پیام سرپرست اداره آموزش و پرورش الدون به شهروندان ناحیه الودن  ،تاریخ  26مارس 2020

شهروندان عزیز مدارس عمومی ناحیه الودن،

با غم و اندوه فراوان  ،ما از مرگ یکی از کارکنان مدارس عمومی شهرستان الدون مطلع شدیم .این خانم شب گذشته به دلیل
عوارض مربوط به ویروس  COVID-19درگذشت .او شخصی است که اعضای خانواده نزدیک او قبالً توسط وزارت بهداشت
شهرستان الدون ( )LCHDمورد بررسی قرار گرفته و  LCHDبه هر یک از مخاطبان وی پیام رسانده است.
هر كدام ازما به گونه ای متفاوت غمگین هستیم و از منابع گوناگون آرامش و صبر و استقامت می طلبیم .برخی از ما به خانواده
متوسل می شویم .برخی از ما به گروهی از مومنان روی می آوریم .اعضای جوامع خاص مدارس اغلب به یکدیگر تکیه می کنند.
و ما به عنوان یک جامعه گسترده مدرسه های عمومی شهرستان الودن و به عنوان یک جامعه گسترده تر الدون می توانیم و باید
برای آرامش و قدرت به یکدیگر متوسل شویم .مفهوم ایمان عشق به همسایه  ،مورد تأیید بسیاری از افراد مذهبی و غیرمذهبی است،
حتی اگر ما او را نمی شناختیم  ،بسیاری از ما با غم و اندوه از دست دادن دست به گریبان هستیم .ما می دانیم که او یک آمار نیست،
یک شماره نیست .من نام او یا خاطرات خاص را به اشتراک نمی گذارم  ،زیرا احساس میکنم که او اینطور ترجیح می داد  ،اما او
کسی است که دوست داشته و دوست داشته شده است .او کسی است که احساس شادی و غم و اندوه کرده است .او کسی است که تمام
نفس خود را برای مشارکت در جامعه ما فدا کرده است.
حتی زمانی که غمگین هستیم  ،باید بتوانیم در زمینه مراقبت از جامعه نقش داشته باشیم .ما با انجام مراقبت از جامعه  ،از جمله
فاصله اجتماعی  ،سایر اقدامات پیشگیری توصیه شده توسط مسئوالن بهداشت عمومی و دستورالعمل های فرماندار  ،عشق به همسایه
را نشان خواهیم داد .گفته شده است" :زمان برای همه چیز وجود دارد  "،و هنوز هم زمان است که هریک از ما به مراقبت از جامعه
متعهد باشیم.
در این مدت  ،طبیعی خواهد بود که کودکان سؤال کنند و از سالمت خود نگران باشند .مهم است که با کودکان در مورد روشهایی که
بزرگساالن برای حفظ امنیت آنها تالش می کنند ،صحبت کنیم و یادآوری اقدامات اصلی آبرای محافظت از خود و دیگران است .و
باالخره ،به عنوان مراقبین جامعه ،الگوبرداری از فعالیت های مثبت و سالم می تواند در این مدت به فرزند شما کمک کند.
اگر می خواهید در روزها یا هفته های آینده با فرزند خود از مرگ صحبت کنید  ،لطفا ً بدانید که ممکن است طیف گسترده ای از
واکنش ها را برانگیزد .فرزندان ما پیام های بی شماری را از طریق رسانه های اجتماعی و اخبار مربوط به  COVID-19دریافت
می کنند .منابعی از طریق وب سایت خدمات دانش آموزان  LCPSو انجمن ملی روانشناسان مدارس در دسترس است که می تواند در
صورت تمایل شما در مورد  COVID-19با فرزندتان در گفتگو به شما کمک کند .به زودی این صفحه وب منابعی را شامل می شود
که به طور خاص با جوانان درمورد مرگ صحبت می کند.
نقطه قوت هر یک از جوامع مدارس ما این است که اعضای آن در زمان نیاز از یکدیگر پشتیبانی می کنند .آموختن درسهای زندگی
بعضی اوقات دشوار است  ،به خصوص در مورد کودکان خردسال .اگر فرزند شما نیاز به صحبت با یک مشاور مدرسه دارد  ،لطفا ً
به مشاور مدرسه یا مدیر فرزند خود مراجعه کنید.

با احترام،
دکتر اریک ویلیامز
سرپرست
مدارس عمومی شهرستان الدون

