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 ،عامةبفالو ال ارسمد أعزائي المعلمين واإلداريين ومجتمع

 
التواصل المفتوح والشفافية مع هو هذا االلتزام  ساسيات بسالمة وتعليم جميع طالبنا. من ا  (BPSD)المنطقة التعليمة لمدارس بفالو العامة تلتزم 

التعليمية المحدودة ولكن المقلقة بمنطقتنا عائالتنا وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالقضايا عند ظهورها. لهذا السبب ، أود أن أحيطكم علًما بالقضايا 
 .في األسابيع القليلة الماضيةالتي جرت 

 
س  شهدت منطقتنا التعليمية حاالت تنطوي على التنمر والقتال وغير ذلك من السلوكيات المزعجة. األمر المؤسف هو أن العنف كان مصدر قلق لي

 نفسي واء أمتنا. عزا العديد من الخبراء هذا السلوك غير المنتظم والمثير للقلق إلى التطور ال، ولكن أيًضا في جميع أنح التعليمية فقط في منطقتنا
 الذي عانى منه طالبنا في سلوكيات تشير إلى صرخة طلب المساعدة. التباعد االجتماعي انعكسفقد االجتماعي لطالبنا الناتج عن الوباء. 

 
ميًزا جدًا في منطقة مدارس بفالو العامة. لدينا موظفين ممتازين وملتزمين ، وطالب وعائالت رائعة ؛ مقلق للغاية. أعتقد أن هناك شيئًا مأمر هذا 

والتميز ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الشباب الذين تتسبب أفعالهم السلوكية في إحداث اضطراب كبير في التعلم ، مما يقطع رؤيتنا بشأن السالمة 
 التربوي للجميع.

 
ن جميع التهديدات واإلجراءات التي تنطوي على مشاجرات بين الطالب ومعارك وأعمال عنف يتم أخذها على محمل الجد ويتم يرجى العلم أ

، نواصل تقديم الدعم الشامل والبرامج لمعالجة القتال  التعليميةالتحقيق فيها بدقة. لضمان المساواة بين الطالب والتميز والتمكين في هذه المنطقة 
  اولياء االمور ومشاركة  نفسيدعم االجتماعي والتوفير ال و اولياء االمورمع تدابير حل النزاعات واجتماعات اتخاذ لعدالة التصالحية و ا فرض مثل 

 .وموارد السالمة العامة
 

طالب ، وفتح الحوار  الوعي للمعلمين والموظفين ، فضالً عن الفرص التعليمية للتعزيز  سنستمر في استكشاف التدريبات اإلضافية والشراكات و
االهتمام  ومقدمي الرعاية اولياء االمورأطلب من لذا . التعليمية على المسار الصحيح. هذه أولوية قصوى لمنطقتناالتعليمية لضمان أن منطقتنا 

  النقاط التالية:ب
 

o اسمح لطفلك بالتحدث عن مشاعره. 

o راقب حساباته على وسائل التواصل االجتماعي. 

o وما إلى ذلكسحاب من المشاركة واالن  يالعدوان السلوك   المتاعب. وهذا يشمل و جود مات انتبه لعال. 

o القرارات اإليجابيةاتخاذ عمل مع موظفي المدرسة لتشجيع إ. 

o  المدرسةفي سالمة السلبًا على  تؤثروقوع مشاكل إذا علمت في أي وقت ب  ١١٩قم بإخطار المدرسة واتصل برقم. 
 

. يتم مع طفلك سةسنواصل العمل بجد للتأكد من أن جميع مدارسنا وحافالتنا آمنة ومنظمة وتساعد على التعلم. يرجى مناقشة أهمية السلوك المناسب في المدر

هدفنا هو تمكين طالبنا  لمنطقة التعليمية لمدارس بفالو العامة،با تناول العواقب الواضحة لسلوكيات الطالب غير الالئقة في مدونة قواعد السلوك الخاصة 

 .دائًما ، والسماح لهم بإدراك تألقهم وقدرتهم على النجاح

 

 !! بفالو العامةالتعليمية لمدارس منطقة ال تجاهالمتواصل   هملتزامالجزء من قريتنا و نهموالشركاء المجتمعيين وأصحاب المصلحة ال ولياء االمورشكراً ال
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