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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 مكتب المدير العام

440 NORTH BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  19130-4015 

 

 وليم ر. هايت، االبن

 المدير العام

 

 2016كانون الثاني/ديسمبر  16

 أيها األهل/األوصياء األعزاء

الثقافات. وهي مكان حيث يكون لدى جميع الطالب، بغض النظر عن العرق تفتخر منطقة فيالدلفيا التعليمية بكونها مجتمع متنوع ومتعدد 

أو الدين أو الجنس أو وضع الهجرة أو اللغة أو التوجه الجنسي أو الرأي السياسي، أو الوضع االقتصادي االجتماعي لديهم الحق في 

ا وسيظل للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة واحترام وصارم لكل الوصول إلى التعليم المجاني والعام الذي يتطور بأقصى إمكاناته. وكان التزامن

 طالب، في كل يوم.

الشعور باألمان لدى كل طالب وأسرة، ومرحب به في المدارس ومكاتبنا،  من إن رفاهية طفلك البدنية والعاطفية هي من أولوياتنا، والتأكد

تحرش والعنصرية أو التعصب بأي شكل من األشكال، تجاه أي طالب. وهذا هو التزامنا لك. ال يوجد اي مكان في مدارسنا للبلطجة وال

وسوف نستمر في االستفادة من أنظمة المنطقة لمنع البلطجة ودعم السلوك اإليجابي للطالب. ونحن كمنطقة تعليمية نؤمن بعدم وجود أي 

ية تسبب الخوف أو سوء المعاملة ألي طالب أو ؤدب أولئك الذين يسعون إلى ترهيب ومضايقة أو خلق بيئة مدرسنمكان للكراهية وسوف 

 مجموعة.

ونحن نعمل كل يوم لتعليم أطفالنا ليس فقط على التسامح بل لقبول وفهم، ووضع تقدير ثقافي لجميع الناس. وسوف يستمر هذا النظام ذو 

اجهة التعصب أو غيره من الجهل أو أي القيمة. أنا أشجعكم على التحدث مع اطفالكم عن احترام اآلخرين، وأيضا أن يكون مرنا في مو

شكل منه، وتذكروهم بأنه لديه الحق في أن يكون آمنا ومحترما، ومحميا في مدارسنا. يرجى المناقشة مع األطفال عن األشياء التي نشترك 

 فيها جميعا: إنسانيتنا، والرغبة في العيش في سالم، وضرورتنا نحن البشر على الشعور بالحب واألمان.

شعر طفلك بالضغط أو كان خائفا بسبب األحداث األخيرة، يرجى تشجيعهم على التحدث مع أحد الكبار الموثوق بهم في المدرسة أو في  إذا

المنزل. في حال كنت أنت أو طفلك شهودا على حدث أو هدف مضايقة أو ترهيب أو تعنيف، و/أو تمييز، عندها منك أن تتحرك على 

 الفور.

 الية بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:وتشمل القائمة الت

 إذا كنت ضحية لجريمة )بما في ذلك كالم كراهية وجرائم كراهية( في طريقك من وإلى المدرسة. 911بالرقم االتصال • 

 إبالغ مدير المدرسة إذا كان وقع الحدث في المدرسة.• 

 http://www.phila.gov/humanrelationsاتصل بلجنة فيالدلفيا للعالقات اإلنسانية )المركز(: • 

. أما 4670-686-215لإلبالغ عن جرائم الكراهية وحوادث التحيز )غير الطارئة( اتصل خالل ساعات الدوام على الرقم: -

  .2856-686-215 الرقم: لالتصال بعد ساعات الدوام، أو لإلبالغ عن مجهول، يرجى االتصال على

 24يعمل هذا الخط  .9530-333-267إذا رأيت أو كنت ضحية لغارة هجرة في فيالدلفيا، يرجى االتصال بالخط الساخن للطوارئ: • 

 ساعة وسبع أيام في االسبوع.

 نحن نقدر جميع طالبنا واألسر، ونحن هنا للمساعدة إذا كنت تحتاج منا ذلك.

 

 باحترام،

 

 األبن هايت،وليم ر. 

 المدير العام للمدارس

http://www.phila.gov/humanrelations

