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YÊU CẦU ĐƯỢC TÁI XÉT DUYỆT 
 

I. MỤC ĐÍCH:  
 
 Cung cấp những thủ tục và hướng dẫn chung cho việc tái xét duyệt một vài quyết định được thực 
hiện ở cả cấp trường và cấp sở tại các Trường Công Lập thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia. 
 

II. TRÁCH NHIỆM:  
 
 Văn phòng Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Học Sinh chịu trách nhiệm xem xét và điều tra các 
quyết định của trường và / hoặc nhân viên văn phòng trung ương để xác định xem những quyết 
định đó có được thực hiện theo như chính sách, thủ tục của sở giáo dục hay không.  

 
III. NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CÓ THỂ TÁI XÉT DUYỆT ĐƯỢC: 

 
1. Chuyển trường vì kỷ luật được thực hiện sau một phiên xử kỷ luật. 
2. Chuyển trường theo chương trình – chuyển trường vì những chương trình như Giáo Dục Đặc 

Biệt, Thỏa Thuận Dịch Vụ 504 hoặc là Học Viên Anh Ngữ. 
3. Chuyển về trường địa phương –chuyển trở lại trường địa phương vào cuối năm học vì báo cho 

trường thông tin không chính xác về nơi cư trú, vì dời chỗ ở ra khỏi khu vực các trường cùng 
tuyến, hoặc được nhận vào trường mà không thông qua quá trình hoặc thủ tục được Sở Giáo 
Dục phê duyệt (đối với các trường tuyển sinh đặc biệt. 

4. Chuyển trường theo sự lựa chọn – sau khi phụ huynh điền đơn hoàn tất quá trình xin chuyển 
trường theo sự lựa chọn. 

 

    Chúng tôi sẽ không tái xét duyệt những quyết định trong danh sách chờ đợi hoặc không được 
chấp thuận vào một trường vì người nộp đơn không đáp ứng được các tiêu chí tuyển sinh của 
trường đó. 

    * Học Viên Anh Ngữ- Tất cả các Tập Hồ Sơ Vận Động cho Học Sinh Anh Ngữ phải có tài 
liệu hỗ trợ chứng minh là học sinh có thể tham gia thành công với các biện pháp thích nghi. 
Văn Phòng Chương Trình Đa ngôn ngữ sẽ xét duyệt tất cả những học sinh đã bị từ chối để 
đảm bảo rằng những tài liệu hỗ trợ đã được các trường xem xét kỹ lưỡng về các biện pháp 
thích nghi mà nhà trường phải cung cấp để học sinh thành công.  

5. Chuyển trường vì tình trạng vô gia cư - chuyển sang một trường mới dựa trên địa chỉ mới của 
học sinh (tranh chấp về việc một học sinh có vô gia cư hay không). 

6. Thơ cấm phụ huynh - phụ huynh bị cấm vào một tòa nhà của trường khi họ không có cuộc 
hẹn do hành vi không phù hợp. 

7. Phát hiện bắt nạt / quấy rối - sau khi Ban Giám Hiệu điều tra cáo buộc bắt nạt hoặc quấy rối, 
phụ huynh tranh cãi về kết quả của cuộc điều tra đó.  

 
IV. TIÊU CHUẨN: 
      Trong tất cả các khiếu nại, các yếu tố mà nhân viên Văn Phòng Quyền Hạn Và Trách Nhiệm 

Của Học Sinh sẽ xét duyệt bao gồm, nhưng không giới hạn:  
1. liệu phụ huynh có gặp ban giám hiệu trường tại trường của con họ hay chưa; 
2. liệu tất cả các chính sách và thủ tục đã được tuân theo hay chưa;  
3. có vi phạm quyền hạn của trẻ em hay không;  
4. sức khỏe, an toàn và phúc lợi của đứa trẻ và cộng đồng nhà trường. 
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V. QUÁ TRÌNH TÁI XÉT DUYỆT 
 

1. Liệu đã đi đến quyết định hay chưa - Sau khi nhận được quyết định của nhà trường, trước 
tiên phụ huynh PHẢI gặp vị hiệu trưởng / đại diện hiệu trưởng để thảo luận về quyết định 
đó. Nếu phụ huynh không đồng ý với quyết định của trường dựa trên các tiêu chí được liệt 
kê ở trên, hiệu trưởng / đại diện hiệu trưởng sẽ thông báo cho phụ huynh biết cách thức nộp 
đơn xin tái xét duyệt. 

 
Sau đây là những quyết định được thực hiện ở trường: 

 
1. Tình trạng vô gia cư  
2. Thơ cấm phụ huynh  
3. Chuyển về trường địa phương  
4. Phát hiện bắt nạt/quấy nhiễu  

 
Sau đây là những quyết định được thực hiện ở Sở:  

 
1. Chuyển trường theo chương trình  
2. Chuyển trường theo quá trình lựa chọn 
3. Chuyển trường vì kỷ luật  

 
Nếu phụ huynh không đồng ý với quyết định của văn phòng trung ương dựa trên các tiêu 
chí được liệt kê ở trên, nhân viên văn phòng trung ương sẽ thông báo cho phụ huynh biết 
cách thức nộp đơn xin tái xét duyệt. 

 
2. Cách Thức Nộp Đơn Xin Tái Xét Duyệt  

 
Đối với tất cả các vấn đề được ghi ở trên, phụ huynh phải hoàn thành mẫu đơn đính kèm và 
nộp trực tiếp đến Văn Phòng Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Học Sinh tại số 440 N. 
Broad Street, Lầu 2 và / hoặc qua email (parentappeals @ philasd.org) trong vòng 14 ngày 
làm việc kể từ khi có quyết định cùng với tất cả các tài liệu liên quan nhận được từ trường 
hoặc văn phòng sở nơi nào đưa ra quyết định. 
 
Trong tất cả các đơn xin tái xét duyệt, nhân viên của Văn Phòng Quyền Hạn Và Trách 
Nhiệm Của Học Sinh sẽ xem xét đơn kháng cáo và tài liệu kèm theo. Trường và Trợ Lý 
Giám Đốc hoặc văn phòng Sở có liên quan cũng sẽ được thông báo về quyết định và nếu 
cần thêm tài liệu để đưa ra quyết định, trường hoặc văn phòng Sở sẽ yêu cầu. 
 
Khi tất cả các tài liệu đã được nhận, nhân viên sẽ xem xét tất cả các tài liệu và đưa ra quyết 
định trong vòng 21 ngày làm việc. Sẽ không có buổi điều trần nào được lên lịch và quyết 
định sẽ được đưa ra dựa trên tài liệu đã nộp. Phụ huynh, nhà trường và Trợ lý Giám đốc sẽ 
được thông báo về quyết định này. 
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VI. CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN  
 

118: Nội Quy Điều Lệ Học Đường  
206: Chuyển Trường Trong Phạm Vi Sở Giáo Dục  
248: Quấy Nhiễu Phạm Pháp  
249: Bắt Nạt/ Bắt Nạt Bằng Kỹ Thuật  
251: Học Sinh Vô Gia Cư  

 
 
CÓ HIỆU LỰC NGÀY:  27 tháng 8 năm 2018 
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ĐƠN XIN TÁI XÉT DUYỆT 
 

Phụ huynh và người giám hộ học sinh thuộc Sở Giáo Dục có quyền yêu cầu xin tái xét duyệt 
quyết định của một văn phòng thuộc Sở Giáo Dục như được nêu trong thủ tục đính kèm. Để 
hoàn tất yêu cầu xin tái xét duyệt này, xin quý vị vui lòng điền đủ vào cả hai trang của đơn này 
và đến nộp trực tiếp tại số  440 N. Broad Street, Phòng 243 hoặc gửi email tới 
parentappeals@philasd.org.  
 

Ngày/Date:       

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ/Parent/Guardian Name:       ______ 

Địa Chỉ/Address: _______________________________ Mã Số Bưu Điện/Zip Code:_________ 

Điện Thoại/Phone Number: _______________________________________________________  

Điện Thoại Khác/Additional Number:_______________________________________________ 

Địa Chỉ Email Của Phụ Huynh/Parent Email Address: __________________________________ 

Tên Học Sinh/Name of Student:   ______ Ngày Sinh/Student DOB:    

Tên Trường/Name of School:______________________Cấp Lớp Hiện Nay/Current Grade: ___ 

Số Thẻ Học Sinh/SID#:        ___________ 
 

Hiện con quý vị có nhận được những hỗ trợ nào sau đây hay không?/Does your child 
currently receive any of the following supports? (hãy đánh dấu vào ô thích hợp)  

o Thỏa Thuận Dịch Vụ 504  
o Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) 
o Dịch Vụ Trị Liệu Học Đường (STS) 
o Học Sinh Anh Ngữ (ELL) 

 

Xin vui lòng đánh dấu vào lý do mà quý vị yêu cầu/Please check the reason for your 
request 

o Chuyển Trường Vì Kỷ Luật/ Disciplinary Transfers 
o Chuyển Trường Theo Chương trình/Programmatic Transfers 
o Chuyển Về Trường Địa Phương/Neighborhood School Transfers 
o Chuyển Trường Theo Quá Trình Lựa Chọn/School Selection 
o Tình Trạng Vô Gia Cư/Homelessness Designation 
o Thơ Cấm Phụ Huynh/Parental Exclusion Letters 
o Phát Hiện Bắt Nạt/Quấy Nhiễu/Bullying/Harassment Findings 

mailto:parentappeals@philasd.org
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Tên Văn Phòng hoặc Người ra quyết định/Name of Office or Person who made the decision 

(kể cả bản sao lá thơ mà quý vị nhận được): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Quyết định nào đã được đưa ra/What decision was made? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Quý vị muốn tìm kết quả nào/What outcome are you seeking? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: Để hoàn tất đơn yêu cầu này, xin quý vị vui lòng đính kèm tất cả những tài liệu nào hỗ 
trợ cho kết quả mà quý vị muốn tìm (thí dụ theo như tiêu chuẩn tuyển sinh là phải kèm theo 
phiếu điểm lớp 7 và kết quả điểm các kỳ thi tiêu chuẩn). 


