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MỤC 504 CỦA ĐẠO LUẬT VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NĂM 1973 
BẢO VỆ THỦ TỤC TỐ TỤNG 

 
 
Không một học sinh có khiếm tật nào hội đủ điều kiện thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ, vì tình trạng khiếm 
tật đó, mà bị loại không được tham gia, bị từ khước các quyền lợi, hay bị kỳ thị trong bất cứ chương trình hay sinh 
hoạt nào do hệ trường công cung ứng.  Đối với các hành động liên quan tới việc nhận biết, thẩm định, và/hay xếp chỗ 
học của những học sinh có khiếm tật theo Mục 504, các bảo vệ thủ tục tố tụng sau đây sẽ phải được cung cấp: 

Thông tri sẽ phải được cung cấp cho (các) phụ huynh hay giám hộ trước khi thẩm định, Nhận Định 
Trẻ Em (Child Find), nhận biết, tái thẩm định, và/hay xếp chỗ học. 
Các quyết định liên quan đến nhận biết, thẩm định, tiện nghi thích ứng, cải đổi, và/hay dịch vụ cho 
một học sinh hội đủ điều kiện theo Mục 504 sẽ phải được lấy bởi một ủy ban gồm các cá nhân am 
tường về học sinh. 
(Các) Phụ huynh hay giám hộ sẽ phải có cơ hội để xem xét các hồ sơ giáo dục của học sinh.  
Người tiếp nhận nào mà phần phụ nầy thích ứng sẽ phải thiết lập các tiêu chuẩn và thủ tục cho những 
thẩm định và xếp chỗ học của những người nào, và sẽ, vì nhu cầu tật nguyền hay được nghĩ là cần 
giáo dục đặc biệt hay dịch vụ liên hệ, đảm bảo những việc sau đây: 
1) Các xét nghiệm và tài liệu thẩm định khác đã được phê chuẩn cho mục tiêu cụ thể do đó được sử 

dụng và tiến hành bởi nhân viên đã được đào tạo phù hợp với những hướng dẫn được cung cấp 
bởi người sản xuất. 

2) Các xét nghiệm và tài liệu thẩm định khác bao gồm những tài liệu được soạn hoạch để thẩm định 
những lãnh vực cụ thể về nhu cầu giáo dục và không phải chỉ những tài liệu được soạn ra để cung 
cấp một chỉ số thông minh tổng quát đơn độc. 

3) Các xét nghiệm được tuyển chọn và tiến hành nhằm tốt nhất đảm bảo là, khi một xét nghiệm được 
tiến hành cho một học sinh có tình trạng suy kém những kỹ năng về giác quan, chân tay, hay nói, 
các kết quả xét nghiệm phản ảnh chính xác mức năng lực hay hiệu năng của học sinh hay bất kể 
yếu tố nào khác xét nghiệm có ý để đo lường, hơn là phản ảnh những kỹ năng suy kém về giác 
quan, chân tay, hay nói (ngoại trừ nơi những kỹ năng đó là các yếu tố mà các chủ tiêu xét nghiệm 
để đo lường). 

Học sinh sẽ phải được tái-thẩm định trước khi tái cứu xét cho đủ điều kiện là một học sinh có khiếm 
tật theo Mục 504. 
Đối với những hành động bất xứng, khi đã lấy một quyết định di chuyển một học sinh hội đủ điều 
kiện theo Mục 504 khỏi trường quá mười ngày học liên tiếp hay khi học sinh hội đủ điều kiện theo 
Mục 504 bị một loạt di chuyển trong một năm học tạo thành lề thói và cộng dồn trên mười ngày học, 
một ủy ban am tường vấn đề sẽ phải nhóm họp để xác định xem hạnh kiểm của học sinh có phải là đã 
gây bởi khiếm tật của học sinh hay không. 

 

(Các) Phụ huynh hay giám hộ của học sinh sẽ phải có cơ hội kháng cáo những quyết định liên quan 
đến nhận biết, thẩm định, tiện nghi thích ứng, cải đổi, dịch vụ của học sinh, hay xác định nhân quả 
trong trường hợp kỷ luật.  (Các) Phụ huynh hay giám hộ có thể yêu cầu một duyệt xét hành chánh, 
hòa giải, và/hay điều trần vô tư.  Duyệt xét hành chánh và hòa giải là tự nguyện và không cần phải 
hoàn tất trước một yêu cầu cho một buổi điều trần vô tư.  Buổi điều trần vô tư gồm một cơ hội cho 
(các) phụ huynh hay giám hộ và đại diện của học sinh bởi luật sư và cuộc duyệt xét lại quyết định 
buổi điều trần vô tư. 

Việc tuân hành theo Mục 504 được phối hợp bởi giám đốc, Phòng Dịch Vụ Thiết Kế và Xây Dựng (571-423-2200), 
khi có vấn đề liên quan đến ra vào trường sở, và bởi điều phối viên, Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện 
Cần Hội Đủ (571-423-4470), khi có vấn đề liên quan đến các chương trình và sinh hoạt của học sinh.  Các kháng 
cáo cần phải gởi tới điều phối viên của Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện Cần Hội Đủ.  Những thông tin 
thêm có sẵn trong Điều Lệ 1454. 

 
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 sự thỏa thuận bằng văn bản của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
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