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Estimada comunidade das Escolas Públicas de New Bedford, 
 
Vivemos num país onde valorizamos a nossa liberdade de expressão – o nosso direito de expressar as 
nossas opiniões e as nossas crenças individuais.  Com essa liberdade vem uma enorme 
responsabilidade e devemos fazer todos os esforços para representar sempre o melhor de nós 
mesmos enquanto exercemos a nossa liberdade de expressão. Os comentários e opiniões que 
expressamos devem refletir as nossas verdadeiras crenças e não devem ser oportunistas, prejudiciais 
ou negligentes com aqueles que estão em dificuldades ou que são mais vulneráveis do que nós. 
 
É verdadeiramente lamentável que, à medida que nos esforçamos incansavelmente pela melhoria de 
uma sociedade equitativa e justa, que continuem a existir normas duplas.  É inaceitável que alguém 
minimize os outros de forma insensível. Deixe-me ser claro: O distrito das Escolas Públicas de New 
Bedford é uma organização antirracista que trabalha para elevar e educar todos os membros da nossa 
comunidade.  Os comentários individuais que realçam ou apoiam atos de violência ou 
comportamentos humilhantes não são representativos de quem somos no distrito das Escolas 
Públicas de  New Bedford  - e, francamente, não temos lugar para aqueles cujos comportamentos 
prejudiciais em nome da liberdade de expressão limitarão o nosso progresso em nome dos alunos 
incríveis que temos a honra de educar, inspirar e prepará-los para um mundo multicultural. 
 
A nossa força e compromisso para a excelência reside na nossa abertura de espírito, respeito e apreço 
uns pelos outros como seres humanos.  Louvo o nosso método coletivo para erradicar qualquer 
comportamento racista ou injusto dentro da nossa organização e nas nossas comunidades.  Espero 
que os membros da nossa equipa das Escolas Públicas de New Bedford utilizem produtivamente a sua 
voz e plataforma para elevar e transmitir positividade sobre questões que são relevantes para o 
avanço da equidade para todas as pessoas da nossa sociedade. 
 
 
Em solidariedade e respeito, 
 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
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