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THÔNG BÁO VỀ GIẢI PHÁP 
DS 1804 (Bản hiệu chỉnh 4/2009) 

 
Tên Người Yêu Cầu Điều Trần (Người thỉnh cầu) 

 
Số Hồ Sơ OAH: 
 

 
Ðịa chỉ 

 
Số Điện Thoại Ban Ngày 
 

 
Tên của Ðại Diện Ðược Ủy Quyền 

 
Quan Hệ với Người Thỉnh 
Cầu 
 

 
Ðịa chỉ 

 
Số Ðiện Thoại Ban Ngày 
 

 
Tên Trung Tâm Vùng hoặc Trung Tâm Phát Triển Tiểu Bang 
 
 
Vấn đề nêu trên đã được giải quyết thỏa đáng theo tiến trình sau đây:  (Xin đánh dấu vào ô thích hợp): 
 

 Buổi họp không mang tính nghi thức với Giám đốc trung tâm vùng hoặc trung tâm phát triển của tiểu bang hoặc 
người mà người này chỉ định 

 
 Hòa giải 

 
 Khác với trên đây (Xin giải thích dưới đây): 

 
 
 
 
 

Chữ ký của Người Thỉnh Cầu 
hoặc Đại Diện Được Ủy Quyền                                                                                                                      Ngày ___________ 
 
Chữ ký của Trung Tâm Vùng  
hoặc Ðại Diện Trung Tâm Phát Triển                                                                                                             Ngày ___________ 
 
 
 
CẦN ĐƯỢC NHÂN VIÊN TRUNG TÂM VÙNG HOẶC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐIỀN VÀO KHI 
KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI THỈNH CẦU HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.  
 
Tôi xin tuyên thệ là tôi đã đích thân nói với người thỉnh cầu hoặc đại diện được người thỉnh cầu ủy quyền và người này cho 
tôi biết là các vấn đề đặt ra cho cuộc điều trần đã được giải quyết và cuộc điều trần không còn cần thiết nữa.  Một bản sao của 
mẫu này sẽ đồng thời được gửi cho người thỉnh cầu và OAH. 
 
Tên Chữ In của Trung Tâm Vùng  
hoặc Ðại Diện Trung Tâm Phát Triển                                                                                               Ngày  __________________ 
 
Chữ ký của Trung Tâm Vùng  
hoặc Ðại Diện Trung Tâm Phát Triển                                                                                               Ngày  __________________ 
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CÁC CHỈ DẪN 
 
1. Quý vị, hoặc người đại diện được quý vị ủy quyền, có thể quyết định vào bất cứ lúc nào trong tiến trình điều trần 

công bằng rằng quý vị không còn muốn có cuộc điều trần công bằng nữa.  
 
2. Nếu vấn đề, hoặc các vấn đề, được đề ra trong đơn yêu cầu điều trần công bằng được giải quyết thỏa đáng, qua một 

buổi họp không mang tính nghi thức hoặc bằng các phương cách khác, quý vị phải điền và nộp mẫu đơn này cho 
trung tâm vùng hoặc trung tâm phát triển của tiểu bang để hủy bỏ cuộc điều trần công bằng.  Nếu vấn đề hoặc các vấn 
đề được giải quyết qua hòa giải, quý vị phải điền và nộp mẫu này cho nhân viên hòa giải.   

 
3. Quyết định của trung tâm vùng hoặc trung tâm phát triển của tiểu bang, hoặc giải pháp sau cùng đã thỏa 

thuận trong lúc hòa giải, nếu thích hợp, sẽ có hiệu lực sau khi trung tâm vùng,  trung tâm phát triển, hoặc 
nhân viên hòa giải của tiểu bang nhận được Thông Báo về Giải Pháp này 10 ngày. 

 
Distribution:          Office of Administrative Hearings             Institute for Administrative Justice                 Regional Center/State 
                                                                                                                                                                             Developmental Center 

Department of Developmental Services         Claimant 

 


