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Vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, phía Học sinh đã nộp Yêu cầu Điều trần Theo 

Thủ tục Hợp lệ (khiếu nại) cho Văn phòng Điều trần Hành chánh, có điền tên Trường 

Trung học Fremont Union, Văn phòng Giáo dục Quận Santa Cruz và Santa Cruz City 

Schools. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, OAH đã loại tên Santa Cruz City Schools 

khỏi danh sách các bên liên quan theo yêu cầu của Học sinh. Vào ngày 28 tháng 2 

năm 2019, Học sinh đã đệ trình Thỉnh cầu/Đề nghị sửa đổi Yêu cầu điều trần về thủ tục 

hợp lệ cùng với đơn khiếu nại được đề xuất sửa đổi. Fremont và Văn phòng Quận đã 

không nộp đơn phản đối. 
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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 theo 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 

Kể từ khi Học sinh nộp đơn khiếu nại ban đầu, Fremont đã nhận trách nhiệm với 

tư cách là cơ quan giáo dục địa phương. Sau đó, Học sinh đã chuyển ra ngoài ranh 

giới pháp lý của Fremont. Dẫn đến tranh luận về việc cơ quan giáo dục địa phương 

nào chịu trách nhiệm cung cấp cho Học sinh một nền giáo dục công lập phù hợp miễn 

phí và cơ quan nào hiện đang chịu trách nhiệm cung cấp chương trình học bù. Khiếu 

nại sửa đổi của học sinh kết hợp những thay đổi và vấn đề này. Đề nghị sửa đổi là kịp 

thời, không bên nào phản đối và được chấp thuận.  

LỆNH 

1. Thỉnh cầu/Đề nghị sửa đổi của Học sinh đã được chấp thuận. 

2. Khiếu nại được sửa đổi được ghi lưu vào ngày của lệnh này. Tất cả các lịch 

làm việc đang chờ sẽ được hủy và các mốc thời gian liên quan sẽ được thiết 

lập lại từ đầu kể từ ngày của lệnh này. OAH sẽ ban hành Lệnh định lịch trình 

với ngày mới. 
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THEO LỆNH THI HÀNH: 

THERESA RAVANDI 

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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