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13 de março de 2020
Queridas famílias do Distrito Escolar de Filadélfia,
O Distrito Escolar da Filadélfia anunciou hoje o encerramento de todas as escolas por um
período de duas semanas, começando na segunda-feira, 16 de março de 2020, até sexta-feira,
27 de março de 2020.
Embora o Distrito Escolar da Filadélfia ainda não tenha nenhum caso suspeito ou confirmado
de COVID-19 (coronavírus) em escolas ou escritórios, este encerramento tornou-se necessário
como condados vizinhos onde muitos funcionários do SDP residem, para evitar viagens não
essenciais e não se apresentarem ao trabalho. Isto está a criar um desafio significativo para as
nossas escolas. Nenhum aluno se apresentará à escola durante este período de duas
semanas. Durante este período, todas as escolas distritais serão profundamente limpas antes
do retorno dos alunos e funcionários. Outras comunicações serão enviadas às famílias durante
este período para mantê-las atualizadas quanto aos próximos passos.
Enquanto as implicações e detalhes de um encerramento de duas semanas ainda estão sendo
trabalhados, os estudantes têm sido encorajados a levar para casa quaisquer suprimentos,
pertences pessoais, medicamentos e outros materiais que eles precisarão durante o
encerramento.
Nós percebemos as dificuldades que o fechamento de nossas escolas públicas em todo o
distrito pode causar às nossas famílias. O Distrito Escolar está trabalhando em conjunto com o
Escritório de Gerenciamento de Emergências e o Departamento de Saúde Pública da Filadélfia
para desenvolver um plano de ação para, tanto quanto possível, manter os serviços críticos de
apoio que nossas escolas oferecem aos alunos e famílias. Por favor, visite www.philasd.org
para uma lista atualizada dos serviços prestados em toda a cidade, incluindo refeições e
oportunidades recreativas.
Para obter as últimas informações sobre esta situação em evolução, por favor visite
www.philasd.org/coronavirus. Continuaremos a mantê-lo informado à medida que os planos
avançam. Obrigado pela sua flexibilidade durante este momento difícil. Por favor, fique a salvo.

Sinceramente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
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