ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

26 de agosto de 2020
Olá, Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia:
O primeiro dia de aula, 2 de setembro, já é daqui a uma semana. Estou escrevendo
para compartilhar novas informações para ajudar você e sua família a se prepararem
para o início das aulas, as quais irão iniciar com todos os alunos tendo aulas virtuais
com os professores da escola aonde estão matriculados.
Você pode acessar as últimas informações de volta às aulas visitando o
philasd.org/backtoschool. Lá, você encontrará informações importantes, guias e
recursos para garantir que sua família esteja pronta para começar o ano letivo com o
pé direito, incluindo:
● uma Lista de Verificação de Volta às Aulas da Família - para ajudá-lo a se
organizar,
● um Guia Rápido sobre Notas e Frequência Escolar - sobre o que esperar este
ano e como você pode ajudar seu filho a ter uma ótima frequência escolar,
● Informações sobre Chromebooks - incluindo os locais dos Centros Técnicos
da Família e horas de operação, além de guias com passo a passos sobre como
acessar e usar os dispositivos,
● e muito mais.
Também quero atualizá-los sobre as mudanças na forma como distribuiremos refeições
para os alunos e como apoiaremos as necessidades socioemocionais de nossos
alunos quando as aulas começarem.
Refeições para estudantes
O Departamento de Agricultura dos EUA agora exige que o Distrito Escolar só forneça
refeições para alunos matriculados em suas escolas. Isso significa que, a partir de
quinta-feira, 3 de setembro, qualquer pessoa que queira retirar caixas de refeição
para estudantes em qualquer um dos 62 locais de distribuição de refeições do Distrito
Escolar, agora é obrigado a fornecer o número da ID de cada aluno. A lista completa de
locais de refeições escolares pode ser encontrada em philasd.org/grab-go-meals. As
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crianças que não estão matriculadas no Distrito Escolar podem receber refeições nos
locais de refeições do município, listados em phila.gov/food.
Healing Together (Nos Curando Juntos)
Para ajudar a atender às necessidades de estudantes e famílias em frente a traumas
prolongados, o Distrito está lançando a sua iniciativa Healing Together (Nos Curando
Juntos). Como parte desta iniciativa, todos os alunos terão oportunidades diárias de
participar de reuniões abertas com seus professores e colegas, e participar de
atividades de aprendizagem socioemocional e construção de relacionamentos, ao
longo do dia. Por exemplo, os professores podem introduzir exercícios de consciência
plena projetados para ajudar os alunos a gerenciar e regular as várias emoções que
estes podem estar sentindo. Professores e conselheiros irão trabalhar juntos para
identificar alunos que precisam de apoio adicional, colaborar com as famílias para
identificar outras maneiras de dar apoio aos alunos na escola, e ajudar a conectar
estudantes e famílias a outros serviços de apoio, conforme necessário. Um profissional
de saúde comportamental também será designado para cada escola, para fornecer
suporte extra. Você pode aprender mais sobre Healing Together aqui.
Finalmente, o nosso Evento Drive-Thru com Doação de Mochilas de Volta às Aulas é
nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, das 9h às 13h, no Estádio Lincoln Financial Field,
no estacionamento Lot K. Para mais informações, visite philasd.org/face/backpacks.
Estamos prontos e animados para receber todos os nossos jovens de volta à escola
em 2 de setembro. Trabalhando juntos, podemos ter um ano letivo seguro e bem
sucedido de 2020-2021 para todos.
Cordialmente,

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

Translation & Interpretation Center
8/2020

8_26 DRH BTS Follow-up Letter for Families
Portuguese

