
 
 
 
 
 
“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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 :___________________________: أألعزاء

 

لقد ساعدت في ضابط االستماع في جلسة . يالمدرسصالح اإلجنة لل ينالمستقل ينمستشارال أنا واحد من

. ________________________التي طلبت فيها منطقة فيالدلفيا التعليمية طرد   __________________

 .عن حالة هذه القضية عالمكمإلوهذا كتاب 

 

في  _________________________المدرسي تداوالتها في قضية  اإلصالحسوف تبدأ هيئة 

جلستها في أو ال  الطالبسيتم طرد  ما إذا كان بعد ذلك علىثم تقوم الهيئة بالتصويت . ___________________

وهذه الجلسات ليست بجلسات استماع عن قضية الطالب  __________________ة في المقررالعامة 

 .غلققد افي هذه القضية االستماع إذ سيكون ملف  _________________________

 

، ترغب في التسجيل إذا كنت. للمجلس العام االجتماع لقاء كلمة فيالتسجيل إل فرد من الجمهور، يجوز ألي ومع ذلك

يجب . 4180-400-215والمجتمع وشراكات األهل على الرقم  األهل مكتباالتصال بعن طريق  يمكنك فعل ذلكف

 حول قواعد للحصول على معلومات. علنيةالجلسة اليوم السابق للمن  مساء 4:30 موعد ال يتجاوزفي  تسجيلال

على  الموقعأو القيام بزيارة  4180-400-215على الرقم  يرجى االتصال، للمجلس العامةفي الجلسة  لتسجيلا

 ).SRCضغط على ا( www.philasd.org االنترنت 

 

بالتصويت أن  كوسيتم إبالغ. الجلسة العلنية بعد نتائج التصويت نستقوم منطقة فيالدلفيا التعليمية بإعالمكم ع

، تشارلز نيكيمع  الاالتصالوقت يمكنك توجيه أي استفسار ب غضون ذلك في. العام االجتماعحضرت أو لم تحضر 

 .6214-400-215الموظفين على الرقم نائب رئيس هيئة 
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