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VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH  
TIỂU BANG CALIFORNIA 
BAN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

TỜ THÔNG TIN CHO TRÁT TÒA ĐỂ ĐƯA RA LỜI KHAI 
HỮU THỆ TỪ XA QUA HỆ THỐNG VIDEO 

Tài liệu này bao gồm những nội dung sau: 

o Mẫu đơn: 

 Trát tòa để Đưa ra Lời khai Hữu thệ Từ xa Qua Hệ thống Video, 

 Thông báo về Tống đạt, 

o Hướng dẫn: 

 Hướng dẫn dành cho Bên Yêu cầu Trát tòa và, 

 Hướng dẫn dành cho Bên Đáp ứng Trát tòa và, 

Các hướng dẫn được liệt kê theo thứ tự trong tài liệu này. Các biểu mẫu và hướng dẫn 

này phải được gửi cùng nhau.
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VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH  
TIỂU BANG CALIFORNIA 

BAN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

TRÁT TÒA ĐỂ ĐƯA RA LỜI KHAI HỮU THỆ TỪ XA QUA 
HỆ THỐNG VIDEO 

TÊN HỒ SƠ: 

SỐ HỒ SƠ OAH: 

GỬI TỚI (TÊN CỦA CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC TRÁT TÒA TRIỆU TẬP):

QUÝ VỊ ĐƯỢC LỆNH CÓ MẶT VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NHÂN 
CHỨNG QUA PHIÊN HỌP TỪ XA QUA VIDEO 

VÀO (NGÀY):

LÚC (GIỜ):

Lời khai của quý vị là cần thiết trong một phiên điều trần trước Văn phòng Điều trần 

Hành chánh (Office of Administrative Hearings, OAH). Quý vị sẽ được lấy lời khai chứng từ xa 

qua video. Thẩm phán Luật Hành chánh (Administrative Law Judge, ALJ) và tất cả những 

người tham gia khác cũng sẽ tham dự phiên điều trần bằng phiên họp từ xa qua video. 
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NGƯỜI YÊU CẦU TRÁT TÒA:

TÊN: 

ÐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BAN HÀNH BỞI: (Thẩm phán Luật Hành chánh hoặc Tên luật sư và Số luật sư):

NGÀY:

ĐỂ THAM GIA TỪ XA QUA VIDEO 

Thay vì yêu cầu quý vị trực tiếp xuất hiện tại địa điểm điều trần, tất cả những người tham 

gia sẽ tham gia phiên điều trần trực tuyến bằng ứng dụng Microsoft Teams. Để tham gia, vui 

lòng làm theo các hướng dẫn sau: 

1. Để tham gia từ xa qua video, quý vị sẽ cần địa chỉ email và máy tính, tốt nhất 

là có camera và trình duyệt web. 

2. Quý vị phải cung cấp địa chỉ email trực tiếp và số điện thoại trực tiếp của mình 

(không dùng extension cho số máy lẻ) cho bên đã trát tòa quý vị trong vòng 24 giờ 

sau khi nhận được trát tòa này. Quý vị sẽ được liên lạc để xác nhận ngày và giờ 

quý vị sẽ được yêu cầu làm chứng. 
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3. Ngay trước khi quý vị xuất hiện, người đã gửi trát tòa, hoặc OAH, sẽ gửi cho quý vị 

một email chứa thông tin để quý vị tham gia phiên điều trần để cung cấp lời khai của 

quý vị. Nếu quý vị sẽ tham gia qua máy tính, vào đúng giờ làm chứng, quý vị sẽ cần 

giữ phím control (hoặc phím command, nếu sử dụng máy MAC) và nhấp vào đường 

link liên kết trong email. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn một tùy chọn để tham gia 

Teams (thông qua trang web hoặc sử dụng ứng dụng App.) Một cửa sổ sẽ mở ra. 

Nhấp vào nút Tham gia. Quý vị sẽ được đưa vào "lobby" ("sảnh chờ"). Thẩm phán 

Luật Hành chánh sẽ chấp nhận cho quý vị vào tham gia phiên điều trần từ xa qua 

Video khi đến lúc quý vị phải làm chứng. 

4. Để trình diện quý vị phải có máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị khác cho phép quý 

vị được nhìn thấy và nghe thấy, là bắt buộc trừ khi có lệnh khác của Thẩm phán Luật 

Hành chánh. Nếu quý vị không thể tham gia phiên điều trần bằng phiên họp từ xa qua 

video, quý vị phải liên hệ với người đã gửi trát tòa, giải thích lý do quý vị không thể 

xuất hiện qua phiên họp từ xa qua video, và cung cấp số điện thoại trực tiếp để liên 

lạc với quý vị. Người đó có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến Thẩm phán Luật Hành 

chánh cho phép quý vị xuất hiện trong phiên điều trần chỉ bằng cách dùng điện thoại. 

Một lựa chọn khác là quý vị gửi yêu cầu bằng văn bản để làm chứng qua điện thoại, 

bao gồm cả số điện thoại trực tiếp, đến hệ thống nộp đơn an toàn của OAH, cùng với 

bằng chứng dịch vụ cho thấy rằng quý vị đã gửi bản sao của yêu cầu này cho đại 

diện của tất cả các bên trong phiên điều trần. Yêu cầu đó phải nêu tên và số hồ sơ và 

bao gồm địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại của quý vị. Mẫu bằng chứng 

về dịch vụ có sẵn trên trang web của OAH. Việc quý vị có được phép làm chứng qua 

điện thoại hay không là quyết định của Thẩm phán Luật Hành chánh. 
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5. Nếu quý vị chỉ được phép làm chứng qua điện thoại, ngay trước khi quý vị xuất hiện, 

người gửi trát triệu tập quý vị sẽ cung cấp cho quý vị số điện thoại để gọi và mã số ID 

cuộc họp sau mã hashtag hoặc ký hiệu pound (#). Khi đến giờ xuất hiện, quý vị sẽ 

tham gia phiên điều trần bằng cách gọi số và nhập mã số ID cuộc họp kèm theo ký 

hiệu hashtag hoặc pound (#). Thẩm phán sẽ chấp nhận quý vị vào phiên điều trần khi 

đã đến lúc quý vị phải làm chứng. 

Quý vị nên làm chứng ở nơi cho phép giữ bí mật lời khai của quý vị. Điện thoại di động 

của quý vị nên được tắt. Quý vị không được phép có các ghi chú hoặc tài liệu để tham khảo 

ngoài những tài liệu do luật sư cung cấp tại thời điểm lấy lời khai của quý vị. Thẩm phán Luật 

Hành chánh sẽ tuyên thệ tương tự như thể sẽ được tiến hành khi quý khai chứng trong phòng 

xử án. Lời khai của quý vị sẽ được ghi âm bởi Thẩm phán Luật Hành chánh. Quý vị không được 

phép ghi lại, chụp ảnh hoặc phát trực tiếp quá trình điều trần. 

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tham gia phiên điều trần, quý vị nên gọi ngay cho người yêu 

cầu trát tòa, người có tên trên trát tòa, để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ thêm. Quý vị cũng có thể 

tham khảo trang web của Ban Giáo dục Đặc biệt OAH để biết thông tin về cách tham gia buổi 

điều trần từ xa qua video sử dụng Teams. 

NẾU QUÝ VỊ CÓ CÂU HỎI về thời gian làm chứng, hoặc về cách xuất hiện qua phiên họp 

từ xa qua video, hoặc nếu quý vị không thể xuất hiện vào ngày được yêu cầu, hãy liên hệ với 

Người yêu cầu trát tòa. 

Trát tòa này phải được gửi hoặc chuyển, còn được gọi là “tống đạt”, cho mỗi bên được 

nêu tên trong phiên điều trần theo thủ tục tố tụng. Ngoài ra, quý vị phải gửi hoặc chuyển phát 

một bản sao tới Văn phòng Điều trần Hành chánh. Hãy giữ lại một bản sao cho mình. 



 
DGS-OAH 54 (CA §§ 1987 và 1988;  Không bắt buộc 
Luật Chính Phủ § 11450.20)  6 
Bản sửa 10/2020 

THÔNG BÁO VỀ TỐNG ĐẠT SAU ĐÂY phải được hoàn thành khi tống đạt trát tòa để 
có thể thực thi. Việc tống đạt cho quy trình được quy định bởi luật tiểu bang. Người tống 
đạt trát tòa có trách nhiệm tìm hiểu các luật hiện hành và tuân thủ các luật đó. 

Vui lòng yêu cầu người tống đạt trát đòi hoàn thành Thông báo về Tống đạt bên dưới. 

Quý vị có thể bổ sung thêm thông tin nếu cần bằng cách đính kèm các trang bổ sung. 
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THÔNG BÁO VỀ TỐNG ĐẠT

Trát tòa này phải được gửi hoặc chuyển, còn được gọi là “tống đạt”, cho mỗi bên được 

nêu tên trong phiên điều trần theo thủ tục tố tụng. Ngoài ra, quý vị phải gửi hoặc chuyển phát 

một bản sao tới Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh. Hãy giữ lại một bản sao cho mình. 

THÔNG BÁO VỀ TỐNG ĐẠT phải được hoàn thành khi tống đạt trát tòa để có thể thực 

thi. Việc tống đạt cho quy trình được quy định bởi luật tiểu bang. Người tống đạt trát tòa có 

trách nhiệm tìm hiểu các luật hiện hành và tuân thủ các luật đó. 

Vui lòng yêu cầu người tống đạt trát đòi hoàn thành bản thông báo tống đạt bên dưới. 

Quý vị có thể bổ sung thêm thông tin nếu cần bằng cách đính kèm các trang bổ sung. 

TÔI ĐÃ CUNG CẤP MỘT BẢN SAO CỦA TRÁT TÒA NÀY CHO TẤT CẢ CÁC 

BÊN ĐƯỢC NÊU TÊN VÀ CHO VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH 

BẰNG: 

Thư Hạng Nhất (First Class Mail) gửi cho người hoặc cơ quan có tên dưới đây theo 

địa chỉ được liệt kê bên dưới. Vui lòng bao gồm ngày chứng từ được gửi đến người 

hoặc cơ quan đó. 

VÍ DỤ: Jane Doe, 123 Main Street, Anywhere, California 90000 – Gửi thư vào ngày 

1 tháng 6, 2020. 
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Gửi email hoặc fax cho người hoặc cơ quan có tên dưới đây theo địa chỉ email 

hoặc số fax được liệt kê bên dưới sau khi đảm bảo quyền của họ đối với dịch vụ 

Email hoặc Fax. Vui lòng bao gồm ngày chứng từ được gửi email hoặc gửi fax đến 

người hoặc cơ quan đó. 

VÍ DỤ: Jane Doe, jane.doe@email.com gửi vào ngày 1 tháng 6, 2020.

Chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát qua đêm như UPS, FedEx hoặc dịch vụ 

chuyển phát nhanh khác cho người hoặc cơ quan có tên dưới đây bằng cách sử 

dụng dịch vụ được xác định bên dưới. Tôi cũng đã đính kèm một bản sao của biên 

lai. 

VÍ DỤ: Jane Doe, 123 Main Street, Anywhere, California 90000 – Giao nhận qua 

FedEx vào ngày 1 tháng 6, 2020. Biên nhận được Đính kèm. 

mailto:jane.doe@email.com
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Dịch vụ giao hàng cá nhân (personal delivery) cho người hoặc cơ quan được liệt kê 

dưới đây theo địa chỉ hiển thị bên dưới. Tôi đã bao gồm tên của người thực hiện 

giao hàng và ngày và thời gian giao hàng. 

VÍ DỤ: Jane Doe, 123 Main Street, Anywhere, California 90000 – Giao nhận qua 

John Friend vào ngày 1 tháng 6, 2020.

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐIỀN MẪU NÀY

Người hoàn thành bản Thông báo về Tống đạt này phải ghi rõ họ tên vào chỗ trống bên 

dưới và điền ngày ký bên dưới chữ ký. 

Bằng cách nhập tên của quý vị vào chỗ trống bên dưới, quý vị đồng ý ký điện tử tài 
liệu này. 

Ngày:



 
DGS-OAH 54 (CA §§ 1987 và 1988;  Không bắt buộc 
Luật Chính Phủ § 11450.20)  10 
Bản sửa 10/2020 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BÊN YÊU CẦU TRÁT TÒA: 

TRÁT TÒA LÀ GÌ 

Trát tòa (subpoena) được sử dụng để bắt buộc một cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn 

như một doanh nghiệp, xuất trình tài liệu hoặc có mặt để làm chứng trong một phiên điều trần. 

Luật giáo dục đặc biệt của tiểu bang hay liên bang đều không quy định quyền truy cập vào các 

tài liệu trát tòa hoặc lấy lời khai trước khi bắt đầu phiên điều trần. Mọi tài liệu hoặc lời khai 

được trát hầu tòa sẽ chỉ dành cho phiên điều trần. 

AI CÓ THỂ GỬI RA TRÁT TÒA 

Bộ luật California về các Qui chế cho phép một Thẩm phán Luật Hành chánh (ALJ) bắt 

buộc cung cấp các tài liệu và lời khai tại phiên điều trần qua trát tòa. Một luật sư được cấp 

phép được phép đưa ra trát tòa để xuất trình các tài liệu cho ALJ vào ngày đầu tiên của phiên 

điều trần. Các bên không được đại diện có thể yêu cầu ALJ đưa ra trát tòa (giấy triệu tập) để 

xuất trình tài liệu hoặc những chứng từ; hoặc yêu cầu sự xuất hiện của một nhân chứng tại 

phiên điều trần. Người gửi ra trát đòi tài liệu phải liệt kê những tài liệu hoặc nhân chứng mà họ 

yêu cầu; và tại sao thông tin được cung cấp có liên quan đến phiên điều trần; và sau đó tống 

đạt trát tòa. 

THÔNG TIN NÀO PHẢI ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRÁT TÒA 

Các bên không được đại diện và luật sư có thể đưa ra trát tòa cho việc sản xuất tài liệu 

và “những chứng từ” như bản ghi âm hoặc hình ảnh. Ngoài tên và thông tin liên lạc của người 

được triệu tập bởi trát tòa, nếu một bên yêu cầu xuất trình tài liệu hoặc những chứng từ thì trát 

tòa phải mô tả chi tiết những gì bên yêu cầu xuất trình; và tại sao thông tin được tìm kiếm là 

“cần thiết hợp lý” để chứng minh trường hợp của bên đó, để trát tòa có hiệu lực. (Bộ luật 

California về các Qui chế, tiêu đề. 5, § 3082.) Một bên có thể chọn xem họ chỉ muốn cung cấp 
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các tài liệu hay họ muốn cá nhân hoặc tổ chức có tài liệu hoặc những điều đó làm chứng, trực 

tiếp trình bày chúng tại phiên điều trần. 

QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ TRÁT ĐÒI CHỨNG TỪ TÀI LIỆU CÁ NHÂN 

Có một thông báo đặc biệt, được gọi là Thông báo cho Người sử dụng dịch vụ, phải 

kèm theo trát tòa đối với các hồ sơ cá nhân như hồ sơ y tế và chăm sóc sức khỏe khác, học 

bạ, hồ sơ việc làm và những hồ sơ khác. Ngoài việc đưa vào biểu mẫu Thông báo cho Người 

sử dụng dịch vụ và được gửi cùng với trát tòa cho người giữ hồ sơ, trát tòa và thông báo phải 

được gửi cho người có hồ sơ được tìm kiếm, để cho phép người đó có cơ hội phản đối. 

Thông báo phải cung cấp cho bên bị đơn ít nhất 20 ngày kể từ ngày ALJ hoặc luật sư ký, hoặc 

15 ngày kể từ ngày trát tòa được tống đạt, tùy theo điều kiện nào cho bị đơn nhiều thời gian 

hơn, để xuất trình các tài liệu. Cần thêm thời gian nếu thông báo được gửi qua đường bưu 

điện. Bên tìm kiếm hồ sơ cá nhân có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến 

việc bảo vệ quyền riêng tư của Người sử dụng dịch vụ và tống đạt các tài liệu đúng cách. Mẫu 

Thông báo cho Người sử dụng dịch vụ có sẵn từ Hội đồng Tư pháp California (Judicial 

Council of California) tại trang mạng: https://www.courts.ca.gov/documents/subp025.pd 

TỐNG ĐẠT MỘT TRÁT TÒA 

Tất cả các trát tòa phải được tống đạt hợp lệ để yêu cầu người nhận trát đòi thực hiện 

những gì mà trát yêu cầu. Bên tống đạt trát tòa có trách nhiệm xác định phương thức tống đạt 

tuân thủ luật pháp California. Nói chung, trát tòa phải được tống đạt đầy đủ trước ngày nhân 

chứng xuất hiện tại phiên điều trần để mọi người có đủ thời gian tuân thủ. Trát đòi hồ sơ cá 

nhân có các quy định đặc biệt về số lượng thông báo được yêu cầu. Dịch vụ thường được yêu 

cầu hoàn thành bởi một người không phải là một bên trong vụ kiện. Thông báo có thể được 

gửi qua thư hạng nhất, do một dịch vụ chuyển phát như FEDEX hoặc UPS hoặc một cá nhân 

gửi trực tiếp; hoặc trong một số trường hợp có thể được tống đạt qua email nếu người nhận 

trát tòa đồng ý. 

http://www.courts.ca.gov/documents/subp025.pd
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Trát tòa cũng phải được tống đạt cho tất cả các bên khác trong vụ việc. Ví dụ, nếu vụ 

việc liên quan đến hai khu học chánh và một trong số đó là hồ sơ hoặc tài liệu trát tòa, một 

bản sao của trát tòa phải được gửi cho luật sư cho học khu kia và cho luật sư cho Phụ huynh 

và Học sinh. Nếu một bên, chẳng hạn như phụ huynh hoặc học khu, không có luật sư đại diện, 

trát tòa phải được tống đạt cho bên đó. Cuối cùng, nếu trát tòa dành cho hồ sơ hoặc tài liệu, 

bên tống đạt trát đòi hỏi phải gửi một bản sao cho OAH và bao gồm địa chỉ email của người 

nhận trát tòa để OAH có thể gửi cho họ lời mời tải các tài liệu được yêu cầu lên CaseLines. 

KHI NÀO CẦN TỐNG ĐẠT MỘT TRÁT TÒA 

Trát tòa phải được tống đạt đủ sớm trước phiên điều trần để cho người được triệu tập 

theo trát tòa có đủ thời gian nhận thông báo hợp lý. Người nhận được trát tòa phải nộp tài liệu 

cho OAH năm ngày làm việc trước ngày đầu tiên của phiên điều trần. Vào thời điểm diễn ra 

phiên điều trần, các bên có thể được hỏi liệu có bất kỳ tài liệu nào được mong đợi theo trát tòa 

hay không để ALJ có thể đưa ra lời mời tải lên các tài liệu để ALJ xem xét.
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ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI TRÁT TÒA ĐƯỢC TỐNG ĐẠT 

Trát tòa sẽ có hướng dẫn cho bên nhận trát tòa, giải thích cách tải các tài liệu lên 

CaseLines, là hệ thống bằng chứng điện tử của OAH, để ALJ xem xét. Tài liệu phải được tải 

vào phần được đề cập trong hướng dẫn và không được tải lên phần của bất kỳ bên nào trên 

CaseLines mà không có sự cho phép của ALJ. 

Nếu người nhận trát đòi hầu tòa không thể tải tài liệu lên CaseLines, họ có thể liên hệ 

với OAH theo số 916-286-0880 và yêu cầu nói chuyện với Người quản lý hồ sơ. OAH sẽ cần 

số hồ sơ và tên được liệt kê trong trát đòi hầu tòa. 

Các bên không được phép tiếp cận các tài liệu hoặc những vật chứng được yêu cầu 

trước khi bắt đầu phiên điều trần. Các tài liệu có thể được triệu tập ra tòa và chỉ được sử dụng 

để điều trần. Trước khi điều trần, ALJ sẽ xem xét các tài liệu để xác định xem chúng có liên 

quan đến vụ việc hay không. Nếu các tài liệu được coi là có liên quan, vào sáng đầu tiên của 

phiên điều trần, ALJ sẽ cho phép luật sư hoặc bên không có đại diện xem các tài liệu trên 

CaseLines để xem có tài liệu nào họ muốn sử dụng làm tang vật tại phiên điều trần hay không. 

Nếu có những tài liệu mà bên đó muốn thêm vào vật trưng bày của mình, bên đó sẽ có khả 

năng đưa những tài liệu đó vào phần CaseLines của họ. Bên yêu cầu tài liệu sẽ được cấp 

quyền truy cập để tải xuống tài liệu mà họ dự định sử dụng để luận tội hoặc bác bỏ. 

Các vấn đề liên quan đến việc tiết lộ các tài liệu mà một bên muốn đưa vào phần bằng 

chứng CaseLines của họ, nếu không được sử dụng để luận tội hoặc bác bỏ, sẽ được giải 

quyết tại thời điểm điều trần. 
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRÁT TÒA OAH 

XUẤT HIỆN NHƯ MỘT NHÂN CHỨNG 

OAH sẽ tiến hành buổi điều trần này bằng Phiên họp từ xa qua video. Lời khai của quý 

vị là bắt buộc. Thẩm phán Luật Hành chánh và tất cả những người tham gia khác cũng sẽ 

tham dự phiên điều trần bằng phiên họp từ xa qua Video. 

Thay vì yêu cầu quý vị trực tiếp xuất hiện tại địa điểm điều trần, tất cả những người 

tham gia sẽ tham gia phiên điều trần trực tuyến bằng ứng dụng Microsoft Teams. Đây là các 

hướng dẫn để xuất hiện với tư cách nhân chứng bằng ứng dụng Microsoft Teams: 

a. Quý vị sẽ cần địa chỉ email và máy tính, tốt nhất là có camera và trình 

duyệt web. 

b. Quý vị phải cung cấp địa chỉ email trực tiếp và số điện thoại trực tiếp 

của mình (không dùng extension cho số máy lẻ) cho bên đã trát tòa 

quý vị trong vòng 24 giờ sau khi nhận được trát tòa. Bên hoặc luật sư 

của họ sẽ liên hệ với quý vị để xác nhận ngày và giờ quý vị sẽ được 

yêu cầu làm chứng. 

c. Ngay trước khi quý vị xuất hiện, người đã gửi trát tòa, hoặc OAH, sẽ 

gửi cho quý vị một email chứa thông tin để quý vị tham gia phiên điều 

trần để cung cấp lời khai của quý vị. Quý vị cần phải sẵn sàng làm 

chứng vào thời điểm được nêu trong email. Nếu quý vị sẽ làm chứng 

qua máy tính, hãy tham gia phiên điều trần bằng cách giữ phím 

control (hoặc phím command, nếu sử dụng máy MAC) và nhấp vào 

liên kết trong email. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn một tùy chọn để 

tham gia Teams (thông qua trang web hoặc sử dụng Ứng dụng.) Một 

cửa sổ sẽ mở ra. Nhấp vào nút Tham gia (Join). Thẩm phán Luật 
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Hành chánh sẽ chấp nhận cho quý vị vào tham gia phiên điều trần từ 

xa qua Video khi đến lúc quý vị phải làm chứng. 

d. Sự trình diện của quý vị qua máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị khác 

cho phép quý vị được nhìn thấy và nghe thấy, là bắt buộc trừ khi có 

lệnh khác của Thẩm phán Luật Hành chánh. Nếu quý vị không thể tham 

gia phiên điều trần bằng phiên họp từ xa qua video, quý vị phải liên hệ 

với người đã gửi trát tòa, giải thích lý do quý vị không thể xuất hiện qua 

phiên họp từ xa qua video, và cung cấp số điện thoại trực tiếp để liên 

lạc với quý vị. Người đó có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến Thẩm 

phán Luật Hành chánh cho phép quý vị xuất hiện trong phiên điều trần 

qua điện thoại. Một lựa chọn khác là gửi yêu cầu bằng văn bản để làm 

chứng qua điện thoại, bao gồm cả số điện thoại trực tiếp, đến hệ thống 

nộp đơn an toàn của OAH, cùng với bằng chứng dịch vụ cho thấy rằng 

quý vị đã gửi bản sao yêu cầu cho đại diện của tất cả các bên trong 

phiên điều trần. Mẫu bằng chứng về dịch vụ có sẵn trên trang web của 

OAH. Việc quý vị có được phép làm chứng qua điện thoại hay không là 

quyết định của Thẩm phán Luật Hành chánh. 

e. Nếu quý vị chỉ được phép làm chứng qua điện thoại, ngay trước khi quý 

vị xuất hiện, người gửi trát triệu tập quý vị sẽ cung cấp cho quý vị số 

điện thoại để gọi và mã số ID cuộc họp sau mã hashtag hoặc ký hiệu 

pound (#). Khi đến giờ xuất hiện, quý vị sẽ tham gia phiên điều trần 

bằng cách gọi số và nhập mã số ID cuộc họp kèm theo ký hiệu hashtag 

hoặc pound (#). Thẩm phán sẽ chấp nhận quý vị vào phiên điều trần khi 

đã đến lúc quý vị phải làm chứng. 

Khi quý vị làm chứng, quý vị nên ở một mình ở nơi cho phép giữ bí mật lời khai của quý 

vị. Điện thoại di động của quý vị nên được tắt. Quý vị không được phép có các ghi chú hoặc 

tài liệu để tham khảo ngoài những tài liệu do luật sư cung cấp tại thời điểm lấy lời khai của quý 
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vị. Thẩm phán Luật Hành chánh sẽ tuyên thệ tương tự như sẽ được điều hành nếu phiên điều 

trần diễn ra trong phòng xử án. Lời khai của quý vị sẽ được ghi âm bởi Thẩm phán Luật Hành 

chánh. Quý vị không được phép ghi lại, chụp ảnh hoặc phát trực tiếp quá trình điều trần. 

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tham gia phiên điều trần, quý vị nên gọi ngay cho người 

yêu cầu trát tòa, người có tên trên trát tòa, để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ thêm. Quý vị cũng 

có thể tham khảo trang web của Ban Giáo dục Đặc biệt OAH để biết thông tin về cách tham 

gia buổi điều trần từ xa qua video sử dụng Teams. 

 

CÁCH XUẤT TRÌNH TÀI LIỆU HOẶC CHỨNG TỪ 

XUẤT TRÌNH TÀI LIỆU 

Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn về trát tòa cho các tài liệu mà quý vị đã nhận 

được. Trát tòa đã được tống đạt bởi một luật sư hoặc một bên trong vụ án. Trát tòa yêu cầu 

quý vị xuất trình các tài liệu được yêu cầu để Thẩm phán Luật Hành chánh xét xử vụ án. 

Tuy nhiên, đừng gửi các tài liệu được yêu cầu cho người đã yêu cầu chúng.

Văn phòng Điều trần Hành chánh, còn được gọi là OAH, sử dụng một chương trình 

phần mềm có tên là CaseLines để quản lý bằng chứng điện tử. Quý vị sẽ cần tải các tài liệu 

được mô tả trong trát tòa vào CaseLines. 

Ngay sau khi quý vị nhận được trát tòa, OAH sẽ gửi cho quý vị một email thông qua 

CaseLines. Email sẽ từ “noreply@caselines.com

  

.” Email sẽ chứa một đường link mời để đăng 

ký và tải các tài liệu của quý vị lên chương trình vào thời điểm được yêu cầu trong trát tòa. 

 

mailto:noreply@caselines.com
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ĐĂNG KÝ ĐỂ TRUY CẬP CASELINES: 

OAH sẽ gửi cho quý vị lời mời truy cập vào link của một vụ việc. Email sẽ bao gồm một 

link liên kết để đăng ký làm người sử dụng CaseLines. Liên kết sẽ mở trong trình duyệt của 

quý vị. Quý vị sẽ chỉ cần làm điều này một lần. Nếu quý vị là một phần của một vụ việc trong 

tương lai, quý vị sẽ chỉ cần đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu của mình. Đăng 

ký dùng CaseLines là miễn phí và chỉ yêu cầu địa chỉ email và tạo mật khẩu. 
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TẢI TÀI LIỆU LÊN TRANG CASELINES: 

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ có thể đăng nhập vào CaseLines và tải tài liệu của mình lên 

nhóm/gói hồ sơ đã được tạo ra để giao nhận hồ sơ. Để tải lên các tài liệu được yêu cầu và đặt 

tên cho các tệp, vui lòng làm theo các bước sau: 

1. CHỌN TRÌNH DUYỆT: 
Quý vị cần sử dụng trình duyệt internet tương thích HTML5, chẳng hạn như Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge hoặc Safari để truy cập CaseLines. Hãy đảm bảo 

rằng quý vị có phiên bản trình duyệt web mới nhất của mình. 

2. ĐỊNH VỊ BUNDLE (NHÓM) CỦA QUÝ VỊ: 

Sau khi đăng nhập vào CaseLines, hãy vào Màn Hình Chính (Home Screen). 

• Quý vị sẽ thấy một số tab màu đỏ ở đầu trang. Nhấp vào mục “Bundles.” 

Nhấp chuột sẽ đưa quý vị đến các phần của Nhóm. 

• Tìm Nhóm có tên SUBPOENAS (TRÁT TÒA) 

• Nhấp chọn vào Nhóm có tên SUBPOENAS. Hãy coi các phần (sections) là 

các thư mục phân loại hồ sơ. Quý vị sẽ thấy một phần có tên của quý vị hoặc 

tên doanh nghiệp của quý vị. 

3. TẢI TÀI LIỆU CỦA QUÝ VỊ VÀO PHẦN (SECTION) CỦA QUÝ VỊ 

• Ở bên phải tiêu đề “Section” của quý vị, hãy nhấp vào “Upload Documents” (Tải 

lên Tài liệu). 

• Cuộn xuống ô “Select Files” (Chọn tập tin). 

• Ngay trên ô “Select Files”, nhấp vào “Upload using American date format.” 

(Tải file có đề ngày theo định dạng của Mỹ). Nhớ đánh dấu vào ô này. 

• Ở góc dưới trái của “Select Files” nhấp vào “+Add Files” 

• Chương trình sẽ mở ra danh sách hồ sơ trong máy tính của quý vị. 
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Quý vị có thể “drag and drop” (nắm kéo) hoặc “Add Files” (Thêm file) cho ô “Select 

Files” này. Làm theo hướng dẫn ở đây cho từng cách quý vị chọn. 

KÉO & THẢ: 
• Để kéo và thả, tô sáng tài liệu quý vị muốn và kéo tài liệu vào ô Select 

Files (Ô chọn tài liệu). Thả tài liệu vào hộp, sẽ xuất hiện câu, "Thả tập tin 

vào đây". Để Kéo thả nhiều tài liệu 1 lúc, hãy giữ nút điều khiển hoặc nút 

"ctrl" trong khi quý vị tô sáng các file và kéo chúng vào ô "Select Files" 

thành một nhóm. 

TRỰC TIẾP THÊM TÀI LIỆU: 

• Để Thêm tài liệu trực tiếp vào hộp “Chọn tài liệu” mà không cần kéo và thả, 

hãy nhấp vào “+Add Files” ở cuối hộp “Select Files”. 

• Chương trình sẽ mở ra danh sách hồ sơ trong máy tính của quý vị. 

• Chọn tô sáng file quý vị muốn tải lên và nhấp chuột vào nút “open” (mở) 

ở góc dưới của danh sách trong máy tính. File này sẽ hiện lên trong ô 

“Select Files” của CaseLines. 

• Để gửi nhiều file một lúc, giữ nút control còn gọi là “ctrl” (Windows) hay 

“command” (Mac), để tô sáng chọn nhiều files, rồi ấn nút mở ở góc dưới của 

danh sách trong máy tính. Tất cả các file này sẽ hiện lên trong ô “Select Files” 

của CaseLines. 

• Nếu quý vị lỡ tải lên một tập tin mà không có ý định đưa vào, hãy nhấp vào 

dấu trừ trong vòng tròn ở bên phải của tiêu đề tài liệu trong ô “Select Files" để 

xóa nó. 

• Khi quý vị đã thêm các tài liệu quý vị muốn tải lên CaseLines, hãy nhấp vào 

“Start Upload” ở dưới cùng của ô “Select Files". Quý vị càng thêm nhiều tài 

liệu tại một thời điểm, thời gian tải lên cho mỗi nhóm càng lâu. Quý vị có thể 

nộp nhiều nhóm file bằng cách lặp lại quy trình này cho đến khi quý vị hoàn 

thành. 



 

ĐÁNH SỐ VÀ ĐẶT TÊN TÀI LIỆU BẰNG CHỨNG SAU KHI TẢI LÊN 

Sau khi các files được tải lên, hãy cuộn lại trang và nhấp vào nút “Update All 

Documents” (Cập nhật Tất cả Tài liệu). Quý vị sẽ được đưa đến một trang nơi để xem lại 

những gì đã được tải lên. Sẽ rất hữu ích khi quý vị đặt tên cho các tài liệu một cách rõ ràng. 

Tất cả các tiêu đề của Tài liệu phải bắt đầu bằng chữ X và một số theo sau là ngày của tài liệu 

và tiêu đề của nó. Ví dụ, nếu một báo cáo y tế và các xét nghiệm đã được yêu cầu, các tài liệu 

có thể có tiêu đề: 

“X-1 6-9-20 Đánh giá Tâm lý của Dr. Smith”; 

“X-2 6-2-20 Các Giao Thức Thử Nghiệm Tâm Lý do Dr. Smith”; và  

“X-3 5-31-20 Giao thức Đánh giá Học lực của Cô Jones”. 

Đặt tên phân loại rõ ràng sẽ giúp mọi người trong phiên điều trần tìm thấy thông tin 

nhanh chóng hơn. Nếu quý vị đang làm chứng, điều này có thể giúp rút ngắn thời gian hoàn 

thành lời khai của quý vị. 

Nhấp vào các mục nhập tiêu đề tài liệu hoặc số tài liệu sẽ mở ra một hộp văn bản cho 

phép quý vị thay đổi thông tin. Đầu vào sẽ được lưu tự động. Chương trình sẽ tự động đánh 

số trang. 

CaseLines có một phần hỗ trợ chi tiết cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng 

chương trình. 

Nếu quý vị không thể tải tài liệu của mình lên CaseLines, vui lòng liên hệ với OAH theo 

số 916- 263-0880 và yêu cầu nói chuyện với Người quản lý hồ sơ về vụ việc được xác định 

trong trát đòi hầu tòa. 

DGS-OAH 54 (CA §§ 1987 và 1988;  
Luật Chính Phủ § 11450.20)  
Bản sửa 10/2020 

Không bắt buộc 
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