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

31 de agosto de 2020
Olá, famílias do Distrito Escolar da Filadélfia (SDP):
Faltam apenas dois dias para o primeiro dia de aula, 2 de setembro. Para ajudá-lo a se
preparar para o início das aulas, adicionamos novos recursos ao nosso centro de
informações de volta às aulas, em philasd.org/backtoschool. Além de uma lista de
verificação de volta às aulas da família, Guia Rápido sobre Frequência Escolar e Notas,
Calendário Escolar de 2020-2021, recursos de internet e Chromebook, agora você
também irá encontrar:
● Resumos de Um Dia Típico - estes são exemplos de um dia típico de
aprendizagem digital para estudantes em várias séries, para ajudá-lo a saber o
que esperar.
● Informações da linha direta - nossas linhas de informações gerais estão
disponíveis em 10 idiomas e agora operam de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h30min.
● Recursos do Escritório de Envolvimento da Família e Comunidade incluindo o novo catálogo de cursos da academia virtual da família, recursos
para famílias ajudarem na aprendizagem digital em casa, informações sobre o
Portal dos Pais e Família, imunizações e auxílio para famílias multilíngues.
● Novos locais de distribuição de refeições para estudantes - A partir de
quinta-feira, 3 de setembro, você pode retirar caixas de refeições para
estudantes em sua casa em qualquer um dos 62 locais de distribuição de
refeições do Distrito Escolar. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA)
estendeu as flexibilidades para distritos escolares esta manhã, para que as
famílias não precisem fornecer o número de ID estudantil para receber refeições.
Estamos prontos e animados para Tocar o Sino PHL e iniciar o aprendizado digital para
todos os nossos jovens na quarta-feira, 2 de setembro. Vejo você então!
Atenciosamente,
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