OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendent

23 de Março de 2020
Caras famílias do Distrito Escolar de Filadélfia,
O Departamento de Educação da Pensilvânia (PDE) anunciou hoje que todas as escolas da
Pensilvânia, incluindo o Distrito Escolar da Filadélfia continuarão fechadas até pelo menos 6 de
Abril de 2020, como resultado dos esforços de resposta da COVID-19.
O nosso Distrito Escolar está muito concentrado em identificar novas e equitativas formas de
apoiar as necessidades dos nossos alunos , famílias e funcionários enquanto as escolas
permanecem fechadas. À medida que o impacto do COVID-19 (coronavírus) na área da
Filadélfia se intensifica, a orientação que estamos recebendo do Departamento de Educação
da Pensilvânia e do Departamento de Educação dos EUA está sempre evoluindo e nossas
respostas irão evoluir à medida que mais informações e orientações se tornarem disponíveis.
Esta carta fornece uma atualização sobre nossos planos até agora para chegar a todos os
alunos.
Estamos desenvolvendo uma experiência de aprendizagem remota para todos os alunos,
juntamente com um plano para fornecer dispositivos para os alunos, a fim de garantir a
equidade. Estamos também no processo de organizar treinamento virtual e recursos para que
mais professores possam permanecer conectados com os alunos usando o Google Classroom.
Partilharemos mais detalhes e datas num futuro próximo.
Estamos fortalecendo ainda mais a forma como servimos nossos alunos e famílias durante este
tempo:
●

expandindo nossos esforços a partir de hoje para incluir mais nove linhas diretas em
vários idiomas para que mais famílias possam obter respostas a uma série de
perguntas gerais em sua língua nativa. As linhas diretas funcionam de Segunda a
Quinta-feira pela manhã das 9:30 às 11:30.
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215-400-5300 – Inglês
215-400-8489 - Espanhol
215-400-8480 – Albanês
215-400-8481 - Árabe
215-400-8482 – Chinês
215-400-8483 – Francês
215-400-8484 - Cambojano
215-400-8474 – Português
215-400-8485 – Russo
215-400-8486 – Vietnamita
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●

disponibilizando de imediato um novo endereço de e-mail covid19info@philasd.org onde
as famílias podem enviar as suas perguntas para resposta;

●

lançando na Terça-feira, 24 de Março, uma nova página web em www.philasd.org com
respostas a Perguntas Mais Frequentes;

●

compartilhando um novo conjunto de Guias de Aprendizagem de K-12 (LGs) disponíveis
online para os alunos a partir de Quarta-feira, 25 de Março, e impressa a partir de
Março sendo distribuídos em todos os 49 sites de entrega de refeições do Distrito
Escolar (Os locais de refeição distrital agora funcionam apenas às Segundas e Quintas-feiras,
das 9h às 12h. Cada alunos tem direito a retirar três cafés da manhã e três almoços por vez)

●

esclarecendo melhor o apoio que nossos professores podem oferecer aos alunos,
incluindo: comunicação por e-mail, telefone ou outras plataformas para responder
perguntas e apoiar a aprendizagem; permitir o acesso a programas de aprendizagem
on-line adquiridos pelo Distrito; agendar horários ou horários de escritório virtuais para
que indivíduos ou grupos de alunos "se encontrem" com seus professores; e sugerir
outros recursos para os alunos usarem para apoiar a aprendizagem;

●

partilhar com professores e famílias recursos mais auto-orientados e ferramentas online
para manter os alunos envolvidos e entusiasmados com a aprendizagem diária.

Obrigado pela vossa parceria e apoio contínuos enquanto navegamos juntos neste tempo sem
precedentes. Por favor, tenha cuidado e fique seguro!
Atenciosamente,

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

