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أعزائي أولياء األمور ،واألوصياء واألسر،
في ضوء الحادثة المأساوية إلطالق النار التي وقعت بالمدرسة في فلوريدا ،أردت أن أراجع تدابير السالمة التي اتخذناها بالفعل
كمقاطعة ،والتدابير اإلضافية التي سيتم تطبيقها لضمان سالمة طالبها وفريق العاملين.
كما تعرفون ،نحن المقاطعة الوحيدة في ميتشيجان التي لديها إدارة شرطة خاصة بها .وكل مدرسة من مدارسنا الثانوية ال بد لها من
مسؤولين من الشرطة مدربين ومؤهلين للعناية بمبانيها بشكل خاص .وعالوة على ذلك ،قمنا هذا العام بالتأكد من أن لكل مدرسة حارس
أمني واحد على األقل بغض النظر عن الحجم وعدد المسجلين .وفي كل عام ،يُطلب من كل مدرسة القيام بتدريبات الطوارئ التي تحاكي
موقف "طارئ" ووضع خطة للسالمة .ويرجى العلم بأن لدينا فريق عمل من الشرطة ،وأفراد على مستوى المدرسة لمراقبة الوسائط
االجتماعية الستباق أي مخاطرة محتملة ،ولدينا كاميرات في المدرسة موصلة بالمراكز الرئيسية للشرطة من أجل عمل مسح شامل.
لتحسين التدابير األمنية ،سنقوم بمراقبة حرم كل مدرسة لضمان وجود طبيب متاح في كل مدرسة .كما سنقوم بعمل مراجعة أمنية/لمرافق
تكنولوجيا المعلومات لتحديد الكاميرات األمنية والحساسات المعدنية التي بحاجة لإلصالح ،مع تقييم تكلفة تجهيز كل باب من أبواب
الفصول بقفل داخلي .وسيتم دراسة نتيجة تلك المراجعة من خالل أوسع تقييم شامل لمتطلبات المنشأة على مستوى المقاطعة ،بما فيها
األسطح ،والنوافذ ،والغاليات ،وهكذا.
في النهاية ،يرجى العلم بأن ضماننا األول للسالمة هو العالقة التي نبنيها مع أطفالنا في المنزل والمدرسة .يرجى التحاور بفاعلية مع
األطفال بشأن حياتهم ،وأحالمهم ،ومخاوفهم ،والتحديات التي يواجهونها ،وحالة عالقاتهم مع األطفال اآلخرين .وخارج المدرسة ،يحتاج
مجتمعنا إلى مزيد من السيطرة على حمل السالح .وقد أعرب طالبنا بالفعل عن هذه الحاجة وسنقوم بدعم طلباتهم من أجل المطالبات
المنتجة واآلمنة من خالل التعديل التشريعي في هذه المنطقة.
ولكل فرد ،يرجى التأكد من اإلبالغ عن أي شيء يظهر بخصوص األطفال ،أو في حال الشك بوجود ضرر واقع على األطفال أو
المدرسة أو العاملين بها .ويمكن القيام بذلك عبر ناظر المدرسة ،أو المدرسين ،أو من خاللي عبر البريد اإللكتروني
 nikolai.vitti@detroitk12.orgأو من خالل إبالغ الشرطة لدينا على الرقم . 313-748-6000
المخلص،
نيكوال ب .فيتي ،دكتوراه في التعليم
كبير مراقبي المدارس
المدارس المجتمعية العامة بمقاطعة ديترويت

