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21 de dezembro de 2021 

 

Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Primeiramente, gostaria de agradecer por tudo que você fez para ajudar a manter a boa saúde em 

nossas escolas, neste ano letivo em que recebemos os alunos de volta pessoalmente. Por quase 

dois anos, nossos jovens têm passado pelo inimaginável. Durante esses tempos difíceis, é vital 

que os alunos se sintam rodeados por educadores atenciosos, auxílios sociais e emocionais em 

um ambiente escolar familiar e seguro. Continuamos comprometidos em manter as portas de 

nossas escolas abertas - desde que possamos fazê-lo com segurança. 

 

Conforme nos aproximamos da temporada de férias e novas variantes, como Delta e Omicron, 

evoluem, todos devemos ficar extremamente vigilantes em fazer nossa parte para ajudar a manter 

a nossa segurança e a dos demais à nossa volta. Veja abaixo o que você pode fazer para limitar a 

propagação do coronavírus e ajudar a manter a boa saúde em nossas escolas: 

 

✅  Tome a vacina contra a gripe e a vacina da COVID-19 e reforço, se ainda não o fez. A 

vacina agora está disponível para todos acima de cinco anos de idade. Visite o site 

www.vaccines.gov para encontrar um posto de vacinação ou reforço perto de você, ou ligue para 

215-685-5488 se tiver dúvidas sobre a vacinação.  

 

✅  Use uma máscara que cubra o nariz e a boca quando estiver em locais públicos, internos e 

externos, onde houver alto risco de transmissão de COVID-19, como eventos lotados ou grandes 

reuniões. Para a segurança de todos, a partir de janeiro, os alunos e funcionários que não 

cumprirem com o uso de máscara nas escolas serão mandados para casa durante o dia. 

 

✅  Faça o teste, é grátis - pedimos a todos em nossas escolas e escritórios que façam o teste 

antes de se reunir com familiares e amigos durante as férias e antes de retornar às escolas, para 

certificar-se de que você não esteja carregando COVID quando reabrirmos, especialmente se 

você tiver sintomas de COVID-19 ou ter tido contato próximo com alguém que tenha COVID-

19. Para facilitar, todos os locais de teste do Distrito permanecerão abertos para testes de 

funcionários e alunos das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, durante as férias de inverno:  

● Escola South Philadelphia High School (2101 S. Broad St) 

● Escola Samuel Fels (5500 Langdon St) 

● Escola Overbrook High School (5898 Lancaster Ave) 

● Escola MLK High School (6100 Stenton Ave) 

● Escola Thomas Edison High School (151 West Luzerne St) 

● Escola Northeast High School-novo (1601 Cottman Ave, esquina da Glendale com a 

Bleigh Ave).  
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Translation and Interpretation Center (12/2021)  Family Holiday Message 2021 (Portuguese) 

 

Como sempre, fique em casa se você testar positivo e informe a Equipe de Ação Contra a 

COVID sobre quaisquer casos positivos, enviando um e-mail para 

coronavirusreport@philasd.org. 

 

Olhando para 2022, sem dúvidas enfrentaremos novos desafios e incertezas que exigirão que 

todos sejamos flexíveis. No momento, estamos planejando retomar as aulas totalmente 

presenciais na terça-feira, 4 de janeiro de 2022, quando retornarem as aulas. No entanto, se 

os casos de COVID aumentarem durante as férias, podemos receber novas orientações do 

Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH). Continuaremos a seguir a orientação do 

PDPH sobre as operações escolares e o manteremos informado sobre quaisquer mudanças. 

 

Lembre-se que todas as escolas e escritórios administrativos do distrito estarão fechados de 24 de 

dezembro a 2 de janeiro. Sabemos que esta época do ano pode ser especialmente difícil para 

muitas pessoas. Para encontrar locais de distribuição de alimentos ou refeições na Filadélfia, 

visite o site phila.gov. Para buscar serviços de aconselhamento gratuitos para você ou seu 

filho(a), ligue para Philly Hopeline em 1-833-745-4673.  

 

Minha família deseja à sua um feriado alegre e seguro, e um Feliz Ano Novo! Nos vemos em 

2022. 

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

O Distrito Escolar da Filadélfia 
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