TRƯỚC
VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH
CHÁNH TIỂU BANG CALIFORNIA

VỀ VIỆC:
PHỤ HUYNH ĐẠI DIỆN CHO HỌC SINH,
và
WASHINGTON UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT.
SỐ HỒ SƠ OAH 2019030120
LỆNH CHO PHÉP THỈNH CẦU SỬA ĐỔI (NỘI DUNG) KHIẾU NẠI
Vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, phía 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
Washington Union Elementary School District là bị đơn. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2019,
Học sinh đã nộp đơn Yêu cầu Điều trần Đúng thủ tục lần thứ hai. OAH đã xét đơn này
như một khiếu nại được sửa đổi. Học sinh không nộp đơn thỉnh cầu/đề nghị sửa đổi
cũng như không thay đổi chú thích của đơn khiếu nại để phản ánh một khiếu nại đã
được sửa đổi. Washington đã không trả lời đơn khiếu nại sửa đổi.
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).)
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Mặc dù việc nộp đơn khiếu nại đã được sửa đổi là không cần thiết nếu chỉ có
thay đổi duy nhất là về các giải pháp đề xuất vì Học sinh chỉ cần đề xuất các giải pháp
được biết đến vào thời điểm đó, ở đây Học sinh cũng bao gồm các kháng nghị mới về
thời hạn ngoại lệ. Vì vậy, khiếu nại sửa đổi là kịp thời và được cho phép. Khiếu nại
được sửa đổi được ghi lưu vào ngày của lệnh này. Tất cả các mốc thời gian áp dụng sẽ
được thiết lập lại từ đầu kể từ ngày của lệnh này. OAH sẽ ban hành Lệnh định lịch trình
với ngày mới.

THEO LỆNH THI HÀNH:
NGÀY: 12 Tháng 03, 2019

LINDA JOHNSON
Thẩm Phán Luật Hành Chánh
Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh
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