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6 de janeiro de 2021 

 

Prezados pais e responsáveis, 

 

O Distrito Escolar da Filadélfia está lançando um Conselho Ambiental (EAC), um compromisso 

fundamental do Plano de Melhoria da Segurança Ambiental do distrito, lançado no ano passado. É 

importante que os membros do EAC representem todas as áreas da nossa cidade, por isso, estamos 

procurando dois pais de alunos do Distrito para representar cada distrito assessorial. Um dos pais servirá 

como membro principal do EAC de cada distrito, e o segundo servirá como substituto. Uma vez que as 

candidaturas forem recebidas, os pais serão selecionados por seu distrito assessorial, através de um 

sorteio. O EAC também incluirá dois diretores e um representante da Coalizão Escolas Saudáveis da 

Filadélfia, os quais serão selecionados através de um processo separado.   

 

O objetivo da EAC é engajar representantes de toda a nossa cidade para discutir nosso progresso e planos 

para abordar condições ambientais, como o amianto e chumbo em nossas escolas. A Secretaria de Gestão 

e Serviços Ambientais do Distrito (OEMS) fornecerá atualizações trimestrais ao EAC, ouvirá e levará em 

consideraração o feedback dos membros e responderá a perguntas, para que estes possam ser defensores 

bem informados sobre este trabalho em suas comunidades. 

 

Aqui estão algumas informações importantes a considerar antes de decidir entrar no sorteio: 

● Critério: Pedimos que você entre no sorteio se você possui um verdadeiro interesse neste trabalho 

de segurança ambiental e está disposto a se comprometer ao cargo por pelo menos dois (2) anos. 

● Tempo de comprometimento: Dois (2) anos, que vai de janeiro de 2021 a janeiro de 2023. A 

reunião inicial está marcada provisoriamente para 26 de janeiro de 2021, das 17h às 18h. As 

reuniões da EAC serão realizadas virtualmente, uma vez por trimestre, via Zoom. Reuniões 

presenciais podem estar disponíveis com base na disponibilidade de espaço e orientações da 

COVID, emitidas pelo município. 

● Prazo de seleção e inscrições: Por favor, preencha o formulário Google  para participar do sorteio. 

As inscrições devem ser entregues até as 17h da sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. 

 

Para saber mais sobre o que o Distrito está fazendo para melhorar a segurança ambiental, visite nosso site 

em www.philasd.org/healthyschools. Se você tiver alguma dúvida ou outras preocupações, envie um e-

mail para environmental@philasd.org. 

 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite, Jr. Ed.D. 
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