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  2022فوریھ  25 تاریخ انتشار:

  (وست مسا) West Mesaپیامی در مورد تیراندازی تراژیک در نزدیکی 
  و ھیئت مدیره آموزش APS، سرپرست Scott Elderاز 

 

 آموزان ما، جامعھ مدارس دولتی آلبوکرکی را بھ شدت شوکھ کرده است.مرگ عاری از احساس یکی دیگر از دانش
آموزان در کالس تیراندازی صبح روز جمعھ در محوطھ ای در آن سوی خیابان دبیرستان وست مسا در حالی کھ دانش

آموزان و کارکنان پناه گرفتھ در محل انجام مدرسھ بھ سرعت اقداماتی را برای اطمینان از ایمنی دانش درس بودند رخ داد.
این حادثھ منفرد در خارج از محوطھ دانشگاه اتفاق افتاد و  ھایشان قرار داد.آموزان را در اختیار خانوادهداد، و سپس دانش

 بھ ھیچ کس دیگری آسیب فیزیکی وارد نشد.

 اما بسیاری از ما آزرده ھستیم.

بھ عنوان یک جامعھ، ما باید  سال دیگر با اسلحھ بوده است.پلیس بر این باور است کھ تیرانداز یک نوجوان، یک فرد کم
و ما بھ  تا این حد آسان است. -در واقع برای کودکان  -ھای مرگبار برای جوانان کھ چرا بھ دست گرفتن سالحبپرسیم 

توانیم انجام دھیم تا از وقوع مرگ و میرھای غم انگیز دیگری مانند این مورد جلوگیری عنوان یک جامعھ چھ کاری می
 کنیم؟

کنفرانس خبری مشترک پس از تیراندازی گفت، این حادثھ تنھا  ، شھردار آلبوکرکی در یکTim Kellerھمانطور کھ 
سالھ  13کند، چرا کھ تیراندازی منجر بھ مرگ یک نوجوان ھای وست مسا را متاثر نمیآموزان، کارکنان و خانوادهدانش

ای کھ موز مدرسھآھر دانش در مدرسھ راھنمایی واشنگتن کھ در اوایل این سال تحصیلی رخ داد جدای از آن جامعھ نبود.
در محوطھ مدرسھ ترس از اسلحھ  -آموزان ما بھ عبارت دیگر، ھر یک از دانش -باید آموزش تیراندازی فعال را طی کند 

والدین این کودکان از دریافت تماس تلفنی یا مالقات غیرقابل تصور از طرف پلیس وحشت  را با خود بھ ھمراه دارد.
 دارند.

دھند تا از توانند انجام میمدارس ما مملو از افرادی است کھ واقعاً کودکان ما را دوست دارند و بھترین کاری را کھ می
ھای ایمنی محل، افسران پلیس و ھایی داریم کھ آنھا را ایمن نگھ داریم، از جملھ برنامھو ما پروتکل آنھا مراقبت کنند.

 آموزش ایمنی و خطوط باز ارتباطی.نگھبانان امنیتی در محوطھ مدرسھ، 

ھمھ ما باید در حصول اطمینان از اینکھ مدارس ما مکانی امن برای  توانیم این کار را بھ تنھایی انجام دھیم.اما ما نمی
بھ آنھا یادآوری  لطفا در مورد ایمنی اسلحھ با فرزندان خود صحبت کنید. مانند، نقش خود را ایفا کنیم.یادگیری باقی می

کنید کھ اگر در مورد احتمال وجود اسلحھ در مدرسھ یا در نزدیکی مدرسھ شنیدند یا دانش آموزی را کھ اسلحھ دارد 
بینید گفتن آن چیز واقعاً کنیم، اما وقتی چیزی را میما مدام آن را تکرار می شناسند، باید بھ یک بزرگسال اطالع دھند.می

 احتمالی در گذشتھ کمک کرده است و در آینده نیز کمک خواھد کرد. این بھ جلوگیری از مشکالت کند.فرق می
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ما ایمنی  کنیم.اند ھمدردی میما با ھمھ افرادی کھ اندوھگین ھستند و ھمھ کسانی کھ از این حادثھ وحشتناک بھ لرزه درآمده
 کنیم.انی میما از حمایت ھمھ در این کوشش قدرد را ھمچنان اولویت ھمھ مدارس خود قرار خواھیم داد.
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