
 ٢٢٠٢ مايو  ١٢ السبت 

 

 

 ، ( BPS) العامة  فالو ب مدارس في   م يتعل ال  مجتمع  في  للجميع  الخير  مساء 

 

 
 بالصدمات  مليئة كانت لقد. العامة  فالو ب  مدارس في  صعوبة واألكثر حزنًا واجهناها التي  األوقات أكثر الماضي  األسبوع  كان

 .جميلة أرواح لعشر لها ى معن  ل  التي  المروعة الخسارة بسبب ، تفسيره يمكن ل  الذي والحزن الشديدة

 
 جميع   أحث  أنا.  مدارسنا  من  أي  في   ،  ورةص  بأي  معها  التسامح  يتم  لن!  مقبولة  وغير  سامة  األشكال  من  شكل  بأي  الكراهية
 لها  يتعرضون  قد التي   ، الكراهية رسائل  جميع عن  اإلبالغ على  المجتمع  وأفراد واألسر والطالب مدارس بفالو العامة  موظفي 

  سمعت   أو   رأيت   إذا "  ك ل  مناشدتي .  والظلم  الشر  في   نتواطأ  أل   ويجب  ،  تواطؤ   هو   الصمت   أن  نفهم  أن  المهم  من.  يشهدونها  أو 
 انت  كون ت أن  يجب .  ذلك   عن  باإلبالغ   آخر  شخص  يقوم  أن  وتأمل  األيدي  مكتوف   تقف   ل !"!  بسرعة...    عنه  أبلغ...    شيئًا

 ! هذا يتطلب أطفالنا مستقبل !ه انر  أن  نريد  الذي؛  التغيير

 
  يمنحنا   إنه!  قبل  من   نرى  لم  كما"  الطيبين  الجيران  مدينة"  في   وتالقيًا  ينضب   ل   لطفًا  ،  الماضي   األسبوع  في   ،   يًضاأ   شهدنا  لقد

 .هذه العميق  اليأس لحظة في  حتى  ، أفضل غد في  األمل جميعًا

 
 األسبوع   في   اجتمعت  لقد!  حده  على   واحد  كل.  لدينا  العامة  بفالو   مدارس  بموظفي  فخراً   خرل اد  أنني معكم    أشارك   أن  يجب

 الحتراف كان  وقد  .  المأساة  هذه  على   ناحزن   من  عاني ن   اكن   بينما  ،  ينئعراال  طالبنا  ودعم  وتعليم  رعاية:  أجل  من  الماضي 
 !! ملك اشكرً ! نوعه في  األفضل هو  شهدته الذي الحقيقي  والهتمام

 
 كان   الماضي   األسبوع   أن  أعلم.  والشجاعة  والثقة  المرونة  إظهار  في   الستمرار  يرجى   ،  ارس بفالو العامةمد  في  وأسرنا  لطالبنا

  حن ن  نا أظهر  فقد  ،  مما ذكر  الرغم   على   ،  لكن!  ذلك   في   حق   ك ل  وكان...    لك   بالنسبة   القلق   مشاعر  أثار  وربما  ومخيفًا  محيًرا

 !  مدارس بفالو العامة ورؤية مهمة بمقاطعة والبغيضة الجبانة العنف  ألعمال نسمح  لن وأننا  مهم  تعليمك  أن لبلدنا

 
  محمل   على   دورنا  نأخذ  حياتك   في   كمعلمين   ونحن  ،  ومثمر  مشرق   لمستقبل  وأحالًما  آمالً   لديك   أن  نعلم  نحن.  بعمق   ك رأقد  أنا

 .هداف األ  جميع إلى  الوصول على  منكم واحد كل مساعدة في  ، الجد

 
ً   معنا  وقفت  لقد  ؛كل ولي امرل  المدرسة  مجتمعفي    شركائنانتوجه ل  ،  أخيًرا  نشكرك !  الحقيقية  الشراكة  معنى   لتجسد  جنب  إلى   جنبا
 ! االرتقاء  في  ني مستمر  زلنا وما .... مدارسنا في  والموظفين لألطفال والمدروس السخي  الدعم وتقديم الواجب نداء  تلبية على 

 
 

 الحترام، فائق  بقبول تفضلوا
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