
2022می  21شنبه، 

،(BPSی ما در مدارس دولتی بافلو )ری اعضای جامعه یادگیخیر و سالم به همه  بعدازظهر به

 ایم.واجه شدهمبا آن  بافلوما تا کنون در مدارس دولتی  انگیزترین و دشوارترین زمانی بوده کههفته گذشته غم 

 وحشتناک و بی ف برای از دست دادنسنگین و غیرقابل توصی های روحی شدید و غماین زمان پر بوده ازضربه

 .ده جان زیبا دلیل

به هیچ شکلی تحمل نخواهد  کدام از مدارس مادر هیچ سمی و غیرقابل قبول است و ،لی از آننفرت در هر شک

 .شد

 ها و اعضایآموزان، خانوادهی کارکنان مدارس، دانشری دارم که در مدارس دولتی بافلو؛ همهای فومن تقاض

کنند و یا شاهد آن هستند را گزارش دهند. مهم است بدانیم که دریافت میگونه پیام نفرت آمیزی که هر جامعه

ها و رفتار شیطانی باشیم. خواهش من این دست چنین جنایتو ما نباید هم دستی استسکوت کردن، نوعی هم

"!به سرعت گزارش کنیدرا  ... آنیزی دیدید یا شنیدیدچ اگر شما "است که : 

ما باید تغییری باشیم که میخواهیم ببینیم!آن را گزارش دهد. به این امید که کس دیگری  منتظر نمانید

 ی فرزندان ما نیازمند این است!آینده

 "های خوبشهر همسایه"دریغ و جمع شدن دور هم در های بیما همچنین در هفته گذشته شاهد محبت

دهد، حتی در این میی بهتری یندهآ نویدها به ما این ندیده بودم. این زایم. چیزی که من تا پیش اخودمان بوده

 ی ناامیدی و ناراحتی.لحظه

توانستم بیش از این به کارمندان آموزشی مدارس دولتی بافلو باید این را هم با شما به اشتراک بگذارم که نمی

ایت افتخار کنم، تک تک آنها! شما در این هفته گذشته دور هم جمع شدید تا مراقبت کنید، آموزش دهید و حم

 آمد در رنج و عذاب بودید. آموزان زیبایمان، در حالی که خودتان از این غمی که پیشکنید از دانش

دهید و من شاهد بودم، بهترین کالس ها میالعاده ای که به بچهگرایی و نگرانی و اهمیت فوقای این حرفه 

است! از شما متشکرم!

(Farsi)



شجاعت ، لطفا همچنان به مقاومت، امید و اعتماد و ولتی آمریکادر مدارس د آموزان و خانواده های آنهابه دانش

من میدانم که این هفته گذشته گیج کننده و ترسناک بود و حتی ممکن است احساس  ادامه دهید. خود

ا، با وجود اینها، شما باید به کشور خودتان نشان دهید که ورده باشد..به درستی! امبرای شما به وجود آ اضطراب

انداز اف و چشماهد ، دربزدالنه و نفرت پراکننده و خشونتآموزش مهم است و ما نباید اجازه دهیم رفتارهای 

دها و آرزوهایی دارید گزار شما هستم. ما میدانیم که شما امیآموزشی شما اختالل ایجاد کنند! من عمیقا سپاس

و  گیریما جدی میرقش خودمان دهنده در زندگی شما، نی روشن و سازنده، و ما به عنوان آموزشبرای آینده

 کنیم به شما کمک کنیم تا به اهداف خودتان برسید.می شتال

همکاری و حقیقی  های اجتماع مدرسه محور ما: شما شانه به شانه با ما ایستادید و معنایدر نهایت، به شریک

های تشکریم برای پاسخ به ندای وظیفه و فراهم کردن حمایتدادید. از شما مه ما نشان مشارکت را ب

 !خیزیم برمی.. و ما همچنان در همه مدارس ما مدارس و عاقالنه به کودکان و کارکنان سخاوتمندانه

 خدمتگذار واقعی شما، 

 دکتر تانجا ویلیامز

 .موقت مدارس دولتی بافلو سرپرست

  

 اعضای هیئت آموزش رونوشت به


