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Đạo luật Phục hồi năm 1973, thường được gọi là Mục 504, là đạo luật không phân biệt đối xử do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành. Mục đích 
của Đạo luật là cấm sự phân biệt đối xử và đảm bảo rằng trong các trường công lập, học sinh khuyết tật có cơ hội giáo dục và lợi ích 
tương đương với những học sinh không khuyết tật. 
 
Học sinh đủ điều kiện theo Mục 504 là học sinh (a) hiện có, (b) có hồ sơ, hoặc (c) được coi là có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, 
điều này hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống. Các hoạt động chính trong cuộc sống bao gồm chăm sóc 
bản thân, thực hiện các công việc chân tay, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, làm việc và học tập. 
 
Phụ huynh có quyền: 

1. Cho con tham gia và nhận những quyền lợi từ các chương trình giáo dục công cộng mà không bị phân biệt vì tình trạng khuyết 
tật của con; 

2. Cho học khu giải thích quyền hạn của quý vị theo luật pháp tiểu bang;  
3. Nhận thông báo liên quan đến việc xác định, đánh giá hoặc xếp lớp của con quý vị. 
4. Cho con quý vị nhận một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE). Điều này bao gồm quyền được giáo dục với những 

học sinh không khuyết tật đến mức tối đa phù hợp. Nó cũng bao gồm quyền yêu cầu Học khu điều chỉnh hợp lý để cho phép 
con quý vị có cơ hội bình đẳng tham gia vào các hoạt động liên quan đến trường học và ở trường. 

5. Cho con được giáo dục ở các cơ sở và nhận những dịch vụ có thể so sánh với những dịch vụ được cung cấp cho những học sinh 
bình thường khác;   

6. Cho con nhận giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên quan nếu con hội đủ điều kiện theo Ðạo Luật Giáo Dục Cá Nhân dành 
cho Người Khuyết Tật (IDEA); hoặc nhận sự điều chỉnh hợp lý theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi. 

7. Có các quyết định về tính đủ điều kiện và sắp xếp giáo dục được đưa ra dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, và bởi 
những cá nhân biết học sinh, dữ liệu về tính đủ điều kiện và các lựa chọn xếp lớp. 

8. Đánh giá lại và đánh giá định kỳ trước khi xảy ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào về việc xếp lớp. 
9. Cho con quý vị cơ hội bình đẳng để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và phi học tập do Học khu cung cấp thông qua 

việc cung cấp các tiện nghi hợp lý. 
10. Kiểm tra tất cả các hồ sơ có liên quan đến các quyết định về nhận dạng, tính đủ điều kiện, chương trình giáo dục và việc xếp 

lớp của con quý vị theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục của Gia đình. 
11. Có được các bản sao của hồ sơ giáo dục với chi phí hợp lý trừ khi lệ phí đó thực sự từ chối quý vị truy cập  hồ sơ. 
12. Nhận được phản hồi từ Học khu đối với các yêu cầu giải thích và diễn giải hợp lý về hồ sơ của con quý vị. 
13. Yêu cầu sửa đổi hồ sơ giáo dục của con quý vị nếu có lý do hợp lý để tin rằng chúng không chính xác, gây hiểu lầm hoặc vi 

phạm các quyền riêng tư của con quý vị. Nếu Học khu từ chối yêu cầu này, Học khu sẽ thông báo cho quý vị trong một thời 
gian hợp lý, và thông báo cho quý vị về quyền được điều trần. 

14. Yêu cầu một buổi điều trần đúng thủ tục công bằng liên quan đến các quyết định liên quan đến việc nhận dạng, tính đủ 
điều kiện và việc sắp xếp giáo dục của con quý vị. Quý vị và con mình có thể tham gia phiên điều trần và có luật sư đại 
diện cho quý vị với chi phí do quý vị tự trả. Quý vị cũng có quyền kháng cáo quyết định không thiên vị của viên chức điều 
trần. 

15. Nộp đơn khiếu nại / khiếu kiện với Học khu khi quý vị tin rằng các quyền của con mình đã bị vi phạm. Liên hệ với Giám 
đốc Mục 504 được liệt kê dưới đây. 

16. Nộp đơn khiếu nại đến Văn phòng Dân quyền, Vùng VII, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, 10220 N. Executive Hills Blvd., Tầng 8, Thành 
phố Kansas, Missouri 64153‐1367, 816‐891‐8026, TDD 816‐374‐6461. 

17. Để biết thêm thông tin về Mục 504, hãy liên hệ với văn phòng bên dưới hoặc gọi cho Sở Giáo dục Bang Kansas theo số 1‐800‐
203‐8462. 
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