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Tornando Framingham uma cidade melhor

Sou imigrante recém chegada em Framingham. Quando aqui cheguei, me encantei

com essa cidade. Logo pude notar que esta cidade é indubitavelmente um excelente lugar

para se viver, pois tem as suas atrações turísticas, além de ser uma bela cidade. Mas como

toda cidade, Framingham também precisa de melhorias. A minha primeira sugestão para a
melhoria desse município é a implantação de transportes públicos. Uma outra ideia seria
aumentar o número de dedetização feita na cidade e também promover mais aulas de
inglês gratuita como segunda língua para a população imigrante.

Em primeiro lugar eu sugiro a implantação de transportes públicos. Essa iniciativa

ajudaria bastante principalmente os imigrantes recém chegados que não tem uma condição
financeira estável para comprar um automóvel. Para essas pessoas, este tipo de serviço

seria extremamente útil. Por exemplo, elas teriam menos dificuldades para ir ao mercado,
ou para sair para resolver algum problema. Sem um meio de transporte é muito
complicado para essas pessoas se locomoverem na cidade.

Além disso, o número de insetos em muitos condomínios e em muitas casas ou até

em ruas só está aumentando. Em virtude desse acontecimento, o número de dedetização
também deveria aumentar. Assim sendo, esse problema é um risco para a população e é

também um caso de saúde pública. Os insetos que mais estão a aparecer são os ratos, as

baratas e os percevejos. É do conhecimento de todos que os ratos podem transmitir muitas

doenças e os percevejos são extremamente contagiosos. Essa deve ser uma questão
importante, pois é uma preocupação pública de toda a cidade de Framingham.

E também outra ideia para melhorar Framingham seria expandir o programa de

inglês como segunda língua, seja para crianças, jovens, adultos, ou até mesmo idosos.

Muitos imigrantes ao chegar neste país não tem o conhecimento básico do inglês. E para se
comunicar eles precisam de saber o básico. Em outras palavras, se não souberem nada da
língua do país no qual residem, acabam ficando isolados. É importante salientar que
investir na educação de imigrantes resultará na melhoria da qualidade de vida da

população uma vez que quanto mais as pessoas adquirirem conhecimento, mais acesso
elas terão ao que Framingham tem a oferecer.

Com certeza, existem muitas ideias para Framingham se tornar uma cidade ainda

melhor. Como discuti acima, algumas dessas ideias podem incluir; a ampliação do

transporte público, mais investimento na dedetização feita pela cidade se faz necessário e
além do mais a expansão de mais oportunidade de aulas de inglês para população de

imigrantes. Essas ideias são importantes para mim porque vim para este país para poder
adquirir mais conhecimento, crescer, e me tornar uma cidadã produtiva. E vejo em
Framingham a oportunidade de tornar meu sonho uma realidade.
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Making Framingham A Better City
I am a newly arrived immigrant in Framingham. When I arrived here, I was

enchanted by this city. I soon noticed that this city is undoubtedly an excellent place to live,
as it has many tourist attractions, in addition to being a beautiful city. But like any city,
Framingham also needs improvement. My first suggestion for the improvement of this
municipality is the implementation of public transportation. Another idea would be to

increase the number of pest control carried out, and also to promote more free English as a
Second Language classes for the immigrant population.

First, I suggest the expansion of public transportation. This would help a lot,

especially for the newly arrived immigrants who do not have a stable enough financial

condition to buy a car. For these people, this type of transportation would be quite useful.
For example, they would have less difficulty going to the market, or going out to solve a

problem. Without a means of transportation, it is quite difficult for these people to move
around the city.

In addition, the number of insects in many condominiums, apartments, houses,

and even on the streets, is only increasing. Due to this event, the number of pest control

should also increase. This problem is a risk to the population, and it is also a case of public
health. The most frequent insects are rats, cockroaches and bedbugs. It is well known that

rats can carry many diseases, and bedbugs are incredibly contagious. This should be a
major issue, as it is a public concern for the entire city of Framingham.

Another idea to improve Framingham, would be to expand the English as a

second language program, whether for children, youth, adults, and even the elderly. Many
immigrants arriving in this country do not have basic knowledge of English. And to

communicate in English, they need to know at least the basics. In other words, if they do
not know anything about the language of the country in which they reside, they end up

being isolated. It is important to note that investing in immigrant education will result in
improving the residents’ quality of life, since the more they acquire knowledge, the more
access people will have to what Framingham has to offer.

There are certainly many ideas for Framingham to become an even better city.

As I discussed above, some of these ideas can include: the expansion of public

transportation; more investment in pest control by the city is necessary; and, moreover, the
expansion of more opportunities for English classes for the immigrant population. These
ideas are important to me because I came to this country to be able to improve my

education, grow, and become a productive citizen and a contributing member to society.
And I see in Framingham the opportunity to make my dream a reality.

