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Ngày 13/8/2020, Học Sinh đã nộp đơn thỉnh cầu giữ nguyên. Học Sinh muốn có 

được phán quyết rằng Học Khu Thống Nhất Los Angeles duy trì sự bố trí chương trình 

giáo dục đã được thống nhất và thực hiện gần đây nhất của học sinh tại Trường Ngoài 

Công Lập Smart Start. Los Angeles Unified vẫn chưa nộp đơn phản đối. 

LUẬT ÁP DỤNG 

Cho đến khi quy trình phiên điều trần theo đúng thủ tục được hoàn tất, học sinh 

giáo dục đặc biệt được quyền tiếp tục duy trì việc bố trí chương trình giáo dục hiện tại 

của mình, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. (20 U.S.C. § 1415(j); 34 C.F.R. §  

300.518(a) (2006); Bộ Luật Giáo Dục, § 56505, tiểu mục (d).) Điều này được gọi là "giữ 

nguyên." Vì mục đích giữ nguyên, việc bố trí giáo dục hiện nay chính là theo lần thống 

nhất gần nhất và chương trình giáo dục cá nhân sửa đổi dễ tiếp cận, được gọi là IEP, 
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trước khi phát sinh bất đồng ý kiến. (Thomas v. Cincinnati Bd. of Educ. (6th Cir. 1990) 
918 F.2d 618, 625.) 

Ở California, “sự bố trí giáo dục cụ thể” được định nghĩa là “sự kết hợp đặc 

thù các cơ sở vật chất, nhân sự, địa điểm, hoặc thiết bị cần thiết để cung cấp dịch 

vụ giảng dạy cho cá nhân có nhu cầu đặc biệt,” như được nêu trong IEP. (Bộ Luật 

Quy Định của California, tiêu đề 5, § 3042, tiểu mục (a).) 

THẢO LUẬN 

Học Sinh muốn có được phán quyết giữ nguyên tại Smart Start, một trường 

ngoài công lập, theo IEP đã được nhất trí và thực hiện gần đây nhất đề ngày 

25/10/2019. Đơn thỉnh cầu giữ nguyên của học sinh được hỗ trợ bởi những lời tuyên 

thệ của luật sư tư vấn và Phụ Huynh của học sinh, và các bản sao y của IEP được ký 

vào tháng 10/2019 và IEP ngày 25/6/2020 mà Phụ huynh đã ký cùng với mục ngoại 

lệ vào ngày 13/8/2020. Los Angeles đã không phản đối đơn thỉnh cầu giữ nguyên của 

Học Sinh. 

IEP ngày 25/10/2019 quy định sự bố trí chương trình giáo dục tại Smart Start, 

một trường ngoài công lập, với 1570 phút mỗi tuần, với 30 phút mỗi tuần cho dịch vụ 

trị liệu ngôn ngữ và trị liệu vận động, kế hoạch can thiệp hành vi, và dịch vụ niên học  

kéo dài. Phụ Huynh đã đồng ý với IEP này. Học Sinh đã theo học tại Smart Start với 

niên học 2019-2020. 

Los Angeles Unified đã tìm cách thay đổi việc bố trí chương trình giáo dục của 

Học Sinh thông qua IEP ngày 25/6/2020. Với niên học 2020-2021, IEP tháng 6/2020 đã 

cung cấp sự bố trí chương trình giáo dục với một chương trình ban ngày đặc biệt với 

thời lượng 1350 phút mỗi tuần tại một địa điểm giáo dục phổ thông, cụ thể là Trường 

Tiểu Học Overland Avenue, với các dịch vụ thực hiện can thiệp hành vi và phát triển 

can thiệp hành vi. IEP tháng 6/2020 đã tiếp tục cung cấp kế hoạch can thiệp hành vi, 

vật lý trị liệu ngôn ngữ và trị liệu vận động hàng tuần, và dịch vụ niên học kéo dài. 
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Ngày 13/8/2020, Phụ Huynh đã ký IEP tháng 6/2020 cùng mục ngoại lệ, nêu rõ sự nhất 

trí với các phần của IEP ngoại trừ môi trường giảng dạy và sự bố trí chương trình giáo 

dục tại Trường Tiểu Học Overland. 

IEP ngày 25/10/2019 với việc bố trí chương trình giáo dục tại Smart Start, một 

trường ngoài công lập, là chương trình được nhất trí và thực hiện gần đây nhất, và cấu 

thành sự bố trí chương trình giáo dục không thay đổi của Học Sinh trong khi chờ giải 

quyết vụ việc theo đúng thủ tục. 

LỆNH 

1. Đơn thỉnh cầu giữ nguyên của Học Sinh được CHẤP THUẬN. 

2. Chương trình giáo dục không thay đổi của học sinh là IEP tháng 

10/2019 với việc bố trí chương trình giáo dục tại Smart Start đang chờ 

giải quyết vụ việc theo đúng thủ tục. 

THEO LỆNH THI HÀNH. 

Theresa Ravandi 

Thẩm Phán Luật Hành Chánh 

Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
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