مارس 2020
عائالت المدارس العامة في بورتالند والموظفين وأفراد المجتمع األعزاء،
كتبت لكم مؤخرا عن كيف يمكننا جميعا العمل على منع انتشار فيروس كورونا  19إذا كان هناك تفشي في مجتمعنا .أكتب اآلن
لطلب مساعدة الجميع في مكافحة مشكلة أخرى تتعلق : COVID-19النمطية ،والتحرش ،والبلطجة من الطالب والموظفين أو
غيرهم من أفراد المجتمع الذين يُنظر إليهم على أنهم من أصل أمريكي صيني أو آسيوي.
كان هناك عدد متزايد من التقارير في جميع أنحاء البالد عن مثل هذا السلوك غير المبرر والخاطئ ،وفقا لمكتب الحقوق المدنية
التابع لوزارة التعليم األميركية" )" .( OCRهذه التقارير مثيرة للقلق للغاية وتثير قلقا خاصا" ،وفقا لرسالة األخيرة من
 OCRإلى المعلمين.
تم تحديد  COVID-19ألول مرة خالل تفشي المرض في ووهان ،الصين ،ولكن تم اكتشافه اآلن في ما ال يقل عن  81بلداً ،بما
في ذلك الواليات المتحدة .حتى كتابة هذه السطور ،لم يكن لدينا أي حاالت من  COVID-19في والية ماين وفرصة تفشي
منخفضة جدا .يعمل ممرضو وإداريو المدارس لدينا بشكل وثيق مع إدارة الصحة العامة ومركز ماين لمكافحة األمراض )
ماين  (CDCووزارة التعليم في والية ماين للحفاظ على آخر المستجدات حول الوضع .
ومع ذلك  ،كما تنص رسالة " ،OCRفي بيئة من الخوف  ...وقد يتجه بعض األفراد لألسف نحو القوالب النمطية العرقية أو
اإلثنية" .ويمكن أن يتخذ هذا التسلط أو المضايقة أو التمييز أشكاالً عديدة ،تتراوح بين اإلساءة اللفظية واالعتداءات البدنية على
أساس العرق أو النسب أو سوء الفهم بشأن التقاليد الثقافية".
مدارس بورتالند العامة هي أكبر منطقة مدرسية وأكثرها تنوعا ً في والية ماين .نحن فخورون جدا بتنوعنا ونعتبره رصيدا
لتعلم الطالب .نحن ال نتسامح مع التحرش أو البلطجة أو التمييز ضد أي من طالبنا وموظفينا ،مهما كانت الظروف .وبدالً من
ذلك ،تعمل مدارسنا على ضمان بيئة تعليمية إيجابية لجميع طالبنا.
كما نسعى جاهدين للحفاظ على صحة الجميع في مجتمع المدارس العامة في بورتالند .وتخلق القوالب النمطية والبلطجة
والمضايقة مناخا من سوء الفهم والخوف .هذا ليس صحيا ً ألي منا
ال تتردد في االتصال بممرضات المدارس مع أي أسئلة أو مخاوف حول ، COVID-19واإلبالغ عن أي حاالت التحرش أو
التمييز لمديري المدارس.
سأستمر في إطالعكم على أي تطورات محلية فيما يتعلق بالفيروس .في غضون ذلك ،البقاء في المنزل عند المرض ،وتغطية
السعال والعطس ،وغسل اليدين بانتظام  -ويرجى أن تكون متسامح مع اآلخرين .يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول
COVID-19فيhttps://www.cdc.gov/coronavirus :
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