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29 de março de 2022
Caros Pais e Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia
A Pesquisa Distrital anual está aberta agora! A Pesquisa Distrital é uma das melhores
ferramentas que para reunir os seus feedbacks e avaliar as suas perspectivas em diversos temas
que impactam a experiência educacional para os estudantes. Suas respostas, em conjunto com as
respostas das pesquisas com nossos estudantes e equipe escolar, nos ajudam a medir o progresso
relacionado com o Objetivo e Limites da Diretoria Pedagógica e melhora nossas escolas e
serviços ao informar os planos e prioridades de recursos da escola, esclarecendo os recursos da
comunidade que os estudantes e famílias precisam, e muito mais.
Neste ano, pais e tutores têm a opção de completarem uma pesquisa para pais/famílias de 10
minutos por carta ou online. As pesquisas em cópias impressas devem chegar no endereço
residencial que está no registro escolar do seu filho dentro das próximas duas semanas. Se vocês
optarem por preencher a cópia impressa, basta colocar a pesquisa no envelope pré-pago que está
incluído e enviá-la de volta para nós – não é necessário colocar selo! Se vocês preferirem
preencher a pesquisa online, podem acessá-la aqui. Vocês precisarão do número da ID do seu
estudante, que pode ser encontrado no boletim escolar e é o mesmo que o número de refeição
dele. Para demonstrar o nosso agradecimento, qualquer pessoa que preencha a pesquisa online
será automaticamente inscrita numa rifa semanal para ter a chance de ganhar um cartão de
presente eletrônico no valor de US$25.
O período de participação da Pesquisa Distrital termina no dia 10 de junho de 2022. Não
importa a forma como vocês decidem completar a pesquisa, suas respostas permanecerão
completamente confidenciais. Se vocês tiverem problemas para acessar ou perguntas sobre a
pesquisa, envie um e-mail para a equipe da pesquisa no schoolsurveys@philasd.org. Para mais
informações sobre a Pesquisa Distrital, incluindo os resultados dos anos anteriores, acesse
www.philasd.org/DWS.
Eu encorajo vocês a aproveitarem esta oportunidade para expressarem a sua opinião, e lembrálos que atualmente existem outras pesquisas – incluindo a Pesquisa de Orçamento 2022 e a
Pesquisa de Horários de Campainha Propostos para 2022-2023 – que aguardam por sua
contribuição e feedback. Agradecemos por vocês fazerem parte do progresso!
Atenciosamente,
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