ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

6 de agosto de 2020
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Vos escrevo para compartilhar uma atualização sobre nossos trabalhos de restauração nos
prédios escolares.
Desde o fechamento de nossos prédios escolares, em março de 2020, devido à pandemia
COVID-19, o Distrito acelerou os trabalhos de retauração em seus prédios escolares.
Investimos quase US$ 264 milhões em melhorias em 61 escolas, incluindo:
•

•
•
•
•

61 projetos capitais, como troca de telhados, substituições/reparos de caldeiras,
Atualizações de HVAC (ar quente, ventilação e ar-condicionado), sistema elétrico e
reformas de banheiros
147 modernizações de salas de aula em 11 escolas, para auxiliar no nosso trabalho de
antecipação da alfabetização
24 projetos de pintura e gesso, elevando o nosso número total de escolas com Certificados
de Ausência de Chumbo para 110
avaliações de ventilação e reparos de janelas
a remoção de mais de 250.000 pés de material contendo amianto como pisos e isolamento
de tubulação

Informações mais detalhadas para cada projeto estão disponíveis no site do Programas
Capitais, aqui. O site será atualizado com frequência, à medida que os projetos forem
concluídos e novos projetos forem agendados.
Sabemos que temos muito trabalho a fazer. Começar o novo ano letivo com todos os alunos
tendo aulas virtuais remotamente, durante o primeiro bimestre (até 17 de novembro), nos
permitirá expandir ainda mais o nosso trabalho de redução e remediação do amianto em 28
escolas. Esses projetos foram selecionados porque podem ser concluídos até 17 de outubro,
permitindo que os prédios sejam então limpos e que fiquem prontos até 17 de novembro, se
necessário, para as aulas presenciais.
Continuamos comprometidos com nosso trabalho contínuo de oferecer os prédios escolares
seguros e acolhedores que nossos alunos e funcionários merecem. Caso as aulas digitais
continuem depois do primeiro bimestre, continuaremos a acelerar nosso trabalho de
restauração, se as verbas permitirem. Lembre-se de que sua voz é importante, quando se trata
de reivindicar pelas verbas que o nosso Distrito precisa desesperadamente. Você pode visitar o
philasd.org/fundourschools para encontrar recursos e saber mais sobre como você pode
ajudar.
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Obrigado por seu apoio e parceria contínua enquanto trabalhamos juntos para nos preparar
para um ano letivo seguro e de sucesso!
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia
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