
T&I-29085 RFA Week Parent and Guardian Letter 2019 (Arabic) 

 

 2019فبراير/ شباط،  1

 عزيزي الوالد)ة(،

في جميع المدارس العامة لمدينة  "االحترام للجميع" أسبوع، لتكون 2019فبراير/ شباط،  15شباط إلى  فبراير/ 11نكتب إليكم لنبلغكم أنه تم تحديد الفترة من 

 ً  لمعالجة هذه القضية. نيويورك. ال مكان في مدارسنا أو مجتمعاتنا للتنّمر اإللكتروني والترهيب وأشكال التحرش على أساس التمييز، ونحتاج جميعاً للعمل سويا

، ومجلس مشرفي وإداريي المدارس (UFTك، والرابطة المتحدة للمعلمين )لغرض هذه المبادرة الهامة، فإن إدارة التعليم تعمل بالتعاون مع مجلس مدينة نيويور

(CSA).وشركاء مجتمعيين آخرين للرفع من التوعية حول التنّوع وتشجيع احترام اآلخرين ، 

هيب و/ أو التمييز على أساس العرق أو اللون إن أولويتنا األساسية جميعاً تتمثل في الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وداعمة خالية من التنّمر و/أو التحرش و/أو التر

أو التوجه الجنسي أو الوزن أو العقيدة أو األصل اإلثني أو األصل الوطني أو وضعية المواطنة/اإلقامة أو الديانة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي 

 .( هذه القضاياA-832( و)A-831( و)A-830الميذ، وتعليمات المستشار رقم )أو اإلعاقة. تعالج التوقعات السلوكية لعموم المدينة لدعم تعلم الت

الجميع حتى يشعر جميع التالميذ  تضمينإن أسبوع االحترام للجميع مصّمم لمواصلة التركيز على أهمية تشجيع احترام التنّوع وخلق أجواء مدرسية تتسم ب

إلى حد اآلن، تلقّى عدة آالف من المعلمين ومنسقي شؤون اآلباء وغيرهم من طاقم المدارس تدريباً في وأفراد المجتمع المدرسي اآلخرون باألمان واالحترام. 

حترام للجميع" موضوع "االحترام للجميع". تم توزيع منشورات وبطاقات تذكيرية على جميع التالميذ، وعّينت المدارس منسقاً واحداً أو أكثر لمبادرة "اال

 معلقة في المدرسة. الُمشار إليهم في ملصقات

خالل هذا األسبوع، نطلب منكم جميعاً تعزيز رسالة إننا جميعاً نواجه قضايا االحترام كل يوم. إن تعليم األطفال احترام اآلخرين يعتبر مسؤولية مشتركة. 

باحترام، وأن التنّمر والتحرش والترهيب والتمييز وأن جميع التالميذ يستحقون أن تتم معاملتهم  -"االحترام للجميع" التي سيسمعها التالميذ في المدرسة 

إذا كانت لديكم أسئلة حول أسبوع "االحترام للجميع"، ال تترددوا في االتصال بمدير مدرستكم أو منسق مبادرة "االحترام  ليس لهم مكان في مجتمعنا المدرسي.

 .RespectForAll@schools.nyc.gov للجميع" أو االتصال على البريد اإللكتروني

ي المدارس متحدون نشكركم على دعمكم المستمر لتعليم طفلكم. نرجو العلم أن إدارة التعليم ومجلس المدينة والرابطة المتحدة للمعلمين ومجلس مشرفي وإداري

التعليمية الشاملة لجميع التالميذ، وأننا سوف نقوم بكل ما في وسعنا للمساعدة على إنجاح أسبوع "االحترام في التزامهم بتشجيع االحترام للتنّوع وتعزيز البيئات 

 للجميع".

 مع خالص االحترام والتقدير،

  
Richard A. Carranzaمستشار التعليم ، Corey Johnson ،رئيسةال 

 مجلس مدينة نيويورك إدارة التعليم 

  
Michael Mulgrewالرئيس ، Mark Cannizzaroالرئيس ، 

 مجلس مشرفي وإداريي المدارس الرابطة المتحدة للمعلمين

 
Mark Treygerالرئيس ، 

 لجنة التعليم بمجلس مدينة نيويورك
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