
 
                     17 de março de 2020 

Prezados pais e responsáveis, 

 

Espero que você e sua família estejam bem e que permaneçam seguros durante esse período incomum. 

Como você bem sabe, o fechamento de escolas por causa do COVID-19 cria muitos desafios. Como pai e 

responsável por três crianças em idade escolar, eu também estou preocupado em como manter os jovens 

saudáveis, seguros e produtivos durante um longo período de tempo fora da escola. Estou escrevendo hoje 

para encorajá-lo/a a discutir o tópico de segurança on-line com qualquer jovem sob seus cuidados. 

É provável que, nas próximas semanas, os alunos passem muito mais tempo online. Do trabalho escolar às 

mídias sociais e jogos, podemos esperar um aumento no uso de dispositivos de todos os tipos. Meu 

escritório incentiva você a definir limites para o uso da tela e o tempo de tela de seus filhos e a aumentar 

suas conversas com eles sobre as ferramentas necessárias para ter experiências positivas quando estiverem 

on-line. 

Nosso programa, STOP BLOCK TALK, possui maneiras simples e memorizáveis para os alunos 

navegarem pelos riscos associados a essas plataformas. Há orientações e recursos sobre os materiais 

incluídos nesta carta. Recomendamos enfaticamente que você os revise e os discuta e compartilhe com seus 

filhos. Além desses recursos e lembretes, o commonsensemedia.org é um excelente site que oferece 

escolhas apropriadas com base na idade para sua família específica. Todas essas ferramentas podem reduzir 

riscos, mas lembre-se de dizer aos seus filhos que, se algo acontecer que os confunda ou os deixa 

desconfortáveis, eles podem chegar até você e falar em um espaço seguro, sem julgamento. Diga a eles que 

você os amará, não importa o que aconteça, mesmo que eles sintam que algo é culpa deles. 

No meu escritório, vemos casos envolvendo muitos crimes on-line que poderiam ter sido evitados ou 

interrompidos. A maioria das crianças envolvidas não contou a ninguém que algo aconteceu por medo de 

punição, perda de dispositivo, culpa e muito mais. Diga aos seus filhos que eles podem conversar com você 

e você os ajudará em qualquer situação difícil, on-line e na vida. Agradeço por reservar um tempo para 

ouvir e abordar isso com seus filhos. Por favor, mantenha-se saudável e seguro. E, se puder, use esse tempo 

para ter interações significativas e amorosas com seus filhos, familiares e entes queridos. 

       Em solidariedade, 

          

Rachael Rollins  
Procuradora Distrital do Condado de 

Suffolk 


