
ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE
Suite 210

440 North Broad Street
Filadélfia, PA 19130

8 de junho de 2022

Prezado Distrito Escolar dos Pais e Responsáveis da Filadélfia:

Ao chegarmos ao final do ano letivo, é importante que um registro exato da frequência de
seu(sua) aluno(a) e as notas, especialmente leitura, matemática e ciências estão registradas
adequadamente, de forma que possamos identificar como melhor apoiar todos os nosso
estudantes e planejar para seu futuro sucesso acadêmico. Por isso, lembramos que você deve
ter providenciado à escola de seu filho apontamentos para qualquer ausência que você
acredite que deva ser dispensada, de acordo com as diretrizes de frequência, antes de 14 de
junho, o último dia do ano letivo para os alunos. Certifique-se de garantir também com a
escola de seu(sua) filho(a) que os registros de frequência de seu(sua) filho(a) estejam precisos e
atualizados e que você aborde qualquer inconsistência nas notas de seu(sua) filho(a) com a
escola.

Você pode visualizar as informações de frequência de seu(sua) filho(a) no Portal dos Pais e da
Família. Se você não tiver uma conta no Portal dos Pais e da Família, use asorientações
apresentadas aqui para fazer o cadastro.

Depois de ter criado a sua conta no Portal dos Pais e da Família ou se você já tiver uma conta,
use o passo apropriado vinculado abaixo para acessar as informações de atendimento de seu(sua)
filho(a). Campus Parent Tutorial Video (Vídeo Tutorial dos Pais do Campus); Campus Parent
Stepper (MS/HS) (Passos dos Pais do Campus); Campus Parent Stepper (Elementary) (Passo dos
Pais do Campus (Fundamental)). Versões traduzidas de todos os passos disponíveis aqui.

Caso você não tenha um Portal dos Pais, também é possível sempre visualizar as informações de
frequência de seus filhos ao realizar login no Portal do Aluno com eles. Os passos abaixo
oferecem instruções sobre como acessar o seu portal do aluno: Campus Student Stepper
(MS/HS) (Passo do Aluno do Campus); Campus Student Stepper (Elementary) (Passo do Aluno
do Campus (Fundamental)).

Para informações úteis adicionais, visite o site de Frequência e Ausência aqui.
Se você tiver dúvidas sobre a conciliação da frequência de seu(sua) filho(a), ligue para a escola
de seu(sua) filho(a) e peça para falar com a secretária.

Tenha um verão seguro e feliz.

Atenciosamente,

Distrito Escolar da Filadélfia
Escritório de Serviços de Suporte ao Aluno

https://www.philasd.org/pfportal
https://youtu.be/sD2HXQgm27E
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qnfg-rUB5KTasxPCWi0Qyy2K_T2x3qiU/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/

