ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Filadélfia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Doutor em Educação
Superintendente

22 de abril de 2022.
Prezadas Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
A partir de segunda-feira, dia 25 de abril, o Distrito Escolar da Filadélfia reestabelecerá o uso
opcional de máscara para os estudantes e equipe, exceto para aqueles que estão em programas
PreK Head Start onde o uso de máscara é exigido pelo Ministério de Serviços Humanos e de
Saúde dos Estados Unidos.
As máscaras permanecem disponíveis em nossos escritórios e escolas, e os testes para estudantes
sintomáticos continuarão disponíveis em nossos cinco locais móveis para a realização de testes
de segunda-feira a sexta-feira das 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.
Lembrem-se de que as vacinas são a melhor maneira para proteger a nós mesmos, nossas
famílias e todos em nossa volta contra o COVID-19. Não é tarde demais para que vocês ou suas
crianças elegíveis recebam a vacina ou o seu reforço se ainda não tiverem feito isso. Você pode
encontrar os locais mais próximos no site da Cidade da Filadélfia aqui ou em www.vaccines.gov
ao clicar em “Find a Vaccine Clinic Near You” (Encontre uma Clínica perto de você ) e ao inserir
o seu código postal. Se o seu filho está vacinado, pedimos que considere nos enviar a situação
vacinal dele apenas tirando uma foto do cartão de vacinas dele e enviando para o e-mail da
enfermeira escolar ou para 5vax@philasd.org.
Conforme nos aproximamos das semanas remanescentes do ano escolar 2021-2022, vamos
continuar a trabalhar juntos para dar apoio ao ensino presencial e ambiente de trabalho saudáveis
que nossos estudantes e educadores merecem.
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Doutor em Educação

Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia

