
the school district of philadelphia 
office of student enrollment and placement 

440 north broad street, suite 111 
philadelphia, pa  19130 

“Please complete the English version of the document,
the target language version will be automatically completed”

April 10, 2013

Dear Parent/Guardian of:

Name: _______________________ ID: _______________
Address: ____________________

_____________________

The School District of Philadelphia encourages all 8th grade students to apply for admission into high 
school programs which interest them.  Students with disabilities (IEP or Service Agreement) and 
English Language Learners are also encouraged to apply to all schools including Special Admission and 
Citywide Admission high schools. Although your child participated in the High School Admissions 
process, he/she was not accepted into any of the schools listed on his/her application. The purpose of 
this letter is to inform you that The LeGare Consent Decree entitles your child to an impartial review of 
the admission decision(s).

To receive Impartial Review, the parents/guardian must call or e-mail by 4:00pm on or before 
April 26, 2013 to request Impartial Review.

If your child has and IEP or 504 Plan, please contact:
• The Office of Specialized Instructional Services

Alton C. Strange, Ph.D., (215) 400-5666

If your Child is an English Language Learner (ELL), please contact:
• The Office of Multilingual Curriculum & Programs

Rachel Lucks-Hecht, (215) 400-4240, Option 2

OR you can e-mail your request to legare@philasd.org

When you call or e-mail please provide the following information:

First and Last Name of Student
Student ID#
Current School 
Date of Birth
IEP, 504 Plan or ELL

Sincerely,
Office of Student Enrollment and Placement



Translation and Interpretation Center Request for LeGare Impartial Review Letter (Sp. Ed.) 
4/2013 Arabic 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 تعيين الطالب وتسجيلهممكتب 

440 North Broad Street – Suite 111 
Philadelphia, Pennsylvania  19130 

 
 2013أبريل /نيسان 10

 :األعزاء واألوصياءأيها األهل 
 

 _______________رقم هوية الطالب                      _______________________ اسم الطالب
 _______________________  العنوان 

  _______________________ 
 
كما تشجع الطالب . شجع المنطقة التعليمية جميع طالب الصف الثامن على تقديم طلب للدخول إلى برامج المدارس الثانوية التي تهمهمت

. اللغة االنجليزيةعلى تقديم طلب للدخول إلى المدارس الثانوية ذات القبول عبر المدينة ومتعلمي) ومن لديهم خطة تعليم فردية(المعاقين 
والغرض . وبالرغم من مشاركة ابنكم في عملية طلب الدخول إلى المدارس الثانوية إال أنه لم يتم قبوله في أي من المدارس التي أشار إليها

 .لكم اآلن تحكيم غير متحيز عن هذا القرارقة بحسب الجار، فإنه يحق من هذه الرسالة هي إعالمكم أنه بحسب قرار المواف
 

 26الرابعة مساءا من  الساعةأألوصياء االتصال أو بعث رسالة الكترونية قبل /للحصول على هذا التحكيم غير المتحيز، يجب على األهل
 .أبريل لطلب هذا التحكيم/نيسان

 
  الرجاء االتصال مع504ط رقم مخطأو  مخطط تعليم فرديإذا كان لدى طفلك ،: 
  مكتب خدمات التعليم المتخصص •

 5666-400-215على هاتف سترينج، دكتوراه في التعليم، . التون س
 

  إذا كان طفلك من متعلمي اللغة االنجليزية الرجاء االتصال مع 
  مكتب المناهج والبرامج متعددة اللغات •

  واختيار الرقم الثاني 4240-400-215على رقم ت هيك-كسمع راشيل لو
 

  كما يمكنك تقديم الطلب باستخدام مركز المساعدة على االنترنت)help center (على العنوان التالي: 
arabic/helpwww.philasd.org/language/ 

 
 :ال االتصال أو بعث رسالة الكترونية، الرجاء إعطاء المعلومات التاليةح

 
 )الرجاء التكلم بوضوح عند االتصال(اسم الطالب األول واألخير 

 رقم الطالب
 مدرسته الحالية

 تاريخ ميالده
 أو متعلم للغة االنجليزية إذا وجدت 504مخطط التعليم الفردي، مخطط 

 
 شكرا،

تسجيلهم مكتب تعيين الطالب و  
 

 
 

www.philasd.org/language/arabic ترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على االنترنتلمزيد من الوثائق والمعلومات الم  
 

http://www.philasd.org/language/arabic/help�
http://www.philasd.org/language/arabic�
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