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Prezados pais e famílias da Swenson Arts and Technology High School:

Esperamos que estejam todos bem e que estejam reservando um tempo para aproveitar os
meses de verão.

O Distrito Escolar da Filadélfia está em estágio de planejamento para o retorno de todos os
alunos às aulas presenciais, com segurança. A pandemia da COVID-19 afetou o nosso Distrito
e as oportunidades dos alunos de várias maneiras, mas estamos fazendo tudo o que estiver ao
nosso alcance para recuperar e melhorar o desempenho dos alunos este ano. Criamos uma
estratégia abrangente para melhorar o desempenho dos alunos e, com isso, estamos
implementando horários padrões para o início e fim do dia letivo.

Com o apoio dos Serviços de Transporte, neste ano, todos os ônibus serão alinhados a um dos
três horários padrões de aulas. Padronizar o horário de início e fim do dia letivo ajudará a
reduzir a quantidade de tempo que os alunos passam nos ônibus; ajudará a garantir que os
ônibus cheguem no horário com mais frequência; permitirá a limpeza consistente de áreas de
alto contato nos ônibus, entre cada viagem, e ajudará a Secretaria de Serviços de Transporte a
superar a redução significativa no quadro de funcionários, devido a demissões e
aposentadorias nos últimos 18 meses.

Como resultado, a Swenson Arts and Technology High School terá novos horários de
início e fim das aulas no ano letivo de 2021-2022. Este ano, as aulas começarão às 7:30
a.m. e terminarão às 2:34 p.m. todos os dias. Estamos fornecendo essas informações agora
para que você possa começar a se organizar com antecedência, para que seu filho possa
chegar na escola pontualmente todos os dias, de acordo com este novo cronograma.

Durante a campanha de Volta às Aulas do Distrito e até o primeiro dia de aula, em 31 de
agosto, serão compartilhadas mais informações sobre o retorno às aulas no outono e sobre
oportunidades para participar de eventos e reuniões escolares e distritais. Nesse meio-tempo,
incentivo você a visitar o site do Distrito Escolar da Filadélfia regularmente, para ficar por dentro
das últimas informações: www.philasd.org.

Desejo a você um verão seguro e saudável.

Atenciosamente,
Colette Langston, Principal
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