
 الموضوع:  رسالة مھمة من المشرف العام و مجلس التعلیم

 ، Cherry Creekحضرة مجتمع مدارس 

 

ھي إلھام جمیع الطالب ، والتفكیر ، والتعلم ، واإلنجاز ، والرعایة. كل  Cherry Creekمھمتنا في مدارس 

مكون مھم بنفس أھمیة العنصر اآلخر ، وإللھام طالبنا للرعایة ، یجب أن نتعامل مع قضیة الظلم العنصري 

 الوباء.مع ھذا  بنفس اإللحاح الشدید 

 

تي ال معنى لھا بسبب ظلم العنصري ال، حدثت زیادة في أعمال التحرش وال COVIDمنذ بدایة جائحة 

إلى المجتمع اآلسیوي. في اآلونة األخیرة ، شاھدنا الغضب الذي یظھر في المجتمعات في  ةالموجھ العنصریة

جمیع أنحاء البالد ردا على مقتل جورج فلوید ، ومثل اآلخرین ، نشعر بالغضب واإلحباط. نشعر بإلحاح 

 للتحدث والعمل. تعتمد حیاة السود على ذلك. حیاھة السود لھا قیمة.

 

مدرسیة ندین العنصریة والتعصب ونلتزم بثبات بالتمیز الشامل لجمیع الطالب ، فإننا بصفتنا قادة منطقة 

نكافح مع ھذه اللحظة في التاریخ. ویتفاقم التحدي المتمثل في تفكیك األنظمة التي تضطھد األشخاص الملونین 

 .COVIDمن خالل التحدیات التي نواجھھا في االستجابة لوباء 

 

من العزلة االجتماعیة وسط الوباء ، نرید مشاركة الموارد التي قد تكون مفیدة في  للمساعدة في ھذا الوقت

التحدث إلى األطفال حول الظلم العرقي واالضطرابات في بلدنا. تم تجمیع الموارد التالیة من قبل مكتبنا 

) على جاودة العلمي أو جمیعة الصباحيللتمیز الشامل. (یرجى االتصال بـ (

) jsebbahi@cherrycreekschools.org, jdajanialami@cherrycreekschools.org (

 _______ للحصول على الدعم بھذه الموارد بلغتك):
• Teaching and Learning About Race and Racism 
• Raising Race Conscious Kids 

         Resources for Talking about Race, Racism and Racialized Violence with 
Kids 
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ب إلدانة العنصریة. . نكتCherry Creekنكتب لنؤكد من جدید التزامنا الثابت بالمساواة العرقیة في مدارس 

على االستمرار في إجراء محادثات  Cherry Creekنكتب لتشجیع المعلمین والموظفین في منطقة مدرسة 

 شجاعة حول كیفیة القیام بعملنا الصحیح من قبل طالبنا الملونین.

 

حتضان ، نعتقد أن التنوع ھو أحد أعظم أصولنا. ومع ذلك ، فإننا نفھم أن ا Cherry Creekفي مدارس 

التنوع لیس كافیاً ، یجب أن نلتزم بمجتمع اإلدماج. لذلك ، نحثك على االنضمام إلینا في العمل لجعل مدارسنا 

أماكن یشعر فیھا جمیع الطالب من جمیع األعراق والخلفیات باألمان والقیمة والمحبة. معا یمكننا إحداث 

 فرق.

 

 بإخالص،

 

 سكوت سیغفرید ، المشرف و

 التعلیمیة Cherry Creekأعضاء مجلس مقاطعة مدرسة 

 كارین فیشر

 كیلي بیتس

 آن إیجان

 أنجیال جارالند

 جانیس ماكدونالد
 


