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QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH/HỌC SINH 
TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH, THẨM ĐỊNH VÀ XẾP LỚP 

 
Quý vị có quyền: 

 
1. Yêu cầu cho con quý vị tham gia, và tận dụng lợi ích từ các chương trình giáo dục công lập mà không 

bị phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật của em; 
2. Được Học Khu cho biết các quyền của quý vị theo luật pháp liên bang; 
3. Nhận thông báo về việc xác định, thẩm định đánh giá và xếp lớp của con quý vị; 
4. Yêu cầu con quý vị được hưởng nền giáo dục công lập thích hợp, miễn phí. Điều này bao gồm quyền 

cho học sinh khuyết tật được nhận chương trình giáo dục ở mức độ thích hợp tối đa. Trong đó bao 
gồm quyền yêu cầu Học Khu cung cấp các phương tiện hỗ trợ đặc biệt để tạo cơ hội công bằng cho 
con quý vị tham gia vào các hoạt động học đường hoặc liên quan đến học đường; 

5. Yêu cầu con quý vị được giáo dục học tập trong môi trường có cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi 
và nhận dịch vụ tương đương với loại dịch vụ dành cho học sinh không bị khuyết tật; 

6. Nhận mọi thông tin bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và/hoặc bằng phương thức giao tiếp chính; 
7. Yêu cầu các quyết định về đánh giá, giáo dục và xếp lớp phải dựa trên nhiều nguồn thông tin khác 

nhau và bởi những người biết rõ học sinh đó, hiểu dữ liệu đánh giá và các lựa chọn xếp lớp; 
8. Yêu cầu con quý vị được nhận các phương tiện hỗ trợ hợp lý nếu em hội đủ điều kiện theo qui định 

của Mục 504 của Đạo luật Phục hồi; 
9. Yêu cầu cung cấp dịch vụ đưa đón tới nơi học tập khác mà không phải trả thêm chi phí nếu học sinh 

được đưa vào một chương trình do Học Khu điều hành; 
10. Yêu cầu con quý vị được tạo cơ hội công bằng khi tham gia các hoạt động ngoại khóa và hoạt động 

không liên quan đến học tập do Học Khu tổ chức; 
11. Xem tất cả hồ sơ liên quan đến quyết định về việc xác định, đánh giá, sắp xếp chương trình giáo dục 

và xếp lớp của con quý vị; 
12. Nhận bản sao hồ sơ học bạ với chi phí hợp lý trừ khi mức phí quá cao, và quý vị không đủ khả năng 

trả chi phí để xem/sử dụng hồ sơ; 
13. Được Học Khu hồi âm khi có các yêu cầu hợp lý xin được giải thích và diễn giải về hồ sơ của con quý 

vị; 
14. Yêu cầu tu chỉnh hồ sơ học bạ của con quý vị nếu có quý vị tin rằng hồ sơ đó không chính xác, có 

thông tin sai lệch hoặc vi phạm các quyền về sự riêng tư của học sinh. Nếu từ chối yêu cầu tu chỉnh, 
Học Khu sẽ thông báo cho quý vị trong khoảng thời gian hợp lý, và cho quý vị biết về quyền điều trần 
của quý vị. 

15. Tiến hành thủ tục khiếu nại 504 nếu quý vị không đồng ý với quyết định của nhà trường; 
16. Yêu cầu hòa giải hoặc có buổi điều trần công bằng theo nguyên tắc, liên quan đến các quyết định 

hoặc hành động về việc xác định, đánh giá, sắp xếp chương trình giáo dục hoặc xếp lớp cho con quý 
vị. Quý vị và học sinh có thể tham dự buổi điều trần và được quyền có luật sư đại diện; 

17. Nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Dân Quyền, Khu vực VIII, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Federal Building, 
Suite  310,  08-7010,  1244 Speer  Boulevard, Denver,  Colorado,  80204-3582.  Điện thoại (303) 424-
5695. 

 
Người chịu trách nhiệm bảo đảm Học Khu phải chấp hành qui định của Mục 504 tại Học Khu là: Ông 
John Liberatore, số điện thoại 720-423-8900. Điều phối viên Mục 504 của Học khu Công lập Denver 
là: Ông Paul Thomspon, số điện thoại 720-423-8086. 
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