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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ HUYNH CÓ KHUYẾT TẬT  
 

Khu Học Chính Thống Nhất San Diego cố gắng cung cấp những phương cách thuận tiện, trong một khung cảnh hài 
hòa để phụ huynh với khuyết tật có cơ hội tham gia vào những chương trình và sự việc của trường trừ phi công việc 
này gây ra một sự thay đổi cơ bản cho những chương trình và dịch vụ của Học Khu hoặc tạo thêm một gánh nặng 
về quản trị và tài chánh.   
 
Vì nhu cầu phải sử dụng cẩn thận những nguồn tài trợ hạn chế, không phải lúc nào Học Khu cũng có thể thực hiện 
những tu sửa cần thiết cho trường ốc hoặc trong một khỏang thời gian nào đó làm những thay đổi cụ thể giải quyết 
một cách nhanh chóng và cố định những trường hợp của các phụ huynh đặc biệt.  Do đó Học Khu sẽ áp dụng 
phương pháp sau đây để giúp đỡ những phụ huynh nào cần những sự thay đồi cấp thời để có thể tham gia.   
 
Phụ huynh nào mà cần trợ giúp phải gửi một thỉnh cầu viết tay lên Học Khu (xin xem Site Operations Circular  
No. 1006).  Đơn thỉnh cầu này phải được gửi cho (1) người quản lý tại địa điểm muốn được giúp đỡ và (2) cho Uỷ 
ban 504/ADA tại địa chỉ 2351 Cardinal Lane, San Diego, CA 92123 (xin đề tên bà Sally Tucker).  Sau khi nhận 
được những đơn thỉnh cầu, Uỷ ban 504/ADA với sự trợ giúp của người quản lý nơi đó sẽ cố gắng cung cấp phương 
cách thay thế nào đó phù hợp với chính sách hiện có, trong vòng 60 ngày.  Cách tính về hạn chót của thời hạn 60 
ngày sẽ được căn cứ trên biên lai ghi rõ ngày mà Uỷ Ban 504/ADA nhận được đơn thỉnh cầu. 
 
Uỷ ban 504/ADA sẽ hồi đáp cho người phụ huynh đứng đơn thỉnh cầu và những dữ kiện sau đây sẽ được ghi rõ 
xuống: (1) thông báo về những tu sửa được trù tính, (2) những sự sắp xếp thay thế là biện pháp tạm thời hay cố 
định, HOẶC (3) Học Khu xác định là không giải quyết được vì gánh nặng thái quá hoặc sự thay đổi quá cơ bản. 
Thông báo về quyết định của học khu cũng sẽ cung cấp luôn chi tiết về quyền kháng cáo, nếu có, trong phạm vi của 
Học Khu.   
 
Không có khỏan nào trong Chính Sách này được dùng để tăng thêm hoặc giảm đi bất cứ sự bảo vệ pháp lý nào của 
những người có khuyết tật hoặc bất cứ sự bảo vệ pháp lý nào mà học khu có nhiệm vụ cung cấp để phù hợp với luật 
của tiểu bang và liên bang.     

 


