
Tôi có thể làm gì nếu tôi không đồng ý với những phát hiện?
Quý vị có thể trực tiếp khiếu nại với trường học. Thảo luận
với hiệu trưởng trường học và có thể với đội 504. Huyện
cũng có một thủ tục khiếu nại. Hỏi trường học để xin một
bản sao của thủ tục. Quý vị có các cách khác để khiếu nại
mà được liệt kê trong Thông Báo các Quyền Hạn của Phụ
huynh và Học Sinh. 

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu các quyền hạn của tôi và
của con em tôi theo pháp luật?
Trường học sẽ cung cấp quý vị một bản sao của Thông Báo các Quyền Hạn của Phụ
Huynh và của Học Sinh.  Nếu họ đã chưa cho quý vị một bản sao, xin yêu cầu họ một
bản. 

Có phải ADA giống như 504 không?
Khi Ðạo Luật Phục Hồi năm 1973, có bao gồm Mục 504, đã thông qua, nó chỉ áp
dụng cho các cơ quan liên bang và những cơ quan mà đã chấp nhận tài trợ liên bang,
và nó thông thường được bao gồm các trường công cộng. Trong năm 1990, một pháp
luật rất tương tự--Ðạo Luật Người Mỹ với các Khuyết Tật (ADA)—đã thông qua và
đã mở rộng đáng kể các quy định không phân biệt đối xử nhằm bao hàm phần đông
các cơ quan mà kinh doanh với công cộng. Khi các quy định liên bang mà đã bổ sung
ADA đã được thông qua, những mục mà có liên quan với trường công cộng đó đã
hầu như tương tự với những mục đã được thông qua để bổ sung  Mục 504. Như một
kết quả, với một vài ngoại lệ, ADA và Mục 504 khi áp dụng cho các trường học, thì
gần như giống nha. 

Mục 504 chỉ bao bồm các trẻ em tuổi đi học?
Không. Một khi một cơ quan được bao gồm bởi luật pháp, nó không được phép phân
biệt đối xử người khuyết tật trong bất kỳ phần nào của chương trình mà đã được đề
nghị cho công cộng. Các trường huyện không thể phân biệt đối xử người khuyết tật
trong bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ của họ. Ngoài các học sinh, điều này sẽ bao
gồm các khách hàng, các phụ huynh, và các nhân viên. 
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Mục 504 là gì?
Mục 504 là một phần pháp luật dân quyền mà ngăn cấm
phân biệt đối xử đối với những cá nhân với khuyết tật.
Phần 504 đảm bảo rằng một đứa trẻ với khuyết tật đều có
quyền tiếp cận một nền giáo dục như những trẻ em bình
thường khác. Nếu một đứa trẻ có đủ điều kiện cho các
dịch vụ 504, các trường học được đòi hỏi để thực hiện
những điều chỉnh hợp lý để giúp một đứa trẻ tham gia trong
các chương trình của trường bình thường. Ðiều này thông
thường được gọi là “sự bình đẳng ở trường học.”

Mục này có giống như “Giáo Dục Ðặc Biệt  không?”
Không, Mục 504 là khác hơn so với Ðạo Luật Người Khuyết Tật (IDEA) hoặc Giáo
Dục Ðặc Biệt. Mục 504 đòi hỏi một dịch vụ ít bao hàm toàn diện hơn. Mục 504
không đòi hỏi trường học để cung cấp một chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP)
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của đứa trẻ và cung cấp các trẻ em với lợi
ích giáo dục. Theo Phần 504, các biện pháp vào vệ thì khác hơn những dịch vụ được
cung cấp cho những trẻ em khuyết tật và các phụ huynh của các em theo IDEA. 

Ðứa trẻ nào có đủ điều kiện cho các dịch vụ Mục 504?
Pháp luật định nghĩa một cá nhân khuyết tật như một cá nhân với “suy giảm về thể
chất hoặc tinh thần mà giới hạn đáng kể với hoạt động chính trong cuộc sống.”
Những điều như các vấn đề thị giác mà có thể được điều chỉnh bằng kính mắt hoặc
thỉnh thoảng bị bệnh mà thông thường không được bao gồm. Thậm chí điều gì đó
nghiêm trọng như một cánh tay bỉ gãy mà có thể đòi hỏi vài sự điều chỉnh ở trường
mà thông thường không được bao gồm bởi vì nó có tính chất ngắn hạn. Mọi người
đều có một vài khiếm khuyết ở lúc này hoặc lúc khác. Trong khi thông qua phát luật,
Quốc Hội đã không có ý định để tuyên bố rằng tất cả chúng ta đều bị khuyết tật,
nhưng để bảo vệ những ai với khuyết tậ mà hạn chế họ đáng kể một cuộc sống hữu
ích. 

Làm thế nào tôi có thể biết nếu con em tôi có đủ điều kiện cho các dịch vụ?
Yêu cầu trường của mình để thực hiện một cuộc đánh giá. Hiệu trưởng, nhân viên tư
vấn hoặc y tá trường học có thể cung cấp một mẫu để quý vị hoàn tất và ghi rõ tính
chất khuyết tật của con em và cung cấp thông tin mà trường học có thể dùng cho việc
đánh giá của họ. 

Cuộc đánh giá mất bao nhiêu thời gian?
Luất pháp không thiết lập giới hạn thời gian như theo IDEA (Giáo Dục Ðặc Biệt),
nhưng một cuộc đánh giá cần được hoàn tất trong một “thời hạn hợp lý.” Giáo Dục
Ðặc Biệt thiết lập một thời hạn sáu mươi ngày học, và đó có thể là một mục tiêu tốt. 

Những gì có liên quan đến việc đánh giá?
Cuộc đánh giá nên được kế hoạch để giải quyết các mối
quan tâm được biết liên quan đến tính khuyết tật. Luật
pháp đòi hỏi rằng một đội ngũ trường học xem xét các
thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Thông tin có thể là
từ các hồ sơ y tế, các hồ sơ học tập, dữ liệu trắc nghiệm
cá nhân, thông tin phụ huynh, quan sát lớp học, hoặc bất
kỳ thông tin nào mà sẽ giúp đội ngũ đạt được một kết luận.
Sau khi xem xét mọi thông tin, đội ngũ căn  nhắc đến hai điều:
đứa trẻ có một khiếm khuyết không, và nếu có, sự khiếm khuyết có
giới hạn đáng kể cho một hoạt động chính trong cuộc sống không?

Tôi sẽ là một phần của đội ngũ?
Trong khi trường học không được đòi hỏi để bao gồm các phụ huynh trong đội ngũ,
họ sẽ cung cấp các phụ huynh một cơ hội để góp ý kiến trong quá trình. Trong các
cuộc đánh giá Giáo Dục Ðặc Biệt, các phụ huynh là một phần của đội ngũ, nhưng
trong Phần 504 thì không. Trường học được đòi hỏi để thông báo quý vị và phải có
sự đồng ý của quý vị trước khi thực hiện một đánh giá về con em quý vị. Nó là điều
tốt cho quý vị nếu quý vị được bao gồm trong quy trình này. 

Những điều chỉnh gì mà các trường học được đòi hỏi để cung cấp?
Luật pháp đòi hỏi trường học thực hiện “những điều chỉnh hợp lý” cho một được trẻ
khuyết tật trong một Kế Hoạch Ðiều Chỉnh 504 để đảm bảo việc tham gia trong mọi
dịch vụ mà trường học đề nghị cho dân số nói chung. Các trường học không nhất
thiết cần phải loại bỏ những chướng ngại thể chất. Thay vì họ có thể chọn để chuyển
một lớp học hoặc chương trình tới một nơi có thể đến được. Các điều chỉnh lớp học
thì khác nhau, tùy thuộc vào tính chất khuyết tật của một học sinh. Những điều chỉnh
để đối phó với các vấn đề sức khỏe cũng được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể
của học sinh. 

Tôi có thể yêu cầu một sự điều chỉnh hoặc sự can thiệp có tính cách giáo dục cụ
thể không?
Vâng, quý vị có thể yêu cầu một điều chỉnh cụ thể, nhưng đội ngũ 504 của trường
học thực hiện quyết định cuối cùng. Cuối cùng, những quyết định học tập hoặc giảng
dạy thì dành cho các chuyên viên trường học quyết định.

Thời hạn của đánh giá hoặc kế hoạch điều chỉnh là bao lâu?
Mục 504 không có một thời hạn cụ thể như Giáo Dục Ðặc Biệt. Các Kế Hoạch 504
và các cuộc đánh giá nên được cập nhật với tình trạng giáo dục thay đổi và những
thay đổi trong các điều kiện của khuyết tật. Nếu các những thay đổi và trường học đã
không giải quyết chúng, hiệu trưởng trường học hoặc đội trưởng 504 sẽ được liên
lạc. 


