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 العائالت األعزاء،
 

رة لتالمیذ ومعلمین.  فیھ محطَّمة، حیث أنّھ علینافي وضعٍ قلوبنا  مرةً أخرى نجد أنفسنا الیومھا نحن   التعامل مع جریمة قتٍل نكراء مدّمِ
. لقد مررنا بالكثیر خالل السنوات القلیلة الماضیة، وقد أظھرت مجتمعاتنا المدرسیة مرونة ال تصدَّق في وجھ ھذه التحدیات غیر المسبوقة

أطفالھم ذاتھا. لیس من المعقول أن یكون علیھم  ولكن لیس من المعقول أن یكون علیھم القلق من تھدید العنف المسلَّح في غرف صفوف
القلق على سالمة أطفالھم عندما یقومون بتوصیلھم إلى المدرسة كل صباح. لیس من المعقول أن یكون على المعلمین أو المدراء الخوف 

على أرواح أصدقاء أو زمالء  على مدار الیوم كلّما فُتح باب صف ما أو باب البناء المدرسي. لیس من المعقول أن یشعل طفٌل شمعة
 صف.

 
من المھم في ھذه األوقات أن نقف سویاً وأن نقوم بما اعتادت مدینتا القیام بھ على أكمل وجھ: أال وھو تقدیم الدعم لبعضنا البعض. إن 

روا أطفالكم بأن مدارسھم ھي أما كن آمنة وشّجعوھم على مناقشة موّظفي المدارس لدیھم اإلرادة والمقدرة على تقدیم المساعدة والدعم. ذّكِ
 مشاعرھم. والرجاء عدم التردد في اإلفصاح عن شواغل أطفالكم مع الموظفین بالمدرسة وذلك كي نتمّكن من تقدیم الدعم المناسب.

 
ز على السالمة  وأوّد إعادة  لمدینة نیویورك  سوف تواصل إدارة التعلیمفي كل یوم. التأكید لجمیع أفراد مجتمعاتنا المدرسیة بأننا نرّكِ

العمل عن قرٍب مع إدارة الشرطة لمدینة نیویورك وعلى الشراكة مع وكاالت المدینة لتوفیر الدعم والمعلومات خالل أوقات الحوادث 
 بروتوكوالت صارمة بخصوص السالمةباتباع جمیع المدارس العامة بمدینة نیویورك  تقومالكبیرة التي تؤثِّر على مجتمعاتنا المدرسیة. 

وھي مصممة إلبقاء أطفالكم سالمین في جمیع األوقات وخاصة في حالة الطوارئ. یمكنكم إیجاد المعلومات حول البروتوكوالت التي 
schools/emergency-life/safe-schools.nyc.gov/school-نتبعھا إلبقاء األطفال سالمین في موقعنا االلكتروني على الرابط 

readiness.   
 

نرجو منكم التأكد من أنَّ مدرستكم لدیھا معلومات االتصال الحالیة لعائلتكم وذلك الستخدامھا في حالة الطوارئ  باإلضافة إلى ذلك، 
) وإنشاء حساب بنظام حساب مدارس nycnotify.nyc.gov-a858الموقع (یمكنكم التسجیل الستالم اإلخطارات من مدینة نیویورك في 

 .) وذلك لضمان حصولكم على المعلومات األحدث حول األحداث الطارئةschoolsaccount.nycنیویورك في الرابط (
 

 تبقى صحة تالمیذنا وسالمتھم على رأس أولویاتنا، ونحن متواجدون ھنا لمساعدتكم خالل ھذه األوقات العصیبة. 
 

 سویاً نحلّق عالیاً،

 
David C. Banks 

 مستشار التعلیم
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