
 
 

 

 

 قرار يدين العنصرية الممنهجة ويؤكد االلتزام

 بالمساواة في التعليم لجميع الطالب، العوائل وأفراد الكادر

 

أعضاء المجلس التعلٌمً لمدٌنة اإلسكندرٌة وأفراد كادر مدارس مدٌنة اإلسكندرٌة الحكومٌة ٌشعرون  حيث أن

، وهو مواطن أمٌركً أسود، والوفٌات السابمة George Floydبالحزن والغضب بسبب ما حدث مؤخراً من ممتل 

 وغٌرهم الكثٌر، Ahmaud Arbery، Breonna Tylorوغٌر العادلة لـ 

لد سلطت الضوء على العنصرٌة  Floydندرن أن االحتجاجات الوطنٌة التً تطالب بالعدالة للسٌد  أنناوحيث  

 والظلم الممنهج الذي استمر لفترة طوٌلة فً بلدنا،

ندٌن العنصرٌة والكراهٌة فً مدارسنا ومجتمعنا، وٌجب علٌنا العمل لحماٌة الحموق الدستورٌة والكرامة  وحيث أننا 

 ل شخص ٌعٌش وٌعمل وٌتعلم فً مجتمعنا،المتأصلة لك

ال ٌمكن أن نكون صامتٌن.ٌنبغً أن نتحرن بشكل عاجل لولف الظلم العرلً والظلم الهٌكلً الذي ٌضر  وحيث إننا 

 ء فرٌمنا وإخواننا األمرٌكان ؛وٌؤلم السود والسمر ، وهم عائلتنا وأصدلائنا وجٌراننا وطالبنا وأعضا

 

ٌجب علٌنا االنخراط فً التأمل الذاتً النالد بٌنما نستمع إلى أولئن الذٌن عانوا لرونًا من  ٌجب أن نستمع. إننا حيثو

التمٌٌز والتعصب ، والذٌن ٌستحمون أن ٌُسمعوا وهم ٌشاركون حمٌمة لصصهم وتجاربهم ومشاعرهم ؛ وٌجب أن 

 نسعى بتعاطف كبٌر لفهم تحدٌاتهم وألمهم ؛

ٌجب أن نتعلم. فمد حان الولت إلشران مجتمعنا فً محادثات هادفة ونزٌهة حول اإلضطهاد العرلً،  إننا وحيث

لبناء تحالفات مع أولئن الملتزمٌن تجاه العدالة للجمٌع، والعمل معاً لدعم لناعتنا المشتركة بأن العنصرٌة ٌجب أن 

 تنتهً،

اً ومجامٌع، مسؤول عن خلك ورعاٌة بٌئة تعلٌمٌة ٌجب أن نكون فً الممدمة. كل واحد منا، أفراد إننا وحيث

مناهضة للعنصرٌة ٌتم فٌها إحترام كل طفل وتمدٌره لشخصه، بغض النظر عن لون بشرته. ٌجب علٌنا وبشكل 

 فاعل اإللرار، معالجة ومنع التحٌز العنصري الذي ٌحدث نتٌجة لسٌاسات وممارسات وإجراءات المنطمة التعلٌمٌة،

أن نعمل بشكل أفضل. نؤكد من جدٌد أن حٌاة السود مهمة وأن نعترف بالحاجة الماسة لوضع ٌجب  إننا وحيث 

المساواة فً صمٌم كل ما نموم به كمنطمة تعلٌمٌة. سوف نعمل من خالل إتباعنا لخطتنا اإلستراتٌجٌة على تغٌٌر 

 التً تحول دون التعلم.الثمافة ضمن مدارس مدٌنة اإلسكندرٌة الحكومٌة إللهام الطالب وتذلٌل العمبات 



 
 

نحن، أعضاء المجلس التعلٌمً لمدٌنة اإلسكندرٌة، بأننا نتمسن بثبات فً التزامنا بتعزٌز بٌئة تعلٌمٌة  اآلن، نقرر 

شاملة ٌُعامل فٌها كل طالب، معلم، أخصائًٌ الدعم، أولٌاء األمور وأفراد المجتمع بكرامة واحترام، ونحن نؤكد من 

 حموق اإلنسان للجمٌع.جدٌد التزامنا بمواصلة النضال من أجل العدالة العرلٌة و

 

من شهر ٌونٌو/حزٌران  11تم إعتمادها والمصادلة علٌها من لبل المجلس التعلٌمً لمدٌنة اإلسكندرٌة فً الٌوم 

2020. 

     

_____________________________    _____________________________ 

Meagan L. Alderton      Veronica R. Nolan 

      
____________________________    _____________________________ 

Cindy M. Anderson      Michelle Rief 

     
_____________________________    _____________________________ 

Ramee A. Gentry      Christopher A. Suarez 

    
___________________________    _____________________________ 

Jacinta Greene       Heather Thornton 

 

 

Margaret Lorber 


