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23 Februarie ,2018 
  
Dragi Părinți / Supraveghetori  și Studenți al Scolilor Publice  din Greenfield: 
  
 Pregătindu-ne ca studenții și personalul să se întoarcă la școală după vacanta din 
Februarie,  Eu doresc să-i reasigur pe studenți, familiile și personalul nostru că siguranța 
elevilor este  prima noastră prioritate. Vreau să vă asigur de angajamentul permanent al 
districtului și al Comitetului Școlar față de siguranța copilului dumneavoastră ,și de a colabora în 
cooperare cu autoritățile de aplicare a legii pentru siguranța studenților din Școlile Publice din 
Greenfield și a familiilor. 
  
În timpul vacanței, am inițiat o revizuire extinsa a  protocoalelor noastre,cu  privire la 
siguranța și securitate. Aceste proceduri fiind revizuite și actualizate pentru a ne asigura ca sa 
beneficiem de cele mai recente informații și instrucții  în ceea ce privește siguranța școlară și 
comunicarea de urgență, în consultare cu Șeful Poliției, Șeful de Pompieri, 
Ofițerii  Resurselor  Școlare și alți experți profesioniști în domeniul securității școlare. Se vor 
desfășura  cursuri de siguranță în toate școlile și vor fi evaluate și / sau implementate 
recomandări profesionale, pentru ca să păstreze studenții și personalul în condiții de siguranță. 
Asigurați-vă că districtul școlar va continua să respecte toate protocoalele existente privind 
siguranța elevilor și comunicarea de urgență, precum și implementarea oricăror proceduri 
actualizate. 
  
Vă rugăm, să știți că comunicarea părintească este foarte importantă pentru 
noi.  Plus  comunicările de la școala a copilului dvs. Eu  încurajez familiile ca să profite de noua 
metoda  de a se  inscri la site-ul nostru pentru a fi înștiințati  prin e-mail atunci când o  noua 
înștiințare  este afișată  la școala copilului dvs. sau la pagina de district. Ca superintendent am 
solicitat o nouă metoda de comunicații pentru a răspunde mai bine la cerințele părinților la timp , 
cu comunicarea sensibilă , în mai multe limbi, și sperăm să oferim comunicări de urgență și 
informații  școlare prin intermediul textului în viitorul apropiat. Vă încurajez să contactați 
Directorul scolii copilului  dvs.,consilierul de orientare, asistentul social,  dacă considerați 
că  copilul dvs. are nevoie de ajutor/suport  suplimentar în acest moment. 
  
În încheiere, Școlile Publice din  Greenfield  sunt obligate  sa continue de a oferi  un mediu sigur 
și de susținere în care  copii să  învețe ,crească și prospere.  Doresc să mulțumesc părinților, 
studenților și personalului, pentru efortul lor individual,de a contribuire la 
menținerea  siguranței  a școlilor noastre minunate. 
 
Cu sinceritate, 
 
Jordana B. Harper 
 
Superintendenta Scolilor  
 


