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Thông Báo về Buổi Họp Mục 504  

 

  NGÀY  
  V/V  
  TRƯỜNG  
  HỌC SINH  
  SỐ ID  

 
Thưa  ,  

 
Mục 504 của Đạo Luật về Phục Hồi Chức Năng năm 1973, như đã tu chính, đòi hỏi không một học sinh nào hội đủ điều kiện theo Mục 504 sẽ 
phải bị loại không được tham gia vào, bị từ khước quyền lợi, hay bị kỳ thị trong bất cứ chương trình hay sinh hoạt nào do Hệ Trường Công Quận 
Fairfax (FCPS) cung ứng.  Một học sinh được coi là có một khiếm tật theo mục 504, và có quyền tương ứng được một giáo dục công thích nghi 
miễn phí, khi học sinh có một khiếm tật về thể chất hay tâm thần tác động và gây hạn chế đáng kể cho một hoạt động chủ yếu trong đời sống.  
Kế Hoạch 504 là một ghi nhận về những tiện nghị thích ứng và dịch vụ đòi hỏi mà FCPS sẽ cung cấp cho học sinh, và được triển khai bởi một ủy 
ban am tường của nhân viên trường thích hợp.  

Ủy Ban Am Tường 504 được ấn định nhóm họp vào (date)           
lúc (time)  , tại (location)  . 

 

 
Những thông tin có thể được duyệt xét gồm hồ sơ học tập của con em, các kết quả của bất cứ bài thi trắc nghiệm tiêu chuẩn và/hay điều quan 
sát trong lớp học nào. 

 
 
 
Thêm các cá nhân nào khác có hiểu biết hay chuyên môn đặc biệt về con em có thể tham dự buổi họp theo yêu cầu của phụ huynh hay trường. 
 
Bất cứ những điều gì thắc mắc quý vị có liên quan đến con em sẽ được thảo luận tại buổi họp 504.  Một bản sao các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng 
504 được kèm theo để quý vị tham khảo.  Nếu quý vị có những điều gì thắc mắc hay muốn được giúp để hiểu biết về các điều khoản của những 
bảo vệ thủ tục tố tụng nầy, xin tiếp xúc Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện Cần Hội Đủ tại 571-423-4470.  Các bản sao của tài liệu có 
sẵn thêm tại trường hay trực-tuyến tại http://www.fcps.edu/dss/osp/504info/se92.pdf. 
 

Nếu quý vị muốn có các chi tiết trước buổi họp, hay nếu tôi có thể phụ giúp gì thêm, xin tiếp xúc với tôi tại 

 .  
 
Thành kính, 
 

 

 
Phụ Bản 

Mục tiêu của buổi họp nầy là để tiến hành: 
  Đủ Điều Kiện Sơ Khởi 504     Kế Hoạch 504 hằng năm         Tái Thẩm Định 504 

Các thành viên điều hành trường nào sẽ có mặt tại buổi họp nầy bao gồm: 

  hiệu trưởng hay ủy nhiệm   giáo viên giáo dục tổng quát  

       

       

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho 
phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin nầy mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
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