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 ،شهروندان عزیز مدارس عمومی ناحیه الودن

 

 لیشب گذشته به دل این خانم. میدون مطلع شدشهرستان ال یاز کارکنان مدارس عموم یکیغم و اندوه فراوان ، ما از مرگ  با

الً توسط وزارت بهداشت او قب اعضای خانواده نزدیکاست که  یدرگذشت. او شخص COVID-19 روسیعوارض مربوط به و

 است.ان وی پیام رسانده ک از مخاطبیبه هر  LCHDو  هقرار گرفت ی( مورد بررسLCHDدون )شهرستان ال

از ما به خانواده  ی. برخاستقامت می طلبیمصبر و از منابع گوناگون آرامش و  و هستیمغمگین  گونه ای متفاوتبه ازما  كدام  هر

 کنند. یم هیتک گریکدی هاغلب ب دارسجوامع خاص م ی. اعضامیآور یم یرو گروهی از مومناناز ما به  ی. برخمیشو یمتوسل م

 دیو با میتوان یون مدجامعه گسترده تر ال کین و به عنوان دوشهرستان ال یعموم یجامعه گسترده مدرسه ها کیما به عنوان  و

است،  یرمذهبیو غ یاز افراد مذهب یاریبس دیی، مورد تأ هیعشق به همسا مفهوم ایمان .میمتوسل شو گریکدیآرامش و قدرت به  یبرا

 ،ستین آمار کیکه او  میدان ی. ما مدست به گریبان هستیمغم و اندوه از دست دادن با از ما  یاری، بس میشناخت یاگر ما او را نم یحت

داد ، اما او  یم حیترجاینطور که او احساس میکنم  رایگذارم ، ز ینم اشتراکخاطرات خاص را به  ایمن نام او  نیست. شماره کی

است که تمام  یو غم و اندوه کرده است. او کس یاست که احساس شاد یاست که دوست داشته و دوست داشته شده است. او کس یکس

 .فدا کرده استمشارکت در جامعه ما  ینفس خود را برا

. ما با انجام مراقبت از جامعه ، از جمله میمراقبت از جامعه نقش داشته باش نهیدر زم میتوانباید ب،  میهست نیغمگ زمانی که یحت

 هیفرماندار ، عشق به همسا یو دستورالعمل ها یشده توسط مسئوالن بهداشت عموم هیتوص یریشگیاقدامات پ ری، سا یاجتماع فاصله

از ما به مراقبت از جامعه  کیوجود دارد ،" و هنوز هم زمان است که هر زیهمه چ یشده است: "زمان برا ته. گفخواهیم داد را نشان

 .میمتعهد باش

که  ییخواهد بود که کودکان سؤال کنند و از سالمت خود نگران باشند. مهم است که با کودکان در مورد روشها یعیمدت ، طب نیا در

و است.  گرانیمحافظت از خود و د یبراآ یاقدامات اصل یادآوریو  ، صحبت کنیمکنند یآنها تالش م تیحفظ امن یبزرگساالن برا

 مدت به فرزند شما کمک کند. نیتواند در ا یمثبت و سالم م یها تیاز فعال ی، الگوبردارجامعه نیبه عنوان مراقب ،باالخره

از  یگسترده ا فیکه ممکن است ط دی، لطفاً بدان دیرزند خود از مرگ صحبت کنبا ف ندهیآ یهفته ها ایدر روزها  دیخواه یم اگر

 افتیدر COVID-19و اخبار مربوط به  یاجتماع یرسانه ها قیرا از طر یشمار یب یها امی. فرزندان ما پزدیواکنش ها را برانگ

می تواند در در دسترس است که  روانشناسان مدارس ینجمن ملاو  LCPSخدمات دانش آموزان  تیاوب س قیاز طر یکنند. منابع یم

شود  یرا شامل م یابعصفحه وب من نیا یشما کمک کند. به زود هبا فرزندتان در گفتگو ب COVID-19در مورد  صورت تمایل شما

 کند. یکه به طور خاص با جوانان درمورد مرگ صحبت م

 یزندگ درسهایکنند. آموختن  یم یبانیپشت گریکدیز ا ازیآن در زمان ن یاست که اعضا نیس ما ااراز جوامع مد کیقوت هر  نقطه

مشاور مدرسه دارد ، لطفاً  کیبه صحبت با  ازیاوقات دشوار است ، به خصوص در مورد کودکان خردسال. اگر فرزند شما ن یبعض

 .دیفرزند خود مراجعه کن ریمد ایبه مشاور مدرسه 
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