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Thông Báo về Quyền Lợi của Học Sinh Khuyết Tật và Phụ Huynh theo 

Điều §504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng 1973 
 

Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng (Rehabilitation Act) 1973, thường gọi là “Section 504” ở các trường, là 
luật liên bang được Quốc Hội Mỹ thông qua với mục đích nghiêm cấm sự kỳ thị với người khuyết tật mà 
họ tham dự vào, hoặc nhận phúc lợi từ, chương trình trợ cấp tài chánh liên bang. Đặc biệt ở các trường 
công lập, điều §504 được áp dụng để bảo đảm những học sinh khuyết tật được cung cấp những phúc lợi 
giáo dục và những cơ hội đồng đều như những gì cung cấp cho học sinh không khuyết tật .  

Dưới điều §504, một học sinh được coi là “khuyết tật” nếu học sinh đó gặp khó khăn vì những giới hạn 
đáng kể về thể chất hoặc tinh thần trong những hoạt động chính trong đời sống của họ, như học hành, đi 
lại, thị giác, thính giác, hô hấp, lao động, và thực hiện các thao tác. Điều 504 cũng bảo vệ học sinh bằng 
một hồ sơ về một khiếm khuyết đáng kể, hoặc những người được coi là có những hạn chế hoặc khiếm 
khuyết đáng kể, để không bị phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật. Những học sinh bị coi là khuyết tật 
đáng kể, và có thể nhận được những dịch vụ theo điều §504, bao gồm giáo dục thông thường hoặc đặc 
biệt và những giúp đỡ và dịch vụ liên quan, ngay cả nếu các em không hội đủ điều kiện, hoặc được nhận, 
những dịch vụ giáo dục đặc biệt.  

Mục đích của Thông Báo này là để cho phụ huynh và học sinh biết các quyền của mình theo điều §504. 
Các quy định liên bang để thi hành §504 được tìm thấy ở Tiêu Đề 34, Phần 104 của Bộ Luật Quy Định 
Liên Bang (CFR) và tạo cho phụ huynh của học sinh đủ điều kiện, và bản thân các học sinh, được các 
quyền sau đây:  

1. Quý vị có quyền được thông báo về quyền của mình theo điều §504 [34 CFR 104.32]. Học Khu phải 
cung cấp tới quý vị thông báo bằng văn bản về quyền của quý vị theo điều §504 (văn bản này là thông 
báo có chứng từ theo như đòi hỏi của điều §504). Nếu quý vị cần giải thích thêm hoặc làm rõ bất cứ 
quyền nào được ghi trong Thông Báo này, xin liên lạc nhân viên phụ trách của District’s §504 Office 
và họ sẽ giúp quý vị hiểu về quyền của quý vị.  

2. Theo điều §504, con quý vị có quyền được hưởng sự giáo dục thích hợp theo hoạch định để đáp ứng 
nhu cầu học tập của chúng thích đáng như nhu cầu của sinh viên không khuyết tật được hưởng. [34 
CFR 104,33]. Quý vị có quyền từ chối các dịch vụ bất cứ lúc nào. 

3. Con quý vị có quyền hưởng dịch vụ giáo dục miễn phí, ngoại trừ một số chi phí bình thường như phụ 
huynh học sinh không khuyết tật cũng phải trả. Các công ty bảo hiểm và thành phần tương tự khác 
không được miễn trừ khỏi bất kỳ nghĩa vụ hiện có để cung cấp hoặc chi trả cho các dịch vụ dành cho 
học sinh đủ điều kiện hưởng các dịch vụ theo §504. [34 CFR 104.33].  

4.  Để đạt được sự thích đáng tối đa, con quý vị có quyền được học chung với trẻ em không bị khuyết tật. 
Con của quý vị sẽ được xếp lớp và được học tại các lớp thông thường, trừ khi Học Khu chứng minh 
rằng nhu cầu giáo dục của học sinh này không thể đáp ứng tốt trong các lớp học bình thường, ngay cả 
với việc sử dụng các khoản trợ giúp và các dịch vụ bổ sung. [34 CFR 104.34].  

5.  Con em quý vị có quyền hưởng các dịch vụ, tiện nghi, hoạt động tương tự như của học sinh bình 
thường. [34 CFR 104.34].  

6.  Học Khu phải thực hiện một đánh giá con quý vị trước khi sắp xếp việc giáo dục hoặc chương trình 
dịch vụ thích hợp theo điều §504 cho đứa trẻ, và cũng như trước khi có thay đổi lớn về việc sắp xếp. 
[34 CFR 104.35].  

7. Nếu phương tiện đánh giá chính thức được sử dụng như là một phần của việc đánh giá, tiến trình để 
quản lý đánh giá và các phương tiện khác phải theo đúng các yêu cầu của §504 liên quan đến giá trị 
của kiểm tra, phương pháp quản lý thích hợp, và lựa chọn kiểm tra phù hợp. [34 CFR 104 .35].  Học 
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Khu sẽ xem xét thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra quyết định của mình, thí dụ kể cả: kiểm 
tra năng lực và thành tích, khuyến cáo của giáo viên, báo cáo về thể lực, thành phần xã hội và văn hóa, 
hành vi thích ứng, hồ sơ sức khỏe, phiếu điểm, ghi nhận tiến bộ, nhận xét của cha mẹ, và điểm thi 
TAKS, những điều khác. [34 CFR 104.35].  

8.  Quyết định xếp lớp liên quan đến con quý vị phải được thực hiện bởi một nhóm chuyên viên (Ủy Ban 
§504) hiểu biết về con quý vị, ý nghĩa của các dữ liệu đánh giá, lựa chọn xếp lớp tốt, và những yêu 
cầu để đạt được sự thích hợp tối đa, trẻ em khuyết tật cần được giáo dục với trẻ em không khuyết tật. 
[34 CFR 104.35].  

9. Nếu con quý vị đủ điều kiện hưởng các dịch vụ theo §504, đứa trẻ có quyền được đánh giá định kỳ để 
xác định xem có cần thay đổi trong việc giáo dục. Nói chung, việc đánh giá sẽ diễn ra ít nhất ba năm 
một lần. [34 CFR 104.35].  

10. Quý vị có quyền được nhận thông báo từ Học Khu trước khi có bất cứ hành động nào liên hệ đến xác 
minh, đánh giá, hoặc xếp lớp đứa trẻ. [34 CFR 104.36]  

11. Quý vị có quyền được xem xét các tài liệu liên quan và các hồ sơ về con của quý vị (thường là tài liệu 
liên quan đến việc xác minh, đánh giá, và xếp lớp đứa trẻ theo §504). [34 CFR 104.36].  

12. Quý vị có quyền bày tỏ sự không hài lòng hoặc khiếu nại thông qua thủ tục khiếu nại tại Học Khu địa 
phương. Học Khu sẽ điều tra tình hình, xem xét bản chất của khiếu nại và các yếu tố cần thiết, và phúc 
đáp quý vị một cách thích đáng trong một thời gian hợp lý. Quý vị có thể liên hệ với Coordinator 504 
của Học Khu để biết thêm chi tiết về thủ tục khiếu nại của Học Khu.   

13. Quý vị có quyền được tham gia một buổi điều trần nếu muốn phản đối bất kỳ hành động của Học Khu 
có liên quan đến việc xác minh, đánh giá, hoặc xếp lớp con quý vị theo §504. [34 CFR 104,36]. Quý 
vị có quyền tham gia vối tính cách cá nhân tại buổi điều trần, và được đại diện bởi một luật sư, nếu 
quý vị muốn thuê luật sư.  

14. Nếu quý vị muốn phản đối một quyết định của Ủy Ban §504 bằng một buổi điều trần công bằng, quý 
vị phải nộp một Đơn Khiếu Nại (Notice of Appeal) hoặc Yêu Cầu Điều Trần (Request for Hearing) 
tới District’s §504 Coordinator (Phối Trí Viên §504 của Học Khu) ở địa chỉ sau: 

 

Shannon White 

Coordinator of Section 504, Dyslexia and General Education Homebound 

1401 W. Pecan Street 

Pflugerville, Texas 78660 

(512) 594-0184 

Một buổi điều trần và một viên chức điều trần sẽ được chỉ định. Sau đó, quý vị sẽ được thông báo 
bằng văn bản về ngày điều trần, thời giờ và địa điểm.  

15. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của viên chức điều trần, quý vị có quyền xin xét lại các quyết 
định đó trước một tòa án có thẩm quyền xét xử (thường là tòa án liên bang ở quận hạt của quý vị).  

16. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại với Văn Phòng Dân Quyền (OCR) của Bộ Giáo dục. Địa chỉ 
của Văn phòng OCR khu vực bao gồm học khu này là:  

 
Dallas Office-Office for Civil Rights 

          U. S. Department of Education-Renaissance Tower
                   1201 Elm Street, Suite 1000 

                     Dallas, Texas 75270
               Telephone (214) 661-9600 

 
 Học Khu Pflugerville là cơ quan công bằng trong tạo cơ hội việc làm và cung cấp những chương trình giáo dục và dịch vụ không kỳ thị vì tuổi tác, quốc gia gốc, 

chủng tộc, giới tính, màu da, tôn giáo, sự tàn tật hoặc ngược đãi bất cứ nhóm dân nào được pháp luật bảo vệ.  Mọi khiếu nại xin gởi về Director of 

Administrative Services (Giám Đốc Dịch Vụ Hành Chánh) tại 594-0000. 
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