
 

March 26, 2020 

Dear Nations Community, 

As we monitor the situation of the spread of Covid-19 throughout Brazil and the world, we pray for the                   

current scenario to end soon. We miss our students and look forward to opening our doors soon to                  

receive your children at school.  

  

At this point, there are more questions than answers about the path this pandemic will take. What will                  

not change is our commitment to our community. School of the Nations is making every possible effort                 

to provide high-quality distance learning programs during this time of social distancing. Our team has               

been working non-stop, and we remain fully committed to delivering teaching and learning experiences              

that allow our students to learn effectively in all subjects throughout school closure. 

 

We would like to address our Community on the topic of tuition. 

  

It is no secret that the recognized quality of our School is fundamentally due to our human                 

resources﹘our teachers, coordinators, and staff. School payroll represents 70% of net revenue. We are              

also providing lunch subsidies and emotional support to all staff, many of whom have made the difficult                 

choice of remaining in Brazil, despite all the uncertainties, to continue providing students high-quality              

educational services, even though they are outside their country and far away from their homes and                

loved ones at this difficult time. 

  

We are also investing in digital platforms with proven educational quality to keep students engaged in                

Distance Learning classes. 

  

Inspired by the recent words of the Universal House of Justice: 

  

"However difficult matters are at present,....humanity will ultimately pass through this ordeal,            

and it will emerge on the other side with greater insight and with a deeper appreciation of its                  

inherent oneness and interdependence." 

  

The Board understands that School of the Nations has the moral obligation to continue to play its social                  

role and protect all members of its community, including outsourced employees and those who are               

most vulnerable; therefore, the School has not let anyone go. It is important for the community to                 

understand that School expenses and commitments continue. The School is not saving any money with               

school closure. Fees for After School and meals are not being charged at this time. 

 



 
At the same time, the Board also understands the difficult situation of those families whose income has                 

been compromised by the measures set in place by the authorities to control the situation and,                

therefore, will give special attention to those who qualify. In such cases, the family should contact the                 

Business Office at financeiro@edn.org.br 

Sincerely, 

School Administration 

School of the Nations 
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Brasília, 26 de março de 2020. 

Prezada Comunidade EdN, 

Enquanto monitoramos a disseminação do Covid-19 em todo o Brasil e no mundo, oramos para que o                 

cenário atual termine em breve. Sentimos falta de nossos alunos e esperamos abrir as portas para                

receber suas crianças o mais rapidamente possível. 

No momento, há mais perguntas do que respostas sobre o caminho que esta pandemia seguirá. Mas                

uma coisa que não mudará é o nosso compromisso com a comunidade. A Escola das Nações está                 

fazendo o possível para oferecer um programa de Ensino a Distância de alta qualidade durante o                

período de distanciamento social. Nossa equipe trabalha sem parar e continua totalmente            

comprometida em oferecer experiências de aprendizagem que permitam que os alunos aprendam            

efetivamente em todas as áreas durante o fechamento da escola. 

Gostaríamos de abordar com os Senhores o tema da mensalidade escolar. 

Não é segredo que a reputação e a qualidade reconhecida de nossa Escola se deve fundamentalmente                

aos nossos recursos humanos - nossos professores, coordenadores e funcionários. A folha de             

pagamento da Escola representa 70% de nossa receita líquida. Também estamos fornecendo subsídios             

para almoço e apoio emocional a todos os funcionários, muitos dos quais fizeram a difícil escolha de                 

permanecer no Brasil, apesar de todas as incertezas, para continuar fornecendo aos alunos serviços              

educacionais de alta qualidade, mesmo estando fora do país de origem e longe de seus entes queridos                 

neste momento difícil. 

Também estamos investindo em plataformas digitais com qualidade educacional comprovada para           

manter os alunos envolvidos nas aulas a distância. 

Inspirado nas palavras recentes da Casa Universal de Justiça: 

"Por mais difíceis que sejam as circunstâncias atuais, … a humanidade finalmente passará por              

esta provação e emergirá do outro lado com percepção mais apurada e mais profundo apreço               

por sua inerente unicidade e interdependência". 

o Conselho entende que a Escola das Nações tem a obrigação moral de continuar desempenhando seu                

papel social e de proteger todos os membros de sua comunidade, incluindo funcionários terceirizados e               

os mais vulneráveis. Portanto, não desligou nenhum colaborador. É importante que a comunidade             

entenda que as despesas e os compromissos continuam. A Escola não está economizando dinheiro com               

o fechamento. As taxas de After School e do programa de alimentação não estão sendo cobradas no                 

momento. 



 
Ao mesmo tempo, o Conselho entende a situação das famílias cuja renda foi comprometida por medidas                

adotadas pelas autoridades. Portanto, dará atenção especial àquelas que se encontrarem em dificuldade             

em razão da presente crise. Elas devem entrar em contato com nosso setor administrativo em               

financeiro@edn.org.br . 

Atenciosamente, 

Administração Escolar 

Escola das Nações 
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