ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 191
William R. Hite, Jr., Ed.D.

Superintendente

6 de janeiro de 2022
Prezados alunos e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Uma nevasca está prevista para hoje à noite e deverá trazer neve, gelo e temperaturas
congelantes, criando condições perigosas para o trânsito na sexta-feira. Pensando na segurança
de nossos alunos e funcionários, todas as escolas do Distrito Escolar da Filadélfia operarão
remotamente na sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. As aulas serão virtuais e o professor(a) do
seu filho(a) irá avisá-lo sobre os horários.
Todos os prédios e escritórios do Distrito Escolar estarão fechados, incluindo: Centros de
Suporte Técnico das Famílias, Centros Regionais de Serviços Especializados, os escritórios do
prédio da 440 North Broad Street, locais de distribuição de refeições para levar e todos os
prédios escolares. Isso permitirá que a neve possa ser removida com segurança de todas as
estradas, calçadas e escadas das propriedades do Distrito.
Além disso, como os demais distritos escolares e empresas em todo o país, nós também
continuamos a enfrentar falta de funcionários devido à COVID. Sabemos que nossos alunos,
funcionários e famílias estão curiosos para saber como as escolas irão operar na semana que
vem. Como mencionamos anteriormente, estamos comprometidos a tomar decisões com base em
cada escola, de acordo com os dados mais atuais do quadro de funcionários, o qual pode mudar
rapidamente. A direção do distrito continuará monitorando os dados do quadro de funcionários
diariamente, em todas as nossas escolas, esta semana e durante o final de semana. As decisões
iniciais sobre o funcionamento das escolas na semana que vem serão baseadas nos dados desta
sexta-feira, e serão compartilhadas até as 16h desta sexta-feira. Compartilharemos uma nova
atualização até as 16h de domingo, com base nos dados do final de semana.
Tome cuidado e fique seguro durante a nevasca. Eu continuo extremamente grato pela sua
paciência e colaboração, enquanto trabalhamos juntos pelo bem-estar de nossos jovens.
Com gratidão,
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