Vietnamese

NHA HỌC CHÁNH SEATTLE
KHẢO NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỌC SINH KHIẾM KHUYẾT
(FORM 504-2)
Nha học chánh Seattle, một cơ sở nhận ngân sách liên bang, được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ yêu
cầu tuân thủ đạo luật Phục Hồi năm 1973 còn được gọi là Mục 504. Đạo luật này chỉ định,
bất kỳ học sinh nào với một khuyết tật và cần sự giúp đỡ trong học tập phải được giúp đỡ nhằm thừa
hưởng sự gia nhập vào các hoạt động, chương trình, phục vụ một cách bình thường không bị phân biệt
đối xử và nhận một nền giáo dục công cộng thích hợp miễn phí (free appropriate education hoặc FAPE).
Quý vị phải điền bản khảo nghiệm này nếu như quý vị nghĩ rằng con mình có khuyết tật hoặc quý vị có
giấy chứng minh con mình bị khuyết tật (và hiện tại không đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc
biệt) và cần giúp đỡ để có thể học tập tốt. Một “khuyết tật” theo Mục 504 là có khuyết tật về tâm thần
hoặc thể chất mà giới hạn đáng kể cho một hoặc nhiều hoạt động cho cuộc sống. Vui lòng điền khảo
nghiệm cho từng học sinh và gửi lại trường của học sinh. Nếu quý vị không tin con quý vị có khuyết
tật, quý vị không cần phải điền mẫu khảo nghiệm này.
Họ tên học sinh: ____________________________________

ngày sinh: _____________________

Trường: ___________________________________________ thẻ học sinh #: ___________________
1.

Quý vị tin con của mình có sự suy giảm về tâm thần hoặc thể chất nào? Xin mô tả các triệu chứng
hoặc liêt kê thông tin xác nhận triệu chứng.

2.

Xin mô tả vì sao quý vị nghĩ sự suy giảm tâm thần hoặc thể chất này tác động đến con quý vị?

3.

Những điều quý vị nghĩ là con quý vị cần để giúp chúng học tốt khi chúng có những suy giảm về
tâm thần hoặc thể chất?

Chữ ký của cha mẹ/người giám hộ: _____________________________ Ngày: ____________________
Nha học chánh Seattle cung cấp cơ hội giáo dục bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, giới tính,
khuyết tật, tình trạng hôn nhân, hoặc khuynh hướng tình dục. Nha cũng tuân thủ theo tất cả luật lệ và quy định của tiểu bang và liên bang bao
gồm nhưng không giới hạn ở, Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Educational Amendments of 1972, Section 504 of the
Rehabilitation Act of 1973, RCW 49.60 (luật chống phân biệt đối xử), RCW 28A.640 (bình đẳng giới tính), và American with Disabilities Act
(“ADA”), tất cả đều cấm phân biệt đối xử trong tẩt cả các chường trình, các lớp các hoạt động (bao gồm các hoạt động ngoại khóa), dịch vụ và
các truy cập vào các cơ sở của nha học chánh. Người điều phối viên của Mục 504 có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các
luật lệ này là Sherry Studley, MS 31-680, P.O. Box 34165, Seattle, Washington 98124-1165; (206) 252-0118.
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