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 2021 أبريل، 23

 
 العامة،  بوسطن مدارس مجتمع أعضاء السادة

 
 بعضنا وندعم كمجتمع، نتواصل أن المهم من جميًعا، بها نتأثر العالم في مهمة أحداث تحدث عندما
 منفتحون وأننا األحداث هذه حول أطفالنا إلى التحدث  أيًضا المهم من. المشتركة قيمنا ونعزز البعض

 المنصات على المشتركة المتعددة النظر ووجهات والكلمات الصور مع تعاملهم أثناء معهم وصادقون
 .اإلعالمية

 
 هذه خالل لمثابرتكم نظًرا ذلك نعرف نحن. ومكافحون أقوياء أنتم . طالبنا إلى رسالة بتوجيه أبدأ لذا، 

. جميًعا لكم أفضل عالم إلى بالتأكيد سيؤدي األسبوع هذا حكم . وجديرون مبدعون أنتم. الصعبة السنة
 جميًعا  وستحملون الحكم، بهذا ينتهي ال والعدالة واإلنصاف المساواة تحقيق أجل  من النضال  إن

 .لها معنى ال التي العنف  أعمال تتوقف  أن  حياتكم، خالل األيام، من يوم في  نأمل بحيث العزم شعلة
 

 بأهمية وشعرنا عرفنا فلويد، جورج مقتل في شوفين ديريك محاكمة  في الحكم ننتظر جميًعا كنا بينما
 .جًدا طويلة لفترة  مماثلة حاالت في العدالة من ُحرموا الذين السود ولألشخاص لبلدنا اللحظة  هذه

 
 أجل من التقدم نحو طويلة فترة منذ خاضتها التي المعركة في أخرى خطوة اإلدانة أحكام كانت 

 العدالة أن حين في. مساءلة دون السود والرجال النساء حياة  ُسلِبت لقرون،. المتساوية العدالة
 انتظاره طال تأكيًدا الحكم كان, الحياة قيد على فلويد جورج وجود هي ستكون  الوحيدة الحقيقية

 .أمتنا في  تاريخية ولحظة
 

 والحزن بالراحة شعرت مينيسوتا، واليتي في عائلتي أفراد مع تحدثت بينما شخصيًا،  لي بالنسبة 
. طريقها تضل مدينتي أشاهد بينما حزينة كنت لقد, بيتي بوسطن أعتبر  بينما. المتجدد والتصميم

 جميًعا  لنا تسبب الذي الفظيع القتل هذا ضد علًنا للتحدث  الشجاعة الكثيرين لدى يكون أن  آمل  لكنني
 يتعين ما هو هذا. الطوارئ وموظفي الضباط زمالئه ذلك في بما مضى، عام منذ العمل عن التوقف  في

 أن نريد ما نفعل أن يجب. والتحدث  الوقوف إلى بحاجة نحن. الظلم نرى عندما به القيام جميًعا علينا
 من البعض، لبعضنا ونشطاء حلفاء إلى مشاهدين كوننا من نتحول أن يجب. أجلنا من اآلخرون يفعله
 .المشتركة إنسانيتنا أجل

 
 حد في  ينهي لن الرجل هذا وسجن اآلخرين، من يحصى ال عدد أو فلويد جورج يعيد لن الحكم هذا 

 مدرستنا منطقة في هنا به للقيام هائل عمل لدينا. المؤسسات أو األشخاص بين العنصرية ذاته
 ومقدمي طالبنا حيث  ؛  العرقية الدراسات ذلك في بما ودقيًقا، ثقافيًا تاريًخا شبابنا يدرس أن لضمان
 عدسة جميًعا نمثّل  أننا كما ؛ للعنصرية الحالي بالواقع متزايدة دراية على أصبحوا والموظفين الرعاية

 منطقة لكوننا رؤيتنا نحو نعمل ونحن نواجهه، ما جوانب من جانب كل مسار لتحويل للعنصرية مناهضة
 .الطالب لجميع  الفرص فجوات تسد البالد في رائدة

 
 بمعالجة سنقوم العامة، بوسطن مدارس موظفي من وغيرهم ومعلمين وأوصياء أمور وأولياء كطالب

, للتفكير يحتاجه الذي الوقت استغراق على منكم واحد كل  أشجع. مختلفة  بطرق األخبار هذه كل
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 بطريقة اللحظة هذه على عالمة وضع كيفية  في والتفكير, حولك من اآلخرين مع مشاعركم ومشاركة
 .أفضل بشكل تناسبك

 
 إلى للوصول الفرصة لديه منا كل لضمان مًعا تعمل متعددة إدارات نتيجة هي أدناه المشتركة الموارد

 .الوقت هذا في  إليه نحتاج ما
 

 :للطالب الموارد
 داعمة  تعليمية بيئات  خلق

 الذاتية  الرعاية :العرق عن الحديث
 العرقية  الصدمة مع للتعامل شاملة أدوات  مجموعة :األربعة الهيئات

 
 :للطالب الموارد
 والعنصرية  العرق حول الصغار األطفال إلى التحدث

 العرق عن الصغار األطفال مع الحديث 
 الشرطة وعنف  السود ياة ح حول األطفال إلى تتحدث كيف 

 
 :للموظفين المخصصة الموارد 

 شوفين ديريك محاكمة بعد بالرضا والشعور والعدالة المساءلة
 الشرطة وعنف  العنصرية عن للمعلمين الُمقدمة الموارد

 عنه الحديث وكيفية الشباب  على والتمييز للعنصرية الصادم األثر
 والعنف  للمأساة للتصدي الالزمة الموارد 

 
 :للجميع  المخصصة الموارد 

 صحتك  رعاية
 

 الموارد، هذه توفير سنواصل  الربيع، عطلة بعد التعلم إلى أخرى  مرة بالطالب للترحيب نستعد بينما
 الطالب له يتعرض الذي العنف  ومناهضة بالتحرش تتعلق سابًقا مشاركتها تم أخرى موارد جانب إلى

 الترميم من طويل طريق لدينا. الكوفيد لجائحة المدمرة اآلثار من والتعافي والمهاجرون، اآلسيويون
 ونتعلم لنتعافى كمجتمع البعض بعضنا ندعم سوف ألننا جًدا ممتنة وأنا العدالة، تحقيق نحو والعمل

 .طريقنا من خطوة  كل  في
 

 االحترام وفائق التحية بقبول وتفضلوا

 
 كاسيليوس بريندا. د

 العامة  المشرفة
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