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 أعزائي أولیاء األمور واألوصیاء:
 

المدرسي في فلوریدا، والطالب في جمیع أنحاء البالد یحاولون إیجاد طرق بناءة للتعامل مع آثار ھذا في ضوء أحداث مأساة إطالق النار 
دقیقة تضامنا  17مارس فإن الطالب من جمیع أنحاء البالد یخططون للخروج من المدرسة لمدة  14ففي  الحدث المروع. ونتیجة لذلك، 

 في المجتمعات والمدارس. حة األسلحة، والتوعیة لقضیة عنف السالح الناري مع طالب فلوریدا، للدعوة إلى تحسین قوانین مكاف
 

بحیث تجري أي  وبالتنسیق مع الحركة الوطنیة، سیتاح للطالب الذین یختارون الخروج من المدرسة فرصة التجمع في منطقة معینة،
الطالب، كما أننا لن نمنع الطالب من  تثبط خروج بطریقة منظمة وآمنة. ومع ذلك، فإن المدارس سوف لن تشجع أو  عملیة خروج 

بتأدیبھم إذا فعلوا ذلك. وستستمر األنشطة العادیة خالل فترة االنتقال، ومن المتوقع أن یعود الطالب المشاركون إلى  المشاركة أو نقوم 
 المبنى بعد الخروج.

 
ه المأساة، و نعرف أن بعض الطالب قد ال یرغبون في المشاركة نحن ندرك أن ھناك آراء واسعة ومختلفة حول كیفیة استجابة األمة لھذ

الطالب یشعرون باألمان  في الخروج، ویفضلون البقاء في الصف. نحن نرید أن نطمأن طالبنا وعائالتنا أننا سوف نتأكد أن جمیع 
 لى رأس أولویاتنا.واالحترام، بغض النظر عن ما یختارون القیام بھ.وكما ھو الحال دائما،فإن سالمة طالبنا ع

 
و كمنطقة تعلیمیة، فنحن نشجع طالبنا على أن یكونوا مواطنین ذوى مشاركة نشطة وعلى درایة باألحداث الجاریة. و یمكن أن تكون ھذه 

وحقھم  فرصة تعلیمیة تساعد طالبنا على تطبیق الدروس التي یتعلمونھا في المدرسة. قبل كل شيء، نریدھم أن یعرفوا أننا نقدر أصواتھم
أواالنشطة المدرسیة التي تتیح للطالب  /قادة المدارس لتنظیم الفعالیات وفي التعبیر عن الذات. ولتحقیق ھذه الغایة، قمنا بتوفیر موارد ل

 التي تكون تكملة لحدث الخروج أو كبدیل مع ضمان سالمتھم.والتعبیر عن آرائھم وأفكارھم 
 

یعا، كمجتمع مدرسي، معا لضمان سالمة مدرستنا وحیینا. یرجى أخذ الوقت الكافي للتحدث ویؤكد ھذا الحادث على ضرورة أن نعمل جم
إلى أطفالك حول العواقب الوخیمة لجلب أي نوع من األسلحة إلى المدرسة. من المھم أن یعرف األطفال أنھ إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة 

موظف المدرسة أو ضابط الشرطة على الفور. إن دعم أطفالنا بالمحادثات یرجى االتصال ب فانھ أو لدیھم قلق بشأن سالمتھم الشخصیة
 مساعدتھم على التعامل مع ما ھومشكوك فیھ.لاإلیجابیة والمفتوحة أمر حاسم 

 
 یرجى تذكر أنھ إذا كان طفلك یرى شیئا، فقل شیئا! ھناك طریقتان لإلبالغ عنھما:

  ask@philasd.org أو البرید اإللكتروني:  SAFE-400-215 االتصال على الرقم : 
 وسوف نستمر في خلق بیئات التعلم األكثر أمانا واألكثر إیجابیة ممكنة بالنسبة ألطفالكم.

 
 بإخالص،

 
 .Ed.Dولیام ر. ھایت، االبن، 
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