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TRƯỚC 
VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH 

CHÁNH TIỂU BANG CALIFORNIA 

VỀ VIỆC: HỌC SINH: 

và 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MOUNTAIN VIEW-LOS 

ALTOS UNION. OAH TRƯỜNG HỢP SỐ. 2014051223 

CHO PHÉP THÁCH THỨC BẮT BUỘC CỦA HỌC SINH 

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2014, Sinh viên đã nộp một thông báo về việc thách 

thức bắt buộc đối với Thẩm phán Luật Hành chính Peter Paul Castillo trong vấn đề có 

chú thích ở trên. Thử thách bắt buộc của học sinh được thực hiện theo Bộ luật Chính 

phủ, mục 11425.40, tiểu mục (d), của Đạo luật Thủ tục Hành chính (APA) và Bộ luật 

Quy định của California, tiêu đề 1, mục 1034. 

Bộ luật Chính phủ mục 11425.40, tiểu khu (d), thiết lập các tiêu chí để tước tư 

cách của viên chức chủ tọa phiên tòa. Một bên được quyền một lần thách thức bắt 

buộc (không đủ tư cách mà không có lý do) đối với một ALJ được chỉ định tham gia 

phiên điều trần của Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH). (Bộ Luật Quy Định của 

California, tiêu đề 1, § 1034, tiểu mục (a) & (b); Bộ luật Thống đốc, § 11425.40, phụ. 

(d).) Trong mọi trường hợp, một thử thách bắt buộc sẽ không được phép nếu nó được 

đưa ra sau khi phiên điều trần bắt đầu. Ngoài ra, nếu tại thời điểm diễn ra phiên họp 

trước điều trần theo lịch trình, một ALJ đã được chỉ định cho Phiên điều trần, thì bất kỳ 

thách thức nào đối với ALJ được chỉ định sẽ được thực hiện không muộn hơn ngày bắt 

đầu hội nghị điều trần đó. (Bộ Luật Quy Định của California, tiêu đề 1, § 1034, tiểu mục 

(c).) Một thử thách bắt buộc không được phép khi xem xét lại hoặc điều chỉnh lại, và 

không thể được thực hiện sau khi phiên điều trần đã bắt đầu. (Bộ Luật Quy Định của 

California, tiêu đề 1, § 1034, tiểu mục (a).) 
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Thử thách bắt buộc của học sinh được đưa ra kịp thời và được cấp theo mục 

11425.40 của Chính phủ, các phân khu (a) và (d), và Bộ luật Quy định của California, 

tiêu đề 1, mục 1034, tiểu khu (c). Vấn đề được giao lại cho ALJ Joy Redmon. 

THEO LỆNH THI HÀNH. 

NGÀY: Ngày 28 Tháng Bảy 2014 

BOB N. VARMA 

Thẩm Phán Chánh Án Luật Hành 

Chánh (Division Presiding 

Administrative Law Judge)  

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 

(Office of Administrative Hearings) 
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