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Ngày 27/5/2020, Học Sinh đã đệ Đơn Yêu Cầu Phiên Điều Trần Theo Đúng 

Thủ Tục, hay còn được gọi là đơn khiếu nại, với Học Khu Thống Nhất Los Angeles, 

còn được gọi là Los Angeles Unified. Trên cơ sở những vấn đề được khẳng định trong 

đơn khiếu nại, Văn Phòng Điều Trần Hành chánh, được gọi là OAH, đã ban hành 

Lệnh Lên Lịch và Thông Báo Hòa Giải và Phiên Điều Trần Theo Đúng Thủ Tục Phải 

tiến hành khẩn cấp và Không Phải tiến hành khẩn cấp ngày 29/5/2020. Thủ tục Lịch 

trình đã bố trí vấn đề này với buổi hòa giải phải tiến hành khẩn cấp ngày 10/6/2020, 

hội thảo trước phiên điều trần phải tiến hành khẩn cấp ngày 15/6/2020, và phiên điều 

trần phải tiến hành khẩn cấp ngày 23, 24 và 25 tháng 6, 2020. 

Ngày 2/6/2020, Học Sinh đã đệ đơn kiến nghị không tiến hành khẩn cấp vấn đề 

này và hủy bỏ các ngày tiến hành khẩn cấp. Los Angeles Unified không cần phản hồi. 
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Phụ huynh của trẻ khuyết tật không nhất trí với một hoặc nhiều quyết định của 

học khu liên quan đến việc thay đổi bố trí giáo dục trẻ trên cơ sở vi phạm quy tắc ứng 

xử của học sinh, hoặc không nhất trí với xác định biểu hiện của học khu, có thể yêu 

cầu và được quyền có phiên điều trần phải tiến hành khẩn cấp theo đúng thủ tục. (20 

U.S.C. § 1415(k)(3)(A); 34 C.F.R. § 300.532(a).) 

Phiên điều trần phải tiến hành khẩn cấp theo đúng thủ tục trước OAH phải diễn 

ra trong vòng 20 ngày học kể từ ngày nộp đơn khiếu nại yêu cầu phiên điều trần. (20 

U.S.C. § 1415(k)(4)(B); 34 C.F.R. § 300.532(c)(2).) Quyền với phiên điều trần tiến 

hành khẩn cấp theo đúng thủ tục là bắt buộc và không cho phép OAH được thực hiện 

các ngoại lệ hoặc cho phép đình hoãn vấn đề phải tiến hành khẩn cấp. (cùng một đề 

mục) Một vụ việc chỉ có thể được đình hoãn hoặc không tiến hành khẩn cấp khi không 

có vấn đề xét xử nào cần phiên điều trần khẩn cấp, khi học sinh rút lại vấn đề trong 

đơn khiếu nại mà đã khởi động phiên điều trần, hoặc khi học sinh quyết định phản đối 

thay đổi đối với bố trí đào tạo theo tiêu đề 20, mục 1415, tiểu mục (b) (6) (A) và không 

theo tiểu mục (k). (Molina v. Bd. of Educ. of Los Lunas Schools (D.N.M. 2016) 157 

F.Supp.3d 1064, 1068-1071.) 

Khiếu nại của học sinh nêu lên một vấn đề mà có thể cần một phiên điều trần 

khẩn cấp. Cụ thể, Vấn Đề thứ 3 khẳng định: 

• Los Angeles Unified đã thay đổi sự bố trí giáo dục Học Sinh từ môi 

trường giáo dục phổ thông sang sự bố trí giáo dục khác; 

• Los Angeles Unified đã không tổ chức xác định biểu hiện trong vòng 10 

ngày kể từ ngày thay đổi sự bố trí giáo dục Học Sinh sang một sự bố trí 

giáo dục khác; 

• Los Angeles Unified đã không cung cấp thông báo quyết định 

của Los Angeles Unified trong việc thay đổi bố trí giáo dục Học 

Sinh sang một sự bố trí giáo dục khác cho Phụ huynh; 
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• Los Angeles Unified đã vi phạm quyền của Học Sinh và từ chối học 

sinh nền giáo dục công lập phù hợp miễn phí, được gọi là FAPE, 

bằng việc không tổ chức xác định biểu hiện; và 

• Los Angeles Unified đã vi phạm cơ hội của Phụ Huynh trong việc tham 

gia xây dựng chương trình giáo dục của Học Sinh, và từ chối lợi ích giáo 

dục của Học Sinh bằng việc không cung cấp thông báo và tổ chức xác 

định biểu hiện. 

Đơn kiến nghị của Học Sinh khẳng định Học Sinh không có ý định đưa ra khiếu 

nại theo tiêu đề 20 Bộ luật Hoa Kỳ, mục 1415 (k). Thay vào đó, Học Sinh khẳng định 

Học Sinh chỉ định tìm kiếm biện pháp khắc phục theo tiêu đề 20 Bộ Luật Hoa Kỳ, mục 

1415 (b) (6) (A). Học Sinh khẳng định Học sinh không phải chịu hình thức kỷ luật gần 

đây hoặc chờ thực hiện và không đưa ra khiếu nại theo tiêu đề 20 Bộ Luật Hoa Kỳ, 

mục 1415 (k) (3). 

Mặc dù đơn khiếu nại có những dữ kiện liên quan đến việc không tổ chức xác 
định biểu hiện, nhưng Học Sinh đã chứng minh là học sinh không có ý định đưa đơn 

như một vấn đề phải tiến hành khẩn cấp. Sự khẳng định của học sinh có hiệu lực rút 
lại vấn đề thuộc phạm vi đơn khiếu nại phát sinh theo mục 1415 (k) (3). Do đó, quy 

định bắt buộc trong mục 1415 (k) (4) (B) đối với phiên điều trần được tiến hành khẩn 

cấp sẽ không phù hợp. (Molina, supra, 157 F.Supp.3d 1064, 1068-1071.) Theo đó, 

các ngày phiên điều trần phải tiến hành khẩn cấp sẽ được hủy. 

Học Sinh chỉ có thể trình bày Vấn Đề 3 và các dữ kiện liên quan đến Vấn Đề 3 là 

một trường hợp bị từ chối FAPE theo mục 1415 (b) (6). Học sinh sẽ không được tranh 

luận về những vi phạm quy định pháp luật về kỷ luật mà Học Sinh có trong lệnh yêu 

cầu Los Angeles Unified tổ chức họp quyết định xác định bao gồm những quy định có 

trong tiêu đề 20 U.S.C. mục 1415 (k) (3) (A), tiêu đề 34 Bộ Luật Quy Định Liên Bang 

mục 300.532 (a), và luật California tương ứng. 
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LỆNH 

1. Đơn kiến nghị không tiến hành khẩn cấp vấn đề đã được chấp thuận. 

Vấn Đề 3 có giới hạn trong đơn khiếu nại phát sinh theo tiêu đề 20 Bộ 

Luật Hoa Kỳ, mục 1415 (b) (6) (A) và luật California liên quan. 

2. Những ngày tiến hành khẩn cấp sau đây sẽ bị hủy: hòa giải phải tiến 

hành khẩn cấp: Ngày 10/6/2020; hội thảo trước phiên điều trần phải tiến 

hành khẩn cấp: Ngày 15/6/2020; phiên điều trần phải tiến hành khẩn cấp: 

Ngày 23, 24 và 25/6/2020. 

3. Vấn đề chưa được tiến hành khẩn cấp sẽ tiến hành theo những 

trạng thái được nêu trong Lệnh Lên Lịch, trừ khi có lệnh khác. 

THEO LỆNH THI HÀNH. 

Adrienne L. Krikorian  

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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