
 

 

  

 

 

8 de Junho De 2018 

 

 

Prezados Pais e Amigos da Escola Primária de Mayfair: 

 

 

Obrigado por participar da reunião com funcionários do Distrito Escolar na quinta-feira, 

24 de Maio. Derivado a alguns e-mail recentemente recebidos, descrevendo suas 

preocupações em relação à transferência do Jardim de Infância e primeiro grau para a 

escola Austin Meehan Middle School. O Dr. Hite nos pediu para responder às vossas 

preocupações. 

 

Como você sabe, esta parte da cidade está crescendo rapidamente e estaremos 

construindo uma nova escola para acomodar o crescimento da população; No entanto, 

também precisamos garantir que haja espaço para todos os alunos aprenderem num 

ambiente seguro e confortável. A matrícula projetada de 1.902 alunos para o próximo 

ano torna impossível para nós atendermos a todos os alunos da escola Mayfair . 

 

Embora entendamos a sua preocupação em localizar duas classes da nossa escola 

para a escola Meehan, enquanto uma nova escola está sendo construída, queremos 

compartilhar com você as ações que estamos tomando com o Distrito Escolar para 

garantir que o prédio esteja pronto para receber seus filhos no primeiro dia de aulas. 

 



 

 

Do dia 13 de Junho a 20 de Agosto de 2018, as reformas na escola Meehan tornarão o 

espaço acolhedor e confortável para os alunos do Mayfair. Essas renovações incluem: 

 

 ● A criação de um espaço de entrada e recepção separado para os aluno da 

escola Mayfair; 

 ● Novas lâmpadas LED eficientes em termos energéticos nas salas de aula e 

nos corredores; 

 ● Pintura de todas as salas de aulas; 

 ● Reparação nas aberturas que fornece, aquecimento e ar condicionado; 

 ● Construção de novas instalações sanitárias para acomodar crianças mais 

novas; 

 ● Instalação de novas janelas e caixilhos para permitir a entrada de luz natural 

nas salas de aulas;  

 ● Reparos nas portas e pisos das sala de aulas, conforme  seja necessários. 

Os reparos seram feitos com recomendações da organização Industrial de Higiene do 

Distrito Escolar e da Federação dos professores e Directores Filadélfia também com o 

Diretor do Ambiente e segurança de Saúde. 

Esses investimentos são adicionais ao trabalho significativo que ocorreu na escola 

Meehan nos últimos anos. 

 Environmental Science & Occupational Safety & Health, Jerry Roseman, fez uma 

inspeção de passo a passo que ocorreu no dia 30 de Maio. 

 Desde 1º de Julho de 2015, o Departamento de Manutenção do Distrito Escolar 

completou 748 ordens de serviço, cobrindo 19 comércios, e totalizando mais de 2.792 

horas pagas a trabalhadores a um custo de $ 259,292 na escola Meehan. 

 

Este verão reparos serão feitos de acordo com HVAC System aonde vai verificar que 

esteja tudo a funcionar a 100% na parte de aquecimento e arrefecimento. Finalmente, o 

relatório da Avaliação da Condição da Instalação do Meehan (FCA) afirma que “ a um 

numero suficiente de tomadas nas salas de aula, corredores e em todas as áreas do 



 

 

edifício. Isso significa que poderemos atender as necessidades tecnológicas e 

eletronicas que é usado na escola Mayfair a ser usado na escola Meehan”. 

 

Nós também queremos assegurar as suas preocupações estão sendo abordadas sobre 

as crianças mais pequenas a estarem no mesmo prédio que é usado para estudantes 

do ensino médio. Teremos sistemas implantados para garantir que as crianças 

pequenas tenham espaço separado das crianças mais velhas. Para garantir um 

ambiente seguro e organizado como na  escola Mayfair, estamos comprometidos com 

a presença: 

 

 ● De um  dos Assistentes de Diretor tempo inteiro, um conselheiro, um 

enfermeiro/a e também dois policiais escolares; 

 ●O horário da refeições no refeitório também será separado dos alunos mais 

velhos. 

 ● Vamos mudar móveis adequados para os alunos, apropriado para a idade dos 

alunos do Mayfair;  

Fornecer os mesmos materiais de instruçāo e acesso as ferramentas de tecnologia que 

eles têm atualmente na escola Mayfair. 

 

Vamos continuando a comunicar regularmente sobre nosso progresso durante o verão 

e teremos uma reunião para os pais antes do início da escola. Além disso, a escola 

fará reuniões de pequenos grupos para que possamos continuar compartilhando 

nossos planos e resolver quaisquer preocupações que possa surgir. O Diretor Lowery 

comunicará as datas e horários dessas reuniões. 

 

Atenciosamente, 

 

Shawn Bird, Ed.D. 

Chefe das escolas 

 



 

 

Danielle Floyd 

Diretor de operações 

 

c: William R. Hite, Jr., Ed.D.,  

Superintendente  

Principal Guy Lowery 

Principal Mary A. Jackson  

Vereador Bobby Henon 

  

 

 


