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 NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  RReettiirreedd  SScchhooooll  AAddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  SSuuppeerrvviissoorrss  

NNYYSSRRSSAASS  

WWee  ((NNYYSSRRSSAASS))  aarree  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  335500  rreettiirreedd  sscchhooooll  
aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ssuuppeerrvviissoorrss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  wweellffaarree  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy  aanndd  
hhooww    wwee    eedduuccaattee    oouurr  ssttuuddeennttss    ttoo    bbeeccoommee    mmoorree  rreessppoonnssiibbllee  cciittiizzeennss..    WWhhaatt    
hhaappppeenneedd  oonn    JJaannuuaarryy  66,,  22002211,,  wwaass    aabbhhoorrrreenntt  aanndd    rreepprreesseenntteedd  aann  aattttaacckk    
oonn    oouurr    ddeemmooccrraaccyy..  

  
WWee  hhaavvee  lleeaarrnneedd  tthhaatt  mmaannyy  ooff  tthhee  iinniittiiaattoorrss  aass  wweellll  aass  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  ooff  

tthhee  JJaannuuaarryy  66tthh  iinnvvaassiioonn  ooff  tthhee  CCaappiittooll  wweerree  wweellll--eedduuccaatteedd  iinnddiivviidduuaallss..  WWee  aasskk  
oouurrsseellvveess  wwhhyy  ssoo  mmaannyy  ooff  oouurr  ffeellllooww  cciittiizzeennss  aarree  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthhee  22002200  
pprreessiiddeennttiiaall  eelleeccttiioonn  wwaass  ““ssttoolleenn,,””  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthheerree  wwaass  nnoo  ccrreeddiibbllee  eevvii--
ddeennccee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  ppoossiittiioonn..  WWeerree  tthheeyy  nneevveerr  ttaauugghhtt  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  
ffaacctt  aanndd  ooppiinniioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheeiirr  ccoonncclluussiioonnss??  

  
TThhiiss  pprroommppttss  uuss  ttoo  wwoonnddeerr  iiff  wwee  nneeeedd  ttoo  ddoo  aa  bbeetttteerr  jjoobb  ooff  pprroovviiddiinngg  ssttuu--

ddeennttss  wwiitthh  aa  cclleeaarreerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  aann  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  
ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess..  WWee  aarree  aawwaarree  tthhaatt  CCiivviiccss,,  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  aarree  
iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  SSttaannddaarrdd  ##55  ooff  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  CCuurrrriiccuu--
lluumm..  HHoowweevveerr,,  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  ssuufffificciieenntt  jjuusstt  ttoo  tteeaacchh  aabboouutt  ggoovveerrnnmmeenntt,,  cciivviicc  
vvaalluueess,,  aanndd  tthhee  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  cciittiizzeennsshhiipp..  AAtt  eevveerryy  ggrraaddee  lleevveell,,  
ssttuuddeennttss  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssiinncceerree  ddeessiirree  ttoo  bbeeccoommee  aaccttiivvee  cciittiizzeennss  ooff  oouurr  
ddeemmooccrraaccyy..  TThheeyy  nneeeedd  ttoo  eexxppeerriieennccee  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  
mmaakkee  ddeecciissiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  aallll  aassppeeccttss  ooff  cciittiizzeennsshhiipp  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  iiss  nnoott  
eennoouugghh  ttoo  kknnooww  aabboouutt  eelleeccttiioonnss..  SSttuuddeennttss  nneeeedd  ttoo  kknnooww  hhooww  aa  ddeemmooccrraaccyy  iiss  
eennhhaanncceedd  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  vvoottiinngg  pprroocceessss  aanndd  tthhwwaarrtteedd  wwhheenn  vvoott--
eerr  ssuupppprreessssiioonn  aaccttiivviittiieess  aabboouunndd..  TThheeyy  nneeeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ccaarree  aabboouutt  
hhooww  vvootteerr  ssuupppprreessssiioonn  iimmppaaccttss  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  wwiitthhiinn  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  ffaarr--  
rreeaacchhiinngg  eeffffeeccttss  iitt  hhaass  oonn  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss..  WWee  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  iitt  iiss  iinnssuufffificciieenntt  
ttoo  lliimmiitt  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  aarreeaass  ooff  cciivviiccss,,  cciittiizzeennsshhiipp  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttrruuccttuurree  
wwiitthhoouutt  eeqquuiivvaalleenntt  eemmpphhaassiiss  oonn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  rreeaall--lliiffee  
eexxppeerriieenncceess..  TThheessee  mmaayy  iinncclluuddee  ddeevveellooppiinngg  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ssttuuddeenntt  ggoovveerrnn--
mmeenntt,,  aanndd  ccrreeaattiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppoolliittiiccaall  ddeebbaatteess  oonn  iissssuueess  ppeerrttiinneenntt  ttoo  
ssttuuddeennttss  aatt  aallll  ggrraaddee  lleevveellss..    Cont’d on page 3 
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WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  sscchhooooll  ccuurrrriiccuullaa  aanndd  ssttuuddeenntt  eexxppeerriieenncceess  sshhoouulldd  iinnccoorrppoo--

rraattee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
• CCoonnttiinnuueedd  aaggee  aapppprroopprriiaattee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  

tthhee  BBiillll  ooff  RRiigghhttss,,  aanndd  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  mmooddiififieedd  
• TThhee  ssttuuddyy  ooff  hhooww  ddiiffffeerreenncceess  ooff  ooppiinniioonnss  aarree  ccoonnssttrruuccttiivveellyy  eexxpprreesssseedd  

aanndd  ppeeaacceeffuullllyy  rreessoollvveedd  iinn  aa  ddeemmooccrraaccyy  
• AA  fifirrmm  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aanndd  aann  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  mmuullttiiccuullttuurraall  nnaattuurree  

ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  hhooww  ddeemmooccrraattiicc  pprriinncciipplleess  ssuuppppoorrtt  aa  rriicchh,,  mmuullttii--
ccuullttuurraall  mmiixx  

• AAnn  aawwaarreenneessss  ooff  hhooww  tthhee  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  rraacciissmm  iiss  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  ssoo--
cciieettyy  

• TThhee  iinnfflluueennccee  pprriinntt,,  bbrrooaaddccaasstt  aanndd  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  hhaavvee  oonn  ooppiinniioonn  ffoorr--
mmaattiioonn,,  aanndd  hhooww  ssttuuddeennttss  mmuusstt  lleeaarrnn  hhooww  ttoo  iiddeennttiiffyy  bbiiaass,,  ddiissttiinngguuiisshh  ffaacctt  
ffrroomm  mmiissiinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  mmaakkee  wweellll--iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  

• TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  vvoottiinngg  iinn  aa  ddeemmooccrraaccyy  wwhhiillee  gguuaarrddiinngg  aaggaaiinnsstt  vvootteerr  
ssuupppprreessssiioonn  aanndd  pprrootteeccttiinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee  

  
WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  aallll  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  aass  wweellll  aass  tthhee  bbrrooaaddeerr  sscchhooooll  ccoommmmuu--

nniittyy  mmuusstt  bbee  eennggaaggeedd  iinn  ddiissccuussssiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss::  
• WWhhaatt  iiss  tthhee  rroollee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrss  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  cceell--

eebbrraatteess  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  oonnee  tthhaatt  ffoosstteerrss  ccaarriinngg  ffoorr  aanndd  
aabboouutt  eeaacchh  ootthheerr??  

• HHooww  ccaann  tteeaacchheerrss  bbeesstt  ccrreeaattee  aa  ccllaassssrroooomm  aattmmoosspphheerree  bbaasseedd  oonn  ddeemmoo--
ccrraattiicc  vvaalluueess??  WWhhaatt  ssppeecciifificc  aaccttiivviittiieess  tteeaacchh  aanndd  eennhhaannccee  ggoooodd  cciittiizzeenn--
sshhiipp??  

• WWhhaatt  ccaann  aanndd  sshhoouulldd  sscchhoooollss  ddoo  ttoo  iinnvvoollvvee  ppaarreennttss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  
mmeemmbbeerrss  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess??  

  
IItt  iiss  tthhee  fifirrmm  bbeelliieeff  ooff  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  RReettiirreedd  SScchhooooll  AAddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  

SSuuppeerrvviissoorrss  tthhaatt  tthhee  eevveennttss  ooff  JJaannuuaarryy  66tthh  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhee  ffrraaggiilliittyy  ooff  oouurr  ddee--
mmooccrraaccyy..  WWee  ccaallll  uuppoonn  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy  ttoo  ttaakkee  ccoonnssttrruucc--
ttiivvee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  ttoo  ccrreeaattee  aa  rreenneewweedd  eemmpphhaassiiss  oonn  aann  eexxppaannddeedd  
vviieeww  ooff  cciivviiccss  aanndd  cciittiizzeennsshhiipp  eedduuccaattiioonn  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhee  eevveennttss  ooff  JJaannuuaarryy  66tthh  
nneevveerr  hhaappppeenn  aaggaaiinn..  
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