
 

  

 
 

 

 

Các Quyền của Phụ Huynh/Học Sinh trong việc Xác Định, Đánh 

Giá và Xếp Lớp (Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Năm 1973) 
Vui Lòng Giữ Bản Giải Thích Này Để Tham Khảo Về Sau 

 

 

Tài liệu này mô tả các quyền được luật của liên bang cấp cho học sinh bị khuyết tật. Mục đích của 

luật này là nhằm đảm bảo quý vị hiểu rõ các quyết định về con em quý vị và thông báo cho quý vị 

các quyền của quý vị nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ quyết định nào trong số đó. 
 

Quý vị có quyền: 

1. Yêu cầu để con em quý vị tham gia và nhận lợi ích từ các chương trình giáo dục công mà 

không bị phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. 
 

2. Yêu cầu học khu tư vấn cho quý vị các quyền của quý vị theo luật liên bang.1 
 

3. Nhận thông báo liên quan đến việc xác định, đánh giá hoặc xếp lớp cho con em quý vị. 
 

4. Từ chối chấp thuận đánh giá ban đầu và xếp lớp lần đầu của con em quý vị. 
 

5. Yêu cầu để con em quý vị nhận chương trình giáo dục phù hợp miễn phí. Điều này bao gồm 

quyền được giáo dục cùng các học sinh không bị khuyết tật trong phạm vi phù hợp nhất có thể. 

Điều này cũng bao gồm quyền được cung cấp chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương 

trình giáo dục đặc biệt cũng như các trợ giúp và dịch vụ có liên quan được thiết kế để đáp ứng 

thỏa đáng các nhu cầu cá nhân của học sinh khuyết tật như đáp ứng nhu cầu của học sinh không 

bị khuyết tật. 
 

6. Yêu cầu để con em quý vị được giáo dục trong các cơ sở và nhận dịch vụ tương đương với cơ 
sở và dịch vụ được cung cấp cho học sinh không bị khuyết tật. 
 

7. Yêu cầu những người hiểu rõ học sinh, dữ liệu đánh giá và các lựa chọn xếp lớp đưa ra các 

quyết định về đánh giá, giáo dục và xếp lớp dựa trên nhiều nguồn thông tin. 
 

8. Yêu cầu cung cấp chương trình giáo dục cũng như các trợ giúp và dịch vụ có liên quan cho 

con em quý vị miễn phí ngoại trừ các khoản phí áp dụng cho phụ huynh/người giám hộ của 

học sinh không bị khuyết tật. 
 

9. Yêu cầu cung cấp cơ hội công bằng cho con em quý vị để con có thể tham gia vào các hoạt 
động ngoài học tập và ngoại khóa của học khu. 
 

10. Kiểm tra tất cả các tài liệu liên quan đến quyết định về việc xác định, đánh giá, chương trình 

giáo dục và xếp lớp của con em quý vị.  
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11. Nhận bản sao các hồ sơ giáo dục với chi phí hợp lý trừ khi khoản phí đó khiến quý vị không 
thể nhận được hồ sơ. 
 

12. Nhận phản hồi từ học khu cho các yêu cầu giải thích hoặc giảng giải phù hợp về hồ sơ của con 

em quý vị. 
 

13. Yêu cầu chỉnh sửa các hồ sơ giáo dục của con em quý vị nếu quý vị tin rằng chúng không 

chính xác, gây hiểu lầm, hoặc vi phạm quyền riêng tư của con em quý vị. Nếu học khu từ chối 

yêu cầu chỉnh sửa, quý vị có quyền yêu cầu phiên điều trần để phản đối việc từ chối đó. 
 

14. Nộp khiếu nại bằng văn bản sau thủ tục khiếu nại hoặc tuân thủ của học khu. 
 

15. Yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục tố tụng khách quan liên quan đến các quyết định hoặc 

hành động về việc xác định, đánh giá, chương trình giáo dục hoặc xếp lớp của con em quý vị. 
 

16. Nộp đơn phàn nàn với U.S. Department of Education Office for Civil Rights, 915 Second 

Avenue, Room 301, Seattle, WA 98174-1099. Điện thoại (206) 607-1600. Fax (206) 607-1601. 
 

Cá nhân tại học khu chịu trách nhiệm đảm bảo học khu tuân thủ Mục 504 là: 

 
Cari Jacoby, EEO Officer 

520 Fifth Avenue 

Fairbanks, AK 99701 

Điện thoại: (907) 452-2000, số máy lẻ 11466 

Fax: (907) 452-3172 

Email: cari.jacoby@k12northstar.org 
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