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28 de abril de 2020
Prezados os alunos e famílias do 12° ano,
Espero que você e sua família estejam bem durante este momento sem precedentes.
Em 9 de abril, compartilhamos a triste notícia de que nossos prédios escolares
permanecerão fechados pelo resto do ano letivo, e que os eventos sociais coordenados
pela escola, os quais você estava esperando o ano todo, como bailes e formatura, serão
cancelados devido à pandemia COVID-19. Embora essas escolhas tenham sido feitas
pensando na segurança e o bem-estar de nossos alunos, isso não as torna menos
dolorosas para você e para todos nós. Mesmo que esses eventos não possam acontecer
de forma tradicional, continuamos inteiramente comprometidos em celebrar com segurança
a Turma de 2020, a partir do final de maio. Você merece isso e muito mais. Estou
escrevendo hoje para compartilhar com você alguns de nossos planos.
Celebrações da Turma de 2020
Uma equipe de planejamento está trabalhando em conjunto com membros do meu
Conselho Consultivo Estudantil para criar experiências emocionantes e memoráveis para a
turma de 2020, incluindo:
● uma formatura virtual em todo o distrito com apresentações especiais, um palestrante
convidado surpresa (por enquanto) e um convite especial e compartilhável para ajudálo a envolver a família e amigos em sua experiência de graduação,
● uma pós-festa de formatura virtual organizada por um DJ popular,
● uma campanha publicitária em toda a cidade com anúncios personalizados para cada
escola do distrito,
● uma campanha de rede social liderada por estudantes, onde você pode representar
sua escola, e
● uma oportunidade para cada morador da Filadélfia de todos os cantos cidade para se
envolver em uma atividade simultânea para honrar a turma de 2020.
Além desses planos, as escolas individuais de ensino médio podem optar por sediar sua
própria formatura virtual ou festa para seus alunos, em junho. Os funcionários da escola
fornecerão mais informações, caso optarem por fazer isso. Como a segurança é nossa
prioridade máxima, nenhum evento presencial para formandos será planejado pelo Distrito
ou sua escola até segunda ordem.
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Depois de junho de 2020
Nós sabemos que nenhum programa virtual pode substituir sua passagem pelo palco da
formatura, com sua beca e capelo, junto com seus colegas, jogando seu capelo para cima
para culminar tantos anos de trabalho duro. Trabalharemos com nossas escolas de ensino
médio para tentar proporcionar uma experiência mais tradicional para você, uma vez que
as ordens de abrigo em casa e distanciamento social sejam oficialmente suspendidas. Por
favor, entenda que provavelmente levará algum tempo até que isso ocorra.
Uma atualização sobre pagamentos/taxas pagos
O Distrito continua trabalhando com escolas de ensino médio para definir o processo de
reembolso. Os reembolsos variam de acordo com a escola, com base no pacote de
pagamentos de cada escola, e no status de planejamento. Por exemplo, em casos em que
bens como anuários e camisetas de formandos foram encomendados, você ainda poderá
receber essas mercadorias no momento e maneira que for adequadamente seguro. No
entanto, nos casos em que os pagamentos foram feitos para salões de festas,
precisaremos de tempo para determinar se as escolas serão reembolsadas por esses
locais, e se sim, como isso será feito. Pedimos sua paciência contínua enquanto
trabalhamos com as complexidades desta situação nas próximas semanas. Além disso, se
você ainda não realizou os pagamentos, as escolas individuais ainda podem permitir que
você as pague para que você possa receber alguns dos itens incluídos em seus pacotes de
pagamento. Mais informações serão fornecidas por sua escola nas próximas semanas.
À medida que encerramos este ano letivo, compartilharemos mais informações sobre
oportunidades de reentrar em nossas escolas com segurança para recuperar quaisquer
itens pessoais que você possa ter deixado em seus armários e deixar quaisquer
dispositivos, livros didáticos e uniformes esportivos.
Não importa a circunstância, nada e ninguém pode tirar seus anos de trabalho duro,
coragem e perseverança para se tornar um orgulhoso formando da Turma de 2020 do
Distrito Escolar de Filadélfia. PARABÉNS! Estou ansioso para comemorar com segurança
com você nas próximas semanas e atualizá-lo sobre o progresso dos nossos planos.
Enquanto isso, por favor, tome cuidado e fique seguro.
Atenciosamente,

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