ماذا يريد منك طالب مدارس تشيري كريك معرفته حول اإلنتحار

مجتمع مدارس تشيري كريك ،
سبتمبر هو الشهر الوطني لمنع االنتحار ولدى طالبنا شيئًا مه ًما لقوله حول كيف يمكننا العمل معًا إلنقاذ
األرواح.
يأخذ طالبنا زمام المبادرة في هذا الجهد .اجتمع الطالب من كل المدارس الثانوية بمدارس تشيري كريك
إلنتاج فيديو غير عادي متوفر اآلن على موقعنا .إنه فيلم مصمم خصيصًا للوالدين واألوصياء  ،وهو مصمم
لإلعالم والتثقيف وإزالة وصمة العار حول الصحة العقلية والعزلة واالنتحار .أشجعكم جميعًا على مشاهدة
هذا الفيلم واستخدامه كنقطة انطالق إلثارة محادثاتك مع أحبائك حول هذه الموضوعات.
تتمتع مدارس تشيري كريك بتاريخ طويل من االلتزام بتلبية احتياجات الصحة العقلية لطالبنا .لقد قمنا
بتعيين مديران للصحة العقلية على مستوى المنطقة ،سيعمل هذان المديران مع ستة منسقين جدد للصحة
العقلية على مستوى كل مدرسة ثانوية والمدارس التابعة لها لخدمة المجتمع بأكمله .يستمرموضفو الصحة
العقلية والممرضون في التواجد في كل مبنى من مباني مدارس تشيري كريك .نحن نعمل على توسيع
برنامج عالمات التفكير في االنتحار  ،والذي تم تنفيذه في المرحلة الثانوية ألكثر من عقد من الزمان .بناء
طالب قوي هو جزء مهم من جهود الوقاية لدينا أيضًا ؛ لقد قمنا بتنفيذ منهج  K-8الذي يساعد على تطوير
مهارات الطالب االجتماعية والعاطفية  ،مصادر القوة ،وهو برنامج بقيادة الطالب يركز على إنشاء بيئات
مدرسية إيجابية وداعمة  ،موجود اآلن في جميع مدارسنا الثانوية  ،كما يمكن لطالب مدارس تشيري كريك
والموظفين وأعضاء المجتمع الوصول إلى خط اإلبالغ  Safe2Tellكخط آمن ومجهول لإلبالغ عن أي
مخاوف تتعلق بالسالمة.
كل هذه التدابير ليست سوى جزء من الحل .هذه مشكلة على مستوى المجتمع ككل وتتطلب حالً على
مستوى المجتمع .أشجعكم على زيارة قسم منع االنتحار على موقعنا على اإلنترنت للتعرف على جميع
مواردنا .أنا أحثكم على المشاركة في هذه المحادثات المهمة مع األشخاص المقربين إليكم  ،سواء كانوا من
أصدقائكم أو أفراد أسرتكم أوزمالء العمل.
أكثر من أي وقت مضى  ،نحن بحاجة إلى خلق صوت موحد للتفاهم والرحمة والقوة .معًا  ،يمكننا إحداث
تغيير في حياة كل فرد من طالبنا.
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