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 2022فبرایر  25نُشر في:

 مأساوي بالقرب من ویست میساالنار الإطالق حادث رسالة حول 
 " (مدارس البوكیرك العامة) ومجلس التعلیمAPSالمشرف العام على " Scott Elderمن 

 

 ع). وق" (مدارس البوكیرك العامةAlbuquerque Public Schoolsإن موت طالب آخر من طالبنا یثیر الفزع في مجتمع "
" (مدرسة ویست میسا West Mesa High Schoolإطالق النار في موقف سیارات في الجزء اآلخر من الشارع مقابل "

اتخذت المدرسة خطوات سریعة لضمان سالمة الطالب والموظفین،  الثانویة) صباح الجمعة بینما كان الطالب في الحصة.
وقع الحادث الفردي خارج حرم المدرسة، ولم یتعرض أي شخص آخر  .وإیوائھم في مكانھم ومن ثم تسلیم الطالب ألسرھم

 ألذى جسدي.

 لكن الكثیر منا یتألم.

أو  –كمجتمع، علینا أن نسأل لماذا یسھل على الشباب  ، شاب آخر یحمل مسدًسا.قاصراً تعتقد الشرطة أن مطلق النار كان 
 فعلھ كمجتمع لمنع حدوث المزید من ھذه الوفیات المأساویة؟ وما الذي یمكننا الحصول على أسلحة فتاكة. -األطفال، حقًا 

، في مؤتمر صحفي مشترك بعد إطالق النار، فإن ھذا الحادث ال یؤثر فقط على Tim Kellerوكما قال عمدة البوكیرك، 
ن المتوسطة في عاًما في مدرسة واشنط 13طالب ویست میسا والموظفین والعائالت، تماًما كما أن مقتل طفل یبلغ من العمر 

كل طالب في المدرسة یجب أن یخضع للتدریب على  المجتمع. ذلكوقت سابق من ھذه السنة الدراسیة لم یكن منعزًال عن 
في  مسدسیعیش في خوف من وجود  -وبمعنى آخر، كل طالب من طالبنا  -التعامل في حالة وجود شخص یطلق النار 

 طفال تلقي مكالمة ھاتفیة أو زیارة من الشرطة ال یمكن تصورھا.ھؤالء األ أھاليیخشى  كما الحرم المدرسي.

ولدینا بروتوكوالت مطبقة للحفاظ على  تمتلئ مدارسنا باألشخاص الذین یحبون أطفالنا حقًا ویبذلون قصارى جھدھم لحمایتھم.
یب على السالمة خطط سالمة الموقع وضباط الشرطة وحراس األمن في الحرم المدرسي والتدرویشمل ذلك سالمتھم، 

 وخطوط االتصال المفتوحة.

التحدث مع  ىللتعلم. یرجلدینا جمیعًا دور نلعبھ في ضمان بقاء مدرستنا مكانًا آمنًا للجمیع  لكن ال یمكننا القیام بذلك بمفردنا.
ال وجود بأنھ یجب علیھم إخبار شخص بالغ إذا سمعوا عن احتم مالسالح. ذّكرھأطفالك حول السالمة في حاالت وجود 

نكررھا طوال الوقت، قول شيء ما عندما  مسدس في المدرسة أو بالقرب منھا أو إذا كانوا یعرفون عن طالب لدیھ سالح.
 لقد ساعد ذلك في منع المشاكل المحتملة في الماضي، وسیساعد في المستقبل. ترى شیئًا ما یحدث فرقًا حقًا.

 سنستمر في جعل السالمة أولویة في جمیع مدارسنا. الحادثة المروعة. قلوبنا تنفطر على كل من یحزن وكل من ھزتھ ھذه
 نحن نقدر دعم الجمیع في ھذا الجھد.
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