تاثی میگذارد
معرفت سیاست های گاورنر یگنکن که به شاگردن تراجنسیت ر
ر
ر
محتم شاگردان ،کارمندان و فامیل های مکاتب عمویم شهر الگزاندریه،
در طول آخر هفته  ،ما از بسیاری از شما نسبت به "سیاست های مدل" جدید که بر دانشجویان  transgenderکه عرص جمعه
توسط گاورنر  Youngkinمعرف شده اند  ،نگران شنیدیم .ما یم خواهیم به شما اطمینان دهیم که مکاتب عمویم شهر الکزاندریه
( )ACPSتعهد خود را برای اجرا و توسعه سیاست های تأیید جنسی رت برای همه دانش آموزان  ACPSادامه خواهد داد .ما به عنوان
یک هیئت مدیره و بخش مکاتب  ،ما نگران این "سیاست های مدل" هستیم که با مأموریت  ،چشم انداز و ارزشهای اصیل ما برای
پشتیبان از همه دانش آموزان و کارمندان  ،به ویژه ارزش اصیل ما برای اطمینان از فراهم آوردن یک محیط استقبال برای همه  ،در
جامعه مکاتب ما هماهنگ نیست.
دسامت  1996اتخاذ کرد .از سال ، 2013
هیت مدیره مکاتب الکزاندریه در ابتدا سیاست عدم تبعیض در آموزش و پرورش را در
ر
سیاست عدم تبعیض هویت جنسی رت و بیان جنسیت را به عنوان گروپ های محافظت شده برای فرصت های آموزش برابر به
رسمیت شناخته است .سیاست هیئت مدیره مدرسه  :JBعدم تبعیض در آموزش و پرورش School Board Policy JB:
 Nondiscrimination in Educationدانش آموزان را از تبعیض به دلیل بیان جنسی رت  ،هویت جنسی رت  ،آزار و اذیت جنیس و
وضعیت  transgenderمحافظت یم کند.
بخش مدارس ما متعهد به تحقق برنامه ر
استاتژیک  ACPS 2025سهام برای همه ACPS 2025 Strategic Plan: Equity for All
توسط هیئت مدیره مکاتب در ماه جون سال  2020اتخاذ شده است .این "سیاست های مدل" به دنبال تضعیف این کار حیانر
هستند و زمان را از سودهان بازگرداند که ما به عنوان یک بخش مکاتب انجام داده ایم  ،تا حقوق نژادی را در قلب کار ما قرار دهیم.
ما مشتاقانه منتظر شکت در دوره نظرات عمویم و شنیدن صدای دیگران در تمام ایالت ورجینیا در مورد این موضوع مهم از اهمیت
هستیم .ما همچنان به بررش و توسعه همه سیاست ها با لت یا ذره بی عدالت خواهیم پرداخت.
ما به سالمت روان و رفاه همه افراد جامعه اهمیت یم دهیم .در هر مکتب متخصصان تیم پشتیبان دانشجون برای حمایت از
شاگردان و برنامه کمک به کارمندان برای مامورین وجود دارند.
پشتیبان هان برای دانشجویان ما با گروه خدمات دانشجون و تصاوی عدالت  ACPSوجود دارد .دانش آموزان همیشه یم توانند در
معتت و قابل اعتماد در  ACPمراجعه کنند .ما از هر کیس که نیاز به کمک
صورت نیاز به کمک  ،به یک مشاور  ،مدیر یا هر بزرگسال
ر
دارد یم خواهیم تا در این امر مطلع تماس بگتند .برعالوه ،شهر ما دارای کارگروه  LGBTQ+ Alexandriaاست و اطالعات بی ر
شتی را
یم توان در  https://www.alexandriava.gov/LGBTQیافت.
دانش آموزان ما همچنی یم توانند در هر ساعت از روز یا شب  ،هفت روز در هفته  ،از طریق مخاطبی زیر ،لینک به  Crisistextو
لینک بحران تماس حاصل کنند:
:

ر
می :به  85511وصل شوید
•
• لینک بحران به شماره 703- 527- 4077 :زنگ بزنید
Our students can also reach CrisisText and Crisis Link at any time of the day or night, seven days a week,
through the contacts below:
• Text: CONNECT to 85511
• Call CrisisLink: 703-527-4077
ً
لطفا بدانید که  ACPSبرای حمایت از شما  ،به ویژه در این مواقع عدم اطمینان همراه است .برای خانواده ها یا اعضای جامعه که
ً
هرگونه سؤال یا نگران اضاف دارند  ،لطفا به مکتب فرزند خود مراجعه کنید یا با ما در  ask@acps.k12.va.usتماس بگتید .تیم ما
همچنان با پیشفت این مسئله  ،جامعه را به روز رسان یم سازد.
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