Minamahal na mga Kawani at Pamilya ng ASD,
Nasasaktan ako sa trahedya na naganap sa Uvalde, Texas kahapon. Pamilyar ako sa maliit na
bayan na ito, na gumugol ng maraming tag-araw sa Garner State Park sa kalapit na Concan.
Ang Anchorage School District ay nagpapadala ng aming mga taos-pusong pag-iisip at
panalangin sa mga pamilya ng Robb Elementary School habang sinusubukan nilang harapin
ang hindi maarok na pagkawala ng mga bata, miyembro ng pamilya, mahal sa buhay, at
miyembro ng komunidad.
Habang lumalabas ang mga detalye sa mga balita at larawan ng mga apektadong pamilya
na bumabaha sa media, lumilipat ang isip ko sa responsibilidad bilang pinuno ng distrito na
pagnilayan at isaalang-alang ang ating kahandaan para sa anumang pinsalang maaaring
dumating sa ating mga komunidad sa paaralan.
Mangyaring malaman na ang pangunahing priyoridad ng ASD ay ang pagpapanatili ng
isang ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Ang mga hakbang sa kaligtasan at mga protokol na
kasalukuyang inilalagay sa ating mga paaralan ay patuloy na umaangkop at bumubuti
habang ang mas mahusay na teknolohiya sa seguridad ay magagamit at ang mga bagong
impormasyon sa likod ng kaligtasan ng paaralan ay lumalaganap. Kasama sa aming trabaho
ang parehong mga aspeto ng kapital na pagpapahusay ng kaligtasan pati na rin ang aming
mga aksyon at pag-uugali bilang mga nasa hustong gulang na namamahala kapag kasama
namin ang mga bata.
Ang ASD Operations Department ay patuloy na nagdaragdag ng mga ligtas na vestibule o
pasilyo sa tabi ng panlabas na pinto ng gusali na may kontroladong pag-akses sa lahat ng
paaralan sa elementarya. Nagsimula ang gawaing ito apat na taon na ang nakalilipas nang
matukoy ng aming pangkat ang pangangailangan. Ipagpapatuloy natin ang muling
pagdidisenyo at pagtatayo ng mga pintuan ng pasukan ng ating mga paaralan hanggang sa
lahat ng mga paaralan ng elementarya ay nalagyan ng karagdagang panukalang
pangkaligtasan. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga bagay na pangkaligtasan sa ASD
school bonds.
Bukod pa rito, kasama sa aming programa sa seguridad ang mga administrador ng
pagsasanay at kawani ng seguridad sa pakikipagtulungan sa APD School Resource Officers
(SRO). Ang aming mga punong-guro at guro ay kamangha-mangha sa pagtuturo at
paghahanda sa kanilang mga estudyante na maging matalino at mahusay na gumagawa ng
desisyon kapag sila ay nahaharap sa panganib, gamit ang programa ng ALICE.
Mangyaring malaman na ang mga paaralan ay may mga sistema ng pagsubaybay, sistema
ng alarma sa paghihimasok, at lumilipat din sa sistema na walang gamit na susi na pagakses. Ang aming mga empleyado ay nagsusuot ng mga badge ng pagkakakilanlan at ang

mga bisita ay kinakailangang mag-sign in at lumabas at magsuot ng isang pansamantalang
badge ng pagkakakilanlan.
Sinisiyasat ng ASD ang lahat ng banta ng pinsala sa paaralan at sa social media. Sinusuri
namin ang bawat isa nang kritikal. Mangyaring makipag-usap sa inyong mga estudyante
tungkol sa kahalagahan ng pagseryoso sa mga pagbabanta at pagbibigay-pansin sa kanila
pati na rin ang atensyon ng isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang sa paaralan.
Sa wakas, hinihikayat ko kayong kausapin ang inyong mga anak tungkol sa kanilang
nararamdaman. Ang mga pamilya at tauhan ng paaralan ay gumaganap ng isang kritikal na
papel sa muling pagtatatag ng pakiramdam ng normal at seguridad para sa mga bata
pagkatapos ng isang pagkilos ng karahasan. Ang ASD ay nakatuon sa kapakanan ng ating
mga estudyante at kawani. Ang Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan ay
lumawak upang isama ang mga pakikipagtulungan ng komunidad at suporta para sa
kalusugan ng isip din. Ang pagtutok ng suporta sa ating mga estudyante at kawani ay susi
sa tagumpay. Maaari mong suriin ang mahahalagang paalala na ito para matuto pa.
Mangyaring yakapin ang inyong mga anak nang mas mahigpit ngayon at huwag magatubiling makipag-ugnayan sa akin sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon
kayo.
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