TRƯỚC
VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH
CHÁNH TIỂU BANG CALIFORNIA

VỀ VỤ VIỆC ĐƯỢC KẾT HỢP:
PHỤ HUYNH ĐẠI DIỆN CHO HỌC SINH,
và
HỌC KHU TORRANCE UNIFIED SCHOOL DISTRICT,
SỐ HỒ SƠ OAH 2019020666
và
HỌC KHU TORRANCE UNIFIED SCHOOL DISTRICT,
và
PHỤ HUYNH ĐẠI DIỆN HỌC SINH,
SỐ HỒ SƠ OAH 2018110449

LỆNH TỪ CHỐI THỈNH CẦU SỬA ĐỔI
(NỘI DUNG) KHIẾU NẠI
Vào ngày 13 tháng 11 năm 2018, Học Khu Torrance đã đệ trình Yêu cầu Điều
trần đúng thủ tục, được gọi là kháng nghị/khiếu nại, với Văn phòng Điều trần Hành
chánh (OAH), có tên Học sinh. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2019, Học sinh đã nộp đơn
Điều trần theo quy trình hợp pháp Đơn yêu cầu, được gọi ở đây là khiếu nại, được
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gửi tới Văn phòng Điều trần Hành chánh, có ghi tên Torrance. Vào ngày 7 tháng 3 năm
2019, OAH chấp thuận Thỉnh cầu/Đề nghị của Học sinh để hợp nhất các hồ sơ vụ việc.
Vào ngày 3 tháng 7 năm 3019, Học sinh đã nộp Thỉnh cầu để sửa đổi đơn yêu cầu
điều trần và đơn khiếu nại đã được sửa đổi để bổ sung các khiếu nại liên quan đến
chương trình giáo dục cá nhân (IEP) do Torrance đưa ra vào ngày 22 tháng 5 năm
2019, sau khi xem xét các đánh giá độc lập. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2019, Torrance
đã gửi đáp không phản đối.
Khiếu nại sửa đổi có thể được nộp khi bên kia đồng ý bằng văn bản và được
trao cơ hội giải quyết khiếu nại thông qua phiên họp giải quyết hoặc khi nhân viên điều
trần cấp phép. Viên chức điều trần có thể cấp phép bất cứ lúc nào hơn năm 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).)
Một trong những nội dung điều trần trong việc hợp nhất này đã diễn ra tám
tháng trước và nội dung còn lại là hơn năm tháng. Đơn khiếu nại được sửa đổi sẽ yêu
cầu ngày xét xử mới và sự chậm trễ hơn nữa trong việc xét xử các vấn đề tổng hợp
này.
Đơn khiếu nại được đề xuất sửa đổi là để bổ sung các khiếu nại phát sinh sau
này khác với những khiếu nại được trình bày trong hồ sơ khiếu nại hiện tại. Đơn khiếu
nại được đề xuất sửa đổi của Học sinh bàn về những sai sót trong thực hiện thẩm định
và một cuộc họp nhóm IEP được tổ chức, liên quan đến các vi phạm về thủ tục và nội
dung đối với Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật tách biệt cả về bản chất và thời
gian so với các khiếu nại được đưa ra trong hồ sơ hợp nhất hiện tại. Mặc dù Học sinh
cho biết rằng phía Học sinh không muốn truy tố hai đơn kiện riêng biệt, nhưng không
có lý do thuyết phục nào để yêu cầu các vấn đề khác nhau này được xét xử trong
cùng một phiên điều trần đúng thủ tục.

BẢN SỬA - THUẬN TIỆN CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT

2

Ngoài ra, Học sinh đã không tích cực và trì hoãn để sửa đổi khiếu nại của mình
đến sáu tuần sau cuộc họp nhóm IEP ngày 22 tháng 5 năm 2019 được tổ chức để
xem xét các đánh giá độc lập, mặc dù phiên điều trần sắp xảy ra về những vấn đề hợp
nhất này đã được lên lịch vào ngày 30 tháng 7, 2019.
Vì những lý do này, thỉnh cầu/đề nghị sửa đổi bị từ chối. Tất cả các ngày làm
việc sẽ vẫn được duy trì theo đúng lịch đã định.

THEO LỆNH THI HÀNH:

LẬP VÀO NGÀY: 18 tháng 07, 2019
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Alexa Hohensee Thẩm
phán Luật Hành chánh
Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh
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