مقدمة حاكم الوالية  Gov. Youngkinبشأن السياسات التي تؤثر على الطالب العابرون جنسيا
طالب ،كوادر ،وعوائل  ACPSاالعزاء،
لقد وصلت إلى مسامعنا خالل عطلة نهاية األسبوع مخاوف من الكثير منكم بشأن "المبادئ العامة" الجديدة التي قدمها حاكم
الوالية  Youngkinمساء الجمعة والتي تؤثر على الطالب العابرون جنسياً .نود التأكيد لكم على إستمرار مدارس مدينة
االسكندرية العامة ( ) ACPSالتزامها تجاه تنفيذ وتطوير سياسات تأكيد الهوية الجنسية لجميع طالب  .ACPSكمجلس تعليمي
ومنطقة تعليمية ،فإننا قلقون من هذه "المبادئ العامة" التي ال تتماشى مع مهمتنا ،رؤيتنا وقيمنا األساسية لدعم جميع الطالب
وأفراد الكادر ،وعلى وجه الخصوص قيّمنا األساسية المتمثلة في ضمان توفير بيئة ُمرحبة للجميع في مجتمعنا المدرسي.
لقد اعتمد المجلس التعليمي لمدينة االسكندرية في البداية سياسة عدم التمييز في التعليم في شهر ديسمبر/كانون االول .1996
منذ عام  ،2013أعترفت سياسة عدم التمييز بالهوية الجنسية والميول الجنسية كفئات محمية من حيث المساواة في الحصول
على الفرص التعليمية .سياسة المجلس التعليمي  :JBعدم التمييز في التعليم يحمي الطالب من التمييز بسبب الميول الجنسية،
الهوية الجنسية ،التحرش الجنسي وحالة العبور الجنسي.
تلتزم منطقتنا التعليمية بتلبية متطلبات خطتها االستراتيجية  ACPS 2025:المساواة للجميع والتي اعتمدها المجلس التعليمي
في شهر يونيو/حزيران  .2022تسعى هذه "المبادئ العامة" الى تقويض هذا العمل الحيوي وإعادة عقارب الساعة الى الوراء
فيما يتعلق بالمكاسب التي حققناها كمنطقة تعليمية لوضع المساواة العرقية في صميم عملنا .نتطلع الى المشاركة في فترة تقديم
آراء ومالحظات الجمهور واالستماع الى أصوات اآلخرين في عموم أنحاء والية فيرجينيا بشأن هذا الموضوع الهام .سوف
نواصل م راجعة وتطوير جميع السياسات من منظور المساواة.
نحن نهتم بالصحة العقلية ورفاهية كل فرد في مجتمعنا .هناك متخصصون في فريق دعم الطالب في كل مدرسة لدعم طالبنا
وبرنامج مساعدة الموظفين ألفراد الكادر.
تتوفر وسائل دعم لطالبنا من خالل قسم الخدمات الطالبية والمساواة في  .ACPSبإمكان الطالب دائما ً التواصل مع
المستشار التربوي ،المسؤول االداري أو اي شخص بالغ موثوق به في مدارس  ACPSفي حال كانوا بحاجة الى المساعدة.
نشجع أي شخص بحاجة الى المساعدة الى التواصل معنا .إضافة الى ذلك ،يوجد في مدينتنا فريق عمل اإلسكندرية LGBTQ
 +حيث يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خالل الدخول على الرابط
.https://www.alexandriava.gov/LGBTQ
كما يمكن ايضا ً لطالبنا التواصل مع  CrisisTextو  Crisis Linkفي أي وقت من النهار أو الليل ،سبعة أيام في األسبوع،
من خالل معلومات االتصال التالية:
• رسالة نصية :أرسل كلمة  CONNECTالى 85511
• إتصل على  CrisisLinkعلى الرقم703-527-4077 :
يرجى العلم ان مدارس  ACPSمتواجدة هنا لتقديم الدعم لكم ،خاصة في أوقات عدم االستقرار هذه .بالنسبة للعوائل أو أفراد
المجتمع الذين لديهم أية أسئلة أو مخاوف إضافية ،يرجى التواصل مع مدرسة الطالب أو االتصال بنا على عنوان البريد
االلكتروني  .ask@acps.k12.va.usسوف يستمر فريقنا في تزويد المجتمع بآخر التطورات بشأن هذا الموضوع.
معكم في المجتمع،
Dr. Melanie Kay-Wyatt
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