Esta mensagem para os pais das crianças que frequentam nas escolas do Distrito de Canyons.
Conselho de educação de Canyons y administração sofrem pelas vítimas e as famílias afetadas
pelo evento na escola Marjory Stoneman em Florida na quarta-feira. Eventos traumáticos como o
incidente em Florida são inquietantes para todos. Queremos tranquilizar as nossas comunidades
que o distrito da escola de Canyons tem muitas medidas para manter as crianças seguras,
incluindo tendo treinamentos de cenários diferentes regularmente.
Mesmo que não acreditamos que tenhamos uma ameaça imediata, a equipe de segurança do
distrito de Canyon, incluindo oficiais de recursos escolares, estão em alerta. Também pedimos os
nossos diretores de escola para estar extra atentos na aplicação de nossas medidas de segurança
Queremos lembrar aos pais que o dato federais demonstram que as escolas são
extraordinariamente seguras e tornando-se mais seguros cada dia. Escolas são o coração da
comunidade e sempre deve servir como o primer para responder em emergências. Aqui na escola
E o lugar onde podemos lembrar "segurança primeiro" e sempre estar preparados para
emergências. É por isso que é preciso sempre ficar atentos.
Uns dos ferramentas eficazes para prevenir a violência E reportá-lo com antecedência. Escolas
na Utah são afortunados para ter o app de tele móvel de SafeUT, que permite estudantes e aos
pais reportar qualquer problema de segurança, como atos de intimidação e ameaças de violência.
Esta ferramenta E um link direto e imediato aos administradores escolares e conselheiros
licenciados. Um link para acessar o SafeUT está no nosso site, www.canyonsdistrict.org
Além disso, suporte de aconselhamento pode ser fornecidos se os estudantes ou os pais sentem
ansiosas ou temerosas pela segurança das escolas.
Alguns pais perguntaram sobre como falar com seus filhos sobre tais tragédias. Sinta-se livre
para usar essas dicas que foram fornecidas pelos psicólogos da escola, como respondemos às
tragédias escolares.
1. Reafirmar as crianças que estão seguras
2. Faça tempo para conversar
3. manter as conversas adequadas
4. Rever procedimentos de segurança
5. Observe e monitore o estado emocional do seu filho
6. Limite a cobertura da mídia desses eventos
7. Mantenha uma rotina normal
Tenha a certeza que o distrito de Canyons está empenhado de fornecer escolas seguras. Se você
tiver dúvidas, ligue para o edifício da Administração Canyons no 801-826-5000 ou envie uma
mensagem

