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2020يونيو  17  

والمواطنين المعنيين، العامة سانت لويسدارس م أسر أعزائي  

تفاصيل حول عالقة  تهمووسائل اإلعالم مشارك المحلي في األيام األخيرة، طلب منا اآلباء وأفراد المجتمع

. وباختصار، SLMPD وضواحيها سانت لويسمدينة العامة مع إدارة شرطة سانت لويس   مدارس منطقة

.SLMPD شرطةقد مالي مع لم ولن يكون لديها قط ع SLPSسانت لويس العامة  رسافإن منطقة مد  

للتدخل والدعم، حسب الحاجة. كما أنهم يعملون مع  رسايستجيبون لنداءات المد SLMPDشرطة ضباط 

ج تخلق تفاعالت إيجابية مع الطالب وتعزيز بناء العالقات، بما في ذلك برنام برامج التعليمية فيالمنطقة 

التعليم والتدريب لمقاومة  نامجربو PALالرياضية  ةشرطالرابطة و، رشادمكافحة البلطجة وبرنامج اإل

·GREAT العصابات  

ضباط الموارد.موظفي ال تستخدم الشرطة ك SLPSمدارس  ،تعليميةى عكس العديد من المناطق المعل  

فرًدا يعملون في المدارس  129 لمكون منا بها الخاص لسالمة واألمنا فريق حرصيا SLPS مدارستوظف 

مدارس من في ممتلكاتنا. ويعمل ضباط السالمة واأل أمنلمحيطة لضمان سالمة طالبنا وويراقبون المناطق ا

SLPS الحالية، قدم الفريق أيضاً الدعم لجهود  19-كوفيدطالب واألسر. )وفي بيئة لبا عالقاتال وطدعلى ت

.مؤقتة(المساكن اللتكنولوجيا، بما في ذلك توصيل الغذاء إلى األسر في ا أجهزةتوزيع األغذية و  

بانتظام في التطوير المهني في تقنيات األمن العامة ، والطوارئ الجوية ، يشارك ضباط األمن والسالمة 

إلجراءات المصممة لحماية الطالب والموظفين وا التعليميةالمنطقة  وسياسات فعالنار مطلقتدريبات و

  المحلي. والمجتمع

وفي الوقت الذي نخطط فيه للعام الدراسي المقبل، سندرب موظفينا على التركيز بشكل أكبر على تدابير 

صدمات. نريد أن نساعد ضباطنا على تعلم التعرف على من الخفض التصعيد والممارسات المستنيرة 

ان، وفي رطة قدر اإلمكالش دخلعنهم، والحد من الحاجة إلى ت دخل نيابةالشباب الذين يواجهون مشاكل والت

.، اكتساب فهم شامل أكبر للقضايا التي تواجه شبابنانفس الوقت  

 جميع في األيام األخيرة أيًضا ، ُطلب منا مشاركة المعلومات حول خدمات دعم الطالب ، بما في ذلك 

 هو جزء من هذا العملالعدالة التصالحية.  ، والتدريب المستنير من الصدمات للموظفين وممارساتخدماتال

.كل موظف في منطقتنا يشملخدمات دعم الطالب ولكنه  قسم  
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مستمرة ، والتي يمكن أن تؤثر على تركيزهم في  اتالعديد من طالبنا يعانون من صدم نحن ندرك أن

المدرسة ، وتؤدي إلى مشاكل سلوكية وتؤثر على عالقاتهم مع أقرانهم ومعلميهم. واستجابة لذلك ، جعلنا 

.رأس أولويات منطقتناخدمات دعم الطالب على   

 129مليون دوالر لتوفير موظفي الدعم التاليين للطالب:  13حاليًا أكثر من  SLPS مدارستخصص 

متخصًصا في األسرة والمجتمع يساعدون في تعزيز الصلة بين  51استشاريًا ومعالًجا وأخصائيًا اجتماعيًا و 

يق من ثمانية أشخاص يعمل كل يوم األسبوع لخدمة االحتياجات المحددة لطالبنا في المدارس واألسر وفر

.المرحلة االنتقالية  

إدراًكا بأننا لسنا مجهزين دائًما لتقديم المستوى األكثر شموالً من الرعاية لكل طفل ، فقد عملنا أيًضا بجد 

دمات المساعدة الدولية إلى هوبويل إلى خ CBJ مستشفىبدًءا من  -شريًكا خارجيًا  13ع لبناء عالقات م

.لتقديم دعم صحي سلوكي إضافي للطالب -ثنائية اللغة   

نحن ملتزمون بالحفاظ على هذه المستويات من الدعم والبحث عن خدمات إضافية حسب الحاجة. فيما يتعلق 

قة ، نرى أنه بغض النظر عن الوظيفة األساسية للموظف ، يحتاج جميع الموظفين إلى فهم بثقافة المنط

.والتواصل مع طالبنا من خالل هذه العدسة اتن وأهمية عقلية مستنيرة من الصدمالغرض م  

.لكشكر, الالوضوح. كالعادة مزيدا من نحن نقدر اهتمامك ونأمل أن توفر هذه المعلومات  
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