
HƯỚNG DẪN VỀ LỊCH LÀM VIỆC  

CHO GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

PHIÊN HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN (PHC) 

Phiên họp trước điều trần chỉ được tổ chức vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu. Nếu 

Thứ Hai hay Thứ Sáu là ngày lễ, PHC sẽ được tổ chức vào Thứ Hai hay Thứ Sáu. Các 

phiên họp trước điều trần sẽ được tổ chức vào các khung giờ sau: 

• 10:00 sáng đến 12:00 trưa. Không có khung thời gian này vào ngày Thứ Hai đầu 

tiên của tháng. 

• 1:00 trưa đến 3:00 chiều. 

• 3:00 chiều đến 5:00 chiều. 

ĐIỀU TRẦN 

Lịch làm việc sau đây áp dụng cho các phiên điều trần không khẩn cấp: 

• Tất cả các ngày điều trần sẽ bắt đầu lúc 9:30 sáng trừ khi Thẩm phán Luật Hành 

chánh ấn định thời gian khác. 

• Tất cả các phiên điều trần sẽ được lên lịch trong ba ngày, trừ khi có ngày nghỉ 

trong tuần đó. 

• Ngày đầu tiên của phiên điều trần sẽ diễn ra vào các ngày Thứ Ba trừ khi Thứ Hai 

của tuần đó là ngày nghỉ. Nếu Thứ Hai là ngày nghỉ, thì ngày đầu tiên của phiên 

điều trần sẽ là vào Thứ Tư. Ví dụ: nếu phiên điều trần được cho là bắt đầu vào 

tuần của Labor Day (Ngày Lễ Lao động), Thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2020, thì 

ngày đầu tiên của phiên điều trần sẽ là vào Thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020, bắt 

đầu lúc 9:30 sáng, ngày thứ hai của buổi điều trần sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 

tháng 9 lúc 9:30 sáng.  Nếu ngày lễ rơi vào thứ Ba, phiên điều trần sẽ được xếp 

lịch vào thứ Tư lúc 1:30 chiều và Thứ Năm lúc 9:00 sáng. Tất cả các ngày điều trần 

sẽ kết thúc lúc 3:30 chiều trừ khi Thẩm phán Luật Hành chánh ấn định thời gian 

khác. 



HÒA GIẢI  

Các buổi hòa giải thường được tổ chức vào bất kỳ ngày nào trong tuần không phải 

là ngày lễ. Các buổi hòa giải được lên lịch từ 9:00 sáng đến 4:30 chiều. 

Các buổi hòa giải với một bên là Học khu Thống nhất Los Angeles sẽ được lên lịch 

từ Thứ Ba đến Thứ Năm. Hòa giải với Học khu Thống nhất Los Angeles kéo dài nửa ngày 

bắt đầu lúc 9:00 sáng hoặc 1:30 chiều. Hòa giải buổi sáng được lên lịch từ 9:00 sáng đến 

12:30 trưa và hòa giải buổi chiều được lên lịch từ 1:30 chiều đến 5:00 chiều.  
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