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14 de setembro de 2021 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
Estou escrevendo para atualizá-los sobre o transporte de estudantes e remoção de lixo em nossas 
escolas. Tem sido ótimo ver nossos jovens de volta à escola pessoalmente. No entanto, a falta de 
motoristas – a qual está impactando seriamente as escolas, venda de alimentos e coleta de lixo e 
outras empresas no país todo – em combinação com um aumento significativo nos pedidos de 
demissão e aposentadorias no SDP e garagens municipais, tem prejudicado nossas operações 
mais do que haviamos imaginado a princípio. Implementamos um modelo de serviços de 
transporte em camadas para ajudar, em parte, com a falta de motoristas. Ficou claro que isso não 
é o suficiente e estamos urgentemente buscando soluções. 
 
Abaixo temos um resumo das medidas que já tomamos e estamos tomando para ajudar a resolver 
esses probelmas:    
 
Transporte 

● Mais do que nunca, estamos incentivando a participação no Programa de Taxa Fixa para 
Pais (Parent Flat Rate Program) aumentando o pagamento para famílias qualificadas que 
optarem por se inscrever no programa. A partir de agora, todas as famílias qualificadas 
irão receber $300 por mês ($3,000 no ano letivo) para transportar seus filhos de ida e 
volta para a escola. Também estamos oferecendo a opção para famílias receberem $150 
por mês ($1,500 no ano letivo) para transportar seus filhos até a escola apenas pela 
manhã, mesmo utilizando ônibus ou táxi na parte da tarde. Para se inscrever em uma 
dessas opções, preencha este Formulário do Google.  

● Nós fornecemos cartões-passagem SEPTA (Student Fare Cards) para alunos qualificados 
para ônibus, van ou serviço de táxi, e estamos em negociação com o SEPTA para 
fornecer cartões-passagem para adultos, para ajudar com o transporte de famílias que não 
dirigem. 

● Contratamos oito funcionários temporários para ajudar com o alto volume de ligações 
para o nosso Centro de Atendimento de Transporte. 

● Estamos priorizando o processamento de Solicitações de Ações de Transporte para 
alunos com Planos de Educação Individualizada.  

● Estamos nos reunindo com fornecedores externos e parceiros comunitários para saber se 
esses podem comportar nossas necessidades de transporte.    
 

 

https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6


 

Coleta de lixo 
O que já fizemos: 

● Contratamos vários fornecedores externos e mobilizamos nossos próprios recursos para 
coletar o lixo acumulado,  

● Obtemos mais caçambas de lixo em vários locais da cidade para que o lixo acumulado 
seja coletado e transportado com mais eficiência, e 

● Falamos com a prefeitura para explorar outros recursos (mas eles também estão 
enfrentando atrasos com a coleta de lixo residencial, devido à falta de motoristas). 

 
Peço para que lidemos com essas questões como comunidade. Você pode ajudar confirmando 
com a sua escola se eles tem o seu endereço e número de telefone corretos nos registros, o que 
nos ajudará a saber os locais corretos de embarque e desembarque e nos permitirá entrar em 
contato com você em caso de uma emergência. Além disso, se você conhece alguém que seja um 
ótimo candidato para a vaga de motorista de ônibus, incentive-o a se inscrever aqui. 
 
Percebemos que a falta de motoristas tem consequências reais para nossos alunos, famílias e 
funcionários, e pedimos sinceras desculpas por essas interrupções no serviço. Saiba que estamos 
levando este assunto muito a sério e continuaremos explorando nossas opções até que todo o lixo 
excedente seja removido de nossas escolas e os serviços de transporte dos nossos alunos sejam 
restaurados 
 
Cordialmente, 

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

https://www.philasd.org/transportation/careers/

