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تاريخ :الثامن من شهر نيسان /ابريل  ،من العام الفين وتسعى عشر

اعزاءنا عوائل طالب مدارس بافلو العامة:
نعرب نحن وجميع أعضاء مجلس إدارة ب فالو للتربية عن عميق حزننا وفزعنا للعنف المأساوي الذي ال معنى له والذي أودى
ً
بحياة الكثير من األطفال في مجتمعنا .في مساء يوم السبت  ،فقدنا طفالً
جميال آخر  ،مليء باإلمكانات  ،بسبب العنف باألسلحة
النارية الذي ال معنى له والذي يحدث بشكل متكرر في أحياء بفالو .الكثير من أطفالنا الغوالي إما أصيبوا أو اختفوا سريعًا بسبب
العنف باألسلحة النارية .على الرغم من أننا نركز على تخرجهم ومستقبلهم المشرق ،إال أنه دائ ًما ما يكون مروعًا وال يمكن
تصوره عندما يأخذ منا طفل بهذه الطريقة.
ندعو رئيس مجلس اإلدارة السيدة  Nevergoldومؤسساتنا الدينية  ،ومجموعات مواطنينا  ،وأباء طالب مدارس بفلو  ،وعمدة
مدينتنا والمسؤولين المنتخبين  ،ومدارسنا  -و جميعنا  -إلى العمل معا ً لزيادة السالم واتخاذ تدابير واضحة إلنهاء العنف اآلن !
نحن نعلم ان طالبنا يتبنون الحلول السلمية للنزاعات من خالل الممارسات التصالحية .نحن نقدم الرعاية المستنيرة في مجال
الصدمة .نقوم بتدريب الموظفين على ممارسات التدريس المستجيبة ثقافيًا ولغويًا مع االحداث ،ونعد بجد فرق الخدمة الخاصة
باألزمات .سينضم فريق خدمة األزمات وفرق دعم الطالب في المدارس إلى العديد من شركائنا في المجتمع لتقديم المشورة
وخدمات الدعم األخرى لمدرسة  International Schoolرقم خمسة واربعون ومدرسة Lafayette International High
 Schoolرقم مئتان وسبعة وأكاديمية  Newcomer Academy at Lafayetteرقم ثالثمائة وثالثة وخمسون ومدرسة
 Montessori Schoolرقم اثنان وثالثون  ،و مدرسة  Hutchinson Central Technical Schoolرقم ثالثمائة واربعة.
نحن دائما على استعداد لمساعدة أطفالنا وعائالتنا في وقت الحاجة .ومع ذلك  ،فإن أعظم صلواتنا هي الجل ان يأتي قريبا ً يوم
لن يكون فيه عالج الصدمات ضروريًا في حياة شبابنا.
يرجى توجيه أفكاركم الروحية والتضرع الجاد نحو بدر الدين الوسيم  ،الذي توفي .أسرته حزينة والمدينة بأكملها حزينة على
وفاته المفجعة  ،كما هو الحال مع كل من اآلخرين  ،حوادث لن نفهمها تما ًما.
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