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Giáo Dục Đặc Biệt 

 

Tháng 11 năm 2021 

Là phụ huynh của học sinh đủ điều kiện theo mục 504 tại DeKalb County School District, thư này 
nhằm thông báo cho quý vị về các phương án thực hiện lựa chọn trường công và trường tư. 
Theo luật tiểu bang được Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Georgia thông qua vào năm 2007 (SB10) 
và bản sửa đổi được thông qua vào năm 2021 (SB47), nếu đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều 
kiện, phụ huynh của những học sinh được giáo dục đặc biệt và những học sinh được nhận dịch 
vụ theo Mục 504 trong Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 của liên bang có thể chọn 
chuyển con của họ sang một trường công lập khác trong học khu tại nơi họ cư trú, một trường 
công lập khác bên ngoài học khu tại nơi họ cư trú, một trong các trường học tiểu bang dành cho 
người khiếm thính hoặc khiếm thị do hội đồng giáo dục tiểu bang vận hành, hoặc một trường tư 
được phép tham gia Chương Trình Học Bổng Nhu Cầu Đặc Biệt Georgia (GSNS). 

Chương Trình Học Bổng Nhu Cầu Đặc Biệt Georgia (GSNS) (còn được gọi là Dự Luật Thượng 
Viện 10 trên trang web Lựa Chọn Trường Học của Học Khu) là chương trình lựa chọn trường 
học dành cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt theo học tại các trường công lập ở Georgia, 
những em được cung cấp dịch vụ theo Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hoặc Chương 
Trình của Mục 504. Điều quan trọng cần lưu ý là quy trình đăng ký được thực hiện trực 
tuyến và việc lựa chọn là ngẫu nhiên, chỉ dựa trên số lượng còn trống. 

Phụ huynh được khuyến khích xem lại nhiều tài liệu có sẵn trên trang web của Sở Giáo Dục 
Georgia https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-
Scholarship-Program.aspx để biết thêm thông tin về GSNS. Số tiền học bổng cho năm học 
2022-2023 sẽ có sẵn trên trang web của Sở Giáo Dục Georgia chậm nhất vào giữa tháng 7 
năm 2022. 

Đối với những học sinh đủ điều kiện theo mục 504 có đủ tiêu chuẩn tham gia Chương Trình Học 
Bổng Nhu Cầu Đặc Biệt Georgia, học sinh phải đáp ứng tất cả ba yêu cầu sau: 

Tiêu Chí Học Sinh Đủ Điều Kiện 1- Học sinh phải có phụ huynh hiện đang sống tại Georgia và 
đã cư trú tại Georgia ít nhất một năm theo lịch, tuy nhiên, yêu cầu một năm sẽ không cần áp dụng 
nếu phụ huynh của học sinh là một quân nhân đang tại ngũ đóng quân tại Georgia trong năm 
trước; VÀ 

Tiêu Chí Học Sinh Đủ Điều Kiện 2- Trong năm học trước, học sinh đã đi học tại một trường 
công lập ở Georgia. Đã đi học trong năm học trước có nghĩa là học sinh đã được ghi danh và 
báo cáo bởi hệ thống trường công lập hoặc các hệ thống trường học vì mục đích kinh phí tại thời 
điểm có ít nhất một cuộc kiểm kê số học sinh của chương trình FTE, được tiến hành vào tháng 
10 và tháng 3 mỗi năm học.  

Việc đi học trong trước năm học sẽ không cần áp dụng nếu: 

• Phụ huynh của học sinh là một quân nhân đang tại ngũ đóng quân tại Georgia trong năm 
trước; HOẶC 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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• Học sinh đã được nhận nuôi hoặc được giám hộ lâu dài bởi người chăm sóc nuôi dưỡng 
theo lệnh của tòa án có thẩm quyền trong năm trước; HOẶC 

• Học sinh trước đây đã đủ điều kiện nhận học bổng theo quy định của luật tiểu bang; VÀ 

Tiêu Chí Học Sinh Đủ Điều Kiện 3- Học sinh đã tham gia chương trình 504 có hiệu lực trong 
năm học trước liên quan đến một hoặc nhiều điều kiện dưới đây: 

1. Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), Hiếu động thái quá (ADD); 
2. Rối loạn phổ tự kỷ; 
3. Rối loạn lưỡng cực; 
4. Ung thư; 
5. Bại não; 
6. Bệnh xơ nang; 
7. Tật điếc; 
8. Hội chứng Down; 
9. Lạm dụng ma túy hoặc rượu; 
10. Suy giảm giác quan kép; 
11. Chứng đọc khó; 
12. Rối loạn cảm xúc hoặc hành vi; 
13. Động kinh; 
14. Khiếm thính; 
15. Tình trạng khuyết tật trí tuệ; 
16. Loạn dưỡng cơ bắp 
17. Khó khăn cụ thể trong học tập; 
18. Tật nứt đốt sống; 
19. Chấn thương sọ não 
20. Khiếm thị; hoặc 
21. Bất kỳ bệnh hiếm gặp nào được xác định trong danh sách các rối loạn bệnh hiếm gặp của 

Trung Tâm Thông Tin về Bệnh Hiếm Gặp và Khoa Di Truyền của Viện Y Học Quốc Gia. 

QUY TRÌNH ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA MỤC 504 –  

Những thay đổi đối với Bộ Luật Mục 20-2-2114 (qua SB 47) yêu cầu xác minh rằng một học sinh 
đủ điều kiện cho Học Bổng Nhu Cầu Đặc Biệt Georgia thông qua Chương Trình của Mục 504 đã 
đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Những phụ huynh cho rằng con của họ đủ điều kiện 
nhận học bổng GSNS trong Chương Trình của Mục 504 phải truy cập Mẫu Xác Nhận Chương 
Trình của Mục 504 trên trang web của GaDOE và gửi mẫu đã hoàn thành cho Chủ Tịch 504 của 
trường tại địa phương hoặc Văn Phòng Mục 504 thuộc DeKalb County School District 
(Section504@dekalbschoolsga.org). Đại diện 504 của Học Khu sẽ xác minh thông tin Chương 
Trình của Mục 504 và trình lên GaDOE. Sau khi nộp hồ sơ, GaDOE sẽ tải thông tin giải thưởng 
của học sinh đủ điều kiện vào Đơn Xin Học Bổng nếu học sinh đáp ứng được tất cả các tiêu 
chuẩn. 

Nếu một học sinh đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Chương Trình GSNS, phụ huynh có 
quyền yêu cầu chuyển từ trường công lập hiện tại của học sinh sang: 

• Một trường công lập khác trong khu cư trú của họ. Tại DCSD, hình thức yêu cầu chuyển 
trường này được giải quyết trong giai đoạn Ghi Danh Tự Do về Lựa Chọn Trường (Thời 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
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Hạn Đăng Ký của DCSD là từ ngày 7 tháng 1 năm 2022 đến ngày 4 tháng 2 năm 
2022); hoặc 

• Một trường công lập trong học khu khác ngoài học khu tại nơi họ cư trú; (xem trang web 
GaDOE để biết thêm thông tin) hoặc 

• Một trong những trường tiểu bang dành cho người khiếm thị hoặc khiếm thính do hội đồng 
giáo dục tiểu bang vận hành; hoặc 

• Một trường tư được phép tham gia Chương Trình GSNS (xem trang web GaDOE để biết 
thêm thông tin). 

Phụ huynh có thể yêu cầu các trường học ở cả bên trong và bên ngoài học khu nơi họ cư 
trú cùng một lúc. Chỉ có thể sử dụng các khoản tài trợ nhận được thông qua Chương Trình 
GSNS để bù đắp học phí và lệ phí tại một trường tư được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang cho 
phép tham gia chương trình. Không thể sử dụng khoản tài trợ để bù đắp các chi phí ngoài học 
phí của học khu, trường bán công hoặc các tùy chọn khác có sẵn theo lựa chọn trường công. 

Quý vị cũng có thể thực hiện đăng ký GSNS thông qua trang web của DeKalb County School 
District tại địa chỉ www.dekalbschoolsga/school-choice/.org. 

Phụ huynh/người giám hộ của học sinh đủ điều kiện tham gia Chương Trình GSNS có ba cơ hội 
trong năm học để chuyển học sinh đủ điều kiện từ trường công lập sang trường tư được cho 
phép theo những ngày sau cho năm học đủ điều kiện: 

1. Ngày 15 tháng 9 hàng năm- KHÔNG YÊU CẦU NỘP MẪU ĐƠN NGUYỆN VỌNG. 

2. Ngày 15 tháng 12 hàng năm - Yêu cầu nộp mẫu đơn nguyện vọng (xem trang web GaDOE 

để biết biểu mẫu). 

3. Ngày 4 tháng 3 hàng năm- Yêu cầu nộp mẫu đơn nguyện vọng. 

Phụ huynh/người giám hộ của học sinh đủ điều kiện tham gia Chương Trình GSNS phải nộp đơn 
đăng ký Nguyện Vọng Xin Học Bổng cho Sở Giáo Dục Georgia (GaDOE) vào 12 giờ trưa ngày 
15 tháng 12 hàng năm hoặc ngày 4 tháng 3 hàng năm, nếu phụ huynh/người giám hộ có ý 
định cho học sinh tham gia vào tùy chọn lựa chọn trường tư. Các đơn nộp sau những ngày 
này sẽ không được chấp nhận. 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

