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22 de novembro de 2022 

 

Prezados Pais e Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Há um ano, eu não tinha ideia de que estaria morando na excelente cidade da Filadélfia e atendendo a 

milhares de estudantes e sus famílias como Superintendente. Agora, após cinco meses, e enquanto nos 

aproximamos do feriado de Ação de Graças, tenho muitas razões para agradecer. Sou grato por residir em 

uma bela cidade, com uma rica história. Sou grato por ter sido tão bem recebido pela comunidade da 

Filadélfia. Embora tenhamos muito trabalho pela frente, sou grato por ter me juntado a uma equipe e 

comunidade profundamente comprometidos com o bem-estar de nossas crianças. Estou empolgado e 

motivado com o que virá no futuro. 

 

Espero que vocês todos aproveitem o feriado para descansar, renovar-se e cuidar-se bem. Pratiquem 

hábitos saudáveis: lavem as mãos com frequência, mantenham uma distância sensata de outras pessoas, 

usem máscara quando apropriado e fiquem em casa se estiverem doentes. Nesta época do ano também é 

importante pensarmos em proteger a nós mesmos e a outros vacinando-nos contra a gripe e COVID-19 ou 

tomar o reforço da vacina, se o esquema vacinal ainda não estiver completo. Lembrem-se de testar a si 

mesmos e aos seus filhos antes e após grandes encontros, se vocês tiverem sintomas de COVID-19 ou 

tiverem sido expostos a alguém com sintomas. Para encontrar um local de vacinação ou reforço próximo, 

acesse  www.vaccines.gov. Você também pode consultar este documento do Departamento de Saúde 

Pública da Filadélfia, que oferece orientações claras para que você e seus próximos possam manter-se 

saudáveis nesse feriado. 

 

Além disso, dezembro é o mês de doação de testes no Distrito Escolar da Filadélfia. A partir de 12 de 

dezembro, as famílias podem pegar kits de teste caseiro gratuitamente em nossos cinco locais 

de teste em escolas, listados aqui. Os kits de teste estarão disponíveis para coleta enquanto durarem 

os estoques, de segunda a sexta das 9h às 18h. Enquanto isso, as escolas individuais continuarão 

fornecendo kits gratuitos de teste para os alunos que precisarem.     

 

Aproveitem o feriado e voltem renovados, prontos para participar conosco de nosso trabalho para nos 

tornarmos o distrito escolar urbano do país com o mais rápido avanço em qualidade!    

 

Bom feriado de Ação de Graças! 

 

Em parceria,  

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

 

http://www.vaccines.gov/
https://www.phila.gov/media/20221115114205/guide-to-holidays-11.15.22.pdf
https://www.phila.gov/media/20221115114205/guide-to-holidays-11.15.22.pdf
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/


 

 

 


