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25 de maio de 2022 
 
Queridas Famílias de Escolas Públicas de Hillside, 
 
Hoje juntamo-nos a famílias dos Estados Unidos que estão de luto pelos filhos da Escola 
Primária Robb em Uvalde, Texas. Esta é uma perda trágica, e não podemos imaginar o que isso 
significa para os pais e a sua escola. Os nossos filhos, professores, funcionários e famílias são 
mais uma vez obrigados a explicar porque é que estes atos de violência sem sentido continuam a 
ocorrer na única instituição que supostamente ensina amor, bondade e amizade. Estou 
desanimado que as famílias desta nação tenham de sofrer outro tiroteio em massa num distrito 
escolar, e rezo para que a sabedoria do clero e dos líderes políticos possa começar a oferecer 
resoluções que comecem a restaurar a fé e a confiança de que todas as famílias precisam quando 
enviam os seus filhos para as nossas instituições académicas.  
 
Se o seu filho/fliha estiver a sentir os efeitos desta trágica notícia, por favor, informe-os para 
visitar a enfermeira da escola, orientadora de escola ou diretora. O nosso pessoal de saúde e 
saúde mental estará disponível no caso de qualquer aluno querer falar sobre o que aconteceu no 
Texas. 
 
Por favor, tomem nota, a administração das Escolas Públicas de Hillside tomou medidas hoje 
para apoiar os nossos líderes escolares enquanto navegam através da notícia do incidente no 
Texas. A segurança dos seus filhos é a nossa preocupação mais imediata, e continuaremos a ser 
diligentes na monitorização dos protocolos de segurança em cada uma das nossas escolas. A 
presença adicional de forças policiais em torno das nossas escolas é uma medida adicional de 
precaução adicional, e continuaremos a colaborar com as nossas autoridades policiais locais para 
garantir uma passagem segura para os nossos alunos durante o horário escolar.  
 
Peço-vos que continuem a rezar pelas famílias e vítimas da Escola Primária Robb em Uvalde, 
Texas. Além disso, peço que continuemos a estar seguros, fortes e alertas. Caminhe na fé e 
continue a procurar formas pacíficas de apagar a discórdia que pode existir no coração daqueles 
que são perturbados e inseguros. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Erskine R. Glover 
Superintendent of Schools  
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