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 2021یونیو/ حزیران،  18
 

  العائالت األعزاء،
 

   !حققنا ما نریدلقد 
  

أود أن أغتنم ھذه اللحظة لتكریم  على الرغم من الجائحة التي قلبت حیاتنا رأًسا على عقب، فإننا قد وصلنا إلى خط النھایة لھذا العام الدراسي.
العام ونصف العام الصعب الذي مررنا بھ. نحن ننھي ھذا العام الدراسي ونحن أقویاء بسببكم. واالحتفال بكل ما أنجزتھ عائالتنا وتالمیذنا خالل ھذا 

   ألنكم أنتم وأطفالكم جعلتم التعلیم أولویة.
  

تبت ك رسالة إلى ابنتي، 2009ھناك اقتباس من مؤلفتي المفضلة، مایا أنجیلو، یتحدث عن قوة وصالبة الروح البشریة. في مقال في كتابھا لعام 
   ربما ال یمكنك التحكم في جمیع األحداث التي تحدث لِك، ولكن یمكنك أن تقرري عدم االستسالم لھا"." أنجیلو:

  
ال  یصف ھذا الشعور، المتمثل في الوقوف في وجھ الشدائد، تالمیذنا وعائالتنا المذھلین، الذین استمروا في المضي قدماً رغم التحدیات التي

 ً    :توصف. بالعمل سویا
  تكیفتم مع التعلّم من المنزل، وفي بعض الحاالت العودة إلى المباني المدرسیة بعد شھور.  •
  قمتم بالتركیز على العمل المدرسي.  •
  تعلمتم طریقة جدیدة للتواصل مع أفراد األسرة واألصدقاء. •
  مرتدین األقنعة. حققنم أقصى استفادة من كل یوم، سواء كنتم تدرسون عن بُعد أو تأتون إلى المدرسة  •

  
أو معاداة السامیة، أو  لقد رفعتم أصواتكم أیًضا عندما رأیتم أعمال عنف فظیعة تجاه جیرانك وأوضحتم أنكم لن تتسامحوا مع العنف ضد السود ،

تمییز تسبب ضرًرا كل یوم. العنف ضد األسیویین، أو الرھاب من اإلسالم، أو رھاب  األجانب، أو رھاب المثلیة الجنسیة، أو أي أعمال تحیز أو 
    ألن ھذا ما یفعلھ سكان نیویورك. -لقد وقفتم تضامناً مع مجتمعاتكم 

  
) ونھایة العبودیة في الوالیات Juneteenthیحیي ذكرى ( یونیو/ حزیران، والذي 19أود أن ألفت انتباھكم إلى تاریخ مھم،  وبنفس روح التضامن،

من الضروري تعلیم تالمیذنا حول اإلرث المستمر للعبودیة في سیاق تاریخ السود والتاریخ األمریكي بشكل عام. بصفتي مربیة، أعتقد أنھ  المتحدة.
یونیو/ حزیران  19) كتب التاریخ لسبب آخر: ھذا األسبوع، وقع الرئیس بایدن تشریعًا یجعل Juneteenthواآلن سیدخل یوم إنھاء العبودیة (

) بینما نستمر في تصفیة حساباتنا مع العنصریة النظامیة، والضرر واألذى الذي تسببھ Juneteenthتي ذكري (عطلة فیدرالیة. ھذا العام ، تأ
) تأثیراً غیر متناسب على COVID-19أفكر في الطرق التي أظھرت أن  لجائحة ( لجیراننا، ورفاقنا من سكان نیویورك، ورفاقنا األمریكیین.

عام. وأفكر في كل العمل الذي یتعین علینا  100في أول تصفیة حساب حقیقیة ألمتنا مع مذبحة تولسا، بعد أفكر  األشخاص ذوي البشرة الملونة.
  القیام بھ لتحقیق المساواة في جمیع مدارسنا.

  
) وأھمیتھ بالنسبة لسكان نیویورك واألمریكیین السود، یرجى زیارة الرابط Juneteenthإذا كنتم تریدون معرفة المزید عن (
school.nyc.gov/Juneteenth .لمشاھدة الفیدیو الخاص بنا والعثور على موارد للتعلّم والتفكیر في ھذا الیوم المھم   

  
لدینا یتعلمون التفكیر النقدي ولدیھم المھارات الالزمة للنجاح في عالم ال یمكننا  بصفتي مستشارة لك، فإن وظیفتي ھي التأكد من أن ملیون تلمیذ(ة)

بدًءا من كیفیة استخدام صوتكم إلحداث التغییر إلى كیفیة  -لقد علمتمونا أنتم وأطفالكم الكثیر ھذا العام  بصراحة، أنا فخورة بكم للغایة. حتى تخیلھ.
كیف نتكیف مع األشیاء التي ال نستطیع السیطرة علیھا، وكیف نتبع خطى مایا أنجیلو وال نستسلم  عصیبة.الحفاظ على قوتكم عندما تكون األوقات 

  للظروف. 
  

بالعمل معًا، ال یوجد شيء ال یمكننا  على الرغم من أنني بدأت وظیفتي في ھذا المنصب منذ أقل من أربعة أشھر، إال أنني متأكد من شيء واحد:
الل العام ونصف العام الماضیین، فسنكون مستعدین لالنطالق والتمیّز في سبتمبر/ أیلول. قبل التعلّم الشخصي لجمیع التالمیذ تحقیقھ. إذا نجحنا خ

إن التطعیم یمثل أفضل طریقة للحفاظ  )!COVID-19عاًما أو أكبر على التطعیم ضد مرض ( 12ھذا الخریف، أشجع كل شخص یبلغ من العمر 
   .Vaccinefinder.nyc.gov یمكنكم تحدید موعد لكم ولطفلكم من خالل زیارة الرابط نا آمنین.على مجتمعاتنا ومدینت

  
تحتفلوا أنتم وأطفالكم عاًما، ال یسعني أیًضا إال أن أنھي رسالتي بمھمة لكم (ال تقلقوا، لن یكون ھناك امتحان). أرید أن  20كوني مربیة ألكثر من 

أتمنى أن تقضوا الكثیر من الوقت معًا، احتضنوا أطفالكم كثیراً، وخوضوا سویاً تجارب جدیدة، وابحثوا عن أسباب  بكل ما حققتموه ھذا العام.
   للضحك. وأعیدوا شحن طاقاتكم.

https://www.schools.nyc.gov/learning/subjects/social-studies/juneteenth
https://vaccinefinder.nyc.gov/
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  ا الخریف.لقد وصلنا إلى ھذه االنجازات معًا، ولیس بوسعي االنتظار لرؤیة ما سنفعلھ ھذ

 
 معاً في شراكة،

 
 Meisha Porterمیشا بورتر/

 مستشارة التعلیم لمدارس مدینة نیویورك
 
 

مالحظة سریعة: تذكیر بأن جمیع التالمیذ في الصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر مؤھلون للمشاركة في البرنامج الصیفي 
)Summer Rising( الرابط  ، یرجى زیارةلمعرفة المزید والتسجیل المجاني والممتع.، برنامجنا األكادیمي الصیفي

nyc.gov/summerrising.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/SummerRising.page
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