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06 THÁNG HAI 2020 

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, IQ Academies đã đệ trình lên Văn phòng Điều 

trần Hành chánh, được gọi là OAH, gửi đơn yêu cầu  thứ hai để đình hoãn vụ việc 

này, với lý do nhân chứng quan trọng không thể có mặt. Thỉnh cầu/Đề nghị này theo 

sau yêu cầu hoãn của IQ Academies vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, mà OAH đã từ 

chối mà không có ảnh hưởng vào ngày 4 tháng 2 năm 2020. Yêu cầu trước đó dựa 

trên lý do luật sư sẽ không thể tham gia vì trùng lịch với vụ xét xử điều trần khác với 

OAH lên lịch. Tuy nhiên, việc này chưa bắt đầu.  Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, Học 

sinh đã làm một tuyên bố phiên họp trước điều trần trong đó có nêu phản đối về thỉnh 

cầu đình hoãn ngày 5 tháng 2 năm 2020. Phiên điều trần dự kiến vào ngày 19 và 20 

tháng 2 năm 2020.  

Một phiên điều trần đúng thủ tục phải được tiến hành và phải có quyết định tòa 

trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận thông báo về tiến trình theo đúng thủ tục trừ khi 

việc gia hạn được chấp thuận vì lý do chính đáng.(34 C.F.R. § 300.515(a) & (c) (2006); 
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Ed. Code, §§ 56502, subd. (f), 56505, subd. (f)(3); Cal. Code Regs., tit. 1, § 1020.) Do 

vậy, việc đình hoãn không được tán thành. Lý do chính đáng có thể bao gồm sự vắng 

mặt của một bên, luật sư hoặc nhân chứng cần thiết do tử vong, bệnh tật hoặc các hoàn 

cảnh có thể thông cảm khác; thay thế luật sư khi việc thay thế cần phải có vì lợi ích của 

nền công lý; một bên có thể được thông cảm là không thể có được lời khai cần thiết 

hoặc bằng chứng quan trọng khác mặc dù đã nỗ lực hết mức; hoặc có thay đổi quan 

trọng, không lường trước được khác về tình trạng của vụ việc do vậy vụ việc chưa sẵn 

sàng để ra điều trần. (Ed. Code, § 56505, subd. (f)(3); Cal. Rules of Court, rule 

3.1332(c).) OAH xem xét tất cả các sự kiện và hoàn cảnh liên quan, bao gồm cả dự tính 

về ngày điều trần; việc đình lại hay hoãn lại trước đó; việc đình hoãn kéo dài bao lâu; sự 

sẵn có của các phương cách khác để giải quyết vấn đề dẫn tới việc phải yêu cầu; sự 

phương hại đến một bên nào hay nhân chứng do đình hoãn mà có; ảnh hưởng của việc 

cho phép đình hoãn lên các phiên điều trần đang được chờ; liệu tư vấn viên về xét xử có 

đang tham gia vào phiên tòa khác; liệu các bên đã thỏa thuận cho việc đình hoãn; liệu 

lợi ích của công lý được thi hành bởi sự đình hoãn này hay áp dụng điều kiện đình hoãn; 

và bất kỳ sự kiện và hoàn cảnh liên quan nào khác. (Cal. Rules of Court, rule 3.1332(d).) 

OAH đã xem xét yêu cầu này với các lý do chính đáng và xem xét tất cả các sự 

kiện và hoàn cảnh có liên quan. IQ Academies có lý do chính đáng để phiên điều trần 

được hoãn. Nhân chứng, người mà IQ Academies nêu là người hướng dẫn học tập duy 

nhất của Học sinh từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 1 năm 2020, và do đó, một nhân 

chứng thiết yếu, đã vắng mặt vì bệnh vào khoảng ngày 3 tháng 2 năm 2020. IQ 

Academies xin hoãn 30 ngày để cho phép nhân chứng hồi phục để họ có thể tham gia 

trực tiếp hoặc qua điện thoại vào phiên điều trần. Đây là lần đình hoãn đầu tiên trong vụ 

việc này và IQ Academies yêu cầu tiếp tục trong ba mươi ngày, điều này là hợp lý.  

Yêu cầu được chấp thuận. Tất cả các ngày làm việc đều được hủy bỏ. Vụ việc sẽ 
được xếp lịch lại như sau: 

Phiên họp trước điều trần sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3, 2020 vào 10:00 giờ 

sáng. Các thỉnh cầu trước điều trần nào đều phải nộp cho OAH chậm nhất là 3 ngày làm 

việc trước phiên họp trước điều trần, nếu không thì phải cho thấy lý do chính đáng tại 

sao không thể nộp thỉnh cầu vào ngày đó. 
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Phiên Điều trần đúng thủ tục sẽ được tổ chức vào ngày 10, 11 và 12 tháng 3 

năm 2020.  Buổi điều trần bắt đầu lúc 9:30 sáng vào ngày đầu tiên và lúc 9:00 sáng 

vào tất cả các ngày khác trừ khi có quy định khác. Phiên điều triền sẽ tiếp tục ngày 

này sang ngày khác, nếu cần, theo ý của Thẩm Phán Luật Hành Chánh. 

Các bên phải thông báo ngay lập tức cho tất cả các nhân chứng có thể tham 

gia ngày xét xử, và phải dùng trát tòa để triệu tập nhân chứng nếu cần thiết, để đảm 

bảo rằng các nhân chứng sẽ có mặt để làm chứng. Một bên không thông báo hoặc 

không triệu tập nhân chứng để làm chứng sẽ không được coi là lý do chính đáng cho 

việc nhân chứng vắng mặt. 

THEO LỆNH THI HÀNH: 

Adrienne L. Krikorian 

Thẩm phán Luật Hành 
chính (ALJ) 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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