Isumite ang kumpletong
hiling:

OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS
STATE OF CALIFORNIA
SPECIAL EDUCATION DIVISION

Hiling Upang Itakda ang Pamamagitna ( at para sa
Pagpapatuloy ng Inisyal na Paglilitis at Proseso ng
Pagdinig, kung kinakailangan)

Sa pamamagitan ng koreo
ng U.S. o Ligtas na e-File
Mga Tanong tungkol sa
OAH’s Special
Education Division?
Tumawag: (916) 263-0880

Ang Office of Administrative Hearings (OAH) ay nag-uudyok ng mga partido
upang makilahok sa pamamagitna at maglalaan ng mga sinanay na mga
tagapamagitna nang walang bayad sa mga partido. Ang Pamamagitna ay isang
boluntaryong , mapagkakatiwalaan na proseso na hatid ng isang walang kinakampihan na
tagapamagitna sa isang nagtutulungan at impormal na kapaligiran. Ang Pamamagitna sa
kasong espesyal na edukasyon ay nakagawa nang magka-ayon at nakasisiya na
resolusyon sa malawak at karamihan ng mga kaso. Ang mga partido ay inuudyok na
magsamang magtulungan upang makapili ng petsa ng pamamagitna at magamit ang
nakakabit na form upang makagawa ng hiling. Ang partidong humihiling ng pagpapatuloy
ay maaaring magsumite ng kasulatan o mosyon sa halip nitong form. Ang partidong
hindi inirepresenta ng isang abogado ay maaari, kung kinakailangan, kontakin ang
case manager na nakalista sa Scheduling Order para matulungan upang
makatakda ng pamamagitna.

Ang pinagsamang hiling ng pamamagitna ay kinakailangang nasa kasulatan
OAH sa pamamagitan ng koreo ng U.S o Ligtas na e-File
https://www.applications.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/oahSFTWeb. Ang OAH
magbibigay alam sa mga partido sa loob ng dalawang araw ang kalagayan
kanilang hiniling na petsa ng pamamagitna.
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Upang siguradong makuha ang pinakamabuting pagkakataon ng hiniling na petsa ng
pamamagitna, ang hiling ay dapat mai-file nang hindi kukulangin ng 10 komersyong
araw bago ang petsa ng hiniling sa pamamagitna. Ang mga hiling na ginawa nang
hindi kukulangin sa 10 komersyong araw ay aaprubahan batay sa space-availability.
Ang huling petsa upang i-file ang hiling para sa petsa ng pamamagitna at
pagpapatuloy kung pinakiusapan, ay ang petsang ang prehearing conference
statements ay itinakda sa iyong kaso. Ang mga hiling na ginawa pagkatapos ng
itinakdang petsa ng prehearing conference ay nangangailangan ng salaysay na
nagpapakita kung bakit hindi nagawa ang hiling nang mas maaga.
Ang Pamamagitna ay karaniwang ginaganap ng Martes, Miyerkules, at Huwebes. Ang
mga hiling sa pamamagitna ng Lunes at Biyernes ay maaaprubahan batay sa spaceavailable. Ang Pamamagitna sa Los Angeles Unified School District ay naguumpisa ng
9:00 a.m. o 1:30p.m. Lahat ng ibang pamamagitna ay naguumpisa ng 9:30 a.m.
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Ang pagkansela sa pamamagitna nang walang mabuting rason ay magreresulta ng
pagtanggi ng hiling at muling magtatakda ng pamamagitna. Ang mga partido ay
dapat ipaalam sa OAH nang anumang kanselasyon sa pamamagitna bago
magtanghali ng Biyernes ng lingo bago ang itinakdang petsa o sa lalong madaling
panahon. Kung humihiling nang muling pagtakda ng pamamagitna , ang partido ay
dapat magpaliwanag kung bakit nila kinansela ang pamamagitna na kanilang hiniling.
Kung ang hiniling ng mga partido na petsa ng pamamagitna ay pagkatapos ng
kalendaryo ng petsang pandinig, ang partido ay dapat magbigay sa OAH ng
panibagong panukala ng petsa ng prehearing conference and hearing na parte ng
kanilang hiling sa pagpapatuloy. Ang mga partido ay maaaring gamitin ang form sa
ibaba upang muling humiling ng Pamamagitna at Pagpapatuloy na inisyal na
Paglilitis at Pagdinig . Kailangang isama ng mga partido ang ahensya ng local na
edukasyon o distrito ng paaralan kung saan magaganap ang pamamagitna at
pagdinig.Tandaan na ang hiling ay dapat mai-file sa OAH sa itinakdang petsa na
nasa scheduling order.
Kung ika’y sumasang-ayon sa pagpapatuloy ng kaso, upang makalahok ang mga
partido sa pamamagitna, ang pederal na kautusan na timelines upang maabot ang
desisyon ay napahaba. Ang mga mga partido ay dapat pumili ng tatlong araw para sa
pagdinig umpisa ang Martes. Ang numero ng araw ng pagdinig ay maaaring
mabawasan o madagdagan sa
prehearing conference
sa diskresyon ng
Administrative Law Judge. Ang Pagdinig at naguumpisa ng 9:30 a.m. sa unang araw
at 9:00 a.m. sa bawat karagdagang araw, maliban kung ito’y ibinilin. Ang Petsa ng
Pagdinig ay dapay mapili nang hindi lalampas sa 60 na araw mula sa hiniling na petsa
ng pamamagitna.
Prehearing Conference: Ikaw ay dapat pumili ng petsa at oras ng prehearing
conference ng Lunes o Biyernes sa loob ng 5 hanggang 10 komersyong araw bago
ang unang araw ng pagdinig na iyong napili. Ang Prehearing conferences ay
nagaganap ng 10:00 a.m., 1:00 p.m., or 3:00 p.m., maliban sa prehearing conferences
ng unang Lunes ng bawat buwan na ginaganap ng 1:00 p.m. and 3:00 p.m.
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Pangalan ng Estudyante
(Kinakailangan):
Numero ng Kaso
(Kinakailangan):
HILING UPANG ITAKDA ANG PETSA NG PAMAMAGITNA
Hinihiling na Petsa ng
Pamamagitna:
Kahalili ng Petsa ng
Pamamagitna
Lokasyon
HILING PARA SA PAGPAPATULOY NG PAGLILITIS SA PETSA NG PAGDINIG
Ang seksyon na ito ay gagamitin LAMANG sa paghiling ng pagpapatuloy ng pagdinig
kung ang petsa ng pagdinig ay sinag-ayunan pagkatapos ng kasalukuyang
nakatakdang pagdinig. Ang partido na humiling ng petsa ng pagdinig ay dapat nasa
loob ng 60 na araw ng bagong petsa ng hiniling na pagdinig. Lahat ng mga ibang
kahilingan sa pagpapatuloy ay dapat maisumite nang hiwalay at maipakita ang
kabutihang dahilan.
Hiniling na Petsa ng Pagdinig
Petsa at Oras ng Prehearing Conference:
[Sumangguni sa Pahina ng Instruksyon kung pumipili ng petsa]
Lahat ng mga partido ay dapat sumasang-ayon sa napiling petsa ng pamamagitna at
pagdinig. Lahat ng pagdinig ay magpapatuloy araw araw, Lunes hanggang Huwebes,
kung kinakailangn, sa diskresyon ng ALJ. Ang pagdinig ay maguumpisa ng 9:30 a.m.
sa unang araw at 9:00 a.m. sa lahat ng mga sumusunod na araw maliban kung ito ay
binilin. Lahat ng partido ay naintindihan ay sumang-ayon na sa pamamagitan ng
pagbago ng petsa ng paglilitis ng pagdinig, sila ay sumasang-ayon na pahabain ang
timeline upang makarating sa desisyon.
Lagda ng Magulang /Kinatawan

Petsa

Lagda ng Distrito /Kinatawan ng Ahensya

Petsa

Lagda ng Ibang Kinatawan ng Partido

Petsa
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