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 2021ديسمبر/كانون األول  16

 

 عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا، أعزاءي

 

شهدت المنطقة التعليمية في فيالدلفيا وغيرها من المناطق التعليمية في جميع أنحاء البلد زيادة في تهديدات العنف  منذ بداية الوباء ، 

. حاليا، هناك شريط فيديو متداول على تيك Tik Tokوالمتداولة على مختلف منابر وسائل التواصل االجتماعي ، بما في ذلك تيك توك 

  .2021ديسمبر،  17يوم الجمعة، على المستوى الوطني، يشجع على العنف في المدارس  kTik Toتوك 

 

 لدينا يعمل مكتب السالمة المدرسية  يرجى العلم أننا نأخذ كل تهديد موجه نحو مدارسنا وأعضاء مجتمعاتنا المدرسية على محمل الجد.

ات لمدارسنا بشكل فعال واالستجابة الفورية عند الحاجة للمساعدة في مع وكاالت إنفاذ القانون لمراقبة الموقف عن كثب وتقييم أي تهديد

 راءمدالحفاظ على سالمة مدارسنا وطالبنا وموظفينا. ويمكن أن يشمل ذلك توفير موارد إضافية للسالمة في المدارس وحولها. كما يصبح 

  غير عادي.وموظفو المدارس لدينا حذرين للغاية للمساعدة في تحديد أي شيء قد يكون 

 

 الحفاظ على بيئة المدرسة اآلمنة التي يستحقها طالبنا وموظفونا، يجعلنا نعمل معا. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها:

إذا سمعت أو قرأت عن أي تهديد بالعنف في مدرسة طفلك، فيرجى مشاركة المعلومات مع قادة المدارس أو مع مكتب أمان  ●

 .  6000-400-215ال بالرقم المدرسة من خالل االتص

تحدث مع طفلك عن أهمية إخبارنا عندما يعلمون عن أي تهديدات بالعنف في المدرسة، وعدم المشاركة في أي تهديدات  ●

 بالعنف أو الترويج لها.

 

إن القيام بذلك ينتهك مدونة سلوك الطالب وفي العديد إن نشر لغة التهديد على وسائل التواصل االجتماعي ليس باألمر الهزلي المضحك. 

  من الحاالت القانون، حيث قد يؤدي كل منهما إلى عواقب حقيقية وخطيرة جدا على الطالب الذين يشاركون في هذه السلوكيات.

 

المساعدة في ردع هذه التهديدات  إن دعم سالمة ورفاه طالبنا وموظفينا هو أحد أهم مسؤولياتنا المشتركة. من خالل العمل معا، يمكننا

  والتأثير العاطفي الذي تسببه حتى تتمكن مدارسنا من مواصلة التركيز على مساعدة طالبنا على ال
 والتعلم والنمو. تعاف 

 

 مع أطيب التمنيات،
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