UMA MENSAGEM COMUNITÁRIA DE THOMAS ANDERSON
SUPERINTENDENTE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE NEW BEDFORD

O poder das relações positivas é imensurável. Como seres humanos, desejamos inerentemente a comunicação, atenção e
apreciação dos outros. Nossas escolas tem-se deslocado cada vez mais para incluir mais do que cultivar as habilidades de
computação de Matemática e Leitura de uma criança ou as suas habilidades de pensamento crítico e analítico. O nosso foco
também inclui ajudá-los a se tornar pessoas compassivas e carinhosas que são socialmente conscientes, éticas, empáticas e
autoconscientes.
A vida humana é preciosa e a necessidade das pessoas praticarem compaixão e empatia pelos outros é necessária agora mais do
que nunca na nossa sociedade. Compondo o horror das bombas que foram enviadas a vários americanos proeminentes na semana
passada e o tiroteio aleatório e raciamente motivado de dois avós dentro de uma mercearia Kroger em Jeffersontown, Kentucky,
a nossa nação está mais uma vez diante de uma tragédia em massa sem sentido. As notícias sobre o tiroteio dentro da sinagoga
Tree of Life, perto de Pittsburgh, em que 11 vidas foram perdidas e vários outros foram feridos é de partir o coração. Os meus
profundos sentimentos aos feridos e as famílias de todos os afetados.
Poderíamos discutir por que esse evento horrível ocorreu ou por que os numerosos assassinatos em massa aconteceram
anteriormente. Independentemente disso, estamos mais uma vez a lidar com uma situação trágica de cortar o coração que não é
reversível. O que não pode ser debatido é o poder que os relacionamentos positivos e interações humanas positivas podem ter
sobre o clima e a cultura das nossas comunidades. Acredito firmemente que é a minha responsabilidade pessoal como cidadão,
pai e líder do sistema de Escolas Públicas de New Bedford de enfatizar e utilizar todos os recursos à minha disposição para ajudar
a cultivar as habilidades críticas e analíticas de pensamento dos nossos filhos, ao mesmo tempo em que edifico e capacito os
nossos educadores e funcionários a nutrir maior empatia e compaixão nos nossos alunos. Queremos que os nossos alunos sejam
pessoas que possam pensar por si mesmos, que possam entender o impacto das suas ações e valorizar os seus semelhantes,
independentemente da raça, sexo, religião, classe ou país de origem.
É essencial que usemos as nossas vozes individuais para informar a mudança. Seja como educador, pai, mãe ou vizinho, juntos
devemos acender a tocha que iluminará o caminho da positividade para influenciar o mundo. Embora estejamos a passar um
momento difícil, devemos manter uma perspectiva positiva sobre os dias à frente.
Eu gostaria de terminar esta carta com a letra de uma das minhas canções favoritas e inspiradoras do notável Louis Daniel
Armstrong:
Que Mundo Maravilhoso
Eu vejo árvores verdes,Rosas vermelhas também
Eu as vejo florescer para mim e para você
E eu penso comigo mesmo que mundo maravilhoso!
Eu vejo céus azuis e nuvens brancas
O resplandecente e abençoado dia, a assustadora noite escura
E eu cá penso comigo mesmo que mundo maravilhoso!
As cores do arco-íris tão lindas no céu
Também se mostram nos rostos das pessoas passando
Eu vejo amigos que se cumprimentam perguntando: “Como vai?”
Na verdade, eles dizem “Eu amo você”
Eu ouço crianças chorando, eu as vejo crescer
Elas aprenderão muito mais do que eu virei a saber
E eu cá penso comigo mesmo Que mundo maravilhoso!
https://www.youtube.com/watch?v=2nGKqH26xlg

