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Mục 504 - Quyền Phụ Huynh  
 
Tiếp theo sau là những quyền hạn đã được luật tiểu bang ban hành cho những học sinh khuyết tật. Chủ đích của điều luật 

này là để thông báo cho quý vị liên quan đến những quyết định về con em và đồng thời cũng để thông báo cho quý vị về 

những quyền hạn nếu quý vị không đồng ý với những quyết định này. Xin vui lòng giữ lại văn kiện này để sau này tham 

khảo.  

Quý vị có quyền để: 

1. Cho con em 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 em;   

2. Cho trường quận giải thích quyền hạn của quý vị theo luật pháp tiểu bang;  

3. Nhận thông báo với sự tôn trọng về nhận dạng, đánh giá, hoặc xếp hạng con em;   

4. Cho con em tham gia trong chương trình giáo dục công cộng thích hợp miễn phí. Ðiều này cũng bao gồm quyền 

để trường quận tạo những điều kiện thuận lợi để cho phép con em cơ hội bình đẳng để tham gia ở trường và 

những hoạt động có liên quan đến trường học;   

5. Cho con em được giáo dục ở trường 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 em nhận chương trình giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên quan nếu con em hội đủ điều kiện theo 

Ðạo Luật Giáo Dục Cá Nhân với Khuyết Tật (I.D.E.A.);  

7. Cho đánh giá, giáo dục, và các quyết định sắp xếp được dựa trên căn bản của các nguồn thông tin, và qua những 

người biết về học sinh, số liệu đánh giá, và những chọn lựa sắp xếp;   

8. Ðược cung cấp những phương tiện đưa đón đến nơi được chỉ định mà không phải tốn kém nếu con em đã hợp lệ 

để tham gia trong các hoạt động ngoại khóa của trường quận;   

9. Tham khảo mọi hồ sơ thích hợp liên quan đến sự quyết định về sự nhận dạng, đánh giá, chương trình giáo dục và 

sắp xếp của con em;   

10. Nhận những bản sao hồ sơ học tập với giá phải chăng trừ khi quý vị bị từ chối để tham khảo hồ sơ;   

11. Nhận đáp ứng của trường quận với những yêu cầu hợp lý về giải thích và phiên dịch các hồ sơ của con em;   

12. Yêu cầu sửa đổi các hồ sơ giáo dục của con em nếu có lý do hợp lý để tin tưởng rằng những hồ sơ đó không chính 

xác, sai lạc, hoặc xâm phạm đến những quyền lợi riêng của con em quý vị. Nếu trường quận từ chối yêu cầu sửa 

đổi này, trường quận sẽ sớm thông báo cho quý vị biết và đồng thời cũng cố vấn cho quý vị về quyền tới một cuộc 

xét xử;   

13. Yêu cầu được xét xử liên quan đến những quyết định hoặc hành động liên quan đến sự nhận dạng, đánh giá, 

chương trình giáo dục hoặc xếp hạng của con em quý vị. Quý vị và học sinh có thể tham gia trong buổi xét xử và 

nhờ luật sư biện hộ cho mình. Những yêu cầu xét xử cần phải thông qua điều phối viên 504 được liệt kê dưới đây.  

14. Yêu cầu một kháng cáo về sự quyết định sau cùng của viên xét xử tới một tòa án có thẩm quyền xét xử.  

 
Kimber Kasitz, Section 504 Coordinator 

903 S. Edgemoor St. Wichita, KS 67218 316-973-4475 
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Mục 504 – Thủ Tục Pháp Lý 

I. Thủ Tục Bảo Vệ. Như để thi hành liên quan tớiỳ nhận dạng, đánh giá, hoặc sắp đặt việc học của những ai, bởi vì 
khuyết tật, nhu cầu hoặc được cảm thấy cần, giảng dạy đặc biệt hoặc các dịch vụ có liên quan chiếu theo Mục 
504, một hệ thống của thủ tục bảo vệ như được cho biết cặn kẽ trong tài liệu này (bao gồm thông cáo, một cơ hội 
cho các phụ huynh hoặc giám hộ hoặc học sinh Quận để kiểm tra các hồ sơ giáo dục, một xét xử không thiên vị 
với cơ hội cho tham gia bởi các phụ huynh của học sinh với sự đại diện bởi luật sư, và một thủ tục kiểm duyệt) sẽ 
được cung cấp.  
 

II. Hành Chính Kiểm Duyệt. Một phụ huynh/giám hộ của một học sinh nào đã không thỏa mãn với một quyết định 
đối với các thi hành liên quan tới sự nhận dạng, đánh giá, hoặc sắp đặt việc học có thể yêu cầu một buổi họp hành 
chính kiểm duyệt. Thủ tục cho buổi họp hành chính kiểm duyệt sẽ như sau: 
 

1. Các phụ huynh và/hoặc giám hộ và Quận có thể được đại diện bởi một luật sư hoặc một cá nhân nào với 
kiến thức hoặc huấn luyện đặc biệt đối với các vấn đề của các học sinh với khuyết tật.  
 

2. Tổng Giám Thị hoặc người thay mặt của ông/bà ấy sẽ chủ trì tại buổi hành chính kiểm duyệt và cung ứng 
hai bên với cơ hội để đề nghị bằng chứng bằng tài liệu và/hoặc bản chứng nhận và để chất vấn những ai 
đang đề nghị lời khai.  
 

3. Nếu phụ huynh/giám hộ cần một thông dịch viên cho người mất thính giác hoặc một thông dịch viên lưu 
loát trong ngôn ngữ chính của phụ huynh của học sinh, thông dịch viên đó sẽ được cung ứng thông báo hợp 
lý bởi phụ huynh/giám hộ do Quận trả lệ phí.  
 

4. Buổi xét xử sẽ được thực hiện trong các giờ học bình thường của trường học trừ khi đôi bên đều đồng ý 
khác hơn, và sẽ được xét xử không công khai.  
 

5. Phụ huynh/giám hộ có quyền để xác định cho học sinh tham gia buổi xét xử hay không, trừ khi rằng một 
học sinh 18 tuổi hoặc hơn sẽ được thông báo về thủ tục và sẽ thực hiện quyết định đó.  
 

6. Một thông cáo bằng chữ viết về sự quyết định sẽ được gởi tới phụ huynh/giám hộ trong vòng ba (3) ngày 
sau khi hình chính kiểm duyệt đã hoàn tất.  
 

III. Xét Xử Không Thiên Vị. Nếu phụ huynh/giám hộ không đồng ý với sự quyết định của nhóm trường học và đã 
không chọn một hành chính kiểm duyệt, hoặc không đồng ý với sự quyết định sau cuộc hành chính kiểm duyệt và 
tìm một xét xử không thiên vị, sự yêu cầu cần phải bằng giấy viết và phải cho biết lý do tại sau mà phụ 
huynh/giám hộ không đồng ý, và phải cho biết sự quyết định và sự thỏa hiệp gì đã đang tìm. Giấy yêu cầu phải 
được gởi hoặc được trao tay và phải được nhận bởi nhân viên điều phối Mục 504 tại văn phòng như sau:  
 

IV. Các Xét Xử Pháp Lý. Các buổi xét xử không thiên vị được thực hiện dưới thủ tục này sẽ được thực hiện ở một 
  thời gian và địa điểm thuận tiện hợp lý cho phụ huynh/giám hộ của học sinh có liên quan và sẽ được thực 
hiện   thích hợp theo với các điều lệ và các quy định như sau: 

1. Quyền của hai bên để đưa theo luật sư hoặc cố vấn pháp lý riêng của họ.  
 

2. Quyền của đứa trẻ và phụ huynh của đứa trẻ có mặt tại buổi xét xử.   
   

3. Quyền để chất vấn các nhân chứng nào có mặt tại buổi xét xử.  
 

4. Quyền của hai bên để trình bày các nhân chứng bằng người hoặc lời khai của họ bằng bản khai có tuyên 
thệ. 
 

5. Quyền của đứa trẻ và phụ huynh/giám hộ, thay mặt của đứa trẻ, để khai và cho các lý do cho địa vị đang 
được giữ.  
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6. Quyền của hai bên để có một buổi xét xử có trật tự. 
 

7. Quyền của học sinh để có một buổi xét xử công bằng và không thiên vị được dựa trên bằng chứng đáng kể.  
 

8. Quyền của hai bên để có một bản viết, hoặc quyền chọn lựa của trường quận, một thiết bị ghi âm cho buổi 
xét xử.  
 

9. Mỗi buổi xét xử phát lý sẽ được thực hiện không trễ hơn ba mươi ngày (30) kể từ ngày yêu cầu đã nhận. 
Học sinh và phụ huynh/giám hộ của học sinh sẽ được thông báo bằng thư cho biết thời gian và địa điểm của 
buổi xét xử ít nhất năm (5) ngày trước buổi xét xử. Một viên chức xét xử không thiên vị sẽ chủ tọa tại buổi 
xét xử và cho hai bên cơ hội để trình bằng chứng và/hoặc khai qua lời tuyên thệ.  
 

10. Nếu phụ huynh/giám hộ cần một thông dịch viên cho người điếc hoặc một thông dịch viên lưu loát trong 
ngôn ngữ chính của phụ huynh của học sinh, thông dịch viên đó sẽ được cung ứng thông báo hợp lý bởi phụ 
huynh/giám hộ do Quận trả lệ phí.  
 

11. Buổi xét xử sẽ được thực hiện trong các giờ học bình thường của trường học trừ khi đôi bên đều đồng ý 
khác hơn, và sẽ được xét xử không công khai.  
 

12. Phụ huynh/giám hộ có quyền để xác định cho học sinh tham gia buổi xét xử hay không, trừ khi rằng một 
học sinh 18 tuổi hoặc hơn sẽ được thông báo về thủ tục và sẽ thực hiện quyết định đó.  
 

13. Phụ huynh/giám hộ sẽ có quyền để kiểm tra các hồ sơ trường học trong hồ sơ của học sinh mà liên quan tới 
đứa trẻ của phụ huynh/giám hộ trước buổi xét xử. Một yêu cầu sao lại các hồ sơ đó sẽ được thực hiện tới 
Nhân Viên Ðiều Phối Mục 504.  
 

14. Quận sẽ, vào lúc nhận yêu cầu cho một buổi xét xử, bổ nhiệm một viên chức xét xử. Viên chức xét xử sẽ 
không phải là một nhân viên của Quận và sẽ không là một người chịu trách nhiệm cho đề nghị việc tố tụng 
mà việc xét xử được căn cứ vào, bất cứ người nào đang có thích thú cá nhân hoặc chuyên môn mà có thể 
đối lập với tính khác quan trong buổi xét xử, bất cứ ai nào là một nhân viên của Sở Tiểu Bang, hoặc bất cứ 
cơ quan nào có dính líu trong nền giáo dục của đứa trẻ. Một người không thể được xem là một nhân viên 
đơn độc của Quận bởi vì người đó được trả lương bởi Quận để phục vụ như một viên chức xét xử. Viên 
chức xét xử đó sẽ đưa ra một quyết định trong vấn đề, bao gồm các phát hiện của sự thật và các kết luận, 
không trễ hơn mười (10) ngày sau buổi xét xử kết thúc. Bất cứ tác động nào của viên chức xét xử theo mục 
này sẽ là sau cùng, theo quyền kháng cáo của đôi bên… 
 

V. Kháng Cáo về Quyết Ðịnh của Viên Chức Xét Xử Không Thiên Vị. Cả hai bên đều có quyền để kháng cáo sự 
quyết định sau cùng củ Viên Chức Xét Xử Không Thiên Vị tới một tòa án có thẩm quyền.  

 

 

Kimber Kasitz, Section 504 Coordinator 
903 S. Edgemoor St. Wichita, KS 67218 316-973-4475 


