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 30أكتوبر/تشرين األول 2020
أعزائي عائالت منطقة فيالدلفيا التعليمية:
الثالثاء القادم  3 ،نوفمبر /تشرين الثاني  ،هو يوم االنتخابات .لن تكون هناك دراسة للطالب وسوف تنخرط أمتنا في العملية الديمقراطية الختيار قادة
مثيرا لالنقسام بشدة  ،مما زاد من المخاوف والتوترات التي كنا نتعامل معها جميعًا بسبب كوفيدCOVID- 19-
المستقبل .كان موسم االنتخابات هذا ً
 19والصدمات األخرى .بصفتنا منطقة تعليمية  ،من المهم أن نساعد في معالجة هذه االنقسامات من خالل دعم ثقافة المساواة والدمج واالحترام لكل
طالب وأسرة وموظف.
تمثل منطقتنا التعليمية التنوع الموجود في أمريكا  -تنوع الجنس والعرق والساللة والدين والوضع االجتماعي واالقتصادي والقدرة والتوجه الجنسي
وغير ذلك .سيتفاعل كل واحد منا مع االنتخابات بشكل مختلف  ،بنا ًء على هوياتنا وقيمنا .ولكن بغض النظر عن نتيجة االنتخابات  ،يجب أن تكون
مدارسنا ومكاتبنا مالذا آمنا ً -خاليا ً من الكراهية والترهيب والتنمر والخوف.
نتحمل جميعًا مسؤولية مساعدة بعضنا البعض على الشعور باألمان واألمان والتقدير .من المهم أن ينشئ المعلمون لدينا مساحات آمنة تحمي رفاهية
الطالب الذين قد يشعرون بالمخاطر  ،ويقودون مناقشات حيادية ومناسبة للعمر تسمح للطالب بالتعبير عن أنفسهم بطرق صحية .ومن األهمية بمكان
أن نقوم جمي ًعا بنمذجة كيفية التعامل مع األشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة بطريقة سلمية ومتسامحة .فيما يلي بعض الموارد المفيدة التي يمكننا
جميعًا استخدامها:
•
•
•

كيفية التحدث مع األطفال والمراهقين حول االنتخابات
 5طرق سهلة للتحدث مع األطفال حول التصويت
استخدام االنتخابات كأداة تعليمية

الكالم القائم على الكراهية والمضايقات والسلوكيات التمييزية التي تقلل من قيمة اآلخرين غير مقبولة من قبل الطالب والموظفين في أي مكان في
منطقتنا التعليمية .إذا شاهدت أيًا من هذه السلوكيات أو أصبحت على علم بها أو كنت هدفًا لها  ،فيمكنك اإلبالغ عنها عن طريق االتصال بالخط الساخن
للتنمر على الرقم  -SAFE 400-215-1أو عن طريق إرسال شكوى باستخدام النموذج الموجود هنا.
للتذكير  ،في يوم االنتخابات  ،سوف يتم إغالق جميع المباني المدرسية (باستثناء تلك التي تستخدم كمواقع تصويت) وجميع مراكز الدعم الفني لـ
كرومبوك . Chromebookسوف تبقى مكاتبنا اإلدارية مفتوحة.
شكرا لكم على قيامكم بدوركم في دعم البيئات الترحيبية والشاملة للجميع .من فضلكم اعتنوا بأنفسكم وكونوا في أمان وتذكروا التصويت! صوتكم مهم.
ً
بإخالص،

William R. Hite Jr., Ed.D.
المشرف العام
منطقة فيالدلفيا التعليمية
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