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 األعزاء العائالت،
 

الماضي في األسبوع  من الصعب تذّكر وقتاً آخراً على ھذا القدر من الفجاعة والمأساویة كتلك األیام األخیرة. لقد كان قتل جورج فلوید على أیدي ضباط شرطة
. ولكن كالكثیرین منكم فإنني لست متفاجئاً. فلقد شھدنا ھذا االستھتار البغیض بحیاة السود مرات كثیرة سابقاً، بما في ذلك عدة باالشمئزازمرعباً. إنني أشعر 

 وارع أمریكا.في ش انفسھتفرض  ىآخرجائحة ال یقّل عن ؛ إنھ مرات في األسابیع األخیرة. إنھ لمن المؤلم للغایة مشاھدة ذلك
  

) وحشیة الشرطة وھذا اإلزھاق الوحشي لنفٍس بشریة. إّن قلبي یتمّزق لمعرفة أن عائلة سوداء أخرى قد فقدت ابناً DOEتشجب إدارة التعلیم لمدینة نیویورك (
على خسارةٍ أخرى غیر معقولة لنفس انسانیة. إن  مع أبناء نیویورك واألمیركیین ذوي البشرة السوداء، ومع كل شخص یبكي حداداً متضامناً وأباً وأخاً. وأقف 

مظاھرات الجاریة في األحیاء األلم یخترق كافة مجتمعات المدینة ویرنُّ صداه في كافة أنحاءھا. إنني معكم جمیعاً بینما نقوم سویاً بحساب ھذا الظلم المفجع. إن ال
 ذا األلم وعن الرغبة في عالٍم أفضل.مدینة في عموم البالد ھي تعبیر عن ھ 140الخمسة وفیما یقرب من 

  
ناسبة مع المھّمة غایة الصعوبة أن یكون المرء في ھذه اللحظة أبّاً أو مقّدم رعایة: علیھ التعامل مع االنفعاالت، والسعي إلنجاز العمل بصورةٍ تبدو متألمر في إنَّھ 

فال والعائالت حول الحوادث وفي نفس الوقت تكون بضخامة ما یفرضھ الوضع في ھذه اللحظة، والتفكیر بالطرق التي یمكن فیھا بدء وتعمیق محاوراٍت مع األط
 األلم والمعاناة حقیقیان جداً. وكل ذلك في آٍن واحد. إنَّ —التي نجمت عنھا ھذه الحوادثالممنھجة المرعبة األخیرة والعنصریة 

  
ألن  —النیویوركیین واألمریكیین على مدى أجیالوبالنسبة لمجتمعات الملونین فإن ھذا األلم لیس جدیداً بالمرة. فھو یتغلغل في أجساد وعقول وقلوب مالیین 

  العنف العرقي كان یتم اقترافھ طیلة تلك الفترة.
  

ل  -إن التمییز العرقي یسبب أیضاً ضرراً جدیداً بطرق مختلفة في كل یوم، ألنھ تمییز ممنھج  یتغلغل بعمق في نسیج مؤسساتنا واقتصادنا واألنظمة التي تشّكِ
  ذا صحیح في مدینة نیویورك، بالرغم من كوننا على ھذا القدر من التقدمیة والتفكیر االبتكاري، ویشمل ذلك نظام مدارسنا العامة.مجتمعنا المشترك. وھ

 
   لن نقبل بذلك بعد اآلن.إننا قول: اللقد قلنا في ادارة التعلیم وسنواصل 

 
وأن نعمل كل یوم لتفكیك أنظمة الظلم. سوف نواصل بعزٍم المضيَّ في دفع المساواة یجب علینا االستجابة للدعوة بأن نكون مناھضین للعنصریة بشكٍل نشط 

  قدماً. سوف نحترم في كل یوم كرامة وانسانیة كل تلمیذ ووالد(ة) وتربوي وموظف وفرد في مجتمعنا. اآلن
  

سیبقى الھدف —تعلیمیة التقلیدیة أو في التعلیم باألجھزة الرقمیةسواء في غرف الصفوف بالمؤسسة ال—م الذي یتطلبھ ذلكوبغض النظر عن صیغة التعلیم والتعلّ 
  . وعند القیام بذلك یتعین علینا أیضاً إیجاد طرقاً لتفكیك العنصریة المؤسساتیة وعكس آثارھا.(ة)ھو نفسھ: تقدیم تعلیٍم عالي الجودة لكل تلمیذ

 
كافة التربویین والموظفین على التحیّز الضمني، وتقدیم الدعم النفسي للمجتمعات المدرسیة، إن ھذا العمل جار. ویشمل تنفیذ الممارسات التصحیحیة، وتدریب 

   وعدالةً وأفضل للجمیع.وأكثر من ذلك. ویخلق ھذا العمل تأثیراً على األطفال یمتد على مدى الحیاة، ویُحتمل أن یغیِّر مجتمعنا بطرق تجعل العالم أكثر أمناً 
 

ً عن أشخاٍص من مختلف األعراق  یتعلم األطفالفعندما  والمقدرات على سبیل المثال من الكتب التي تصّوُر أبطال القصص والدروس التي تعرض قصصا
رون االختالف والتنوع. عندما یتم تعلیم التالمیذ الذین یشعرون الجنسانیة  واألنواع نفور أو البالغضب واإلثنیات واللغات وأكثر، فإنھم یتعلمون أیضاً كیف یقّدِ

  طرقاً صحیة للتواصل، فإن ردود أفعالھم على األغلب لن تكون نابعةً من خوٍف غیر مبرر.
 

ال تؤذي عائالت أصحاب إننا لن نتھاون في العمل على تعزیز المساواة حتى یحدث التغییر عند جمیع التالمیذ والمدارس. إننا جمیعاً بحاجٍة لذلك ألن العنصریة 
   بل إنھا تؤذینا جمیعاً.—یة أو اآلسیویین فقطالبشرة السوداء أو البن

 

من تاریخنا وحاضرنا، وحقب حیث جرت باً كل شخص لدیھ دوٌر للقیام بھ. إضافةً إلى مواصلة عملنا بالمكتب المركزي، فإننا ندعم التربویین بالموارد لتعلیم حق
قت مدینتنا ومجتمعنا.ھزاُت مماثلة من الظلم والغضب، والمظاھرات السلمیة، وأیضاً العنف وا   لتدمیر ومزَّ

 
ویشمل ذلك وقتكم أو —وفي نفس الوقت، فإن العدید منكم كانوا یقومون بھذا العمل أصالً في البیت، أو أنھم في طور تجمیع الموارد الشخصیة لھذه الجھود

یشاھدون العالم من حولھم ویشعرون بھ، وھذا وقت ھام لتوجیھھم لفھم  طاقتكم أو وجدانكم أو أصواتكم. إننا نراكم وإننا ممتنون اللتزامكم الكبیر. إن األطفال
 تجاربھم ومشاركتھا مع أصدقاءھم ومواطنیھم من النیویوركیین.
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عامل مع ة في التتجدون أدناه موارد للمساعدة في بدء ومواصلة وتعمیق المحاورات مع األطفال حول العنصریة والظلم. كما أننا نشارك أیضاً موارد للمساعد 
إن العنایة بأنفسكم  اإلنكلیزیة. باللغة تتوفر خارجیة أطراف من المقدمة الموارد ھذه من العدید أن مالحظة یرجىالضغط النفسي واالرھاق والرعایة الذاتیة. 

مي رعایة ھي في غایة األھمیة كي تكونوا قادرین على رعایة اآلخرین. ً  يسوف نواصل تحدیث الموارد بینما نمض كونكم آباء ومقّدِ ، ویمكنكم إیجادھا في قدما
 schools.nyc.gov/togetherforjusticeالرابط 

 
"لیس كل ما تتم مواجھتھ یمكن تغییره، ولكن ال یمكن تغییر ، والذي ترنُّ أصداؤه بقوةٍ في ھذه األوقات: James Baldwinلقد تذكَّرت ھذا القول للكاتب/ 

  للمضي قدماً في مواجھة الظلم.—نداءالو—شيء ما لم تتّم مواجھتھ." إن ھذه أیام عصیبة للمحاكمة، ولكن لدینا الفرصة
 

  لكم الیوم وفي كل یوم.أنتم شركاؤنا األكثر أھمیةً في تعلیم أطفال مدینة نیویورك وفي بناء عالٍم أفضل. إننا ممتنون 
 

  مع خالص التقدیر واالحترام،

  
Richard A. Carranza 

 مستشار التعلیم
 إدارة التعلیم لمدینة نیویورك

 
  

https://www.schools.nyc.gov/togetherforjustice
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 موارد للتحّدث مع أطفالكم حول الِعرق واألحداث الراھنة:

 
 34T رابطة مكافحة التشھیر للعائالت حول المحاورات بخصوص جورج فلوید، والعنصریة، وإنفاذ القانونتوجیھ )-Anti

Defamation League( 
 34Tر وعلى نح  )New York Times( جریدة نیویورك تایمز  ٍو متكررالتحدُّث لألطفال حول العنصریة، في وقٍت مبّكِ
 31 لدعم المحاورات حول الِعرق والعنصریة والمقاومة من مؤسسة (  كتاباً لألطفالEmbracerace( 
 34Tمؤسسة تعلیم التسامح حركة "حیاة السود مھمة" ما زالت مھمة )Teaching Tolerance( 
 34Tمي الرعایة  National Museum( أفریقیة األمركیین من أصولالمتحف الوطني لتاریخ وثقافة  التحدَّث عن الِعرق لآلباء ومقّدِ

of African American History & Culture( 
 34Tبرنامج الوقوف سویاً في مواجھة العنصریة )Sesame Street( 

  
 موارد للصحة العقلیة للتعامل مع التوتّر والصدمات:

 
 34Tالجمعیة األمریكیة للطب النفسي ة ردود األفعال النفسیة القویة للصدماتإدار )National Association of School 

Psychologists( 
 34Tالجمعیة األمریكیة للطب النفسي ریة الرعایة الذاتیة األساسیة في وجھ التوتّر النفسي المتصاعد بسبب العنص )National 

Association of School Psychologists( 
  

  للحصول على الدعم للصحة العقلیة:
  

  ) للموظفین والتالمیذ واآلباء بمدینة نیویوركNYC Wellبرنامج (
  :9355-692-888-1اتصلوا برقم الھاتف 
 " أرسلو رسالة نصیة: بالمحتوىWELL 65173الرقم " إلى   
  :عبر الرابط قوموا بالدردشة https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 

  
 /togetherforjusticeschools.nyc.govالرابط  على سوف نواصل تحدیث الموارد
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