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Prezados pais, responsáveis e alunos,

A segurança e proteção de nossos alunos, funcionários e escolas continuam a ser as maiores prioridades das
Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS). Incentivamos todos a “dizerem algo se virem algo” porque a
segurança de nossas escolas é responsabilidade coletiva de toda a comunidade.
Queremos informá-los sobre alguns recursos que foram desenvolvidos para melhorar a segurança pública,
permitindo que indivíduos denunciem possíveis ameaças e atividades suspeitas. Estes aplicativos móveis
gratuitos estão disponíveis para download na App Store da Apple e na Play Store do Google.
O primeiro recurso é o aplicativo SaferWatch. Este
aplicativo, apoiado pelo Gabinete do Xerife de Broward,
permite que indivíduos no Condado de Broward se
comuniquem sem problemas com a polícia e relatem
possíveis ameaças e atividades suspeitas.
Acesse https://www.saferwatchapp.com/broward/ para obter
mais informações sobre o aplicativo SaferWatch.
O segundo recurso para relatar problemas de segurança e
proteção é o aplicativo FortifyFL. O FortifyFL permite que
indivíduos relatem instantaneamente atividades suspeitas
às autoridades competentes de agências policiais e
escolas. Para obter mais informações sobre o aplicativo
FortifyFL, acesse https://www.getfortifyfl.com/.
Lembre-se de que a BCPS também monitora a sua própria linha de denúncias anônimas para relatos de possíveis
ameaças à escola ou outros problemas de segurança e proteção relacionados à escola. Os pais e alunos podem
relatar denúncias de várias maneiras. Eles podem:
1.
2.
3.
4.

Ligar para (754) 321-0911
Enviar denúncia para o SBBC através de mensagem de texto para 274637 (CRIMES)
Enviar e-mail para school911@browardschools.com
Relatar denúncia por via eletrônica https://www.browardschools.com/Anonymous-Tips

Lembre-se de que estes métodos de notificação NÃO substituem a chamada 9-1-1 quando há um crime em
andamento ou uma emergência. A BCPS incentiva que os pais e alunos sejam vigilantes e relatem todas as
atividades suspeitas às autoridades competentes, independentemente do seu método preferido de comunicação.
Trabalhando juntos, podemos melhorar a segurança nas escolas e na nossa comunidade.
Atenciosamente,

Robert W. Runcie
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