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آم��کایی ها �س�ار نگران کنندە است. تأث�ی دردنا� این مرگ -شد�د اخ�ی آف��قایی  مرگ و م�ی و خشونتهای
های  به دل�ل آ�ا� ما از  همه اهم�ت این موض�ع ، ب�ش�ت از  داشتخواهد ادامه همچنان  دردنا�و م�ی

ف  COVID-19تأث�ی نامتناسب   .  پوست استبر روی افراد رنگنی

LCPS  ، ف و حماییت است ام آم�ی ی ا�من ، همد� ، اح�ت همچنان متعهد به فراهم آوردن �ک مح�ط �ادگ�ی
تبع�ض ، نفرت ، ظلم و این رفتار و ما نژادپرسیت و خشونت نژادپرستانه را رد � کن�م و � دان�م که 

ما پا�ه  اعمالانجام این کار در چشم انداز عدالت محور خشونت را ب�ش�ت �ش��ق � کنند. تعهد ما به 
وری است ، و ما با�د  گذاری شدە است. به عنوان �ک جامعه ، محکوم کردن رفتار و ز�ان نژاد پرسیت �ف

ی انجام ده�م.  ، ام�دوارم که با من در مبارزە با نژادپرسیت به عنوان افراد این جامعهکارهای ب�ش�ت
ف ، اقدام ف نابراب��ــهای س�ستممسالمت آم�ی �ک و ساختاری انجام � شود ، اتایت که با نژادپرسیت و همچننی

 بپیوند�د. 

سخنان و اقدامات ضد نژادپرستانه از رسالت ما در توانمندسازی همه دا�ش آموزان برای انجام کمکهای 
نژادپرسیت و  استمرار به جهان �شتیبایف � کند. من از والدین � خواهم که درمورد تار�ــــخ و  معنوی

�  LCPSد. من از کارمندان صحبت کن�با فرزندان خود  مناطق مح�خشونت نژادپرستانه در آم��کا و 
من در گفتگوهای شجاعانه ، حیت دشوار ، با همکارایف که هر روز کار � کنند و تالش �  ا خواهم که ب

�ن تا کنند  .  این همکاران حیت ممکن د ، بپیوندند را به دا�ش آموزان و خانوادە های ما بدهن خدماتبه�ت
ف رو�رو شوند. ل�سیت از منابع در انتهای این است  مستق�م ن�ی ارائه شدە  اعالن�هبا نژادپرسیت مستق�م �ا غ�ی

است که ممکن است بخواه�د در گفتگو با د�گران در مورد نژاد ، نژادپرسیت و خشونت نژادی به آنها 
 مراجعه کن�د. 

LCPS ی �ک روش مراق �شان دادە است. مراقبت از جامعه  COVID-19بت از جامعه را در طول همه گ�ی
شامل مراقبت از هر �ک از اعضای جامعه ، از جمله افرادی که از نظر پزش� شکنندە هستند ، افرادی 

. شود ، م�غذایی رو�رو هستند ، و کسایف که در معرض رفتار و ز�ان نژادپرستانه قرار دارند  ا عدم ا�میف که ب
ش فلسفه " كودك توان�م در ی" است كه بر این عق�دە تأ��د � كند كه ما کامل  مراقبت از جامعه ، گس�ت

 ، مواجهه با چالشهای اطراف خود ، از تحقق پتا�س�ل كودكان حما�ت كن�م. با روح�ه مراقبت از جامعه
ی هست�مکه دارای امت�ازات   ما  من همچنان بر� آنجلو با عنوان "ما�ا مقاومت ، � توان�م از شعر  ب�ش�ت

م ف امون ماست را تغی�ی ده�م. خ�ی  " برای الهام بخش�دن به همد�گر استفادە کن�م تا آنچه در جهان پ�ی

ام فراوانبا ا  ،ح�ت

 ار�ک و�ل�امز دک�ت 

 الودن  کانیت  ��رست
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