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األعزاء عائالت التالميذ،
إنني أكتب إليكم وقلبي مثق ٌل بالحزن بعد حادث إطالق النار في منطقة ( )Broward Countyبوالية
فلوريدا.
إن قلبي كسي ٌر ألجل أولئك التالميذ والعائالت الذين تأثروا بشكل مباشر بالحادث .كما أنني أتعاطف أيضا ً مع
الكثير من العائالت والتالميذ في عموم البالد بما في ذلك العائالت والتالميذ هنا في نيويورك  -الذين رءوا ما
حدث في فلوريدا وربما يساورهم القلق بخصوص سالمتهم في المدارس.
إن مهمتنا هي التأكد من أن كل مدرسة هي مالذ آمن ألطفالنا وعائالتنا.
وأريد أن أؤكد لكم بأن ادارة التعليم تعمل بخطى حثيثة مع ادارة شرطة نيويورك ( )NYPDمن أجل ابقاء
جميع التالميذ والعاملين بالمدارس سالمين  -من الناحيتين الجسدية والنفسية .لدينا متطلب دائم بقيام جميع
المدارس بإجراء تدريبات السالمة ،بما في ذلك التدريب المطلوب اجراءه بين يومي  2شباط /فبراير و15
آذار /مارس ،وقيام مدراء المدارس أيضا ً بمراجعة بروتوكوالت السالمة الفردية ألبنية مدارسهم مع طاقم
العمل بالمدارس .ولقد طلبت من التربويين لدينا أيضا ً مناقشة سبب قيامهم بهذه التدريبات والهدف منها مع
كامل المجتمع المدرسي .وإضافةً إلى ذلك ،فقد طلبت من التربويين في غرف الصفوف لدينا االنخراط في
األسئلة والمحاورات الصعبة المتعلقة بمآس كهذه المأساة .إنه لمن الهام أن نجري هذه المحاورات في
المدرسة والمنزل ،وأن نذكر أطفالنا دائما ً بأنهم آمنون في مدارسنا وأننا سنقوم بكل ما بوسعنا ال بقاءهم
آمنين.
كما نحتاج أيضا ً إلى يقظتكم ومشاركتكم لضمان اإلخبار مباشرةً عن أي شاغل أمني عبر القنوات الصحيحة.
إذا رأيتم شيئا ً ما يستدعي القلق ،أخطروا السلطات عنه .نرجو منكم االتصال بإدارة مدرستكم ،ومسئول
السالمة المدرسية ،ومنسق(ة) شؤون اآلباء ،أو االتصال برقم االستعالمات  ،311الذي سيحول القضية إلى
ادارة الشرطة بمدينة نيويورك أو إلى ادارة التعليم حسب ما هو مناسب .إذا كانت الحالة طارئة ،اتصلوا برقم
الطوارئ  911فوراً.
بصفتي متخصصة تربوية قد سعت دوما ً لمساعدة األطفال على النمو والنجاح والوصول إلى أقصى
امكانياتهم ،فإن ما حدث باألمس يمزقني في العمق .وأدرك أن الكثيرين منكم يشعرون بنفس الشيء ،وآمل أن
تناقشوا هذه المشاعر مع أحباءكم.
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