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 2021اپریل،  20
 عزیزی اہِل خانہ،

 
، یہ ال متنایہ  ے( یک گردن پر نو منٹ اور انتیس سیکنڈ تک اپنا گھٹنا رکھGeorge Floydپچھےل سال، ایک پولیس افرس جارج فلوئیڈ ) ے لیر رہا، مگر میر

  محسوس ہوا۔
  

، ایک سیاہ مجھے اپنی ہڈیوں ےک اندر تک درد اور غصہ محسوس ہوا۔ یہ کوئی نیا احساس   میر مجھے ایسا کنی بار محسوس ہوا ہے
ی

ی زندیک نہیر تھا۔ میر
سال تک مختلف رنگوں ےک بچوں  20اور ایک معلم ےک حیثیت ےس جس نی اس شہر میر —فام عورت ، بہن، بینی اور سیاہ فام بچوں یک ماں ہونی ےک ناےط

۔  یک خدمات یک ہے
 

ائی ےک دوران مسلسل موجود رہا ہے جس نی جارج فلوئیڈ کو قتل کیا تھا۔  مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میر یہ درد، غصہ اور خوف اس افرس یک عدالنی کارو 
، ہر اس مرتبہ یہ سانحہ تازہ ہوا، جب جیوری اور قوم نی  مسیی جارج اور اسےک اہل خانہ  ےک لیر جو اسےک —نی جارج فلوئیڈ کو بارہا مرنی ہونی دیکھا ہے

 گزارنی پر مج
ی

، انصاف یک خاطر جاننا چاہا کہ یہ کیےس ہوا۔بغیر اندیک  بور کیر گیی ہیر
 

۔  اور اب، انصاف یک جانب پہال قدم ےل لیا گیا ہے
  

ے لیر بحیثیت ایک سیاہ فام عورت ےک، اپنی بھائیوں، اور اپنی ماں اور آنٹیوں ےک لیر جنہوں نی اپنا بھائی پولیس تشدد میر کھویا ہے  ، انصاف کا حصول میر
۔ انتہائی   اہم ہے

 
۔  کر رہا ہے انتہائی اہم ہے

ی
، یہ فیصلہ جس احستاب یک نمائندیک  ہمارے سیاہ اور بھورے فام بچوں ےک یہ جانیی ےک لیر کہ وہ اہم ہیر

 
، اس لمےح احتساب ہمارے اسکولوں ےک سیاہ اور بھورے بچوں کو بتا رہا ہے کہ انیک ز   یک اہمیت ہے ایک اییس دنیا جو اکیر انکو اسےک عالوہ  بتائی ہے

ی
ندیک

۔  اور انےک  مستقبل یک اہمیت بڑھ  گنی ہے
 

ی ماحول بنانی پر —ییہ اس کام یک بنیاد ہے جو ہم اسکولوں میر روزآنہ  میر کرنی ہیر  ایس وجہ ےس ہم ہمارے تمام بچوں ےک لیر خیر مقدیم، محبت آمیر
۔ ہم اےس یقینی بنانا چاہنی ہیر کہ ہر بچہ رصف سیی  ۔ ہم انہیر یہ احساس دالنا چاہنی اتنا زور دینی ہیر ، بلکہ محسوس کرے کہ انیک اہمیت ہے  یہ نہیر

۔  ہیر کہ انےک اساتذہ اور اسکول برادری انےک ماضی اور حال ےک تجربوں اور انےک مستقبل ےک خوابوں کو اہمیت دینی ہیر
 

، میر نی بچوں میر حساسیت اور دانائی دیکیھ ہے  20 ، بلکہ انہیر بیھ جو اےس الفاظ میر بتانی انہیر —ےس زیادہ سالوں میر معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے
۔ لٰہذا ہم اےس یقینی بنا رہے ہیر کہ طلبا ےک لیر اپنی احساسات ۔ وہ اپنی اطراف یک دنیا یک توانائی محسوس کرنی ہیر پر تبرصہ کرنی ےک لیر  ےک قابل نہیر ہیر

۔ ہر اسکول آ زادانہ بات چیت میر سہولت میر مدد ےک لیر وسائل وصول کر رہا ہے اور یقینی بنا رہا ہے کہ ہمارے ہمارے اسکول محفوظ جگہیر ہیر
۔  بچوں ےک سواالت سنیر جائیر

 
۔ کیونکہہمارے پاس طلبا، اساتذہ اور عملہ ےک لیر کیس بیھ ابھرنی واےل احساسات ےس نمٹیی میر مدد دینی ےک لیر ذہنی صحت یک معاونت بیھ موجود     ہے

، اور یہ جس تشدد کو   یل جوابدہ قرار دیا جانی گا، ہم اس نظایم نسیل تعصب  کو جانیی ہیر
ی

، اس جبکہ اس فرد کو جس نی جارج فلوئیڈ یک زندیک بھڑکاتا ہے
۔ ہم سب اس اذیت کو ختم کرنی اور صحیح انصاف تک پہونچنی ےک  کام کا حصہ ےس ہمارے ملک میر ہر ایک زور المیہ اور عدم مساوات جنم لینی ہے

۔  ہیر
 

، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئنر کہ ہم ہمارے بچوں ےک مستقبل یک
ی

اہمیت یک  جب آپ اپنی اور اپنی چاہنی والوں یک حنی االمکان نگہداشت کر رہے ہونگ
۔ اور یہ کبیھ تب ، ہر روز آپ ےک قریب موجود ہیر  یل نہیر ہوگا۔دتصدیق ےک لیر

 
، اکت میر  شر

 

 
Meisha Porter 

 نیویارک شہر اسکولز چانسلر
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