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22 de fevereiro de 2018
Caro membro da família e comunidade da EPN,
Na terça-feira, o Governador Murphy emitiu uma ordem executiva para as bandeiras do Estados Unidos e do
Estado de Nova Jersey serem abaixadas a meia haste para reconhecer e lamentar a morte das vítimas em Parkland,
Flórida.
Junto-me a ele e a todos aqueles afetados por essa tragédia sem sentido, e com as milhares de pessoas de todo o país,
em luto e relembrando a vida daqueles que perderam a vida.
À medida que os alunos e as famílias de Parkland começam um diálogo importante, e buscamos respostas como
nação, estamos fazendo tudo o que podemos aqui nas Escolas Públicas de Newark (EPN) para garantir que nossos
alunos e funcionários estejam seguros em nossas escolas. Eu sei que tragédias como essa se sentem ainda mais
próximas para aqueles de nós que passamos nossas vidas trabalhando e com filhos nas escolas. Eu também sei que às
vezes esses eventos podem sentir como um de outro mundo para alguns de nós. Em cada caso, é essencial que
façamos tudo o que pudermos localmente para prevenir contra danos potenciais no futuro.
Com esse objetivo, terei uma reunião com o Prefeito e seu Diretor de Segurança Pública esta semana para identificar
áreas de parceria adicional. Saiba também que a nossa equipa de segurança está revendo nosso Plano de Crise do
Distrito e o Plano de Resposta de Emergência. O Departamento de Educação de Nova Jersey exige que as escolas
pratiquem exercicios de segurança todos os meses, inclusive simulações de incêndio. Continuaremos trabalhando
com a polícia para ter o Plano de Resposta de Emergência mais eficaz possível e continuaremos atualizando
anualmente os equipamentos e práticas de segurança do distrito.
Nós também entendemos que os alunos podem ter dúvidas ou medo sobre esse evento. Encorajamos você a contactar
o conselheiro ou o diretor da escola para obter estratégias para apoiá-los, usando isso como uma oportunidade de
aprendizado e crescimento onde possível. Eu também sei que os líderes da cidade e os grupos inter-religiosos estão se
reunindo para falar sobre essa tragédia e lamentar as vidas perdidas juntos.
Mais importante ainda, eu mais uma vez quero compartilhar minha sincera tristeza e minhas condolências as famílias
de Parkland, Flórida. Nenhuma comunidade deve ter que suportar um evento como este. Deixe-nos mantê-los em
nossas orações e fazer tudo o que pudermos para nos juntar aqui em Newark e como um país para criar um futuro
mais seguro para todos os filhos da América.
Atenciosamente,

A. Robert Gregory
Superintendente Interino
Escolas Públicas de Newark
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