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9 de Fevereiro de 2022 
 
Querida Comunidade de Aprendizagem Profissional das Escolas Públicas de Elizabeth, 
 
As Escolas Públicas de Elizabeth reconhece o importante papel de fornecer escolas seguras e trabalha 
diligentemente para fornecer a todos os alunos o ambiente de aprendizagem mais seguro e confortável 
possível. 
 
Uma nova lei, P.L. 2021, c.365, entrou em vigor que exige que os distritos escolares notifiquem alunos, 
membros da equipe e pais quando uma simulação de segurança escolar é realizada durante o dia escolar.  
Alunos e membros da equipe serão notificados pela administração da escola após o exercício de segurança de 
que era uma simulação e que não existia perigo. Os pais e responsáveis também receberão uma notificação por 
e-mail cada vez que a escola de seu filho/a realizar uma simulação de segurança, informando-os de que uma 
simulação de segurança ocorreu.  
 
Em termos de eventos relacionados à segurança, o distrito usará apenas os recursos de voz e texto de seu 
sistema de mensagens automatizado (BlackBoard Connect) se houver uma verdadeira emergência ou se um 
alarme disparar dentro de uma escola ou escritório administrativo que não foi planejado.  
  
Os exercícios de segurança são necessários uma vez por mês durante o ano letivo. Tipos de exercícios de 
segurança incluem bloqueio, abrigo no local, evacuação, ameaça de bomba e atirador ativo.  Brocas de aço, 
consideradas separadas dos exercícios de segurança, também são necessárias uma vez por mês. Como a nova 
lei diz respeito especificamente a exercícios de segurança, as notificações por e-mail só serão enviadas nos dias 
em que uma broca de segurança for realizada. 
  
A segurança de todos em nossos prédios escolares e escritórios administrativos é imprescindível. We 
continuará a planejar e conduzir esses exercícios para preparar proativamente nossos alunos e membros da 
equipe no caso de eles terem que responder em uma emergência real. 
 
Sinceramente 
 
 
Olga Hugelmeyer   


