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 ،)Lowell Public Schoolsمدارس لویل العامة( الطالب والموظفین واألسر وأعضاء مجتمع زائيأع

  
یة في سفي العام الماضي، خطت مقاطعتنا خطوة ھامة في عملیة التخطیط االستراتیجي من خالل تحدید التزاماتنا األساسیة باإلنصاف باعتبارھا أسا

  ارس العامة،في المد ومع ذلك، نعلم جمیعا أن األقوال بدون أفعال ال معنى لھا. ونحن نعلم أیضا أنھ یجب علینا، كقادة   كل جانب من جوانب عملنا.
لیس فقط الحاالت واآلثار الفردیة للعنصریة، ولكن أیضا العنصریة المؤسسیة المتأصلة التي كرست العنصریة  تقییمأن نكون موضع مساءلة عن 

 .المقاطعة سیاسات وممارسات واالمتیازات بشكل مباشر أو غیر مباشر عبر بعض
  

الً جدیداً لإلبالغ فقد صممنا بروتوكو  للتقاعس عن العمل الذي ھّشش تاریخیاً مجتمعاتنا التعلیمیة المتنوعة،لتعھدنا بمحاسبة أنفسنا على التصدي وفقاً 
  التمییز والمضایقة والعنصریة). ھذه طریقة واحدة فقط نحو مكافحة الممارسات غیر المنصفة في مقاطعتنا. عن سوء السلوك القائم على التحیز (أي

  
والطالب واألسر الذي یتضمن سلسلة من على مدى األسابیع القلیلة المقبلة، سنعمل على بناء الوعي حول بروتوكول اإلبالغ الجدید للموظفین 

 یشارك فیھا الموظفون واإلداریون. ستبدأ ھذه الدورات التدریبیة لمكافحة العنصریة في نوفمبر لجمیع لمكافحة العنصریة   الدورات التدریبیة
، في حین 2021-2020طوال العام الدراسي  الشھريتدریب ال الموظفین على نطاق المقاطعة. وسیواصل قادة المدارس ومدیرو المكاتب المركزیة

   ابتداء من العام التالي. المقاطعةفي جمیع أنحاء  لیتم تنفیذھاخطة متعددة السنوات لمكافحة العنصریة إنشاء نحو  المقاطعةیخطط فریق 
  

أو الوضع  األصل، بغض النظر عن العرق أو  Lowellنحن ندرك أن ھناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیام بھ لضمان حصول كل طالب في 
البنا ط االجتماعي واالقتصادي، على فرص متكافئة للحصول على تعلیم جید یساعده على تحقیق أكبر إمكاناتھ. نحن نتبنى مسؤولیتنا والتزامنا تجاه

ه الغایة، ما زلنا ملتزمین وتحقیقا لھذ .ھاملواإللخلق وإدامة بیئة یشعر فیھا الطالب باألمان واالحترام  )LPSمدارس لویل العامة(والمجتمع األوسع ل
 ومكافحة العنصریة في الجھود الرامیة إلى اإلغاظةسیاساتنا وممارساتنا بشأن عدم التمییز ومكافحة  بالجھود المتعمدة والمستدامة الرامیة إلى تعزیز

 تھیئة بیئات تعلیمیة آمنة ومرحبة.
  

التمییز والمضایقة   التبویب موقعنا اإللكتروني على شبكة اإلنترنت وانقر على عالمةلمزید من المعلومات حول بروتوكولنا الجدید، یرجى زیارة 
باإلضافة إلى ذلك، یرجى أن نأخذ   .674 (978)-4326بمكتب اإلنصاف والتمكین على  اتصلأو  )Our Districtمقاطعتنا( تحت   والعنصریة

 تتناول بروتوكولنا الجدید والتزامنا باإلنصاف.  التيالرسالة القصیرة لحظة لعرض ھذه 
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