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Vào ngày 21 tháng 2 năm 2020, Học sinh đã nộp đơn yêu cầu điều trần theo thủ 

tục hợp pháp lên Văn phòng Điều trần Hành chính, được gọi là OAH. Học sinh ghi Học 

khu Corona-Norco Unified là bị đơn. 

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, Corona-Norco đã đệ đơn đề nghị bác bỏ khiếu 

nại của người khởi kiện về việc không tham gia vào phiên họp giải quyết bắt buộc. 

Corona-Norco lập luận rằng Học sinh đã không tuân thủ Lệnh do OAH ban hành vào 

ngày 2 tháng 6 năm 2020 yêu cầu các bên tham gia vào phiên họp giải quyết trong 

vòng 30 ngày hoặc cùng đồng ý từ bỏ phiên họp giải quyết. Học sinh đã không trả lời 

đề nghị hủy bỏ. 
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LUẬT ÁP DỤNG 
 

Một cơ quan giáo dục địa phương (LEA) phải triệu tập một cuộc họp giải quyết 

với các phụ huynh và các thành viên liên quan của nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá 

Nhân (IEP) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của Học sinh. 

(20 U.S.C. § 1415(f)(1)(B)(i)(I); 34 C.F.R. § 300.510(a)(1) (2006).    

Cuộc họp này được gọi là phiên họp giải quyết, có thể được cả hai bên từ bỏ bằng 

văn bản hoặc nếu họ đồng ý sử dụng hòa giải. (34 C.F.R. § 300.510(a)(3).) Nếu phụ 

huynh không tham dự phiên họp giải quyết, khi nó không được miễn bỏ, sẽ không có 

phiên điều trần đúng thủ tục cho đến khi phiên họp giải quyết được miễn bỏ hoặc 

được tổ chức. (34 C.F.R. § 300.510(b)(3).) Bị đơn có thể yêu cầu hủy bỏ vụ kiện sau 

thời hạn 30 ngày, nếu hồ sơ ghi nhận những nỗ lực hợp lý để tổ chức phiên họp giải 

quyết và phụ huynh không tham dự. (34 C.F.R. 

§300.510(b)(4).) 
 
THẢO LUẬN 

 
Đề nghị của Corona-Norco xác định rằng họ đã gửi thư từ cho Phụ huynh qua 

thư và email của Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 giải thích rằng OAH đã ra lệnh 

cho các bên tham gia vào một phiên họp giải quyết vào hoặc trước ngày 2 tháng 7 năm 

2020. Corona-Norco đề xuất hai ngày cho phiên họp giải quyết, ngày 26 tháng 6 năm 

2020 và ngày 30 tháng 6 năm 2020 và yêu cầu Phụ huynh cung cấp các ngày thay thế 

trước ngày 2 tháng 7 năm 2020 nếu Phụ huynh không có mặt vào các ngày được đề 

xuất. Một lá thư điền sẵn đã được đính kèm với lá thư của Corona-Norco để Phụ huynh 

có thể dễ dàng điền ngày mong muốn để trả lời. 

Phụ huynh đã trả lời thư của Corona-Norco bằng email vào ngày 11 tháng 6 

năm 2020 để hỏi về việc thay thế luật sư đã được thảo luận trong thư ngày 5 tháng 6 

năm 2020. Corona-Norco đã trả lời câu hỏi của Học sinh vào cùng ngày và yêu cầu 

Phụ huynh trả lời về những ngày được đề xuất cho phiên họp giải quyết. Phụ huynh đã 

gửi thư từ cho Corona-Norco vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 và yêu cầu rằng 
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Nhân viên Corona-Norco tham dự cuộc họp giải quyết tranh chấp. Học sinh đã nộp cùng 

một thư từ với OAH vào ngày 16 tháng 6 năm 2020. OAH đã đưa ra Thông báo Không 

Hành động vì đây không phải là một kiến nghị và không cầnOAH đưa ra quyết định nào 

trong vấn đề này. 

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, Corona-Norco đã gửi cho Học sinh một lá thư 

để phản hồi lại thư từ ngày 12 tháng 6 năm 2020 và cố gắng lên lịch một buổi giải 

quyết. Một lá thư điền sẵn đã được đính kèm với thư từ này để cho phép Học sinh 

chọn một ngày cho buổi giải quyết. Corona-Norco để lại thư thoại cho Parent vào ngày 

25 tháng 6 và ngày 26 tháng 6 năm 2020, cố gắng lên lịch một phiên giải quyết. 

Corona-Norco đã gửi cho Học sinh một bức thư vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 qua 

email và thư từ Hoa Kỳ hỏi liệu Phụ huynh có tham gia vào phiên giải quyết hay không. 

Thư thoại cuối cùng đã được để lại cho Phụ huynh vào ngày 29 tháng 6 năm 2020, yêu 

cầu lên lịch một phiên giải quyết. Phụ huynh đã không tham gia vào một phiên họp giải 

quyết mặc dù Corona- Norco đã nhiều lần cố gắng để đảm bảo sự tham gia của Phụ 

huynh. 

Phụ huynh được yêu cầu tham gia vào một phiên họp giải quyết trước khi một 

phiên điều trần đúng thủ tục có thể được bắt đầu. Không có thỏa thuận bằng văn bản 

để từ bỏ giải quyết hoặc tiến hành hòa giải thay cho phiên họp giải quyết. Corona-

Norco khẳng định rằng họ đã nỗ lực hợp lý để có được sự tham gia của phụ huynh 

trước khi nộp đơn đề nghị sa thải lần thứ hai. Vì vậy, thỉnh Cầu Bỏ Xét Xử của 

Corona-Norco được chấp thuận. 

LỆNH 
 

Thỉnh cầu hủy bỏ của Corona-Norco đã được chấp thuận và vụ việc đã được hủy 
bỏ. 

 
 
Marlo Nisperos 

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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