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Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu 
Bang Oklahoma 

(Oklahoma Department of Transportation) 

Phần 504 bảo vệ các cá nhân khuyết tật đạt 
tiêu chuẩn. Theo luật này, các cá nhân khuyết 
tật được xác định là những người bị suy giảm 
về thể chất hay tâm thần làm hạn chế đáng kể 
một hay nhiều sinh hoạt chính. Luật này cũng 
bao gồm những người có tiền sử, hay được coi 
là bị suy giảm về thể chất hay tâm thần làm 
hạn chế đáng kể một hay nhiều sinh hoạt 
chính. Sinh hoạt chính bao gồm chăm sóc bản 
thân, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, làm việc, thực 
hiện các nhiệm vụ bằng tay, và học tập. Một số 
ví dụ về suy giảm có thể làm hạn chế đáng kể 
các sinh hoạt chính, dù có sự trợ giúp của 
thuốc hay phương tiện trợ giúp/thiết bị, là: 
AIDS, nghiện rượu, mù hoặc khiếm thị, ung 
thư, điếc hay khiếm thính, tiểu đường, nghiện 
ma túy, bệnh tim, và bệnh tâm thần.  

Luật quốc gia bảo vệ các cá nhân đạt tiêu 
chuẩn không bị phân biệt đối xử trên cơ sở tình 
trạng khuyết tật của họ. Các yêu cầu không 
phân biệt đối xử của luật áp dụng cho nhà 
tuyển dụng và các tổ chức nhận hỗ trợ tài 
chính từ bất kỳ bộ hay cơ quan Liên Bang nào, 
gồm cả Hoa Kỳ. 

Phần 504 nghiêm cấm các tổ chức và nhà 
tuyển dụng ngăn cản hay từ chối cơ hội công 
bằng trong việc nhận được các quyền lợi và 
dịch vụ của chương trình đối với cá nhân 
khuyết tật. Phần này quy định quyền được 
tham gia và tiếp cận các quyền lợi và dịch vụ 
của chương trình của các cá nhân khuyết tật.  

Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma 
(ODOT) đảm bảo rằng không cá nhân hay nhóm 
cá nhân nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối 
các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối 
xử theo bất kỳ và tất cả các chương trình, dịch 
vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, 
người tiếp nhận phụ và nhà thầu của họ quản lý 
trên cơ sở của chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi 
tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật/tàn 
tật, hoặc tình trạng thu nhập.  



Điều chỉnh hợp lý là bất 
kỳ sửa đổi hay điều chỉnh 

nào cho phép các cá 
nhân khuyết tật đạt tiêu 
chuẩn xin việc và/hoặc 

thực hiện các chức năng 
cần thiết của công việc; 

các sửa đổi hay điều 
chỉnh cho phép các cá 
nhân khuyết tật hưởng 
quyền lợi và đặc quyền 
việc làm công bằng; và 
các sửa đổi hay điều 

chỉnh cần thiết để giúp họ 
tiếp cận công nghệ thông 
tin một cách công bằng.  

 
IĐể tuân thủ Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma sẽ 
điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật, theo yêu 
cầu.  Để yêu cầu điều chỉnh, vui lòng gọi đến văn 
phòng Điều Phối Viên ADA/504 hoặc Đường Dây 
Chuyển Tiếp Tiểu Bang Oklahoma theo số 1-800-
711-0353, chậm nhất 48 giờ trước bất kỳ sự việc 
đã lên lịch nào.  
 
Để yêu cầu điều chỉnh, hình thức thông tin liên 
lạc thay thế, và/hoặc sửa đổi chính sách và quy 
trình, để tiếp cận và hưởng lợi từ các chương 
trình, dịch vụ và hoạt động, vui lòng gửi yêu cầu 
bằng miệng, văn bản hay email bằng cách sử 
dụng Mẫu Điều Chỉnh Hợp Lý của Sở (Mẫu 504-
01 Phần A).  Quý vị có thể in bản sao của mẫu 
này từ trang web của Sở hoặc có được bản sao 
bằng cách liên hệ với Điều Phối Viên ADA/504.  
 

Trinia Mullins, ADA/504 Coordinator 
Civil Rights Division 
200 NE 21st Street 

Oklahoma City, OK  73105 
Điện thoại: 405-521-4140 

Fax: 405-521-4895 
Đường Dây Chuyển Tiếp:  1-800-722-

0353 
Email:  tmullins@odot.org  

 

Nộp Khiếu Nại 
Theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, 
ODOT đã thông qua chính sách sau để giải 
quyết các yêu cầu điều chỉnh hợp lý của người 
khuyết tật đối với các dịch vụ, hoạt động, 
chương trình, chính sách, quy trình, quy tắc và 
quy định của họ.  
 
 Bất kỳ ai đang tìm kiếm việc điều chỉnh 

hợp lý cần nộp yêu cầu bằng miệng và/
hoặc bằng văn bản bằng cách sử dụng 
Mẫu Điều Chỉnh Hợp Lý của Sở (Mẫu 504
-01 Phần A).  Quý vị có thể in bản sao của 
mẫu này từ trang web của Sở hay có 
được bản sao bằng cách liên hệ với Điều 
Phối Viên ADA/504.  

 Sau đó, mẫu đã hoàn thành sẽ được nộp 
cho người giám sát trực tiếp của người 
đó.  Mẫu này cũng phải bao gồm bất kỳ tài 
liệu nào sẵn có hỗ trợ cho nhu cầu đã nêu 
trên cơ sở tình trạng khuyết tật.  

 Người nộp đơn sẽ được thông báo về 
quyết định liên quan đến yêu cầu trong 
vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu 
cầu và người nộp đơn sẽ không cần thêm 
hành động nào nữa.  Yêu cầu sẽ được Sở 
thích hợp thực hiện.  

 Tất cả các Điều Chỉnh Hợp Lý phải được 
thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi có 
quyết định cuối cùng.  

 
 Tất cả các Điều Chỉnh Hợp Lý được thực 

hiện sẽ được đánh giá lại sau thời hạn thử 
nghiệm 30 ngày.  


