
  

 

 

 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE philasd.org/fundourschools 

Folheto de chamada à ação 

O que precisamos dos 
legisladores estaduais agora 
Para ajudar o Distrito Escolar a manter as operações 
escolares e comprar os mantimentos necessários 
para apoiar a segurança e o bem-estar de toda a 
nossa comunidade, precisamos que o Senado dos 
Estados Unidos aprove a HEROES Act. 

Manter os funcionários e alunos saudáveis, 
seguros e prontos para aprender. 
A pandemia de COVID-19 teve um impacto 
significativo no orçamento do Distrito Escolar.  
O Senado dos Estados Unidos está analisando uma 
legislação que proporcionaria o alívio necessário  
e garantiria a disponibilidade de financiamento para 
apoiar o distanciamento social e as diretrizes de 
saúde sem deixar de oferecer uma experiência  
de ensino rigorosa aos alunos.

Peça: Aprovem a HEROES Act.
Distribuam às escolas do país US$ 60 bilhões 
para manter funcionários e alunos saudáveis, 
seguros e prontos para aprender. 

Como entrar em ação 
A partir de 25 de junho, todas as quintas-feiras 
serão o Dia de defender o ensino público na 
Filadélfia. Vamos fazer com que nossas vozes 
sejam ouvidas em Washington D.C. toda quinta 
até que a HEROES Act seja aprovada. 

Ligue e envie e-mails para os senadores 
Toomey e Casey para informar que você  
está contando com eles na campanha  
Fund Our Schools.

Participe da campanha nas redes sociais 
utilizando a hashtag #fundourschools para 
pedir aos senadores em Washington D.C. 
que financiem nossas escolas!

Acesse philasd.org/fundourschools 
para ver informações de contato de todos os 
representantes eleitos do estado, exemplos 
de textos e cartas e mais detalhes sobre como 
advogar em Harrisburg pela Fund Our Schools.

A crise que enfrentaremos
A recessão econômica resultante da pandemia de COVID-19 está impactando significativamente o Distrito 
Escolar da Filadélfia (SDP). Somos gratos pela recente ação da Commonwealth da Pensilvânia de adotar um 
orçamento que mantém os níveis de financiamento atuais para o ensino público, mas isso não é suficiente.  
O Distrito Escolar ainda está enfrentando uma crise financeira devido às perdas de receita local e aos novos 
custos associados à COVID-19. É necessário um financiamento maior para proteger os investimentos que 
fizemos ao longo dos últimos cinco anos para aumentar os recursos e os serviços de apoio para nossos alunos.

Felizmente, a HEROES Act (Lei de Soluções de Emergência Omnibus de Recuperação Econômica e Saúde) 
ajudaria a lidar com vários dos desafios financeiros causados pela COVID-19. Se o Senado dos Estados Unidos 
aprovar essa lei, ela fornecerá US$ 60 bilhões em verbas de emergência adicionais para as escolas do país, 
incluindo mais de US$ 450 milhões para nosso Distrito Escolar garantir que os alunos e os funcionários fiquem 
saudáveis, seguros e possam aprender quando as aulas voltarem nos próximos meses.


