
OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS 
STATE OF CALIFORNIA  

SPECIAL EDUCATION DIVISION 

ĐƠN YÊU CẦU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHỨNG THỰC

Thông Tin Liên Lạc

Tên

Địa chỉ

Thành phố Tiểu bang Số Zip

Điện thoại Email

Thông tin Hồ sơ

Tên hồ sơ OAH Số hồ sơ OAH

Quan hệ với Vụ việc ☐ Học Sinh       ☐ Học khu ☐ Khác:

Hồ sơ Thư ký OAH

☐
In☐

☐

Thường (30 Ngày) ► $0.30 mỗi trang

Gửi nhanh (15 Ngày) ► $0.50 mỗi trang

☐ Chép Đĩa
☐

☐

Thường (30 Ngày) ► $0.20 mỗi trang

Gửi nhanh (15 Ngày) ► $0.40 mỗi trang

Văn Bản Ghi Chép

☐ Bản ghi chép hoàn chỉnh ☐

☐  Bản ghi chép Một phần 

(Các) Ngày Yêu Cầu

☐

Thường (30 Ngày)  ► $2.85 mỗi trang

Gửi nhanh (15 Ngày) ► $3.15 mỗi trang

☐ Bản ghi chép trên Đĩa ► $1.00 tiền phí

☐ Bản ghi chép In Ra ► $25.00  tiền phí

☐ Bản In Thêm ► $1.00 mỗi trang
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Bản Ghi Âm

Ghi âm trên Đĩa ►  Thường (7 Ngày) ► $1.00 mỗi đĩa☐

☐ Truy cập trên Mạng ► Thường (4 Ngày)                  ► Không mất phí

Mức Giá Đồng Đều Cho mỗi Lần Giao Nhận

Mức giá khi yêu cầu Bản in ► Ngày Làm Việc Kế Tiếp ► $10.00

Mức giá Chỉ dùng cho Bản ghi đĩa ► Ngày Làm Việc Kế Tiếp ► $5.00

Nộp đơn đã điền

Gửi thư tới: Office of Administrative Hearings 

Attn: Administrative Record Coordinator 

2349 Gateway Oaks Dr., Ste. 200  

Sacramento, CA  95833 

Gửi điện tử e-File:  https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb

Ý kiến

DGS-OAH 8 (Gov. Code § 11370.5) 
(Rev. 6/19) 

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb

	Email: 
	Tên: 
	Địa chỉ dòng 1: 
	Địa chỉ dòng 2: 
	Thành phố: 
	Tiểu bang: 
	Mã bưu chính: 
	Điện thoại: 
	Tên hồ sơ: 
	Số hồ sơ: 
	Đánh dấu cho học sinh/sinh viên: Off
	Đánh dấu cho học khu: Off
	Đánh dấu cho bên khác: Off
	Mô tả bên khác: 
	In OAHCR: Off
	In tiêu chuẩn: Off
	In nhanh: Off
	Kỹ thuật số OAHCR: Off
	Đĩa chuẩn: Off
	Đĩa nhanh: Off
	Bản ghi hoàn chỉnh: Off
	Bản ghi một phần: Off
	Ngày cho bản ghi một phần: 
	Bản ghi chuẩn: Off
	Bản ghi nhanh: Off
	Bản ghi kỹ thuật số: Off
	Bản ghi giấy: Off
	Bản sao bổ sung: Off
	Nếu quý vị muốn có thêm bản sao của bản ghi, hãy nhập số lượng bản sao quý vị muốn có ở đây: 
	Đĩa thu âm: Off
	Liên kết âm thanh: Off
	Ý kiến: 


