TRƯỚC
VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH
CHÁNH TIỂU BANG CALIFORNIA

VỀ VIỆC: PHỤ HUYNH ĐẠI DIỆN CHO HỌC SINH,
và
HỌC KHU LOS ANGELES UNIFIED
SCHOOL DISTRICT.
SỐ HỒ SƠ OAH 2020020556

LỆNH YÊU CẦU ĐƯA LÝ DO TẠI SAO KHÔNG NÊN
HỦY BỎ VỤ VIỆC CỦA HỌC SINH VÀ RA LỆNH ĐÌNH
HOÃN PHIÊN HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN VÀ PHIÊN
ĐIỀU TRẦN
NGÀY 08 THÁNG NĂM 2020
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, Phụ huynh đại diện cho Học sinh nộp đơn yêu
cầu điều trần theo thủ tục pháp lý, được gọi là khiếu nại, với bị đơn là Học khu Los
Angeles Unified School. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, Văn phòng Điều trần Hành
chánh đã ấn định một phiên họp trước điều trần vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 và một
phiên điều trần đúng thủ tục vào ngày 7, 8 và 9 tháng 4 năm 2020. Văn phòng Điều
trần Hành chánh được gọi là OAH; và một phiên họp trước điều trần được gọi là PHC.
Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, OAH đã đưa ra yêu cầu chung của các
bên về việc đình hoãn, định ra ngày PHC vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 và phiên
điều trần vào ngày 19, 20 và 21 tháng 5 năm 2020.
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Vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Thẩm phán Luật Hành chánh Cole Dalton, đã
triệu tập phiên họp trước điều trần qua video. Thẩm phán Luật Hành chánh được gọi là
ALJ. Donald Erwin, Luật sư, đại diện cho Học Khu Los Angeles Unified có mặt. Bên
Học Sinh không có ai có mặt đại diện. Luật sư của Học Sinh, Lisa Shafii, đã không nộp
bản tuyên bố cho phiên họp trước điều trần. Luật sư Shafii nhận cùng một thư mời để
tham gia PHC như là Luật sư Erwin. Thẩm phán ALJ và LS Erwin đã chờ Luật sư
Shafii 15 phút.
Đạo luật Thủ tục Hành chánh điều chỉnh các phiên điều trần được tổ chức trước
Văn phòng Điều trần Hành chánh. Phần 11455.10 của Bộ luật Chính phủ quy định
rằng một người phải chịu phạt vì không tuân theo hoặc chống lại một mệnh lệnh hợp
pháp. California Education Code (Bộ Luật Giáo Dục) phần 56500.1, et. seq., đưa ra
các quy định bảo vệ quy trình thủ tục cho các Phiên điều trần theo đúng Thủ tục. Phần
56502 của California Education Code thiết lập các yêu cầu về thủ tục và thời hạn để tổ
chức Phiên Điều Trần đúng thủ tục và ban hành các quyết định, các yêu cầu đình hoãn
do vắng mặt. Mục 56505 của Bộ luật Giáo dục quy định quyền của các bên được bên
kia thông báo cho phiên điều trần những gì mà các bên tin rằng các vấn đề sẽ được
quyết định tại phiên điều trần và giải pháp đề xuất của họ về những vấn đề đó, ít nhất
10 ngày trước phiên điều trần. Nó cũng thiết lập quyền của các bên trong việc nhận
được bản sao của tất cả các tài liệu và danh sách tất cả các nhân chứng dự định trình
diện tại phiên điều trần, ít nhất năm ngày làm việc trước phiên điều trần. Những điều
này được trình bày chi tiết trong Các Lệnh của OAH về Phiên Họp Trước Điều Trần.
Khi một bên nộp đơn khiếu nại theo IDEA, bên đó có nghĩa vụ khởi tố vụ án, bao
gồm việc tiết lộ nhân chứng và bằng chứng tài liệu của họ và chuẩn bị cho phiên điều
trần bằng cách tham dự buổi PHC bắt buộc. Việc học sinh quyết định không nộp tuyên
bố PHC và không tham dự PHC là điều làm gián đoạn quy trình điều trần của OAH.
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Do đó, ALJ ban hành Lệnh sau:
1.

Lệnh phải Trình bày Nguyên nhân: Lệnh một phiên họp từ xa qua video để
chỉ ra Nguyên nhân về việc Điều trần Bị hủy bỏ: Định vào 10:00 sáng ngày 15
tháng 5 năm 2020, tại thời điểm đó cả hai bên phải xuất hiện và tại thời điểm
đó luật sư của Học sinh phải có mặt và nêu rõ nguyên nhân, nếu có, về lý do
tại sao không nên hủy bỏ hồ sơ khiếu nại của Học sinh dù đã không tiến
hành đúng quy trình. OAH sẽ gửi thư mời qua email đến địa chỉ email của
luật sư của Học sinh trong hồ sơ gửi cho State Bar (Hội đồng Luật sư tiểu
bang), vì luật sư không cung cấp cho OAH địa chỉ email làm việc. Tất cả các
bên được yêu cầu làm theo Lệnh tham gia phiên họp từ xa qua video để chỉ
ra Nguyên nhân về việc Điều trần. Nếu luật sư tư vấn của Học sinh không
xuất hiện, thì đơn khiếu nại của Học sinh sẽ bị bác bỏ mà không ảnh hưởng
đến việc không khởi tố vấn đề này.

2. PHC được tiếp tục đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 lúc 10:00 sáng và sẽ
được xét xử ngay sau Lệnh trình bày Nguyên nhân về việc Điều trần, trừ
khi vụ việc đã được hủy bỏ.
3. Phiên điều trần dự kiến vào ngày 26, 27, và 28 tháng 5, 2020.

THEO LỆNH THI HÀNH.

Cole Dalton
Thẩm Phán Luật Hành Chánh
Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh
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