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ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Filadélfia, PA 19130

Superintendente

28 de abril de 2022.
Prezadas Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Na terça-feira, 3 de maio de 2022, todas as escolas e departamentos do Distrito Escolar da
Filadélfia estarão fechados em reconhecimento ao Eid al-Fitr. O feriado religioso é
mundialmente celebrado pelos muçulmanos porque marca o fim do jejum de um mês, da
madrugada ao pôr-do-sol do Ramadã. Saiba mais aqui.
O dia exato do Eid al-Fitr pode mudar todos os anos. Ao desenvolvermos o calendário
acadêmico de 2021-2022, o dia 3 de maio foi escolhido baseado em consulta com os líderes da
comunidade muçulmana local e com as informações lunares disponíveis no momento. Como o
ciclo lunar evolui nos próximos dias, percebemos que os nossos alunos e famílias muçulmanas
podem honrar o encerramento do Ramadã na segunda-feira, 2 de maio. Neste caso, o Distrito
colocou os seguintes apoios em vigor:
● Ausências - Na segunda-feira, haverá uma ausência justificada para os estudantes
muçulmanos que estão honrando o Eid al-Fitr neste dia.
● Provas substitutivas AP - entramos em contato com a Diretoria da Escola para agendar
as datas das provas substitutivas para todos os estudantes muçulmanos que não puderem
fazer a prova AP no dia 2 de maio. As datas de prova substitutiva serão divulgadas por
sua escola assim que forem confirmadas.
O nosso Distrito Escolar continua comprometido em se tornar uma organização mais equitativa e
inclusiva que respeita as necessidades religiosas e culturais de todos, enquanto ajudamos todos
os estudantes a terem sucesso acadêmico e a se prepararem para um futuro brilhante. Se você
tem alguma pergunta ou dúvida, envie um e-mail para o nosso Departamento de Diversidade,
Equidade e Inclusão no equity@philasd.org.
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Doutor em Educação
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia

