اإلنصاف والدفاع عن المصالح
440 East 100 South
Salt Lake City, Utah 84111
801.578.8281

 22نوفمبر 2016
نحن محظوظون للغاية أن يكون لنا مثل ھذا المجتمع المتنوع حيث لدينا طالب جاءوا من ستة قارات ،يتحدثون باكثر من  100لغة
ويمارسون عدد كبير من المذاھب الدينية .في األسابيع القليلة الماضية ،كان ھناك عدد من األعمال البغيضة التي حدثت في جميع أنحاء
الواليات المتحدة ،بما في ذلك واليتنا ومنطقة مدرستنا.
تشكل مدارسنا أماكنا آمنة لجميع الطالب والموظفين حيث تحترم وتقدر أفراد المجتمع .كما أننا ندخل في حوار مستمر مع الطالب
والموظفين بغض النظر عن الرأي السياسي ،لھذا يجب علينا أن نستخدم ھذا الوقت لبناء بيئة داعمة وشاملة من التفكير النقدي
والخطاب التعليمي الذي سوف يعلم طالبنا.
ونحن نواصل في ھذا العام الدراسي على تشجيع التميز واإلنصاف لجميع المجتمعات المدرسية لدينا .يرجى تذكر التزامنا األدب والحوار
اإليجابي .يجب علينا أن نمكن أنفسنا وطالبنا من مواصلة العمل الحيوي الذي نقوم به .سالمة وأمن الطالب ھي أولويتنا.
نحن في ھذا الوقت بحاجة إلى تشجيع ثقافة الحوار اإليجابي الى جانب مراقبة سلوكياتنا ونحن نواصل تقديم الدعم والتعاطف والمشاركة
الوجدانية لطالبنا و لكل الزمالء .يمكننا أن نتفق جميعا على الخطاب البغيض واآلراء السياسية الشخصية ال تنتمي الى صفوفنا .نحن ھنا
لرعاية ،دعم وتوفير مساحة آمنة لجميع الطالب والموظفين و أفراد المجتمع.
يرجى المالحظة أنه ليس لدينا أي تسامح مع األعمال التمييزية التي تحدث واننا سنتعامل مع جميع الشكاوى .حاليا لدينا العديد من
السياسات التي تتناول:


األنشطة السياسية على ممتلكات المنطقة ) ( http://www.slcschools.org/policies/documents/G-17-Policy.pdf



التمييز والمضايقات واالنتقام ) ( http://www.slcschools.org/policies/documents/G-19-Policy.pdf



البلطجة اإللكترونية والمعاكسات ) ( www.slcschools.org/policies/documents/G-20-AP.pdf//:http

يرجى االتصال باألشخاص التالية إذا كان لديك أي أسئلة:


إدارة اإلنصاف  :كلوستينا ماھون-رينولدز (801) 578-8281



إدارة الخدمات الطالبية :ميندي ھولمدال (801) 578-8202



إدارة التعاون مع األسرة والمدرسة :جيني ماير جلين (801) 578-8283

يرجى االطالع على الروابط أدناه للحصول على موارد الدعم لألسر:
ھاتف
اسم
(801)-487-4143
مجتمعات موحدة
(801) 977-9119
الخدمات الكاثوليكية
(801) 581-0098
مركز الجالية اليھودية

تعليق
رابط
 http://www.cuutah.org/اقسام و معلومات ألولياء األمور
 http://www.ccsutah.org/اقسام
 JCCمكان آمن و مفتوح لجميع األديان

تفضلوا بقبول فائق االحترام و التضامن ،
كلوستينا ماھون-رينولدز
مديرة اإلنصاف
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