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Em uma emergência, ligue para o 911 imediatamente. Para relatar um problema de
segurança ou proteção que não seja uma emergência, use um dos métodos de 
denúncia fornecidos abaixo. Lembre-se de que você pode optar por permanecer 
anônimo.

Relate uma denúncia através do endereço de e-mail abaixo. 
Embora o seu endereço de e-mail seja visível por este 
método de denúncias, pode-se optar por permanecer 
anônimo, simplesmente solicitando-o em sua mensagem.

Envie-nos um E-mail

SecurityTips@BrowardSchools.com

Envie uma denúncia facilmente através de 
nossa Caixa de Denúncias Anônimas (não é 
necessário fazer download). Forneça o máximo 
de detalhes possíveis, incluindo os nomes das 
pessoas envolvidas, as descrições físicas, o 
nome da escola, os identifcadores de redes 
sociais, etc.
 

Caixa de Denúncias Anônimas

BrowardSchools.com/SecurityTips

Contate-nos a Qualquer Momento
(Mesmo nos Feriados)
Ligue para nosso Centro de Operações de Segurança do 
Distrito (DSOC), 24 horas por dia, 7 dias por semana 
(incluindo feriados). Um de nossos atenciosos especialistas do 
DSOC receberá sua denúncia por telefone e a enviará 
imediatamente aos nossos investigadores. Informe o
especialista do DSOC se deseja permanecer anônimo.
754-321-3500

Envie uma denúncia através do FortifyFL on-line 
(não é necessário fazer download) ou baixe o 
aplicativo para facilitar o uso. Acesse o FortifyFL 
pelo link abaixo. Sua denúncia será enviada 
imediatamente às autoridades policiais e aos 
investigadores das Escolas de Broward.

FortifyFL

GetFortifyFL.com

Este projeto foi apoiado pelo Subsídio Nº 2019-YS-BX-0211 concedido pelo Gabinete de Assistência à Justiça. O Gabinete de Assistência à 
Justiça é um componente dos Programas do Gabinete de Justiça do Departamento de Justiça, que também inclui o Gabinete de Estatísticas 
da Justiça, o Instituto Nacional de Justiça, o Gabinete de Justiça Juvenil e Prevenção da Delinquência, o Gabinete para Vítimas de Crime e o 
SMART O�ce. Os pontos de vista ou opiniões neste documento são do autor e não representam necessariamente a posição ou políticas o�
ciais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, de�ciência, expressão de gênero, informação genética, estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou 
orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational 
Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com de�ciência solicitando adaptações nos 
termos da lei Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para o Departamento de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance pelo telefone 754-321-2150 ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158.
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