جامعه محترمAPS,
با آشکار شدن اوضاع افغانستان ،افکار ما به کارمندان ،شاگردان و خانواده های افغان ما در  APSروی یم
حاض  ,از زمانیکه طالبان ر
آورد .ما یم توانیم ترس و درد را تصور کنیم که شما در حال ر
کنتل کشور را به
دست گرفته اند از آن میگذرید  .همانطور که ییک از کارمندان افغان ما گفت" :مثل این است که ما از نظر
جسیم اینجا هستیم اما از نظر ر
ذهن در افغانستان هستیم ".ما یم خواهیم شما بدانید که ما شما را یم بینیم،
و از شما حمایت یم کنیم.

 APSبیش از  100دانش آموز پناهنده دارد که از افغانستان هستند و بسیاری از آنها به زبان های متعددی
ی
ر
مانند دری ،فارىس ،پشتو ،تریک ،هندی یا اردو صحبت یم کنند .رمتاث ر
لسان و فرهنیک شما به تنوع
غن
ی
انگت که در آلبوکریک وجود دارد یم افزاید .ر
فرهنیک شگفت ر ر
برخ از خانواده های افغان از طریق روند ویزه
های ویژه مهاجران ایاالت متحده امریکا آمده اند ،زیرا آنها ر
متجم بودند و یا با رنتوهای مسلح ایاالت متحده
ر
قدردان
در افغانستان کمک کرده اند .فداکاری های که تحمل کرده ای فوق العاده است و ما از خدمات شما
برخ دیگری به عنوان پناهند ر
یم کنیم .ر
گان که اغلب سال ها درکمپ های پناهندگان در کشورهای هم مرز
به رس یم بردند ،آمده اند .ر
برخ از خانواده های افغان ممکن است از راه های دیگر آمده باشند .ضف نظر
از اینکه چگونه شما به البوکریک آمدید ،ما خوشحالیم که شما اینجا در  APSهستید.
ً
به کارمندان افغان ما  :لطفا فراموش نکنید که  APSاز طریق برنامه کمک به کارمندان منابیع دارد که باید مایل
به استفاده از این خدمات باشید (https://www.aps.edu/student-family-and-community-
 )supports/employee-assistance-programsلطفا مراقب خود باشید و بدانید که در صورت نیاز
به پشتی ر
بان ما اینجا هستیم.
ً
به استادان وکارمندان ما که با جوانان افغان کار یم کنند  :لطفا از وقایع افغانستان مطلع باشید و از رفاه
ر
بگتید تا وضعیت آنها را ببینید و در صورت نیاز
عاطف دانش آموزان آگاه باشید .با دانش آموزان تماس ر
آنها را به خدمات مشاوره ارجاع دهید .به برنامه حمایت از پناهندگان و تازه واردان
(https://www.aps.edu/office-of-equity-and-engagement/refugee-newcomer-
ر
موضوعان که
 )supports-programمراجعه کنید که در آن کارکنان چند زبانه برای حمایت داریم .از
ممکن است دانش آموزان را در این زمان حساس تحریک کند آگاه باشید.
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