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SỞ HỌC CHÁNH PORTLAND 
 

Thông Báo và Chấp Thuận Thẩm Định theo Điều Khoản 504 
 
[Ngày]  
 
Người nhận:  
 
Nơi Gởi:  
 

THÔNG BÁO TIÊN KHỞI/PHỤ HUYNH CHẤP THUẬN THẨM ĐỊNH THEO ĐIỀU KHOẢN 504 
 
Thư này là để cung cấp thông tin với nội dung thông báo cho quý vị rằng học khu đã đề xuất 
để thẩm định [tên học sinh] ________________________ và xác định xem học sinh có hội đủ 
điều kiện cho các dịch vụ theo Điều Khoản 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. 
 

Nhóm Xác Định đã kết luận rằng việc thẩm định sau đây là cần thiết để xác định xem con em 
quý vị có một khuyết tật theo Điều Khoản 504 và cần có một Kế Hoạch Học Sinh Thích Ứng 
504: 
 

Công Bố Giám Định Y khoa hay Tình Trạng Sức Khỏe 
___Phụ huynh(s), ___Giáo viên(s), ___ Liệt kê Hạnh Vi Học Sinh (như là biểu hiện tình 
trạng Achenbach hoặc Liệt kê Hành Vi Trẻ Em)(đánh dấu các điều phù hợp) 
Giám định của Điều dưỡng nhà trường 
Lý do khác 

     (Liệt kê):___________________________________________________ 
 
Sự đồng ý bằng văn bản của quý vị là cần thiết vì đây là một: ______Thẩm định ban đầu 
______ Khảo sát Thông minh Cá nhân __________Khảo sát Cá nhân (bao gồm cả bảng liệt kê 
hành vi). 
 
Quý vị sẽ được mời tham gia một cuộc họp để xem xét kết quả thẩm định và để xác định xem 
con quý vị có hội đủ điều kiện cho một kế hoạch theo Điều Khoản 504. 
 
______________________________________________________________________ 
PHỤ HUYNH CHẤP THUẬN 
Tôi hiểu rằng việc chấp thuận cho việc thẩm định là tự nguyện. 
Xin nêu ý kiến bằng dấu X: _____Chấp thuận để thẩm định. _____ Từ chối thẩm định 
  

_____________________________ /____________/______________/______________ 
Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ          Ngày        Điện thoại sở làm    Điện thoại nhà 
 
Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng tiếp xúc  [Người Phụ trách 504 Tên / số điện thoại]   Cảm 
ơn quý vị đã làm việc với học khu để cung cấp các dịch vụ thích hợp cho con của quý vị. 
 
 
Đính kèm:  Thông báo Các Quyền của Phụ huynh/Học sinh trong việc Nhận dạng, Thẩm định 

và Phân bổ theo Điều khoản 504.   
C: Hồ sơ lưu của Học sinh 
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