
 
 
 
 
 
“Please fill out the English portion of the form you require, the target language portion 

will be filled out automatically” 
Dear ___________________________: 

 

I am one of the Independent Counsel for the School Reform Commission (the “SRC”).  I 

assisted the Hearing Officer at the __________________ hearing regarding The School 

District’s request to expel ___________________________. This letter is to advise you 

of the status of that case. 

 

The SRC will begin deliberations on the case of _________________________ on 

___________________. The SRC will then vote on whether or not to expel the student at 

its regularly scheduled Public Meeting on __________________. These meetings are 

NOT hearings on _________________________’s case. The record on that case is 

closed.   

 

However, any member of the public may register to speak at either SRC Public Meeting.  

If you would like to register, you may do so by calling the Office of Parent, Community 

and Family Engagement at (215) 400-4180. You must register no later than 4:30pm the 

day before the Public Meeting.  For information on the rules for registering for and 

speaking at SRC Public Meetings, please call (215) 400-4180 or visit the website at 

www.philasd.org (click on SRC). 

 

The School District of Philadelphia will advise you of the results of the vote after the 

Public Meeting.  You will be informed of the vote whether or not you attend the Public 

Meeting. In the meantime, if you have questions, please contact Nicky Charles, Deputy 

Chief of Staff, at (215) 400-6214.   
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I Dashur_________________________: 

 

Unë jam një prej Këshilltarëve të Pavarur të Komisionit të Reformës Shkollore (“SRC”).  

Unë kam asistuar Oficerin e Seancës Dëgjimore në datën__________________ në lidhje 

me kërkesën e Drejtorisë Arsimore për përjashtimin e  ___________________________.  

Kjo letër ka si qëllim njohjen dhe këshillimin tuaj në lidhje me çeshtjen në fjalë. 

 

 SRC do të fillojë diskutimin e çeshtjes së  _________________________ në datën 

___________________. SRC më pas do të votojë për përjashtimin ose jo të nxënësit në 

Takimin e Zakonshëm Publik të Planifikuar në datën __________________. Këto takime 

NUK janë seanca dëgjimore për rastin e nxënësit_________________________ . 

Dëgjimet për këtë rast janë mbyllur.   

 

Megjithatë, çdo pjestar i publikut mund të regjistrohet për të folur në Mbledhjet Publike 

të SRC.  Nëse dëshironi të regjistroheni, ju mund t’a bëni këtë duke i telefonuar Zyrës së 

Përfshirjes së Prindit, Familjes dhe Komunitetit në numrin (215) 400-4180. Afati i fundit 

për regjistrim është ora 4:30pm, e ditës përpara Mbledhjes Publike.  Informacion të 

detajuar për rregullat e regjistrimit dhe diskutimit në Takimet e Hapura për Publikun të 

SRC, mund t’i merrni në telefon në numrin (215) 400-4180, ose vizitoni uebsajtin 

www.philasd.org (kliko SRC). 

 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias do t’ju bëjë me dije për rezultatin e votimit, pas 

Mbledhjes të SRC.  Ju do të informoheni për rezultatin, pavarësisht nëse keni marrë 

pjesë, ose jo në Takimin e Hapur për Publikun. Ndërkaq, nëse keni pyetje, ju lutemi 

kontaktoni Nicky Charles, Zëvëndës Kryetar i Personelit, në numrin (215) 400-6214.   

Name of Guardian 
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Name of Student 

Name of Student 
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Name of Student 

Për informacione dhe dokumenta të tjerë të përkthyera në Gjuhën Shqipe, ju lutemi vizitoni uebsajtin: 
www.philasd.org/language/albanian 
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