Lưu

Xóa
Nộp đơn đã
hoàn tất:

VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH
TIỂU BANG CALIFORNIA
PHÒNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Yêu Cầu từ Bên muốn Hủy Bỏ Yêu Cầu Điều
Trần Đúng Thủ Tục
(Loại Hồ Sơ: Thư từ)

Qua đường bưu điện
(U.S. mail) hoặc
hồ sơ điện tử e-file
(SFT);
https://www.applications.dgs.ca.g
ov/oah/oahsftweb

Có câu hỏi về Phòng
Giáo dục Đặc biệt của
OAH?
Hãy gọi:(916) 263-0880

Thông báo: Sử dụng mẫu đơn này khi vụ việc đã được giải quyết hoặc một bên
muốn rút lại vụ việc.
Sau khi hoàn thành mẫu đơn này, vui lòng gửi mẫu đơn này tới Văn phòng Điều trần Hành
chánh - Office of Administrative Hearings (OAH) tại 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200,
Sacramento, CA 95833 hoặc gửi qua email qua hệ thống Hệ Thống Chuyển Hồ sơ An
toàn của OAH tại trang https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb. Nếu không thể
gửi thư hoặc gửi hồ sơ điện tử e-file, hãy gọi cho OAH theo số (916) 263-0880 để được hỗ
trợ.
Số Hồ Sơ
Tên Học Sinh
Bên đã gửi đơn cho vụ việc được đề cập ở trên yêu cầu OAH hủy bỏ yêu cầu điều trần theo
đúng thủ tục hợp pháp vì lý do sau:
Vụ việc được dàn xếp tại phiên họp giải quyết.
Vụ việc được dàn xếp tại buổi hòa giải hoặc với sự hỗ trợ của hòa giải viên. Vụ việc
được dàn xếp ở ngoài buổi hòa giải hay phiên họp giải quyết
Rút lại vụ việc vì các bên không muốn tiến hành phiên điều trần tại thời điểm
hiện tại.
Khác (Vui lòng cung cấp một giải thích ngắn gọn):

Tôi xin yêu cầu Văn phòng Điều trần Hành chánh hủy bỏ vụ việc này. Tôi đã gửi đi bản sao của
mẫu này cho tất cả các bên có liên quan tới vụ việc, thông báo cho họ biết yêu cầu hủy bỏ này
của tôi.
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