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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

VIETNAMESE 
Initial 
Annual 

Department of Special Services 
504 Plan

Tên Học Sinh Số ID Ngày Họp Ngày Xét Duyệt 

Trường Ngày Sinh Lớp 

Học sinh có tên ở trên hội đủ điều kiện là một học sinh có một khiếm khuyết tật theo Mục 504 của Đạo Luật về Phục Hồi Chức Năng 1973. Khiếm 
khuyết của học sinh này đã được xác định là____________________________________________________________________________________ 

. 
Khiếm khuyết này gây hạn chế đáng kể cho hoạt động trong đời sống chủ yếu của_______________________________________________________. 

Ngày đủ điều kiện cho Ban Đầu hay Mới Đây______________________________ Ngày Tái Thẩm Định_____________________________________ 

Những phụ trợ ứng hợp, cải đổi, và/hay dịch vụ sau đây, kể cả cho dùng dược phẩm điều trị là cần thiết để giúp học sinh này được cơ hội bình 
đẳng để tiếp cận vào các chương trình và sinh hoạt của trường. 

Vào những cá nhân sau đây đã tham gia vào việc triển khai kế hoạch này: 
Ngày 

Họ Tên Chữ Ký Chức Vụ 

Họ Tên Chữ Ký Chức Vụ 

Họ Tên Chữ Ký Chức Vụ 

Họ Tên Chữ Ký Chức Vụ 

Họ Tên Chữ Ký Chức Vụ 

Họ Tên Chữ Ký Chức Vụ 

Học sinh có cần dịch vụ bù đắp (compensatory) do COVID-19 không? 

Ủy ban am tường kế hoạch 504 đã xác định học sinh CẦN CÓ dịch vụ bù đắp do COVID-19. 

Ủy ban am tường kế hoạch 504 đã xác định học sinh KHÔNG CẦN CÓ dịch vụ bù đắp do COVID-19. 

Ủy ban am tường kế hoạch 504 đã xác định và/hay đáp ứng dịch vụ bù đắp do COVID-19 VÀO NGÀY KHÁC SAU. 

Ghi nhận lý giải cho quyết định. Nếu có, hãy nêu cách mà dịch vụ bù đắp do COVID-19 sẽ được cung ứng. Bao gồm quyết định liên quan đến bất kỳ 
yêu cầu bồi hoàn nào. 

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 này mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
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