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À Comunidade Voc-Tech de Greater New Bedford - 

As tragédias que todos testemunhamos na América nos últimos dias e semanas são inaceitáveis e, infelizmente,                
acontecem com muita frequência em nossas comunidades de negros e pardos. Todos compartilhamos a              
responsabilidade de acabar com o “racismo sistêmico e institucional”. Sei que muitos de vocês estão zangados,                
magoados, e não apenas estarei com vocês, mas também me ajoelharei ao reconhecer esses mesmos sentimentos e                 
ser parte de enfrentar as mudanças necessárias em nosso país e nossa comunidade. 

Para trazer mudanças, mudanças duradouras, todos devemos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que                
todos temos preconceitos inerentes aprendidos com nossas próprias experiências únicas na vida. Devemos olhar para               
o que pensamos um do outro, como nos comportamos um para o outro, como aprendemos o que pensamos e                   
acreditamos que sabemos um do outro. 

O que testemunhamos, com o assassinato de George Floyd e antes disso Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e muitos                  
outros numerosos demais para mencionar, era imoral; deveria ter despertado todos nós para fazer a pergunta: "O que                  
posso fazer para ajudar a impedir esses atos de violência sem sentido e flagrantes em nossas comunidades negras,                  
pardas e indígenas, para que isso nunca aconteça novamente?" Também não devemos esquecer nossas comunidades               
nativas americanas que sofreram desde o início com a colonização da América.  

O trabalho não será fácil, mas deve começar em algum lugar e esse trabalho pode começar dentro de nossas escolas,                    
pode começar comigo, com você e todos os funcionários da Greater New Bedford Voc-Tech. Nosso trabalho                
começa ouvindo um ao outro e aprendendo sobre nossas diferenças únicas que nos tornam quem somos. Começa,                 
em nossas salas de aula, em nossas lojas, em nossos corredores, na cafeteria, no ônibus e nos campos esportivos.                   
Somos uma comunidade e estou comprometida, juntamente com toda a nossa faculdade e equipe, a encontrar um                 
terreno comum para iniciar o processo de cura, compreensão e percepção de que a All Lives não pode importar até                    
que entendamos que a Black Lives Matter.  

Hoje, como sempre, estamos comprometidos em melhorar a Voc-Tech da Grande New Bedford como um lugar                
onde ninguém é discriminado. É poderoso ver tantas pessoas jovens e velhas, preto e branco em todo o país e agora                     
o mundo se unindo sob uma causa comum para exercer seu direito de protesto, reforçando "Basta!" Ao reconhecer                  
essa raiva, comprometo-me a fazer a minha parte para ajudar a trazer esse entendimento para a nossa equipe e os                    
alunos da Greater New Bedford Voc-Tech, por meio de maior programação e educação multicultural. Discriminação               
de qualquer tipo não será tolerada, mas não posso fazer isso sozinha.  

Tenho certeza de que muitos de vocês estão ansiosos para ouvir suas vozes. Estou perguntando a todos os estudantes                   
negros, professores negros, funcionários negros e nossas famílias negras e pardas como eles foram afetados.               
Queremos dar o apoio de que você precisa em nossa escola e aprender como podemos trabalhar juntos agora e seguir                    
adiante.  

http://www.gnbvt.edu/


 

 

  

  

  

Nos próximos dias, se você precisar demonstrar, peço que o faça com segurança e paz. Protesto é fundamental para                   
o nosso país e é seu direito legal, como americanos, protestar pacificamente. 

Lembre-se de que todos os recursos, como orientadores e orientadores de ajuste escolar, ainda estão disponíveis para                 
todos os alunos. Se você gostaria de compartilhar alguma de suas experiências pessoais aqui na Greater New                 
Bedford Voc-Tech conosco, encorajo-o a fazê-lo e todos esperamos ansiosamente pelo momento em que todos               
possamos estar juntos novamente. 

  
Atenciosamente,  

 

James L. O'Brien, 

Superintendente-Diretor 

 
da Escola Técnica Profissional Regional da Grande New Bedford, compromete a garantia da igualdade de oportunidades para todos os estudantes. A escola                      
não discrimina por motivos de raza, cor, origem nacional, sexo, discapacidade, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, indigência, estado                    
migratório ou estado de veterano em programas e atividades educativas, incluindo admissão ou ensino básico en contos programas ou atividades. 
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