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8 de julho de 2021
Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Esta carta visa atualizá-los sobre os serviços de transporte do seu filho para o próximo ano letivo. A partir
deste outono, os alunos do Distrito Escolar da Filadélfia (SDP) que utilizam o transporte público
(Autoridade de Transporte do Sudeste da Pensilvânia-SEPTA) como transporte escolar, obterão um novo
Cartão de Tarifa Estudantil (Student Fare Card) gratuito, em vez de Transpasses. Os alunos qualificados
receberão seu cartão de tarifa no primeiro dia de aula presenciais, e devem usar o cartão para ir e voltar da
escola durante o ano letivo. O Cartão de Tarifa Estudantil permanecerá ativo enquanto o aluno for
qualificado e matriculado naquela escola. Os estudantes passageiros poderão andar de SEPTA
gratuitamente na terça-feira, 31 de agosto de 2021 - o primeiro dia de aula.
O Cartão de Tarifa Estudantil do SEPTA é um cartão com chip reutilizável e sem contato, que os alunos
podem “passar” até oito vezes por dia em dias letivos, entre as 5h30 e 20h, em qualquer ônibus, bonde ou
metrô. Se o aluno preferir utilizar o trem (Regional Rail), ele(a) pode fazer o upgrade de seu cartão de tarifa
estudantil nas estações SEPTA designadas, por cerca de $10 por cada semana escolar (5 dias).
A saúde e o bem-estar de nossos alunos continuam sendo nossa principal prioridade e tanto o SDP quanto
o SEPTA estão empenhados em garantir que os alunos estejam em ambientes seguros durante todo o dia
letivo. O SEPTA aumentou as medidas de segurança ao adicionar guardas de segurança ao longo da Linha
Market-Frankford, que é a linha mais movimentada do SEPTA e muito utilizada pelos alunos para chegar
à escola. A Autoridade também iniciou trabalhos de limpeza e manutenção das estações ao longo das linhas
Market-Frankford e Broad Street. Os funcionários limparão as estações e veículos durante a noite, e farão
trabalhos de manutenção, incluindo conserto de elevadores, pintura, lava-jato e instalação de nova
iluminação e sinalização. Todos os veículos são bem ventilados com uma combinação de sistemas HVAC
eficientes e portas que se abrem com frequência para os passageiros entarrem e sairem. O SEPTA continua
a seguir as diretrizes do CDC e TSA, em relação aos requisitos de máscara e outros protocolos de segurança
de COVID-19 em transportes públicos.
Por meio do programa gratuito Rotas Seguras de Philly (Safe Routes Philly) da cidade de Filadélfia,
alunos e famílias também podem acessar planos para lições de segurança no transporte, atividades e
recursos em inglês e espanhol, para que possam adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para
irem com segurança para a escola. Para obter mais informações, visite a do distrito página do SEPTA
Student Fare Card.

Estamos ansiosos para ver você e seus filhos no outono!

Cordialmente,
Translation and Interpretation Center (07/2021)

Student Fare Card Letter (Portuguese)
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