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Estimados pais e famílias da NPS,
Conforme participei há algumas semanas, estamos empenhados em fazer tudo o que pudermos para garantir que estamos
respondendo aos trágicos acontecimentos ocorridos em 14 de fevereiro em Parkland, na Flórida.
Para esse fim, quero garantir que vocês sejam informados de vários eventos futuros que estamos patrocinando em parceria com os
funcionários e alunos da escola para melhorar a segurança em nossas escolas e para apoiar o direito de nossos alunos de
manifestarem suas opiniões sobre esta importante questão.
1.

De 12 a 16 de março de 2018 Alunos aprendem sobre ativismo e defesa "Todos temos o direito de viver livres do medo e
da violência em nossa comunidade" (Alunos do Ensino Médio)
A Newark Public Schools (NPS) preparou uma grade curricular a ser usada pelos educadores para interagirem com os alunos
sobre ativismo e o tema da violência armada ao longo da próxima semana. Esta grade curricular foi preparada antecipando a
paralisação nacional em 14 de março, para garantir o envolvimento dos alunos com essa experiência de uma forma produtiva e
para aprenderem sobre como a advocacia pode ser usada para promover uma causa social.

2.

14 de março de 2018: Paralisação Escolar Nacional (Alunos do ensino médio)
Os alunos da Parkland pediram aos seus colegas de todo o país que participem de uma paralisação de 17 minutos para lamentar
pelas vítimas e se manifestarem contra a violência armada futura. Usaremos essa oportunidade para apoiar o direito dos nossos
alunos de manifestarem suas opiniões, para tornar essa experiência um momento de aprendizagem e para garantir que isso seja
feito de maneira ordeira e segura. Naturalmente os alunos têm a opção de não participarem desta paralisação. Entre em contato
com sua escola se você não desejar participar ou se tiver alguma dúvida sobre este evento.

3.

21 de março a 25 de abril de 2018: Desenvolvimento profissional sobre protocolos de segurança escolar (Todos os
funcionários)
Estamos em parceria com a prefeitura para oferecer desenvolvimento profissional nas próximas semanas a todos os funcionários
de todo o distrito em protocolos e procedimentos de segurança importantes. Com este treinamento, os funcionários terão
informações essenciais para garantir que nossas escolas estejam preparadas para fazer o que for necessário para manter os
alunos seguros em caso de um incidente imprevisto. Os tópicos incluem orientação para treinos de atirador ativo, protocolos de
evacuação atualizados e informações de emergência para educadores.

4.

24 de março de 2018: Marcha por nossas vidas (Newark - Todos os membros da comunidade)
Os membros do conselho do distrito e da escola apoiam nossos líderes estudantis em seu trabalho para organizar seus colegas e
outros membros da comunidade para participarem deste evento de forma segura e produtiva. O evento será realizado num
sábado e, portanto, não haverá nenhuma perda de qualquer horário em sala de aula e os alunos não são de modo algum
obrigados a participar.

Nenhuma comunidade deveria ter que passar pelo que os alunos e as famílias da Marjory Stoneman Douglas High School passaram.
Continuaremos a trabalhar juntos para fazer tudo o que pudermos para evitar que isso aconteça aqui em Newark e em todo o país. A
segurança de nossos alunos é de extrema importância.
Atenciosamente,
Robert

A. Robert Gregory
Newark Public Schools
Interim Superintendent
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