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Vào ngày 2 tháng 11 năm 2018, Phụ huynh đại diện cho Học sinh đã đệ trình Yêu 

cầu Điều trần theo đúng thủ tục (kháng cáo/khiếu nại) với Văn phòng Điều trần Hành 

chánh, ghi tên Aveson Global Leadership Academy là bị đơn. Vào ngày 4 tháng 1, 2019, 

Aveson nộp đơn Yêu cầu Điều trần đúng thủ tục hợp pháp,  ghi tên Phụ huynh đại diện 

cho Học sinh là bị đơn. Theo một đề nghị chung, hai vụ việc đã được hợp nhất vào 

 
BẢN SỬA - THUẬN TIỆN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

 

 

 

 

 



BẢN SỬA - THUẬN TIỆN CHO 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 
2 

  

ngày 11 tháng 1 năm 2019. Một Hội nghị điều trần đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 

3 năm 2019, tại thời điểm đó, phiên điều trần dự kiến vào giữa tháng 4 năm 2019. Vào 

ngày 11 tháng 4 năm 2019, các bên cùng yêu cầu hoãn lại phiên điều trần do luật sư tư 

vấn của Học sinh kẹt phiên điều trần và vụ việc đã được lên lịch lại bắt đầu từ ngày 14 

tháng 5 năm 2019. 

Vào ngày 3 tháng 5 năm 2019, Aveson đã đệ trình Thỉnh cầu/Đề nghị sửa đổi 

Yêu cầu điều trần (đơn khiếu nại được sửa đổi) của họ để bổ sung các khiếu nại rằng 

IEP ngày 16 tháng 4 năm 2019 đã cung cấp cho Học sinh một nền giáo dục công lập 

miễn phí, phù hợp. Aveson khẳng định một số dữ liệu thực tế liên quan đến việc lên 

lịch và tiến hành IEP ngày 16 tháng 4 năm 2019, vốn bị phía Học sinh bác bỏ và dựa 

trên thỉnh cầu của mình để sửa đổi, một phần dựa trên việc chấp nhận các xác nhận là 

đúng với thực tế. Thỉnh cầu/Đề nghị của Aveson cũng khẳng định rằng việc xem xét 

IEP ngày 16 tháng 4 năm 2019 là “cần thiết cho phần biện hộ của Aveson vì trong 

Phản hồi của Học sinh [có lẽ là khiếu nại ban đầu của Aveson], phía Học sinh đã cáo 

buộc rằng phụ lục của IEP tháng 11 năm 2018 không đưa ra một cách đầy đủ và hoàn 

chỉnh cho quá trình sắp xếp trường lớp hoặc chuyển đổi. ” Aveson khẳng định trong 

thỉnh cầu sửa đổi rằng họ không đồng ý với phản hồi của Học sinh nhưng cung cấp 

IEP tháng 4 năm 2019 như một tài liệu. Trong đó “bao gồm tất cả các thành phần cần 

thiết của một chương trình giáo dục đặc biệt bao gồm sắp xếp lớp VÀ một kế hoạch 

chuyển tiếp được sửa đổi.” [Phần gạch dưới có trong bản gốc.] 

Phía Học sinh phản đối yêu cầu sửa đổi của Aveson vào ngày 6 tháng 5 năm 

2019, khẳng định rằng việc xác định IEP ngày 16 tháng 4 năm 2019 có thể được 

thực hiện riêng biệt, không ảnh hưởng đến Aveson, vì việc xét xử IEP ngày 16 tháng 

4 năm 2019 không liên quan đến các vấn đề đã có trong quyết định hợp nhất hai vụ 

việc. Phía Học sinh khẳng định rằng, vào thời điểm muộn này, họ đã chuẩn bị gần đủ 

vụ việc của mình và đảm bảo sự có mặt của các nhân chứng, do đó họ sẽ bị ảnh 

hưởng bởi sự chậm trễ và thay đổi lịch trình, nhất thiết sẽ dẫn đến việc cho phép 

Aveson thêm các yêu cầu liên quan đến IEP bổ sung tại thời điểm này. 
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Lưu ý rằng Học sinh đã tự bỏ tiền túi để được xếp lớp học tư kể từ mùa thu năm 2018.  

LUẬT ÁP DỤNG 
 

Khiếu nại sửa đổi có thể được nộp khi (a) bên kia đồng ý bằng văn bản và có cơ 

hội giải quyết khiếu nại thông qua một phiên họp giải quyết, hoặc (b) viên chức điều 

trần cho phép, với điều kiện viên chức điều trần cho phép như vậy tại bất cứ lúc nào 

trước năm (5) ngày trước phiên điều trần đúng thủ tục. (20 U.S.C. §1415(c)(2)(E)(i).) 

Việc nộp đơn khiếu nại sửa đổi khiến các mốc thời gian áp dụng cho phiên điều trần 

đúng thủ tục được bắt đầu lại từ đầu. (20 U.S.C. §1415(c)(2)(E)(ii).) 

THẢO LUẬN 
 

Một thỉnh cầu/đề nghị kịp thời về sửa đổi một khiếu nại không tự động được 

thông qua nếu có sự phản đối. Cần cân nhắc về ảnh hưởng do chậm trễ, chi phí của 

nhiều phiên điều trần và kinh tế tư pháp. Ở đây, phía Học sinh nêu ra những điểm hợp 

lý liên quan đến tác động của sự chậm trễ do sửa đổi muộn này sẽ có đối với Học sinh. 

Học sinh đã nộp hồ sơ của mình vào tháng 11 năm 2018 và hợp tác để tiến hành hợp 

nhất hồ sơ vụ việc vào tháng 01. Đã được hai lần hoãn lại. Học sinh đã chuẩn bị cho 

buổi điều trần dự kiến bắt đầu vào tuần sau, vào ngày 14 tháng 5 năm 2019. Bây giờ, 

11 ngày trước khi phiên điều trần dự kiến bắt đầu, Aveson đã yêu cầu sửa đổi khiếu nại 

của họ để bao gồm việc đánh giá thành tích của một IEP khác, được tiến hành chỉ hai 

tuần rưỡi trước khi có đề nghị sửa đổi; lập luận rằng IEP này sẽ sửa chữa bất kỳ lỗi 

nào trong quá khứ của IEP đã được xem xét tại phiên điều trần. Việc cho phép cách 

làm như vậy có thể dẫn đến vô số yêu cầu sửa đổi. 
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Thỉnh cầu/Đề nghị sửa đổi của Aveson đã bị TỪ CHỐI. Phiên điều trần sẽ được 

tiến hành vào những ngày đã được lên lịch hiện tại. 

THEO LỆNH THI HÀNH: 
 
NGÀY: 07 tháng 05, 2019 

 
 
PENELOPE S. PAHL 

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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