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TRƯỚC 
VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH  

TIỂU BANG CALIFORNIA 

VỀ VIỆC: 

PHỤ HUYNH ĐẠI DIỆN CHO HỌC SINH, 

và 

HỌC KHU THỐNG NHẤT SAN LEANDRO 

TRƯỜNG HỢP OAH SỐ: 2019030365 

LỆNH CHẤP THUẬN THỈNH CẦU BỎ XÉT XỬ 

ĐƠN KHIẾU NẠI KHÔNG ĐỊNH KIẾN 

Ngày 07/3/2019, Phụ Huynh đại diện Học Sinh đã nộp đơn Yêu Cầu Phiên 

Điều Trần Theo Đúng Thủ Tục (khiếu nại) tới Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh, 

nêu rõ Học Khu Thống Nhất San Leandro là bị đơn. 

Ngày 15/3/2019, San Leandro đã nộp đơn Thỉnh Cầu Bỏ Xét Xử đơn khiếu 

nại của Phụ Huynh, khẳng định rằng Học Sinh, có ngày sinh là tháng 12/2000, hiện 

đã 18 tuổi, và không còn chịu sự bảo hộ, cũng như Phụ Huynh đã không khẳng định 

hoặc cung cấp bằng chứng về việc chuyển giao quyền giáo dục từ Học Sinh sang 

Phụ Huynh. 

 Ngày 20/3/2019, Phụ Huynh đã nộp đơn phản đối yêu cầu bỏ xét xử nêu rõ 

Phụ Huynh và Học Sinh đang trong quá trình thực hiện chuyển giao quyền giáo 

dục của Học Sinh sang Phụ Huynh, và việc thực hiện chuyển giao quyền giáo dục 

sẽ được hoàn tất vào cuối giờ làm việc ngày 20/3/2019. 
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LUẬT ÁP DỤNG 

Bộ Luật Giáo Dục mục 56041.5 quy định: 

Khi cá nhân có nhu cầu đặc biệt đã lên 18 tuổi, ngoại trừ cá nhân được xác định 

là không đủ năng lực theo luật tiểu bang, cơ quan giáo dục địa phương sẽ cung cấp 

thông báo biện pháp bảo vệ thủ tục theo quy định ở phần này cho cả cá nhân đó cũng 

như phụ huynh của cá nhân đó. Tất cả các quyền khác dành cho phụ huynh theo phần 

này sẽ chuyển giao cho cá nhân có nhu cầu đặc biệt. Cơ quan giáo dục địa phương 

phải thông báo cá nhân và phụ huynh về việc chuyển giao quyền. 

THẢO LUẬN 

Phản đối đơn thỉnh cầu bỏ xét xử nêu Học Sinh dã đang trong quá trình ký kết 

chuyển giao quyền giáo dục của mình cho Phụ Huynh, và việc chuyển giao quyền giáo 

dục được thực thi sẽ được hoàn tất vào ngày 20/3/2019. Kể từ thời điểm cuối giờ làm 

việc ngày 22/3/2019, Phụ Huynh và Học Sinh đều chưa nộp bản xác nhận chuyển giao 

quyền giáo dục đã được thực thi. Do đó, đơn khiếu nại phải bị bỏ xét xử, vì Phụ Huynh 

hiện không có quyền thực hiện thay mặt cho Học Sinh, bao gồm việc nộp đơn khiếu 

nại thay mặt cho Học Sinh. Đơn khiếu nại sẽ bị bỏ xét xử mà không có thành kiến. Học 

Sinh có thể tự nộp đơn khiếu nại, hoặc Phụ Huynh thay mặt cho Học Sinh có thể nộp 

lại đơn khiếu nại mới khi nhận được xác nhận chuyển giao quyền giáo dục từ Học 

Sinh, và khẳng định như vậy trong đơn khiếu nại của mình. 

LỆNH 

Thỉnh Cầu Bỏ Xét Xử của Học Khu Thống Nhất San Leandro được chấp thuận 
Vụ kiện bị bỏ xét xử mà không có thành kiến. 
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THEO LỆNH THI HÀNH. 

NGÀY: 24/3/2019 

JUDITH PASEWARK 

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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