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O que é que transforma uma pequena parte
do mundo em uma comunidade? Para nós,
são as experiências coletivas, as lições
compartilhadas aprendidas e as diferentes
perspectivas. Essas coisas nos forçam a
questionar a situação vigente e a superar as
expectativas. Elas provocam a curiosidade e
dão inspiração. Como educadores,
buscamos cada oportunidade para aprender
e assim percebemos que uma comunidade
forte é aquela que nos desafia a crescer.
Nossa comunidade é isso e muito mais. As famílias às quais servimos têm
uma diversidade maravilhosa. É parte do que torna nossa pequena parte do
mundo tão forte. A vasta gama de perspectivas que nossos alunos e seus
familiares trazem é o que acreditamos que fará o amanhã ser melhor que o
hoje. Contudo, recentemente muitas dessas perspectivas tornaram-se mais
difíceis de ouvir.
Entre as ligações sobre horários de ônibus e datas de férias escolares estão
as ligações sobre imigração. Os eventos atuais abalaram profundamente
muitos membros nas comunidades que servimos. Diariamente, ficamos
preocupados com o receio que nossos alunos sentem por seus entes
queridos, amigos, vizinhos e por eles mesmos. A partir de nossa experiência,
sabemos que, independentemente da diferença, seja condição econômica,
raça ou qualquer outra coisa que torne uma criança única, todos os alunos
merecem uma educação de alta qualidade. Todas as crianças - mesmo se o
que as torna únicas for sua condição de imigração.
Nas nossas escolas se forma no dia a dia a força laboral do futuro, com um
legado rico em diversidade cultural. A política DACA (Ação Diferencial para
Chegados na Infância) deu um novo significado para o Sonho Americano.

Agora mesmo, os que são chamados de “DREAMers” (ou sonhadores) estão
sob ataque. Nossos jovens, muitos dos quais chegaram aqui ainda bebês ou
crianças pequenas e só conhecem a América como seu lar, podem enfrentar
uma deportação imediata. Nossos alunos - futuros médicos, cientistas,
professores, líderes e inovadores - estão enfrentando um futuro onde eles
podem vir a ser separados de seus pais, não sabendo se um dia voltarão a
ser reunidos. Um futuro em que eles podem ser forçados a abandonar seus
sonhos de graduação e de uma carreira. Um futuro de completa incerteza.
Acreditamos que cada membro de nossa comunidade merece desenvolver
todo seu potencial e seus direitos agora, os futuros contribuintes de nossa
sociedade que estão destinados a conduzir as descobertas do amanhã estão
sentados em nossas salas de aula, amedrontados com o que está por vir.
Quando os tempos são difíceis, as comunidades se unem e, então, como
líderes em nossa comunidade, dizemos de coração: Nós estamos com vocês.
Temos o compromisso de apoiar em solidariedade cada membro de nossa
comunidade, porque uma comunidade forte é aquela que nos desafia a
crescer.
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