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LỆNH THÔNG QUA THỈNH CẦU HỢP NHẤT CÁC 
VỤ VIỆC 

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2019, Phụ huynh thay mặt Học sinh nộp cho Văn phòng 

Điều trần Hành chánh Yêu cầu Điều trần đúng thủ tục cho vụ việc có số OAH 

2019060146, vụ việc của Học sinh, có tên (bị đơn là) Học khu Poway Unified. 

Vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, Poway Unified đã đệ trình Yêu cầu Điều trần 

đúng thủ tục cho vụ việc có số OAH 2019061033, vụ việc của Poway Unified, có tên 

Học sinh. Cùng ngày, Poway Unified đã đệ trình một Đề nghị hợp nhất vụ việc của 

mình với vụ việc của Học sinh. Học sinh đã đệ đơn phản đối kiến nghị vào ngày 26 

tháng 6 năm 2019. 

HỢP NHẤT CÁC VỤ VIỆC 

Mặc dù không có quy chế hoặc quy định cụ thể nào đưa ra một tiêu chuẩn được 

áp dụng trong việc quyết định một đề nghị hợp nhất các vụ việc giáo dục đặc biệt, OAH 

nói chung sẽ hợp nhất các vấn đề nếu là: một câu hỏi chung về luật và/hoặc thực tế; 

cùng các bên liên quan; và việc hợp nhất các vấn đề sẽ giúp tiết kiệm cho tư pháp 

bằng cách tiết kiệm thời gian hoặc ngừa các quyết định tòa không nhất quán. (Xem 

Đạo luật Chính phủ, § 11507.3, tiểu mục (a) [các thủ tục hành chánh có thể được hợp 

nhất nếu chúng liên quan đến một vấn đề chung về luật hoặc thực tế]; Bộ luật của Civ. 

Proc., § 1048, tiểu mục (a) [áp dụng tương tự cho các vụ án dân sự].) 

Khiếu nại của Học sinh bày tỏ sự không đồng ý của Phụ huynh về kết quả thẩm 

định tâm lý và ngôn ngữ tháng 1 năm 2018 và tháng 2 năm 2018 của Poway Unified, 

đồng thời tìm kiếm các lượt thẩm định cùng nội dung giáo dục độc lập được tài trợ 

công vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 2 năm 2019. Khiếu nại của Học sinh cáo buộc 

Poway Unified đã không tài trợ kịp thời cho các thẩm định giáo dục độc lập về các lĩnh 

vực giáo dục tâm lý, kỹ năng nói và ngôn ngữ. Khiếu nại của Học sinh cũng cho rằng 

Poway Unified đã không kịp thời gửi yêu cầu cho một phiên điều trần đúng thủ tục để 

bảo vệ thẩm định của mình trong các lĩnh vực này. 
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  Do đó, phía Học sinh phản đối vì Phụ huynh đã bị từ chối tham gia hữu ích vào quy 

trình chương trình giáo dục cá nhân của Học sinh. Học sinh muốn có được phán quyết 

công nhận rằng Poway Unified phải hoàn trả cho Phụ huynh các chi phí liên quan đến 

các thẩm định giáo dục độc lập về giáo dục tâm lý, kỹ năng nói và ngôn ngữ mà gia 

đình đã dùng. 

Khiếu nại của Poway Unified tìm cách bảo vệ chứng mình các thẩm định Học 

sinh về tâm lý giáo dục vào 29 tháng 1, 2018 và về kỹ năng nói và ngôn ngữ vào ngày 

13 tháng 2 năm 2018 là phù hợp. Poway Unified muốn có được phán quyết công nhận 

rằng Học sinh không được quyền đánh giá giáo dục độc lập được tài trợ công trong 

các lĩnh vực này. 

Ở đây, Vụ việc của Poway Unified và Vụ việc của Học sinh liên quan đến một 
câu hỏi chung về luật pháp hoặc thực tế, cụ thể là tìm ra giải pháp công bằng cho cả 

hai vấn đề bao gồm tài trợ - hoàn trả của Poway Unified, các thẩm định giáo dục độc 

lập mà Phụ huynh có được. Hơn nữa, điều trần Vụ việc của Poway Unified được dự 

kiến sẽ tiến hành trước Vụ việc của Học sinh. Nếu Poway Unified thắng thế trong Vụ 

việc của mình bằng cách chứng minh các thẩm định đánh giá của mình tuân thủ luật 

liên bang và tiểu bang, OAH có thể ra lệnh rằng Học sinh không có quyền đòi tài trợ 

công cho thẩm định tâm lý và kỹ năng nói và ngôn ngữ độc lập. Tuy nhiên, OAH có thể 

ra lệnh cho Poway Unified hoàn trả cho Phụ huynh cho các thẩm định đánh giá độc lập 

của họ nếu Học sinh thắng kiện trong Vụ việc của Học sinh về vấn đề liệu Poway 

Unified không tài trợ kịp thời cho các đánh giá giáo dục độc lập hoặc việc yêu cầu điều 

trần đúng thủ tục để bảo vệ thẩm định của mình khiến Phụ huynh khó tham gia hữu ích 

vào quy trình IEP. Việc hợp nhất các vấn đề sẽ tránh được những phán quyết không 

nhất quán này. 

Ngoài ra, việc hợp nhất có lợi cho tư pháp vì các bằng chứng và nhân chứng 

giống nhau sẽ được trình bày trong cả hai vụ việc về cùng 1 vấn đề: liệu Phụ huynh có 

được hoàn trả các chi phí họ đã trả cho thẩm định tâm lý, kỹ năng nói và ngôn ngữ độc 

lập hay không. 
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  Vì vậy, việc hợp nhất được thông qua. 

LỆNH 

1. Thỉnh cầu/Đề nghị hợp nhất của Poway Unified đã được cho phép. 

2. Vụ việc của Học sinh được chỉ định là Vụ việc chính. Tất cả các ngày được lên 

lịch trước đó cho Vụ việc của Poway Unified, số hồ sơ OAH 2019061033 đều 

được hủy. Các vấn đề được xét xử kết hợp sẽ được tiến hành vào những 

ngày hiện được sắp cho Hồ sơ Vụ việc của Học sinh, số hồ sơ OAH 

2019060146. 

3. Thời hạn 45 ngày để ban hành quyết định trong các Vụ việc được hợp nhất sẽ 

dựa trên ngày nộp đơn khiếu nại trong Vụ việc của Học sinh, Vụ việc OAH số 

2019060146. 

NGÀY: 27 Tháng Sáu 2019 

ROMMEL P. CRUZ 

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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