
  يونيو 1 2020 

 LCPS  مجتمع أعضاء أعزائي   

لهذه المؤلم التأثير إن  .للغاية مقلقة أفريقي أصل من ��مريكيين والبارزة العنيفة القتل حا��ت إن   
لـ المتناسب غير بالتأثير الشديد لوعينا نظرًا ، كبيرًا وسيظل سيكون المروعة الوفيات على اشخاص الملونین .  

COVID-19   

تزال ��   LCPS العن��ية نرفض ونحن ، وداعمة ومحترمة ومتعاطفة آمنة تعليمية بيئة بتوفير ملتزمة  
من والمزيد والقمع والكراهية التمييز من المزيد على تشجع بأنها ا��عتراف مع ، العن��ي والعنف  
العن��ي للسلوك إدانتنا ، كمجتمع  .العملي ا��نصاف منظور على يرتكز بذلك بالقيام التزامنا إن  .العنف  
العن��ية مناهضة في إليّ  تنضموا أن آمل ، كأفراد  .المزيد نفعل أن علينا ويجب ، ��وري أمر واللغة  

عدم وكذلك العن��ية تعارض إجراءات واتخاذ ، السلمية والھیكلیة.  البنيوية المساواة   

تقديم من الط��ب جميع تمكين في المتمثلة مهمتنا للعن��ية المناهضة وا��فعال الكلمات تدعم   
واستمرار تاريخ حول أطفالهم مع التحدث في التفكير ا��باء من أطلب  .للعالم معنى ذات مساهمات  

موظفي من أطلب  .المحلي المستوى وعلى أمريكا في العن��ي والعنف العن��ية  LCPS ا��نضمام 
محاولين يوم كل للعمل يظهرون الذين زم��ئهم مع ، صعبة حتى ، شجاعة محادثات في ا��نخراط في إلي  

المبا��ة غير أو المبا��ة العن��ية من أيًضا يعانون ربما بينما ، وعائ��تنا لط��بنا جهدهم قصارى بذل .  
إليها ا��شارة في ترغب قد التي الرسالة هذه نهاية في الموارد قائمة توفير يتم العنصري.  مع التحدث في  

والعنف والعن��ية بالعرق يتعلق فيما ا��خرين   

جائحة خ��ل المجتمعية الرعاية نهج LCPS أظهرت   COVID-19.  فرد كل رعاية المجتمعية الرعاية تشمل  
ا��من انعدام يواجهون والذين ، الطبي الضعف من يعانون الذين ا��فراد ذلك في بما ، المجتمع أفراد من  

الطفل" لفلسفة امتداًدا المجتمعية الرعاية تعد  .عن��يين ولغة لسلوك يتعرضون والذين ، الغذائي  
تغذيتهم يتم عندما ا��طفال إمكانات تحقيق دعم نستطيع بأننا ا��عتقاد على تعتمد والتي ، "بالكامل  

ذلك في بما ، يمكننا ، المجتمعية الرعاية بروح  .حولهم من التحديات مواجهة في ودعمهم ورعايتهم  
قصيدة من نستلهم أن ، زامتيا مكان من يأتون الذين أولئك حولنا.  بعنوان أنجيلو لمايا المرونة  Still I Rise 

من العالم في وجرح خطأ هو ما لتغيير مًعا للعمل   

شديد بحذر ،   

LCPS  الم��ف  .إد ، ويليامز إريك   

 

 

List of Resources: 
 قائمة الموارد 

• Resources for Talking About Race, Racism, and Racialized Violence 
 موارد للحدیث عن العرق و العنصریة و العنف العنصري  •

• 31 Children's books to support conversations on race, racism and resistance 
 كتب الطفال لدعم المحادثات حول العرق و العنصریة و المقاومة ۳۱ •

• Middle School Community Circle Topics  
 موضوعات دائرة مجتمع المدرسة االعدادیة  •

• Article on Black Trauma and Showing Up at Work 
 مقال عن الصدمة السوداء و الظھور في العمل  •

• Article for Teachers' Self-Accountability for Dismantling Racial Oppression 

https://centerracialjustice.org/resources/resources-for-talking-about-race-racism-and-racialized-violence-with-kids/
https://www.embracerace.org/resources/26-childrens-books-to-support-conversations-on-race-racism-resistance
https://www.tolerance.org/learning-plan/community-circle-topics
https://www.refinery29.com/en-us/2020/05/9841376/black-trauma-george-floyd-dear-white-people
https://educationpost.org/teachers-must-hold-themselves-accountable-for-dismantling-racial-oppression/


 مقالة عن المساءلة المعلمین عن تفكیك القمع العنصري  •
 


