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18 de outubro de 2021, 

 

Prezados Pais e Famílias do Distrito Escolar de Filadélfia, 

 

Escrevo esta carta para compartilhar algumas informações importantes sobre a SEPTA. O contrato 

atual do Sindicato Local dos Trabalhadores do Transporte 234 expira no domingo, 31 de outubro 

de 2021. Se um novo acordo contratual não for alcançado antes que o contrato atual expire, é 

possível que uma greve da SEPTA possa ocorrer a partir de segunda-feira, 1º de novembro. O 

Distrito Escolar de Filadélfia não está diretamente envolvido nestas negociações contratuais. 

Entretanto, é claro que uma greve da SEPTA teria um impacto devastador sobre o funcionamento 

de nosso Distrito Escolar e nossa capacidade de manter o aprendizado presencial cinco dias por 

semana para todos os alunos - algo que todos nós trabalhamos arduamente para fazer acontecer 

para todos os alunos neste ano letivo.   

 

Embora eu respeite o poder de qualquer sindicalista de defender os próprios direitos, espero que 

esta greve possa ser evitada para que possamos continuar a manter nossas escolas abertas e melhor 

apoiar as necessidades sociais, emocionais e acadêmicas de nossos alunos sem perturbação 

adicional. Em meio à crescente violência armada e aos muitos outros traumas que afetam nossas 

comunidades à medida que a pandemia da COVID-19 continua, nossas escolas são um porto 

seguro para milhares de jovens da Filadélfia. Estamos apoiando incansavelmente, com os líderes 

da cidade, uma resolução sem greves para as negociações da SEPTA.  

 

Entretanto, é extremamente importante que todos nós permaneçamos informados e comecemos a 

planejar com antecedência. Já começamos a explorar nossas opções para oferecer continuidade de 

educação e serviços de apoio aos estudantes e famílias no caso de uma greve da SEPTA. Seguem 

os detalhes das informações disponíveis até agora: 

● Impacto para o transporte de estudantes - Quase 60.000 estudantes em Filadélfia 

confiam na SEPTA para chegar e sair da escola. Em meio a uma escassez nacional de 

motoristas que já está perturbando nossas operações distritais, fornecer apoio de transporte 

escolar a todos os estudantes que precisariam dele durante uma greve não seria uma opção. 

● Impacto para o transporte do Staff - Muitos de nossos funcionários dependem da SEPTA 

para viajar de e para nossas escolas e escritórios. Estaremos pesquisando nosso staff para 

determinar o impacto de uma greve nas operações escolares, o que ajudará a determinar 

nossas opções para o futuro. 

● Continuidade do aprendizado - Estamos totalmente comprometidos em assegurar que o 

aprendizado continue para todos os estudantes no caso de uma greve da SEPTA. Embora 

o ideal seria manter o aprendizado presencial para todos os estudantes, saiba que os 

desafios de pessoal ou outras condições que possam resultar de uma greve podem exigir 



 

que algumas ou todas as nossas escolas mudem para o aprendizado 100% virtual. 

Estaremos explorando todas as opções viáveis com base nos resultados de nossa pesquisa 

de staff, com o objetivo de continuar o aprendizado presencial com segurança para o maior 

número possível de alunos. 

● Apoio ao estudante - Também estamos comprometidos em manter um apoio vital para 

nossos estudantes e famílias, como por exemplo, as refeições "grab-n-go". Os resultados 

da pesquisa de staff também determinarão como e onde esses serviços serão prestados. 

 

O que você deveria fazer agora   

Percebemos que há muitas perguntas não respondidas neste momento sobre como nosso Distrito 

irá operar se ocorrer uma greve da SEPTA. Pedimos sua paciência, enquanto trabalhamos de forma 

ponderada na análise de nossas opções. Nesse meio tempo: 

● se o Chromebook de seu filho não estiver funcionando ou precisar de reparos, não deixe 

de entrar em contato com a escola de seu filho para uma substituição ou visite este Site de 

Suporte ao Chromebook para obter informações sobre nossos centros de suporte técnico e 

linhas diretas;  

● visite o site de Opções de Acesso à Internet para Famílias se você precisar de informações 

sobre acesso à Internet sem ou a baixo custo; 

● e visite regularmente nosso novo site www.philasd.org/septastrike/ para obter as últimas 

informações.   

 

Continuarei a mantê-los atualizados sobre a situação e nossos planos assim que mais informações 

estiverem disponíveis. 

 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadélfia 

 

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/septastrike/

