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 ،رانقدر حوزه تعلییم سان هوانگ  خانواده های

، ابراز تبوقوع پیوس زاسگ، تیالتشهر اوالد ادر  راب ئیهاکه در مکتب ابتد  رات عمیق خود را نسبت به حادثه دیروز من تاث
د، تقدیم  داشته و در فاجعه بار متاثر شده انز این رویداد میمانه خویش را خدمت کسانی که ادی صتب همدر مرایم دارم. 

یک یم دانم. ندوه خود را با آنان ااین   شر

ی شاگردانک یمدر  ما  کودکان   ذهندر  ، خانواده ها و کارمندان مان را متاثر نموده است. ممکن کنیم که این حادثه غم انگی 
ما به کارمندان   شاگردان و  اگر تفاق افتاده است. که چی ا  بدانند  تا  احساس کنند  را  نیاز این یاجود آید، و بو پرسش های مان 

 ستید، لطفخواستار حمایت ادر خدمات شان قرار دارد. اگر شما  ییمتعلمشاورین حوزه ، داشته باشند  نیاز  بیشی  حمایت 
ْ
ا

امون حمایت ها یم توانید شما ید. تماس بگی  ما  همشاور  بخشبا دفی  مکتب خود و یا  س  که  یپی  در حوزه تعلییم قابل دسی 
  همچنان، منابع که د. مراجعه نمایی www.sanjuan.edu/gethelpه صفحه بمراقبت  خدماتاست، به شمول 

ا
 به ذیل

 گردیده یمشما م
ی
 داشته باشیم. ط های در این ارتباینده بحث یط روز های آچون ما ممکن  کند   تواند شما را کمک عرف

• ildren About Violence: Tips for Parents and TeachersTalking to Ch  انجمن میل رواشناسان
 مکتب: 

• Coping in the Aftermath of a Shooting    امریکا انجمن مشورن 
• How to Talk to Kids About Violence, Crime and War  ک حسرسانه های  مشی 

 
یم ناییم که  تاکید بار دیگر  یک ر اولویت ما قرار دارد. ما در صد ما  کارمندانگردان و  قابل یاد آوری است که امنیت  شا 

به کمک شما  نی ها نگرا هر نوع ز  اگزارش دیه  راستا برای ایجاد  فضا امن و تند، و در این پابرجا اسما طرزالعمل های ایمنی 
یکه م  قاضا داریی خود تشاگردان، کارمندان و خانواده ها ، از مچنان  ه نیازخواهیم داشت.  ی ، یا شنوند  یمکه را   هر چی 
 . دهند  خی   خود  میدانند به مکتب

 
 
ْ
 . دهید به مراقبت از خود و یکدیگر ادامه  لطفا
 

ام،   با احی 
ن  کینت کی 

 ئیس عمویمر 
 

http://www.sanjuan.edu/gethelp
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://www.counseling.org/knowledge-center/coping-in-the-aftermath-of-a-shooting
https://www.commonsensemedia.org/articles/how-to-talk-to-kids-about-violence-crime-and-war

