Portuguese
Mensagem do nosso Superintendente Escolar Dr. Sal Pascarella à Comunidade de Danbury, sobre
Segurança Escolar
Desde o tiroteio da semana passada na Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland, na
Flórida, todos ficamos assustados e entristecidos ao mesmo tempo, uma vez que temos que nos voltar para uma
vigilância cada vez maior na segurança de nossos próprios alunos. Como vizinhos de Newtown, nossa
comunidade está muito familiarizada com o impacto que essa tragédia sem sentido afeta a todos nós - adultos e
crianças, professores e estudantes. Nada é mais importante que nossas escolas continuem sendo um símbolo
de força e unidade em nossa comunidade. Nossa comunidade, como outras em todo o país, está junto com a
comunidade de Parkland enquanto eles lutam para se recuperar.
Eventos violentos como este são profundamente perturbadores para nossos alunos, famílias e
funcionários, particularmente para aqueles que têm laços pessoais e familiares em Newtown. Desde a semana
passada, em todo o nosso distrito, nossos conselheiros de saúde mental, assistentes sociais e psicólogos da
escola trabalham para apoiar todos àqueles que estão enfrentando dificuldades nos dias, semanas e meses que
seguem os eventos em Parkland. Ao falar com seus filhos em casa, você pode encontrar dicas úteis no recurso
online * da Associação Nacional das Escolas de Psicólogos. Nossos administradores, professores e funcionários
estão atentos aos nossos filhos, fornecendo o apoio necessário, ao mesmo tempo que validamos os
procedimentos de segurança, desde a supervisão da segurança do prédio, incluindo os encarregados de
segurança, para garantir que os treinos e protocolos de segurança, tais como como fogo, exercícios climáticos e
bloqueios, mantenham o compromisso para uma resposta efetiva a qualquer crise potencial. Juntamente com o
prefeito Boughton, trabalhei para aumentar a visibilidade da nossa polícia comunitária durante o dia escolar, a fim
de tranquilizar a nossa comunidade sobre a vigilância e estar preparado para uma resposta eficaz e imediata a
quaisquer eventos inesperados. Continuamos nossa sólida parceria com a polícia, bombeiros e resgate, bem
como com organizações locais e regionais de saúde mental, crise e serviços sociais. Esta semana, eu também
pedi aos nossos Comandantes da Polícia de Danbury que se encontrem com nossos diretores para discutir a
tragédia de Parkland, revisar os planos de segurança e determinar se são necessárias modificações ou ajustes e
avaliar se nossas equipes se beneficiariam do treinamento adicional de situações de crise. A segurança dos
estudantes e da equipe é nossa principal prioridade, enquanto mantemos nossa vigilância em seguir com nossos
protocolos de segurança. O Conselho de Educação e a Cidade têm investido dinheiro ao longo dos anos a partir
de títulos aprovados pelo estado para aumentar a segurança de nossas escolas. Algumas dessas melhorias
foram novas portas, janelas, botões de pânico, rádios bidirecionais, encarregados de segurança, câmeras e
entradas controladas de visitantes em cada escola, para evitar a intrusão de indivíduos indesejados em nossos
prédios.
À medida que avançamos com o nosso objetivo para terminar o ano letivo, também devemos considerar
como podemos apoiar a segurança escolar através das várias vozes da nossa comunidade. Reforçamos os
papéis de nossos alunos em contribuir para a comunidade escolar através dos programas "Say Something" e "
Start with Hello", focamos a atenção dos nossos alunos em suas interações com os seus pares, com o objetivo
de fortalecer os laços e as conexões da comunidade escolar e relatando suas preocupações com adultos
confiáveis. À medida que nossos alunos e adultos encontram uma voz no diálogo nacional mais amplo sobre a
questão da violência nas escolas, estamos nos preparando para um dia pacífico de ação dos estudantes em
nossas escolas secundárias que ocorrerá em março. Eu acredito que dar aos alunos um fórum para expressão
pacífica e respeitosa é o cerne da nossa missão educacional em Danbury.
Nos próximos dias, espero que você se junte a mim para manter as famílias da Marjory Stoneman
Douglas High School em seus pensamentos e orações. Obrigado pelo seu apoio contínuo a nossos filhos,
nossas comunidades escolares e nossa missão educacional.

Dr Sal

*Online resources:
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis/talking-to-children-about-violence-tips-for-parentsand-teachers
https://youth.gov/feature-article/federal-resources-helping-youth-cope-after-school-shooting

