xem xét thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao 
gồm các bài kiểm tra năng khiếu và thành tích, khuyến nghị của giáo viên, tình trạng thể chất, nền tảng 
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xã hội và văn hóa, hành vi thích ứng, báo cáo thể chất hoặc y tế, điểm số của học sinh, báo cáo tiến độ, 
quan sát của phụ huynh, báo cáo giai thoại, và điểm đánh giá trên toàn quận và/hoặc toàn tiểu bang. 
34 CFR 104.35. 

8. Quyết định sắp xếp phải được đưa ra bởi một nhóm người (tức là Ủy ban § 504), bao gồm những 
người hiểu biết về con quý vị, ý nghĩa của dữ liệu đánh giá, các lựa chọn xếp lớp và các yêu cầu pháp 
lý đối với môi trường ít hạn chế nhất và các cơ sở tương đương. 34 CFR 104.35. 

9. Nếu đủ điều kiện theo § 504, con quý vị có quyền đánh giá lại định kỳ để xác định xem có sự thay 
đổi nào trong nhu cầu giáo dục hay không. 34 CFR 104.35. 

10. 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. 34 CFR 104.36. 

11. Quý vị có quyền kiểm tra các hồ sơ liên quan. Quý vị có quyền nhận các bản sao với chi phí hợp lý 
trừ khi khoản phí đó sẽ từ chối quý vị truy cập vào hồ sơ. 34 CFR 104.36. 

12. Quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều trần khách quan liên quan đến các hành động của học khu 
về việc xác định, đánh giá hoặc sắp xếp giáo dục của con quý vị, với cơ hội cho sự tham gia của cha 
mẹ vào phiên điều trần và đại diện của luật sư. 34 CFR 104.36. 

13. Nếu quý vị muốn phản đối các hành động của Ủy Ban § 504 của học khu liên quan đến việc xác 
định, đánh giá hoặc sắp xếp giáo dục của con mình, quý vị nên nộp Thông Báo Kháng Cáo bằng văn 
bản với Điều Phối Viên § 504 của học khu, Giám Đốc Điều Hành Hỗ Trợ Cảm Xúc-Xã Hội, Jefferson 
Building, 105 W. Chesapeake Avenue, Towson, MD 21204, trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi quý 
vị nhận được thông báo bằng văn bản về (các) hành động của Ủy ban § 504.  Một phiên điều trần sẽ 
được lên lịch trước một viên chức điều trần công bằng và quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản về 
ngày, giờ và địa điểm cho phiên điều trần. 

14. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của viên chức điều trần công bằng, quý vị có quyền yêu 
cầu tòa án có thẩm quyền xem xét lại quyết định đó. 34 CFR 104.36. 

15. Đối với các vấn đề § 504 khác ngoài việc xác định, đánh giá và sắp xếp con quý vị, quý vị có quyền 
nộp đơn khiếu nại với Điều Phối Viên § 504 của học khu (hoặc người được chỉ định), người sẽ điều 
tra các cáo buộc trong phạm vi được đảm bảo bởi bản chất của khiếu nại trong nỗ lực đạt được giải 
pháp nhanh chóng và công bằng. 

16. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại với Văn Phòng Dân Quyền. Địa chỉ của Văn Phòng Khu 
Vực, bao gồm Maryland là: 

Office for Civil Rights, Philadelphia Office 
U.S. Department of Education 
Wanamaker Building 
100 Penn Square East, Suite 515 
Philadelphia, PA 19107 (215) 656-8541 
FAX# (215) 656-8605; TDD (215) 656-8604 

 
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh cho các Trường Công 
Lập Quận Baltimore theo số 443-809-0238. 


