موظف (مجتمع) ادارة بودر التعليمية فيما يتعلق بخطوات اجراءات تحقيق المساواة و التنوع و
تحديث اخبار
ي
الشمول

الجمعة 3 ,يوليو2020 ,
ظف و ارس ادارة بودر التعليمية,
اعزائنا مو ي
ر
يل معلومات تتعلق بالمساواة و التنوع
المساواة و التعليم رسيكان يف العمل نحو مهمتنا يف " تعليم كل طفل ,كل يوم " .فيما ي
و الشمول و العمل الذي ينتظرنا كمجتمع .نحن ندرك ان االتصاالت المتعلقة بوعودنا باولوية المساواة قد سببت االحباط و
الت نخدمها .نحن بحاجة
االرتباك و خيبة االمل لدى البعض .نحن متلزمون بال هوادة بتحسي اداء الطالب و المجتمعات ي
اىل المجتمع للقيام بهذا العمل ,و نحن ممتنون لالرائكم و اصواتكم و تحفظاتكم المجمعة .سوف يتطلب االمر منا جميعا
جهدا جماعيا مستندا لمناخ وثقافة ادارة بودر التعليمية ,لمكافحة العنرصية و الكراهية و التميي وضمات ان مدارسنا و اماكن
عملنا تشمل جميع طالبنا و الموظفي .ستنفذ االجراءات ادناه و نقيم تدابي خطواتنا بتواتر و عمق كبيين.
اطار عمل المساواة و التنوع و الشمول يف ادارة بودر التعليمية
لقد طور قسم اللغة و الثقافة و المساواة لدينا (  ) LCEاطار عمل المساواة و التنوع و الشمول .سيوجه هذا االطارة عملنا يف
عمل لهم ,و جميعهم لديهم طبقات متعددة
ضمان مشاركة المدارس يف حوار هادف مع الطالب و الموظفي و تقديم دعم
ي
االوجه من االنسانية و الهويات .يتلخص االطار يف االليام بانشاء مكان االنتماء للجميع يف ادارة بودر التعليمية .لن تتم
الت نرى
المساواة ابدا اذا لم يتم العمل بشكل جيد و باخالص ,لصقلها و انعكاسها و تحسينها .سيوفر االطار العدسة المك رية ي
من خاللها انه يجب علينا ازالة الحواجز الت تعيض الطالب ف تعليمهم ,و تاكيد ر
الشاكات ,و تجربة الطالب و محاسبة
ي
ي
جميع اصحاب المصلحة المعرقلون للمساواة.
شمول اصوات الطالب و الموظفي و المجتمع
اس  ,2-2020يعمل قسم الثقافة و اللغة و المساواة عل تطوير تحالفات مساواة اضافية لضمان توجيه المعلمي
للعام الدر ي
و الموظفي و الطالب و المجتمع العمالنا نحو الحلول .من االهمية بمكان ان نجتمع مع افراد المجتمع لالستماع اىل
الت لم يتم تمثيلها
الت يتوقعون رؤيتها حت نطور معايي نجاحنا من االصوات ي
تجارب هم يف مدارسنا و السؤال عن التغييات ي
يف نجاحاتنا.
كجزء من ائتالف مساواة الطالب ,سيتم رارساك طالب المرحلة الثانوية للتفكي يف تجارب هم داخل ادارة بودر التعليمية ,بما
يف ذلك عل سبيل المثال ال الحرص التجارب المعيشية يف مدارسنا المتعلقة بالصحة االجتماعية و العاطفية و الصدمات
النفسية ,االبالغ عن حوادث العنرصية ,و المناهج الشاملة ثقافيا .سيتم تسهيل هذه المجموعة من قبل موظفي مدربي
عل ممارسات العدالة التصالحية المضادة للتحي و االبالغ عن الصدمات .عل الراغبي يف االنضمام اىل تحالف الطالب
ملء النموذج عل الرابطة الموضحة.
https://bit.ly/PSDStudentEquityCoalition.
سيتم انشاء تحالف مماثل للموظفي .يمكن للراغبي يف المشاركة ملء النموذج عل الرابطة الموضحة
https://bit.ly/PSDTeacherEquityCoalition.

سيستمر االنخراط ايضا مع العديد من المجموعات المختلفة يف ادارتنا و مجتمعنا .يشمل ذلك العائالت من جميع
الخلفيات ,بما ف ذلك العائالت المتنوعة لغويا و الطالب و االرس الت تعان من ر
التشد و الطالب ذوي االعاقات المحددة و
ي
ي
ي
الت ترغب يف المشاركة يف هذا العمل معا .نريد ان نعرف ما يشعر
االخرى
االرس
و
حولي
الم
و
مجتمع الشواذ
LGBTQIA+
ي
الت يجب علينا اجراؤها.
ه التغييات المستدامة ي
به الطالب و الموظفون و المجتمع ,و ما مروا به و ما ي
المهن للموظفي
النمو
ي
ستستضيف ادارة بودر التعليمية تدريبات الزامية على المساواة و التنوع و الشمول لجميع الموظفين ,بما في ذلك مديرة
االدارة و مجلس االدارة ,طوال العام الدراسي  .21-2020من المقرر اجراء تدريب اولي لجميع الموظفين يوم الجمعة 14
اغسطس .سنقوم بمشاركة معلومات اضافية حول التدريب (المواضيع و االوقات و المواقع ,و ما الى ذلك) الحقا.
كما نتوقع من قادتنا ان يتعلموا و ينمووا في مهاراتهم التي تتضمن تقييم اساسياتهم للقيادة من خالل ممارسة المساواة و التنوع
و الشمول.
مناهج دراسية
سنستمر يف االعتماد عل ررساكتنا الحالية لتحقيق التحسينات المنهجية الالزمة لمواقعنا .باالضافة اىل ذلك ,بدءا من العام
عي دليل موارد المناهج الدارسية الذي سيضم المحتوى المنسق من
اس  ,21-2020سيتمكن الموظفون من التنقل ر
الدر ي
القادة اليبويي من السود و السكان االصليي و االشخاص الملوني (  ) BIPOCو منصات االسهم الرائدة من اجل دعم فرص
التعلم التحويلية.
ستقوم ادارة بودر التعليمية ايضا بتدقيق المناهج الدراسية الحالية من خالل عدسة المساواة و التنوع و الشمول و تحديد
بت مناهج ادارة بودر
مجاالت التغيي من اجل التحسي .تعمل االدارة ايضا عل تطوير نموذج تقييم سيتم استخدامه يف ت ي
التعليمية المستقبلية لتقييم المواد المستقبلية عل و جه التحديد عل اساس المساواة و التنوع و الشمول.
التواصل
الت جلبت عل نطاق واسع االذى و الخوف و
خاصة يف هذا الصيف ,شهدنا العديد من حوادث الكراهية و العنرصية ي
االهتمام الوطت لمجتمعنا .كمنظمة تعليمية ,يجب علينا االتكاء عل هذه االعمال المروعة و استخدامها كفرصة للتعليم و
اعادة التاكيد عل ضورة االنخراط ف هذا العمل الجماع .ال ينبغ ان يخ ئ
ط صمتنا عل انه تاييد و \ او دعم الي عمل
ي
ي
ي
تمييي يف مجتمعنا و مدارسنا .هذه النوع من الترصفات غي مسموح به .نحن ال نتسامح مع هذه االنواع من الترصفات يف
مدارسنا ,و لكن ال يعت ان المذنبي يتم طردهم عل الفور .تتتطلب المخالفات الت ترتكب ضد كرامة االنسان ان ر
نشك
ي
ي
اولئك المعنيي لضمان الحفاظ عل قيم الشموليو و االحيم و المساواة.
منعت من مناقشة قضايا االنطباط علنا ,خاصة اذا كان الطالب قاضا .اعلم ان
يتمتع كل طالب من طالبنا بحقوق تعليمية ت
ي
مدرس مستثمر يرغب يف الحصول عل مزيد من التفاصيل ,لكن ادارة بودر التعليمية
ذلك قد يكون محبطا لمجتمع
ي
ستستمر يف معالجة المشكالت السلوكية للطالب بعيدا عن الراي العام و ستصدر عواقب ال تتم مشاركتها عالنية .ان ال
اعيم التعليق عل عمل الطالب الفردي و ساحافظ عل خصوصية شبابنا و عائالتهم ,و لكن ا ئ
رفض منافشة علنية
طمي,
ي
للتفاصيل المتعلقة باي قضية طالب ال يشي اىل ان هذه االمور يتم التعامل معها دون العناية الواجبة و الجدية لها ما
رييرها.
نحن ال نحاول القيام بهذا الهام وحدنا .نحن فقط جزء من مجتمعنا – ال يمكننا القيام بذلك وحدنا .نقوم بهذا العمل معا.
نحن نعلم ان العائالت ,مثلنا يف ادارة بودر التعليمية ,تنتقل يف المحادثات الصعبة و تكشف كيفية التحدث مع االطفال و
الت قد تساعد يف
الت تم فحصها و ي
يل مجموعة مختارة من الموارد ي
المراهقي حول ما يحدث ع ري عالمنا و مجتمعنا .فيما ي
تسهيل الحوار و التفكي العميق و الهادف.
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مرة اخرى ,هذا عمل مهم للغية يجب ان يحدث يف ادراة بودر التعليمية االن  -و بشعة و تعمد .ان ادارة بودر التعليمية
مليمة بكونها منظمة الكرامة و االنتماء للجميع .لقد تعلمنا القيام به و نتعهد بمواصلة االستماع و العمل بشجاعة نيابة عن
الطالب و الموظفي و المجتمعات.
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