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Segunda-feira, 25 de outubro de 2021. 

 

Caros pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

No domingo, 24 de outubro, membros do Sindicato Local dos Trabalhadores de Transporte 234 votaram para 

autorizar uma greve se um novo contrato de trabalho não for celebrado antes que seu contrato atual expire no 

domingo, 31 de outubro. Isso não significa que haverá uma greve envolvendo a SEPTA. Isso significa que os 

trabalhadores da SEPTA poderiam preparar uma greve com início na segunda-feira, 1º de novembro se um acordo 

não for estabelecido. Estima-se que as negociações do contrato continuem essa semana. 

 

Qualquer interrupção dos serviços da SEPTA impactaria milhares de nossos estudantes e membros da equipe que 

dependem da SEPTA para chegar e sair de nossas escolas e escritórios todos os dias. Nossas maiores prioridades 

agora são: 

1) Continuar a articular para uma resolução sem greve para as negociações da SEPTA com líderes locais e 

estaduais, e  

2) Planejar para garantir que a aprendizagem e apoios continuem para todos os estudantes no caso de uma 

greve.  

 

Existem muitos fatores que devemos considerar para informar uma decisão final, enquanto nos empenhamos para 

manter o máximo possível de escolas abertas para ensino presencial com segurança. Entender qual assistência ao 

transporte podemos oferecer para a equipe que pode precisar de auxílio para chegar ao trabalho e ir para casa, e que 

apoios adicionais podemos disponibilizar para garantir a cobertura suficiente nas escolas em que a maior 

porcentagem da equipe depende da SEPTA, são apenas algumas delas. Infelizmente, no meio de uma escassez 

nacional de motoristas que já está prejudicando as operações do nosso Distrito, não será possível providenciar o 

transporte de estudante para todos os estudantes que precisariam dele durante uma greve. 

 

Nosso objetivo é informar para as famílias nossos planos detalhados para o caso de uma greve até no máximo 

quinta-feira, 28 de outubro. Até lá, permaneçam em segurança e continuem a planejar para a possibilidade de um 

retorno do ensino virtual. Para as informações mais atualizadas sobre nosso planejamento de disponibilidade, acesso 

à internet sem custo ou a baixo custo, e manutenção, substituição ou suporte ao Chromebook, vá em 

philasd.org/SEPTAstrike. 

 

Eu espero sinceramente que um novo contrato de trabalho com a SEPTA possa ser celebrado essa semana para que 

nossos estudantes, famílias, equipe e toda a Cidade da Filadélfia possam evitar qualquer incerteza ou ansiedade 

adicionais. 

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Doutor em Educação. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://www.philasd.org/septastrike/

