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Droga Społeczności Dystryktu 14, 
Nasze serca są z naszymi teksańskimi braćmi i siostrami. Tragedia w Robb Elementary School to 27. strzelanina, 
która miała miejsce w szkole podstawowej, średniej lub na uniwersytecie wwedlug danych podanych przez  
Violence Project. Podczas mojego własnego czasu refleksji, oparłem się na ponadczasowym przesłaniu jednego z 
najbardziej płodnych przywódców i mówców, jakich znał nasz kraj: „Pokoju nie można utrzymać siłą; można go 
osiągnąć tylko poprzez zrozumienie. Ciemność nie może wypędzić ciemności Tylko światło może to zrobić. 
Nienawiść nie może wypędzić nienawiści; tylko miłość może to zrobić. Dr Martin Luther King Jr. 
 
Wspieramy społeczność Buffalo, społeczność Oak Creek Wisconsin, społeczność Dallas, Charleston, społeczność 
South Carolina, społeczność Pittsburgh Pennsylvania, społeczność El Paso Texas, społeczność Jersey City, 
społeczność Poway California i wszystkie społeczności, w których nienawiść i krzywda dotyka niewinnych ludzi, w 
tym naszych cennych dzieci. Jako nadinspektor najbardziej martwię się o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
naszej własnej społeczności dotkniętej tego rodzaju przemocą z użyciem broni i ogólnie wszelkimi rodzajami 
przemocy. Pamiętaj, że podejmujemy wszelkie środki, aby chronić nasze dzieci przed wszelkimi krzywdami w 
naszych 26 szkołach lub w ich pobliżu. My, społeczność 14 Dystryktu, będziemy nadal informować naszego 
dyrektora ds. bezpieczeństwa w gminie i partnerów centralnych w potrzebach i kryzysach. Nasze Zespoły 
Reagowania (BRT) są przeszkolone w zakresie reagowania na niepokojące kwestie. Ponadto nasz szkolny zespół 
wsparcia i zespoły społeczno-emocjonalne w każdej szkole, a także partnerzy społeczności stanowią główne 
wsparcie dla naszej społeczności. Proszę, bądźcie nadal solidarni z naszą społecznością. 
 
Dystrykt 14 składający się z 26 szkół będzie nadal przestrzegać wszystkich przepisów kanclerza, w tym A-412, A-411 
(bezpieczeństwo/deeskalacja) oraz zasad wspierających, które zapewniają naszym szkołom wskazówki. 
Zobowiązujemy się zapewnić, że nasz personel w szkołach, w tym nauczyciele, para, doradcy, pracownicy socjalni, 
terapeuci i personel pomocniczy, zapewnią wsparcie poprzez prowadzenie kręgów dyskusyjnych, ścisłą współpracę 
z klasami, angażowanie się w sztukę jako wyraz, małe grupy i pracę z uczniami indywidualnie jeśli potrzebne jest 
dodatkowe wsparcie. Będzie również podobne wsparcie dla naszego personelu zorganizowane przez naszych 
dyrektorów i zastępców dyrektorów naszych 26 szkół. Jako bogata, zróżnicowana społeczność musimy nadal 
jednomyślnie sprzeciwiać się wszelkim formom przemocy lub nienawiści. Jak wiecie, jesteśmy dumni z tego, że 
obejmujemy wszystkich ludzi, wszystkie kultury, wszystkie płcie, wszystkie przekonania i wszystkie dzieci. Stoimy 
przy prostej koncepcji: łączenie serc i umysłów poprzez budowanie mostów. W tym trudnym czasie w naszym 
społeczeństwie między strzelaninami w szkołach, COVID, przestępstwami z nienawiści, Ukrainą i nieustanną 
przemocą z użyciem broni w naszym kraju, był to wyzwanie dla nas wszystkich. 
 
Nie będziemy tolerować żadnej formy nienawiści w naszym okręgu składającym się z 10 793 uczniów i 26 szkół. Jak 
być może wiesz, nasza dzielnica rozciąga się od Bedford Stuyvesant, przez Greenpoint, przez Bushwick po 
Williamsburg. Ponieważ społeczność nadal poświęca czas na rozmowę ze sobą, poznaj swojego sąsiada bez 
zastrzeżeń i upewnij się, że współpracujemy w naszej zawsze zróżnicowanej społeczności. 14. Dystrykt nadal będzie 
się rozwijał w bezpieczny, oparty na współpracy, etyczny i sprawiedliwy sposób. 
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