
 

      ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE  
    440 North Broad Street 

  Filadélfia, PA 19130 

William R. Hite, Jr., Doutor em Educação 
Superintendente 

 

8 de abril de 2022. 

 

Prezadas Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

O Recesso de Primavera é na próxima semana. As escolas estarão fechadas por toda a semana, e 

tanto as escolas como os departamentos administrativos estarão fechados na sexta, dia 15 de 

abril, devido à Sexta-Feira Santa.  

 

Recomendamos que você aproveite este momento para descansar e recarregar, mas que o faça 

com segurança. Os casos de COVID-19 estão aumentando na Filadélfia e todos temos que ser 

ainda mais cuidadosos para manter a nossa segurança e a das outras pessoas ao nosso redor. Aqui 

estão algumas maneiras para que possamos trabalhar juntos para minimizar o risco de um surto 

em nossas escolas quando as aulas voltarem na segunda-feira, dia 18 de abril. 

 

✅  Uso de máscara - mesmo que não seja obrigatório, considere usar uma máscara que 

cubra o seu nariz e boca quando estiver em lugares fechados públicos e ao ar livre onde 

exista um risco elevado de transmissão de COVID-19, como eventos cheios ou grandes 

encontros. Na semana após o Recesso de Primavera, de 18-22 de abril, todos os 

estudantes e equipe serão obrigados a usarem máscaras durante o dia escolar e de 

trabalho. O Distrito Escolar em discussão com o Departamento de Saúde Pública da 

Filadélfia irão determinar se as condições decorrentes de COVID-19 validam o retorno 

seguro para o uso opcional da máscara.   

✅  Faça o teste, é gratuito - estamos solicitando a todos os alunos e equipe que façam 

o teste antes de voltarem do Recesso de Primavera para garantir que você não está 

contaminado por COVID, principalmente se você apresenta sintomas de COVID-19 ou 

esteve em contato próximo com alguém que está com  COVID-19. Para ajudar, 

manteremos nossos cinco locais móveis de teste abertos durante a próxima semana de 

segunda-feira até quinta-feiradas 9:00 às 18:00:  

● Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave.  

● South Philadelphia High School, 2101 S Broad Street (no estacionamento na 

esquina da Jackson com S Broad) 

● Samuel Fels High School, 5500 Langdon St. 

● Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.  

● Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St. 

Estes locais ficarão fechados na Sexta-Feira Santa mas reabrirão na próxima semana em 

seus horários normais de funcionamento pelo resto do ano escolar.  

 



 

✅  Vacinas e doses de reforço - ainda não é tarde para ser vacinado ou receber a dose 

de reforço caso você ainda não o tenha feito. Você pode encontrar os locais próximos a 

você no site da Cidade da Filadélfia aqui ou no www.vaccines.gov e clicar no “Find a 

Vaccine Clinic Near You” (“Encontre uma clínica de vacina perto de você”) e digitar o 

seu zip code.  

✅  Fique em casa - pelo bem de todos, fique em casa caso esteja doente ou receba o 

resultado positivo no teste, e relate quaisquer casos positivos para a Equipe de Resposta 

ao COVID nocoronavirusreport@philasd.org. 

✅  Teste para pessoas da equipe não vacinadas - os testes semanais permanecem 

obrigatórios durante esse período. 

 

Se o Chromebook do seu filho precisa de conserto, nossos Centros de Apoio Tecnológico dos 

Pais e Família estarão abertos durante os horários normais de funcionamento na próxima semana, 

de segunda-feira à quinta-feira, 11-14 de abril e fechados na sexta-feira. Mais informações sobre 

nos nossos Centros de Apoio Tecnológico e Linhas Diretas (Hotlines) podem ser encontrados no 

philasd.org/chromebooks. 

 

Este ano escolar tem sido desafiador para muitas de nossas famílias que continuam a vivenciar 

diretamente diversas consequências desta pandemia, violência excessiva por armas, desemprego 

e muitos outros traumas. Se você precisa de ajuda, os serviços gratuitos de aconselhamento estão 

disponíveis ao ligar para a Philly Hopeline no 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) ou enviar 

mensagem de texto para o mesmo número. Se você precisa de refeições enquanto as escolas 

estão fechadas na próxima semana, pode encontrar informações sobre os centros locais de 

distribuição de alimentos e locais de Parques e Lazer que fornecerão refeições gratuitas nos 

locais para crianças até 18 anos acessando phila.gov/food.  

 

Desejamos que você tenha um Recesso de Primavera reparador e seguro. 

 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Doutor em Educação 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 
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