
Feliz Feriado,

Espero que esta mensagem os encontre bem; é difícil acreditar que o período de feriado/férias
já está chegando. À medida que nos aproximamos do feriado de Thanksgiving (Ação de
Graças), apesar dos tempos difíceis que vivemos recentemente, sou grata por fazer parte das
Escolas Públicas de Haverhill e da Comunidade de Haverhill.

Infelizmente, o nosso tradicional jogo de futebol americano não acontecerá neste Thanksgiving.
A nossa comunidade está envolvida em uma investigação séria sobre um trote praticado por
membros de nosso time de futebol. Apesar de muitas entrevistas e conversas, a extensão
desse comportamento ainda precisa ser investigada. Embora esperamos que os incidentes
sejam isolados, existem evidências que nos indicam o contrário. Peço aos pais que aproveitem
o tempo com a família para conversar com o seu filho(a) sobre os perigos do trote e do bullying.
Por favor, diga a eles que eles têm todo o direito de se sentirem seguros e que ninguém tem o
direito de machucá-los de nenhuma forma; que não importa quais problemas eles possam ter,
eles sempre podem ligar para você ou para um adulto de confiança em uma crise ou
emergência e que nossa primeira preocupação é a segurança deles.

Por favor, pergunte também aos seus filhos se eles têm algum conhecimento da situação atual
com o time de futebol. Se eles tiverem informações e tiverem medo de compartilhar, informe-os
de que podem denunciá-los anonimamente pelo email HPS Incident Report Form. Se você não
tiver certeza de como começar essa conversa com ele(a), considere visitar o site Stomp Out
Bullying para ler o artigo - Ajude os seus filhos a entender mais sobre o trote para obter mais
informações.

Como um distrito escolar, iniciamos o nosso processo de “cura”. Além dos nossos próprios
médicos trabalhando para apoiar os nossos alunos, contratamos o Centro de Estudos do
Esporte na Sociedade da Northeastern University para trabalhar com eles e também com os
nossos funcionários. O nosso objetivo é remodelar a nossa cultura para que o trote não seja
apenas contra as regras, mas também que não seja tolerado.

Esses eventos recentes me entristecem, particularmente porque eles diminuem as muitas
coisas maravilhosas que acontecem diariamente em nossas escolas e na comunidade. Temos
a sorte de ter uma comunidade que generosamente doa/se doa aos nossos alunos e famílias.
O nosso distrito tem professores comprometidos com os alunos, ajudando-os a alcançar seus
objetivos diariamente. A nossa equipe de suporte trabalha incansavelmente em segundo plano,
muitas vezes passando despercebida. Agradeço as contribuições diárias de todos com os
nossos alunos, famílias e escolas. Temos a sorte de viver e trabalhar em uma comunidade
solidária que valoriza o trabalho árduo de preparar todos os alunos para as oportunidades
futuras.

Ao começarmos o período de feriado, quero lembrar aos alunos e famílias como é vital que
eles mantenham uma boa frequência. Os alunos que chegam no horário e frequentam a escola
regularmente alcançam níveis mais altos de sucesso do que os alunos que não frequentam
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regularmente. Esta época do ano cria muitas atividades extracurriculares e animação, mas
manter uma rotina que inclua uma boa noite de sono e priorizar a presença na sala de aula
ajudará os alunos a alcançar os seus objetivos com sucesso.

Entendo que os dias de folga podem ser um período estressante para algumas famílias. Se
você ou alguém que você conhece precisar de alguma ajuda neste período de feriado, visite o
nosso site para obter o Guia de recursos para férias em família, que destaca alguns dos
recursos positivos da comunidade mencionados acima.

Espero que cada um de vocês tenha um lindo feriado de Thanksgiving, compartilhado com a
família e amigos e momentos para refletir sobre gratidão, positividade e atos de bondade.

São os meus votos,

Margaret Marotta EdD
Superintendente das escolas
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