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 2019الرابع من سبتمبر أيلول، 

 

 تون رفرز الكرام، اعزائي اهالي مدارس

 اعادة علىسانتا كالرا بالموافقة كاونتي  مقاطعة من منع قاضي ون ومحبطون كلياً بسبب عدم تمكن جهودنانحُن مثلكم ممتعض

 الى مجتمعنا المدرسي. الصغار الُمسئ الى االوالدو العنيف نقل ذلك الشخص

 لم يكن ذلك بالحسبان.

لقد قام كل من كرستينا كوتس مساعدة المراقب، ورودي بوينتي مديرة خدمات الطالب ودايفيد لوغو رئيس الشرطة بإعطاء إفادة 

نقل دارييل اعادة تماع عقدت يوم السادس والعشرين من اغسطس والتي تخص بالنيابة عن مقاطعة تون رفرز وذلك في جلسة اس

شازيير، المتهم بقضايا الجرائم الجنسية في مقاطعة سانتا كالرا. وباالضافة الى ذلك، قمنا بتوفير رسائل من مدراء المدارس الى 

 ية من اجل معارضة قرار النقل.المحكمة. وقد حضر جلسة االستماع العديد من قادة المنظمات واالقسام المجتمع

 مدرسة في مدينة دل باسو هايتس والمناطق المحيطة. بينما يفرض قانون الوالية 15من الطالب و  7000نحن نمتلك حوالي 

 كيف ولماذا يتم نقل شخص مثل شازيير، لماذا هنا؟ ذلك،

نبقى متوخين الحذر بشان جهودنا في ابقاء اطفالنا امنين الجواب لمثل هذا السؤال، سوف وبينما نحن لسنا بصدد تلقينا  واثناء ذلك،

 ونسالكم مشكورين باالستمرار في توعية انفسكم وعوائلكم حول "الغريب هو شخص خطر".

 

 التالية من اجل اطفالكم: برجاء االطالع على النصائح الوقائية

 

 عدم التكلم مع الشخص الغريب 

 عدم الذهاب الى اي مكان مع شخص ال تعرفونه 

 ان تعرض لكم شخص غريب، سارعوا بطلب المساعدة على الفور 

 الحرص دائما على السير ضمن مجموعة او مع فرد اخر 

 ابلغوا اهاليكم دوما عن المكان الذي تريدون الذهاب اليه 

 منطقة خالية  ال تسلكوا طرقا مختصرة عبر الحدائق والغابات، وعبر شارع خلفي او 

 اتبعوا احساسكم، اذا احسستم بان هناك من يتتبعكم او هناك شئ ما، اطلبوا المساعدة فورا 

  عند طلب المساعدة، احرصوا ان تكون المساعدة من شخص بالغ_ من االهل، او من المدير، او المعلم، او مدرب

 الرياضة، او ضابط الشرطة.

 م وشروط السالمة المنزليةراجعوا ارقام تلفونات هواتفكم من ذويك 

  من اجل التبليغ عن اي ممارسة مشكوُك بها 911اتصلوا بـخدمة الطوارئ 

 

أن من أولويات اهتماماتنا هي سالمة وصحة كل طالبنا داخل وخارج صفوف المدرسة. برجاء االستمرار بالتحدث مع 

 اطفالكم حول شروط السالمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.

 

 ع خالص احترامي،م

 

  

 
 

 

 ستيفن مارتينيز، دكتوراه في التربية والتعليم.
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