في مدارس دنفر العامة ،نحن ملتزمون بتوفير بيئات عادلة وشاملة حيث نتأكد من أن كل طالبنا
وعوائلنا يشعرون باألمان ويكونون مدعومين اجتماع ًيا وعاطف ًيا.
في ضوء األحداث المحلية والوطنية األخيرة التي أحاطت بالهجرة والالجئين ،فأننا ندرك بأن بعض الطالب والعوائل يعانون من زيادة القلق
وعدم اليقين .في محاولة للتخفيف من هذه المخاوف ،قمنا بإعداد قائمة بالدعم الذي توفره مدارس  DPSللطالب والعوائل والمربين خالل فترات
الصدمات القوية والتوتر .ندعوكم لمعاينة القائمة واالستفادة من هذه المصادر المتاحة.

الخدمات المتاحة للطالب والعوائل
إذا واجه الطالب صعوبات عاطفية ،يرجى االتصال بمدير مدرستك األخصائي النفسي في المدرسة أو االختصاصي االجتماعي أو
المستشار في المدرسة أو ممرضة المدرسة لكي يدعمون الطالب .الخدمات المتاحة تتضمن:






تقديم المشورة والدعم في األزمات للطالب والعوائل
التدخالت االجتماعية-العاطفية ،مثل تقديم المشورة عند الحزن
موارد للحاالت الطارئة التي تخص الغذاء والمالبس والسكن
تتوفر التدريبات الذهنية للطالب الذين تعرضوا لصدمات نفسية في المدرسة .البرامج تشمل  MindUpو  Learning2Breatheو
.Mindful Schools
الدعم والموارد والكتيبات للعوائل بعد األحداث الصادمة ،مثل قضايا الهجرة أو موت طالب.

يتوفر الخط الساخن لمشاركة عوائلنا ومجتمعنا لمساعدة مخاوف الطالب والعائلة السلبية .البريد اإللكتروني  face@dpsk12.orgأو رقم
الهاتف  .720-423-3054تتوفر خدمات ترجمة فورية متعددة اللغات.

كما نوصي بالخدمات التالية للطالب والعوائل:
 تطبيق قانون الهجرة ( :)Immigration Enforcementبيان حقائق أعرف حقوقك (( )Know Your Rights fact sheetبلغات
متعددة)
 بيان حقائق الواجبات القانونية ( )Due Process fact sheetلعوائل المهاجرين

الخدمات المتاحة للمدارس وكادر الموظفين








تتوفر الفهرس القوي لموارد الطفل ككل ) (Whole Childمن أجل االستجابة لالتحتااجا المدرساة الفورية من خالل زيارة
 ،wholechild.dpsk12.orgاضغط على " "Educatorsوادخل منصة النشر.
يتوفر فريق اإلنعاش من األزمات التابع للمنطقة التعليمية ) (District Crisis Recovery Teamلمساعدة المدارس في التخطيط
للدعم للطالب .اتصل بـ ميريديث فورتني ) (meredith_furtney@dpsk12.orgللمساعدة في توفير:
 oدعم مباشر للعوائل
 oالتدريب على تخطي الحزن للوالدين بعد األحداث الصادمة
 oاألخصائيون النفسيون واالجتماعيون لمساعدة العوائل والطالب بعد األحداث الصادمة
يوفر قسم السالمة ( )Department of Safetyموارد إلدارة األزمات.
يتوفر التطوير المهني ( )Professional developmentللتأكد من استخدام أفضل الممارسات ،التي تتضمن:
 oالصدمة الثانوية
 oالتدخل عند األزمات بدون عنف
 oإدارة األزمات
 oاإلسعافات األولية للصحة العقلية للشباب
 oالعناية الشخصية
يوفر برنامج مساعدة الموظف ( )Employee Assistance Programاستشارة سرية مجانية لكادر الموظفين بعد األحداث
الصادمة أو الصدمة الثانوية أو تاريخ الصدمة الشخصي .أتصل بالرقم 855-327-1377

إذا كان لديك استفسارات أو مخاوف إضافية لم يتم اإلجابة عليها هنا ،يرجى االتصال بمكتب مشاركة العائلة والمجتمع ( office of Family
 ) and Community Engagementعلى  face@dpsk12.orgأو الخط الساخن للعائلة والمجتمع على الرقم  .720-423-1377تتوفر

خدمات ترجمة فورية متعددة اللغات.

