
 
 
 
 
 
“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.   

Name of Guardian 

Date 

Name of Student 

Name of Student 

Planning Meeting Date 

Vote Date 

Name of Student 
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Kính Gởi ___________________________: 

 

Tôi là một trong những luật sư độc lập của Ủy Ban Cải Cách Học Đường (the “SRC”). Tôi trợ 

giúp cho Viên Chức Xét Xử vào phiên họp ngày __________________ liên quan đến yêu cầu của 

Sở Giáo Dục về việc xét xử đuổi học ___________________________. Lá thơ này cho quý vị 

biết về tình trạng của vụ kiện đó.  

 

SRC sẽ bắt đầu bàn cãi về vụ kiện của em ___________________________. vào ngày 

___________________. Kế đó vào một phiên họp mở rộng vào ngày __________________, SRC 

sẽ biểu quyết xem có nên đuổi học em học sinh này không. những phiên họp này KHÔNG PHẢI 

là để xét xử vụ kiện của em ___________________________. Hồ sơ của vụ này đã đóng.   

 

Tuy nhiên bất kỳ quần chúng nào cũng có thể ghi danh để phát biểu tại một trong những phiên 

họp SRC Mở Rộng. Nếu muốn, quý vị có thể ghi danh bằng cách gọi cho Văn Phòng Phụ Huynh, 

Gia Đình Và Cộng Đồng Tham Gia số (215) 400-4180. Quý vị phải ghi danh trước 4:30 chiều 

ngày hôm trước phiên họp SRC Mở Rộng. Để biết thêm chi tiết về quy định ghi danh và phát biểu 

tại phiên họp SRC Mở Rộng, xin vui lòng gọi số (215) 400-4180 hoặc lên trang web  

www.philasd.org (nhấp vào chữ SRC). 

 

Sở Giáo Dục sẽ báo cho quý vị biết kết quả của cuộc biểu quyết sau phiên họp mở rộng. Quý vị sẽ 

được thông báo về cuộc biểu quyết cho dù quý vị có đến dự cuộc họp hay không. Trong thời gian 

chờ đợi, nếu có thắc mắc, xin quý vị liên lạc với Nicky Charles, Trưởng Phòng Nhân Viên số 

(215) 400-6214.   

Name of Guardian 

Date 

Name of Student 

Name of Student 
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Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: 
www.philasd.org/language/vietnamese 
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