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Дорогі учні та сім’ї шкільного округу Філадельфії! 

 

Останні два роки були надзвичайно важким випробуванням для нашої стійкості та 

гуманності. А зараз ми глибоко стурбовані через ескалацію атак проти України, ми 

бачимо жахливі репортажі та стаємо свідками трагічної втрати життя та спустошення, яке 

посилюється кожного дня.  

 

Спільнота нашого шкільного округу відображає різноманітність рас, культур та 

походжень. Як організація, ми висловлюємо найглибшу стурбованість, співчуття та 

підтримку нашим працівникам, учням та сім’ям, які мають зв’язки в Україні та Росії. 

Багато хто з них відчуває глибокий сум та хвилюється за своїх рідних. Знайте, що ви маєте 

нашу підтримку. 

 

Групи консультантів в кожній з наших шкіл готови допомогти учням та працівникам, які 

потребують підтримки. Будь ласка, звертайтеся за допомогою. Крім того, Відділ з питань 

різноманіття, рівності та інклюзії пропонує приміщення для проведення обговорень 

громади протягом цих важких часів. Будь ласка, звертайтеся до них за адресою 

equity@philasd.org, якщо Вам потрібна додаткова інформація. Ми також забезпечили 

наших консультантів та керівництво школи ресурсами, щоб допомогти їм підтримувати 

учнів у ці часи. Корисні ресурси для сімей доступні за посиланнями нижче: 

● Resources for Educators, Families to Discuss the Events in Ukraine with Students.  

● How To Talk To Youth About Ukraine 

● Helping Students Cope With A Violent World 

● American Psychological Association Article: Resilience In A Time Of War: Tips For 

Parents And Teachers Of Elementary School Children. 

● American Psychological Association Article: Resilience In A Time Of War: Tips For 

Parents And Teachers Of Middle School Children. 

Ситуація є нестабільною, і хоча ми не знаємо, чим вона закінчиться, або як будуть 

розгортатися події протягом наступних днів або тижнів, я закликаю всіх членів громади 

нашого шкільного округу культивувати загальну культуру любові та співчуття. Будемо 

дбати один про одного, зосередимо нашу увагу на найбільш уразливих серед нас, 

користуючись кожною можливістю для того, щоб плекати небезпечний простір в наших 

класах та офісах, де люди зможуть ділитися своїми думками та висловлювати свої 

почуття. Наш найвищий пріоритет – це cтворення безпечного, дружнього та 

рівноправного середовища для наших учнів та працівників. 

Ми сподіваємось, що криза в Україні та в інших громадах, на яких це впливає, згодом 

закінчиться, щоб встановився мир та почався процес загоєння. А поки цей час не настав, я 
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сподіваюсь, що спільнота нашого шкільного округу об’єднається у взаємній підтримці та 

піклуванні. 

З повагою, 

     
Уільям Р. Хайт молодший, д-р освітніх наук      

Старший інспектор       
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