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 ،الطالب والعائالت في منطقة فيالدلفيا التعليمية أعزاءي

 

نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الهجمات  ،وفي اآلونة األخيرةوهما تشكالن تحديا لصمودنا وإنسانيتنا.  ،لقد كانت السنتان الماضيتان في غاية الصعوبة

 والصور المؤلمة التي تشهد على الخسائر المأساوية في األرواح والدمار الذي يزداد كل يوم.  ،في أوكرانيا

 

عاطفنا ودعمنا نعرب عن عميق قلقنا وت ،مجموعة واسعة من األعراق والثقافات والخلفيات. وبوصفنا منظمة على مجتمع المنطقة التعليمية لدينا يحتوي

 ويعاني الكثيرون منهم من الحزن العميق والقلق على أحبائهم. يرجى العلم أننا هنا لدعمك. –لموظفينا وطالبنا وعائالتنا الذين تربطهم صالت بأوكرانيا

 

االتصال بمدرستك للحصول على  يرجى عدم التردد في تتوفر فرق اإلرشاد في كل مدرسة من مدارسنا للطالب والموظفين الذين يحتاجون إلى الدعم.

فإن مكتب التنوع واإلنصاف والشمول متاح لعقد مساحات للمحادثات المجتمعية بينما نتحرك جميعًا في هذا الوقت  ،باإلضافة إلى ذلكالمساعدة. 

ن المعلومات. كما زودنا مستشارينا وقادة المدارس بالموارد لمساعدتهم لمزيد م equity@philasd.orgإلى  إلكترونيالعصيب. يرجى إرسال بريد 

 على دعم الطالب خالل هذا الوقت. تتوفر أدناه موارد مفيدة للعائالت: 

 . موارد للمعلمين واألسر لمناقشة األحداث في أوكرانيا مع الطالب ●

 كيف تتحدث إلى الشباب عن أوكرانيا ●

 طالب على التأقلم مع عالم عنيفمساعدة ال ●

 .مقال الجمعية األمريكية لعلم النفس: المرونة في وقت الحرب: نصائح ألولياء األمور ومعلمي أطفال المدارس االبتدائية ●

 .مقال الجمعية األمريكية لعلم النفس: المرونة في وقت الحرب: نصائح ألولياء األمور ومعلمي أطفال المدارس المتوسطة ●

فإنني أحث الجميع في  ،لقادمةاألحداث خالل األيام أو األسابيع ا ستكونوفي حين أننا ال نعرف النتيجة النهائية أو حتى كيف  ،هذا وضع غير مؤكد

مع التركيز على الفئات  ،بعضنا البعضب نعتنيدعونا مجتمع المنطقة التعليمية لدينا على البقاء ملتزمين بتعزيز ثقافة مشتركة من الحب والتعاطف. 

دل أفكارهم والتعبير عن مشاعرهم. تتمثل أولويتنا ونغتنم كل فرصة لزراعة مساحات شجاعة في فصولنا الدراسية ومكاتبنا للناس لتبا ،األكثر ضعفًا بيننا

 القصوى في الحفاظ على بيئات آمنة ومرحبة وداعمة ومنصفة لجميع طالبنا وموظفينا.

فاء. الم والشونأمل أن تنتهي قريبا األزمة في أوكرانيا وجميع األزمات األخرى التي تؤثر على المجتمعات المحلية التي نخدمها حتى يمكن أن يبدأ الس

 االجتماع مًعا كمجتمع منطقة مدرسية موحدة لدعم ورعاية بعضنا البعض.أتطلع إلى  ،حتى ذلك الحين

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

     
 (William R. Hite, Jr., Ed.Dويليام ر. هيت، االبن، دكتوراه في الطب )

 (Superintendentالمشرف العام )
    

 بفيالدلفياالمنقطة التعليمية 
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