
 2020 مارس 26 ، المجتمع إلى المشرف رسالة
  

 ، LCPS مجتمع عزيزي 
  
 بفيروس المتعلقة المضاعفات بسبب الماضية الليلة توفيت.  العامة لودون مقاطعة مدرسة موظفي أحد بوفاة الحزن ببالغ علمنا لقد 

COVID-19  .لودون مقاطعة صحة إدارة قبل من سابقًا الوثيقة اتصاالته في التحقيق تم شخص هي (LCHD )تواصلت وقد LCHD مع 

 .هذه االتصال جهات من كل
  
.  ديني مجتمع إلى منا البعض يتجه.  األسرة إلى يلجأ منا البعض.  متنوعة مصادر من والقوة العزاء نستمد ، مختلف بشكل يحزن منا كل 

 .البعض بعضهم على محددة مدرسية مجتمعات أعضاء يعتمد ما غالبًا
  
 أجل من البعض بعضنا إلى ننتقل أن علينا ويجب يمكننا ، األوسع لودون ومجتمع لودون مقاطعة في العامة للمدارس أوسع وكمجتمع 

 .والقوة العزاء
 على الحزن إلى منا الكثير سيقود ، سواء حد على المتدينين وغير المتدينين من العديد أيده الذي ، األديان بين الجوار حب مفهوم إن 

 أنها أشعر ألنني المحددة ذكرياتها أو اسمها أشارك ال أنا.  رقًما وال إحصائية ليست أنها نعلم نحن.  نعرفها نكن لم لو حتى ، خسارتها
 في للمساهمة كلها نفسها سكبت شخص إنها.  والحزن بالفرح شعر شخص إنها.  إحب و أحب شخص لكنها ، الطريقة بهذه ستفضلها
 .مجتمعنا

  
 الرعاية ممارسة خالل من الجار حب نظهر.  الحالي الوقت في المجتمعية الرعاية توفير في يلعبه دور منا لكل ، نحزن ونحن حتى 

 يقال.  الحاكم وتوجيهات ، العامة الصحة مسؤولو بها أوصى التي الوقائية التدابير من وغيرها ، الجسدي االبتعاد ذلك في بما ، المجتمعية
 .المجتمع برعاية لاللتزام منا لكل الوقت يزال وال ،" شيء لكل وقت هناك" أن
  
 حول األطفال مع للتحدث متاًحا تكون أن المهم من.  بصحتهم ويهتمون أسئلة األطفال يطرح أن الطبيعي من سيكون ، الوقت هذا خالل 

 أنفسهم لحماية اتخاذها يمكنهم التي األساسية باإلجراءات وتذكيرهم ، سالمتهم على الحفاظ في للمساعدة البالغون بها يعمل التي الطرق
 .الوقت هذا خالل طفلك لمساعدة مفيًدا والصحية اإليجابية األنشطة نمذجة يكون أن يمكن ، للرعاية كمقدمين ، أخيًرا.  واآلخرين

  
.  الفعل ردود من واسعة مجموعة يثير قد أنه العلم يرجى ، طفلك مع القادمة األسابيع أو األيام في الموت عن التحدث في ترغب كنت إذا 

 موقع خالل من متاحة موارد هناك.  COVID-19 بـ المتعلقة واألخبار االجتماعي التواصل وسائل عبر الرسائل من العديد أطفالنا يتلقى

LCPS Pupil Services المدرسيين النفس لعلماء الوطنية والرابطة اإلنترنت على National Association of School 
Psychologists مناقشة في لك مفيدة تكون قد التي COVID-19 قريبًا هذه الويب صفحة ستتضمن.  ذلك في ترغب كنت إذا طفلك مع 

 .الموت بخصوص الشباب مع بالتحدث التحديد وجه على يتعلقوارداً م
  
 هي الحياة دروس تكون أحيانًا.  حاجتنا وقت في البعض بعضهم يدعمون أعضائها أن على  المدرسية مجتمعاتنا من كل قوة تتمثل 

 التواصل يرجى ، المدرسة مستشار مع التحدث إلى بحاجة طفلك كان إذا.  الصغار األطفال مع خاصة ، والتعلم التدريس في األصعب
 .طفلك مدير أو المدرسة مستشار مع
  
 حارة، تحياتي 
  
  
 .إد ، ويليامز إريك 
 المشرف 
 العامة لودون مقاطعة مدارس 


