
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 Vietnamese 

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 
VĂN PHÒNG DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC  
440 North Broad Street – Lầu 2 

Philadelphia, Pennsylvania  19130 
 
                 Ngày 10 Tháng 4 Năm 2013 
 

Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ Của Em: 
 
Tên Họ Học Sinh: _______________________  Số Thẻ Học Sinh:  _______________ 

Địa Chỉ:  ____________________ 

      ____________________ 

 
Sở Giáo Dục Philadelphia khuyến khích tất cả các học sinh lớp 8 nộp đơn vào những chương trình trung học 
nào mà các em thích. Những học sinh khuyết tật (IEP hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ) và Học Viên Anh Ngữ đều 
được khuyến khích nộp đơn vào tất cả các trường kể cả trường có tiêu chuẩn tuyển sinh đặc biệt và trường 
tuyển sinh khắp thành phố. Mặc dù con của quý vị đã tham gia vào quá trình Tuyển Sinh Trung Học nhưng em 
không được nhận vào bất cứ trường nào được ghi trong đơn xin nhập học của em. Mục đích của lá thơ này 
nhằm báo cho quý vị biết là Sắc Lệnh LeGare cho phép con quý vị được quyền yêu cầu xét xử công bằng về 
quyết định tuyển sinh này.   
 
Để được Xét Duyệt Công Bằng, phụ huynh/giám hộ phải gọi hoặc email trước 4 giờ chiều vào hoặc trước 
ngày 26 tháng 4 năm 2013 để yêu cầu được xét xử công bằng. 
 
  Nếu con quý vị có chương trình IEP hoặc chương trình 504, xin liên lạc với: 
 

• Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt:  
Tiến Sĩ Alton C. Strange số (215) 400-5666  

 
  Nếu con quý vị là Học Viên Anh Ngữ (ELL), xin liên lạc với:  
 

• Văn Phòng Giáo Trình & Chương Trình Đa Ngôn Ngữ:  
Rachel Lucks-Hecht số (215) 400-4240, chọn số 2 

 
  HOẶC quý vị có thể yêu cầu bằng cách sử dụng TRUNG TÂM TRỢ GIÚP trực tuyến tại: 

www.philasd.org/language/vietnamese/help  
 
Khi quý vị gọi hoặc email, xin hãy cho biết những thông tin sau đây: 
 

Họ tên của học sinh  
Số thẻ học sinh 
Tên trường hiện nay  
Ngày sinh  
Kế hoạch IEP, 504 hoặc ELL 

 
Trân Trọng Kính Chào, 
 
Văn Phòng Ghi Danh Và Phân Bổ Học Sinh  
                       
                                                                                                                                Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web:  

www.philasd.org/language/vietnamese 

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