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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة،

 

كيف سنتجاوز االضطراب الوطني؟ نجد صعوبة في اإلجابة على هذا السؤال ولم نجد حتى اآلن إجابة مرضية. ما نعرفه هو أن 

 بالتفكير النقدي في كيفية وصولنا إلى هنا كدولة.مجتمعاتنا المدرسية يمكن أن تكون مكاًنا مهًما للمناقشة المفتوحة والنزيهة التي تسمح لنا 

 

لقد أدى تدفق الدعم في شيكاغو وعبر البالد إلى إرضاء الكثير منا بأمل أن تكون أمتنا قد قررت أخيراً أن األمور يجب أن تتغير. نحن  

د والبني. لسوء الحظ، قد يكون من ندعم ونقف مع سكان شيكاغو الذين يدافعون بقوة، ولكن بأسلوب سلمي، عن حقوق األفراد السو

الصعب التوفيق بين ذلك المطلب عندما يكون إظهار تلف الممتلكات بوحشية هو ما يحصل على أكبر قدر من االهتمام في األخبار وعلى 

إغراق الشوارع، وسائل التواصل االجتماعي. ومع ذلك، علينا أن نتحدى أنفسنا حتى ال نغفل ما دفع مئات اآلالف من األمريكيين إلى 

 والعمل الذي ال يزال ينتظرنا جميًعا إذا أردنا أن نخرج سالمين كأمة.

 

، مجموعة قل أسمائهم مع األشخاص الذين نحبهم والذين ال نعلمهم كثيًرا. اليوم، تطلق المنطقة ةالوطأيبدأ العمل بإجراء محادثات شديدة  

رد للمعلمين، ولكن اآلن أكثر من المواد والموارد لمساعدتك على تعزيز المحادثات المثمرة. أُنشأت مجموعة األدوات هذه في األصل كمو

 من أي وقت مضى، من المهم للغاية أن نأخذ هذه المحادثات من الفصل الدراسي إلى منازلنا.

 

 .2020يونيو،  2تحديث: سيتم استئناف توزيع وجبات الطعام السريعة غًدا،  

 

كان قرار تعليق توزيع الوجبات مؤقًتا لمدة يوم واحد قراًرا صعًبا ألننا نعرف مدى اعتماد أسرنا علينا. نواصل مراقبة الوضع المتطور  

 في مجتمعاتنا، وسنعيد فتح مواقع وجباتنا غًدا في انتظار أي تطورات مهمة.

 

من مواقع الوجبات السريعة للتأكد من أن العائالت يمكنها استالم ابتداًء من الغد، سيكون هناك دعم من قسم شرطة شيكاغو بالقرب  

 الوجبات في بيئة آمنة وهادئة.

 

إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات إضافية أو ترغب في االشتراك في توصيل الوجبات، فيرجى عدم التردد في االتصال بمركز قيادة  
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