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David Aguayo 0:02البقاء  
 أرید فقط أن أشكر الجمیع على. أعلم أن بعض الناس قد أقاموا من االجتماع األخیر. لذا أود أن أشكركم على انضمامكم إلینا في
 منتدى المجتمع حیث یستغرق األمر قریة لدعم األطفال في مدارس كولومبیا العامة. هذا هو الجزء الثاني من اجتماعنا اللیلة ،
 والذي سیركز بشكل خاص على اإلنصاف. اسمي دیفید أغوایو وأنا أحد الوالدین رسمًیا وعمري سنة واحدة. أنا أیًضا مدافع
 و Race Matters Friends ومدافع عن الكثیر منذ أن اتخذت خطوتي األولى إلى كولومبیا ، میزوري. لقد عملت مع
Worley Street Roundtable.  
 
 سأستعرض المعلومات الترحیبیة والقواعد األساسیة معك أوًال ومن ثم ستسهل المنتدى أنجیال جاسبر من األصوات الدینیة في
 والذي سیجیب عن األسئلة في مربع الدردشة Missouri Disability Empowerment میسوري. لدینا أیًضا روبن شیلب من
 الذین سیساعدوننا في بعض مواد الترجمة والتقنیة. كما یسعدنا ، Project وأیًضا لدینا الرا ویكفیلد من اآلباء 4 من مشروع
 للمنتدى. اسمها شیلي جونز. سیتم تسلیط الضوء علیها مع اإلطار األخضر حولها. یمكنك رؤیتها على ASL وجود مترجم
 یمكنك أیًضا استخدام خیار الدبوس الخاص بك على إعدادك ، ASL األرجح. بالنسبة ألولئك منكم الذین یحتاجون إلى إصدار
 الشخصي في الزوم لتثبیتها في مقدمة عرض المعرض الخاص بك. ویمكنك القیام بذلك عن طریق تحریك مؤشر الماوس فوق
 وإما اختیار الدبوس أو تحدید النقاط الثالث في الزاویة الیمنى واختیار تثبیت Shelley على وجه Shelly's مؤشر الماوس أو
 COMO Special هذا الفیدیو. حسًنا ، تم تنظیم هذا المنتدى من قبل ممثلین من أصوات دینیة میسوري. لدینا أیضا ممثلین من
Education PTA. لدینا أیًضا أفراد من مؤسسة Missouri Disability Empowerment Foundation ، Race 
Matters ، Friends وشاركوا أیًضا ، كما شارك معهد Implusion Impact Institute. Como for Progress ، وكذلك 
 .اآلباء 4 اآلباء في مشروع المركز
 
  .هناك ردود فعل هناك ، إذا كان شخص ما یمكن أن یكتم صوتك
 
 نطلب منك أن تمنحنا النعمة ألنها المرة األولى التي تجتمع فیها كل هذه المنظمات لمحاولة استضافة منتدى مجتمعي حول هذا
 لذا تأكد من استخدام الخلفیة المناسبة .Facebook الموضوع. بمجرد التأخر ، یعلم الجمیع أن هذا النموذج یتم بثه مباشرًة على
 سننشر التسجیل على المواقع العامة ، وسنرسل رابط التسجیل عبر البرید .Zoom وفًقا لذلك. یتم تسجیله أیًضا من خالل
 اإللكتروني. باإلضافة إلى ذلك ، سیكون هناك نسخة من االجتماع متاحة للجمیع. سنعمل على توفیر ترجمات لهذا النص ونشرها
 أیًضا. اآلن نطلب من الجمیع محاولة الحفاظ على كتم صوتك حتى یتم استدعائك وإعطاء مدخالتك. بهذه الطریقة ، یمكننا أن
 نحترم صوت الجمیع. إذا كنت ترغب في طرح سؤال في مربع الدردشة ، فیرجى توجیهها إلى المضیف المشارك روبین شیلب.
 أود أن أذكركم بأن الغرض من منتدى الیوم هو الحصول على مساهمة المجتمع حول كیفیة دعم وتمكین الطالب المهمشین في
  .ECPAC المدارس العامة في كولومبیا ، وعلى وجه التحدید ، تشكیل مجتمع العدالة والمجلس االستشاري لآلباء أو
 
 لقد شجعنا العدید من المعلمین واآلباء والتحدث مع أصحاب األعمال للبحث عن مدخالت المجتمع حول األهداف التي یرغب
 البعض منا كأولیاء ومعلمین وأعضاء المجتمع في رؤیتها لطالبنا ، وكیف یمكننا حل هذه المشكالت مًعا. لهذا السبب نحن هنا.
 أرید أن أذكرنا بأن هذا لیس بدیًال ، فهدفنا لیس استبدال مكتب األسهم. وبدًال من ذلك ، نعتزم العمل بالتعاون مع المكتب ،
 وستقوم الرا بفحص مشاركتها معك ، ECPAC باإلضافة إلى المشرف ومجلس المدرسة. أود أن أبدأ بالقراءة ومسودة بیان مهمة
  حتى تتمكن من رؤیتها. الرا ، هل یمكنك أن تقدم لي معروًفا؟
 
 في معالجة ممارسات العدالة التعلیمیة ؛ مراجعة سیاسات المجلس من منظور اإلنصاف وتقدیم ECPAC حسًنا ، تتمثل مهمة
 مالحظات بناءة حول تنفیذ السیاسات المتعلقة بمواءمتها مع القوانین المحلیة والقوانین الفیدرالیة في مدارسنا العامة في كولومبیا.
 إلجراء تغییرات على سیاسات المنطقة CPS اآلن ، الغرض العام من هذا هو تقدیم توصیات إلى المشرف ومجلس إدارة مدرسة
 مراقبة التقدم والنتائج أو التوصیات التي تم تنفیذها ، ونود ECP واإلجراءات المتعلقة بممارسات وأنظمة اإلنصاف. ثانًیا ، یود
 واألسر المتنوعة وأفراد المجتمع. نطلب أن یعمل أعضاءها في اللجنة CPS أیًضا أن نكون قناة ذات اتجاهین للمعلومات إلى



 االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي كموصالت لألسرة والمجتمع للجمهور ، وإبالغ توصیات المجلس والتقدم
  .المحرز. لذا ، مع مراعاة هذه المهمة الكبیرة وأهدافها ، من هنا نود أن نبدأ على األرجح لبدء تأسیس هذه المناقشة
 
 أرید أن أذكركم بخمس قواعد أساسیة لمحادثتنا. الرقم األول هو أن نتذكر هدفنا هو التوصل إلى حلول. لذا ، یرجى محاولة تجنب
 التركیز على قضایا وشكاوى محددة. نرید إنشاء لوحة أحالم واستكشاف الطرق التي یمكن من خاللها معالجة مخاوفنا. لقد رأیت
 جمیًعا محادثتنا في وقت سابق من هذا المساء. وكانت لوحة أحالم. كانت ملیئة باألفكار والحلول. لذا ، نرید القیام بنهج مماثل
 للتركیز على اإلنصاف. لیس هذا هو المكان المناسب لدعوة الناس حول األشیاء التي حدثت أو األشیاء التي حدث فیها خطأ. لذا ،
 یرجى عدم مشاركة األسماء عند مناقشة القضایا. حتى یتسنى للجمیع المشاركة ، یرجى محاولة قصر تعلیقاتك على دقیقة واحدة
 حتى نتمكن من إجراء حوار مفتوح. احترم كل األفكار واآلراء. مرة أخرى ، هذه جلسة عصف ذهني ، سیتم مناقشة الكثیر من
 وسیتم تسجیلها واستخدامها ، Facebook األفكار. وأخیًرا ، تذكر أن هذا كتاب منتدى عام مفتوح. وقریًبا ، یتم بثها مباشرًة على
 في محادثات الحقة. نرید أن نعلمك أن هناك فرًصا إلجراء محادثات خاصة خاصة إذا كان هذا هو المكان الذي تشعر فیه براحة
 ومربع الدردشة وقول أنك ترغب في تحدید موعد Robyn أكبر لمشاركة تعلیقاتك وتعلیقاتك. لذا یرجى إرسال رسالة إلى
 للتحدث مع أحدنا بشكل خاص. حسًنا ، سأقوم اآلن بتسلیمها إلى مضیفتنا الرائعة ، أنجیال جاسبر. وسوف تقدم نفسها وتتولى.
  .شكرا لكل شخص. شكرا انجیال. شكرا لك الرا. میشیل ، مرة أخرى ، للمساعدة في وضع هذا مًعا
 
  أنجیال جاسبر 7:14
 شكًرا دیفید. حسًنا ، إذا كنت هنا في المرة األخیرة ، فقد تسمع القلیل من التكرار هنا ، لكنني سأقدم نفسي مرة أخرى ، اسمي
 أنجیال جاسبر. أنا داعیة وأنا عضو في لجنة أصوات میسوري. أنا أیًضا والد هنا في كولومبیا. واعتباًرا من العام المقبل ، سیكون
 لدي طفالن في حي المدرسة. سأقوم بتسهیل المناقشة الیوم. من المهم أن تعرف أننا جمیًعا متطوعون هنا. نحن متطوعون ، نحن
 مدرسون ، نحن آباء ، نحن دعاة ولدینا أصحاب أعمال. نحن أصحاب غیر ربحیین. لكننا جمیًعا مهتمون واجتمعنا هنا ألننا نهتم
 باألطفال في هذه المدینة ، ألیس كذلك؟ ولذا فإننا نتفهم أن أفضل طریقة للتعامل مع ذلك هي قریة وكل شخص یجلب وجهات
 نظرهم اللیلة. وكما قال دیفید ، فإننا سوف نتأكد من أننا نحترم ونحترم تلك التجارب كما ناقشنا. حتى الیوم ، هناك ثالثة أجزاء
 الذي یحدث حالًیا. ثم CPS من المناقشة. سنتحدث عن اإلنصاف وماذا یعني ذلك. سوف نتحدث عن نقاط القوة الحالیة لعمل أسهم
 .سنقضي معظم وقتنا في أحالم الیقظة حول الشكل المثالي لنظام التعلیم المنصف
 
 في الجلسة الماضیة ، قمنا بالعدید من العصف الذهني والخروج بأشیاء مختلفة نود رؤیتها. وإذا كان هذا هو الطریق الذي سوف
 نسیر فیه ، فلن یكون لدینا الكثیر من الوقت لحل المشكالت. ال بأس بذلك على اإلطالق. ال نرید أن نقطع عندما نتحدث عما نرید
  ،رؤیته. من الناحیة المثالیة ، نرید أن نكون قادرین على سماع أصوات الجمیع. لذا سنبدأ بمناقشة حقوق الملكیة إذا كان ذلك
 
 مناسًبافنحن على حق في الذهاب. لذلك ، تقول مدارس كولومبیا العامة ، قسم األسهم على موقعها على اإلنترنت ، أن هدفها هو
 توفیر التطویر المهني على المدى الطویل لمعالجة الكفاءة الثقافیة ، ورفع مستوى الوعي بالهویة واالمتیاز والقمع. وأن هذا
 سیؤدي في نهایة المطاف إلى مشاركة المعلمین المعنیین لفهم دور االختالف في التفاعل بین الطالب واألسر والنظام بشكل
 أفضل حول العرق والطبقة والتعبیر الجنسي والتوجه الجنسي والدین ومناطق الهویة األخرى. نرید أن نقول إننا نقر بهذه الخطوة
 األولى ونوافق علیها. وما نأمل أن تفعله مناقشة األسهم هذه هو نوع من الحدیث حول كیف تبدو هذه العدالة في العمل داخل مبنى
  .المدرسة ومنطقة المدرسة
 
 لذا ، دعنا نستكشف ذلك قلیًال. دعونا نفكر نوًعا ما ، دعوني أقلب صفحتي ، إذا كانت ستدیر لي. أعتذر بجدیة. تخیل أنك تبحث
 عن مدرسة ألطفالك وترید التأكد من أن المدرسة تفهم وتقدیر وتركز على اإلنصاف في جمیع مبانیهم. ماذا ترى عندما تقوم
 في الفصول kiddos بجولة في مدرستك؟ ماذا تقرأ عندما تنظر إلى السیاسات في تلك المدرسة؟ ماذا یقول المعلمون عن
 الدراسیة؟ ما هي األنشطة لیوم الطالب الخاص بك؟ كیف یبدو المنهج؟ ماذا یحدث قبل المدرسة ماذا یحدث خارج المدرسة في
 بجد علیه. ولكن أرید CPS األنشطة المجتمعیة؟ أریدكم أن تفكروا فیما تعنیه المساواة بالنسبة لكم. لدینا بیان المهمة الذي عملت
 أن أتحدث عن كیف یبدو ذلك في الممارسة؟ هل یمكننا تقسیمها إلى بعض بیانات العمل؟ وسأذكرك مرة أخرى ، یمكنك رفع یدك
 تدیر أیًضا Lara مباشرًة وسیتأكدان من أنك مسموع وأن FB على Christina أو إلى Robyn للتعلیق. یمكنك أیًضا الدردشة مع
 .بعض الدردشات. لذلك سأفتح لكم الكلمة یا رفاق
 



 هل ترید أن تعید التأكید؟ األسهم؟ كیف تبدو في الفصول الدراسیة؟ كیف تبدو في المدرسة؟ من الناحیة المثالیة ، إذا كان لدیك ما
  .ترید وكیف یبدو اإلنصاف
 
  الرا ویكفیلد 11:00
 لذا أنجیال ، لدي تعلیق واحد في الدردشة
 
  أنجیال جاسبر 11:04
 .رائع
 
  الرا ویكفیلد 11:04
 .تقول أن اإلنصاف یعني لي ما یحتاجه كل طفل للنجاح ولیس فقط للبقاء على قید الحیاة
 
  أنجیال جاسبر 11:16
  شكًرا. روبین تخلع نفسك عن كتم الصوت لمدة ثانیة
 
  روبین شیلب 11:24
 غوتشا ، وأعتقد أن نفس الشيء. أعتقد أنه أمر مضحك ألنني أعتقد أنه مع اإلنصاف ، فإننا جمیًعا ننظر إلیه من عدساتنا الخاصة
 أو من عدسات مختلفة. أعلم ، المساواة في اإلعاقة ، هذا ما نقوله دائًما ، ال یتعلق األمر بالمساواة. اإلنصاف هو الحصول على ما
 .تحتاجه. أعتقد أن هذا ینطبق على الجمیع وعندما یتعلق األمر باإلنصاف
 
  الرا ویكفیلد 11:48
 حسًنا ، ولدي تعلیق آخر في الدردشة ، أنجیال ، وشخص آخر قال ، "هذا یعني وجود تمثیل ویتم تمثیل صوتي على الطاولة عند
 مناقشة األمور". وقد ذكر شخص آخر. "یعني الوصول إلى الفرص والشبكات والموارد والدعم بناًء على مكان الشخص وأین
 ".یرید أن یذهب في الحیاة
 
 حسًنا ، وتعلیق آخر حصلت علیه للتو: "أنا أنظر حولي للتأكد من تمثیل طفلي. أنا أنظر إلى طریقة تزیین الغرفة ، وما هي الكتب
 المعروضة ، وما هي األنشطة المعروضة." أنا أنظر إلى كیفیة تعامل المعلمین والموظفین لیس مع أطفالي فحسب ، بل جمیع
 .األطفال. وأنا أنظر إلى اإلحصاءات ". حسًنا ، وهذا ما لدي حتى اآلن
 
  أنجیال جاسبر 12:57
 شكًرا لك ، الرا. أي شخص آخر؟
 
  میشیل ریبودو 13:03شخصان یراسالنني
 أنجیال ، في آخر مرة كان لدیبعد ذلك ، وقاال إنهما ال یستطیعان معرفة كیفیة رفع أیدیهما. لذا هل لدیك إذا أرادوا التحدث بالفعل؟
  هل ترید المقاطعة فقط إذا كان ذلك على ما یرام؟
 
Angela Jasper 13:17  
 .نعم ، ما علیك سوى إعادة كتم صوتك وقول ما ترید قوله. أعلم أن هذا یحرر بعض الناس
 
  الرا ویكفیلد 13:32
 ."حسًنا ، لدي تعلیق آخر من شخص ما. هذا یعني ، "هذا یعني الشعور باألمان والسالمة العاطفیة والجسدیة
 
 ثم یقول تعلیق ثان ، "إن اإلنصاف یعني توفیر المزید من التمویل للمدارس التي لدیها مشاركة أقل من أولیاء األمور ألننا نرید أن
 تبدو الحفالت المدرسیة وما إلى ذلك متشابهة عبر المقاطعة. اإلنصاف یعني سد الفجوة بین المدارس في الجانب الشمالي مقابل



 الجانب الجنوبي من 70. " ثم تلقیت للتو تعلیًقا آخر ، "األسهم تعني أن المدرسة مجهزة لتوفیر جمیع الموارد لدعم احتیاجات
 ."الجمیع
 
  أنجیال جاسبر 14:28
 عظیم. میشیل ، هل ترید أن تعطینا بعض الكلمات الرئیسیة التي سمعتها هناك ونحن قادرون على تدوینها؟ 
 
  میشیل ریبودو 14:38
 حسًنا ، التمثیل كان كبیًرا. الحاجة للنجاح لیس فقط للبقاء على قید الحیاة ، لقد رأینا نوًعا ما هذا النمط قلیًال والوصول. وكان هذا
 .الوصول یشبه أیًضا سد الفجوة بین المدارس والمواقع الجغرافیة
 
  أنجیال جاسبر 15:03
 التي لدیهم حالًیا في عمل األسهم الذي قاموا به. أریدك أن تفكر في CPS رائع. حسًنا ، سننتقل اآلن إلى الحدیث عن نقاط قوة
 حالًیا. وما الذي أنت ممتن لرؤیته ما الذي أنت ممتن لرؤیته CPS العمل الذي تعّرضت له أو العمل الذي سمعت عنه عن شركة
 أنهم بالفعل قد ذهبوا بالفعل؟ ما الذي سمعته في المجتمع الجاري والذي تقدره وترغب في رؤیة المزید منه؟ إذًا سنتحدث عن
 دقیقة واحدة هي التي ترى أنها تحدث؟
 
David Aguayo 15:48  
 ولكن التواجد هنا لفترة في .CPS حسًنا ، یمكنني أن أبدأ بواحد فقط ألنني متحیز ولدي الكثیر من األصدقاء الذین یعملون في
 بأشكال مختلفة ، هناك الكثیر من األفراد والمعلمین الذین یهتمون بصدق بالطالب. وأكثر من CPS كولومبیا ، والمشاركة في
 مجرد التعلم. هم یهتمون برفاهیتهم. هناك الطعام والمالبس واالحتیاجات الطبیة وموارد الصحة العقلیة. وربما لهذا السبب أستمر
 .یهتمون CPS واألشخاص في CPS في البقاء هنا وال أذهب إلى أي مكان. فقط ألن
 
  أنجیال جاسبر 16:37
 .شكًرا
 
Crystal Kroner 16:41  
 أعتقد أني لست متأكًدا تماًما مما یطلق علیه اآلن ولكن برنامج خط أنابیب إنماء المعلم الخاص بك ، الذي بدأ على األقل في البدایة
 إنه فقط هائل. وأنا أعلم أنه ربما یكون قد تخرج أو .CPS و Worley Street Roundtable ، أعتقد من خالل العمل مع
 حصل على مجموعته األولى من الطالب الذین یأتون اآلن وقد حصلوا على منح دراسیة ثم عادوا من خالل التدریس في مدارس
 كولومبیا العامة. وأعتقد فقط أن هذا أمر ال یصدق إذا كنا نرید حًقا ، كما تعلمون ، زیادة التمثیل داخل منطقتنا. لذلك أنا سعید فقط
 .بهذا البرنامج
 
  أنجیال جاسبر 17:27
 .شكًرا لك ، كریستال
 
 لقد تلقیت للتو رسالة تقول أنني بحاجة لقول هذا. أم ماذا ترید أن ترفع
 
 یدك؟ تنقر على قائمة المشاركین ثم تحدد یًدا زرقاء تحمل عالمة رفع الیدین. آمل أن یكون ذلك مفیًدا. حسًنا ، ولكن مرة أخرى ال
  ، تتردد. فقط لكتم صوتك والتحدث ، وسأكون صامًتا. أي شخص آخر لدیه أي نقاط قوة؟ نعم
 
  میشیل ریبودو 17:59
 الجدید الذي سیبدأ حیث یمكن لألطفال في السنة اإلعدادیة والعلیا MACC لدي قوة. انا. أشعر بسعادة غامرة حیال برنامج
 .كلیة مجتمع منطقة موبرلي). أعتقد أنها فرصة رائعة ومدروسة جیًدا) MACC حضور دروس في
 
  أنجیال جاسبر 18:18



 رائع. أي شخص آخر
 
David Aguayo 18:26  
 سوف أقفزأنني ال أرید أن أعترف بحقیقة أنني أعلم أننا نطالب بـ
 
 لذلك .CPS وكانوا یقومون بعمل في CPS ولكن مرة أخرى أقر بوجود مكتب لألسهم وأنهم یقومون بعمل في ECPACوأصرح
 أرید أن أعترف بذلك وأظن أن هذا هو سبب وجود التدریب وهناك میزانیات تحدث. حتى یتدرب الناس. لذا أرید أن آتي أیًضا
 بقطعة المیزانیة للتدریب. أفترض أن هذا ما یحدث ألیس كذلك؟
 
Angela Jasper 18:41  
  .نعم ، لدیهم میزانیة مخصصة إلدارة التدریب على األسهم واإلنصاف نعم
 
David Aguayo 19:12  
 نعم لقد كانت تجربتي لبعض الوقت اآلن. في كل مرة أقف أمام مجلس المدرسة وأقدم مطالبي. أعلم أن بعض الناس رأوني هناك.
 لقد كنت أطلب میزانیة اإلنصاف ولكني أشعر أنه یجب أن تكون هناك میزانیة تحدث إذا كان هناك معلمون یتم تدریبهم مرتین ،
  .ثالث مرات في السنة ، لذلك أنا أقدر أنه یبدو أن هناك جهد یتم القیام به
 
Steve Calloway 19:42  
 سأذهب اآلن على تعلیق دیفید. أعلم أن المنطقة بها عدد من األشخاص ، الفریق إذا كنت ستذهب إلى األشخاص الذین ذهبوا إلى
 هؤالء هم األشخاص الذین قاموا بالغوص .NCCJ التدریب على األسهم ، فإننا نشیر إلیها على وجه التحدید باسم عملیة التدریب
 في أشیاء عمیقة مثل دورة الثقافة وأشیاء أخرى تهدف إلى مساعدة الناس على تسهیل الجلسات حیث یمكن للناس أن یبدأوا عملیة
 النظر في ما یعتقدونه بنیة تغییر القلوب والعقول ألنني أعتقد أن هذا ، كما تعلم ، یمكن أن یكون لدیك سیاسات وهذا النوع من
 األشیاء ، ولكن في النهایة ، أعتقد أنك بحاجة إلى تغییر قلوب وعقول الناس. لذلك أنا أعلم أن لدینا قائًدا ، أشخاًصا في مناصب
 قیادیة في المنطقة تم تدریبهم على ذلك ویعملون على هذا بشكل منتظم
 
  كریستینا إنجوجلیا 20:46 وإلبعاد
 قد CPS وقالوا ، "ال أعرف ما إذا كان كل موظف في CPS جاء للتو من أحد موظفي Facebook ذلك. هناك تعلیق على
 ." استلمها. لقد شاركت في التدریب على الفقر والتدریب على اإلنصاف واالنضباط الواعي. وغیرت حیاتي و عقلي
 
  الرا ویكفیلد 21:10
 لدي تعلیق في الدردشة من شخص یقول ذلك ، إنهم یقدرون أن التدریبات مستمرة وأنهم لم یعرفوا فقط ، قم بعمل واحد وفعل. 
 ."ویقول هذا الشخص اآلخر ، "إن لدیهم ، أن طفلهم یعمل في المنطقة ویتم تغییره بالتأكید كیف ترى األشیاء
 
  أنجیال جاسبر 21:45
  تلك رائعة. هل لدى أي شخص أي شيء آخر؟
 
Crystal Kroner 21:49  
 أنا سعید لسماع أنني سأقول شیًئا عن ذلك. ألن هذا النوع من التحیز الضمني ، كما تعلمون ، حًقا ، فحص تدریبك على نوع
 المواقف الخاصة بك لیس حًال سریًعا. إنه نوع التغییر الذي یحدث على المدى الطویل والذي ال یمنحك دائًما تلك النتائج الفوریة
 التي تشعر أنك ترید رؤیتها. لكن هذا ال یعني أن األشیاء ال تحدث هناك. وهذا بالتأكید سیكون شیًئا أعتبره قوة ألنه ال یمكنهم فعل
 ذلك على اإلطالق؟ حق؟
 
  أنجیال جاسبر 22:25
 حسًنا. شكرا یا رفاق. هذا كثیر. وأنا أقدر ذلك. وسأقوم بتسلیمها إلى میشیل إلعطاء الوالیات المتحدة اختتام هناك كان هناك
 .الكثیر. ربما أنت مثل



 
  میشیل ریبودو 22:36
 كنت ال أزال أكتب نعم. حسنا ، اآلن إذا كنت أستطیع قراءته. في األساس ، هناك الكثیر من األشیاء الداخلیة. هناك الكثیر من 
 التعلیم ، والكثیر من األشیاء التي تجري وراء الكوالیس ، وهي رائعة. الكثیر من البرامج لمحاولة تطویر األطفال الصغار إلى
 معلمین أهداف تعلیمیة مختلفة. ویبدو التدریب مثل التدریب وحقیقة أنه مستمر. لم یأت األمر یوًما ما فقط ، بل من المعروف أنه
 .یجب أن یكون مستمًرا. وكما قال كریستال ، على المدى الطویل
 
  أنجیال جاسبر 23:14
 شكرًا لكم یا رفاق على مشاركتكم. نحن نقدر ذلك. حسًنا ، سننتقل إلى الجزء المفضل لدي ، وهو الحلم والعصف الذهني. لذا
 سیكون هذا نوًعا ما ، إذا كان بإمكانك الحصول على أي شيء إذا استطعت ، فنحن لسنا ماري بوبینز ، ولكن إذا كنا ماري بوبینز
 ، فماذا نرید في المناطق التعلیمیة لدینا؟ ما الذي نرید أن نراه كمخرجات لنفهم أن هذه منطقة تفهم وتقدر وتنفذ التعلیم العادل بین
 جمیع الطالب. لذا ، في الواقع ، األمر مثل القول ، "أود أن یحصل جمیع األطفال على فرص متساویة للوصول إلى األنشطة
 الالمنهجیة" أو "أود أن أرى الطالب یحضرون المدرسة على أساس أكثر اتساًقا". أعتقد أنه سیكون من المهم هنا التفكیر في كلتا
 المحددین. هذه فترة غریبة نعیشها ، ولكن علینا أن نواجه نوًعا ما أن هناك تفاوتات محددة تم تسلیط الضوء COVID فكرتي
 COVID هذا. لذا سأكون ممتًنا لبعض المحادثات حول ذلك. لكنني أفهم أیًضا أن لدینا أهداًفا وأحالًما قبل COVID علیها من خالل
 وسیكون لدینا أهداًفا وأحالًما بعد ذلك حتى نتمكن من الترفیه عن هذه األهداف واألحالم أیًضا. لذلك هذا مثیر. هذا هو الجزء
  .الذي یتحدث فیه الجمیع عما یریدون رؤیته. لذا سأعطیكم الكلمة
 
  الرا ویكفیلد 24:37
 أنجیال ، لدي تعلیق واحد هنا. "لدى بعض المدارس اتفاقیات التجارة التفضیلیة النشطة للغایة التي تجمع مبلًغا كبیًرا من األموال.
 والمدارس األخرى لیس لدیها اتفاقیات التجارة التفضیلیة على اإلطالق ، أو ال تمتلك مدارسها التطبیقیة الخاصة بها القدرة على
 جمع هذا النوع من التمویل. یبدو أن هذا یزید من التمویل التفاوت بین المدارس. كیف یمكن معالجة هذا في المستقبل؟ لذلك هناك
  .واحد من تلك األسئلة المطروحة علینا أن نفكر فیها
 
  أنجیال جاسبر 25:15تجریوا
 هل تریدون أنمحادثة حول هذا البند؟ أم نرید أن نحصل زوجان من المواقف المثالیة؟ یمكن أن یكون ذلك نوًعا ما لكنك ترغب في
 .القیام بذلك
 
David Aguayo 25:27  
 أو الدردشة لدیه فكرة أولیة فقط. إذا لم یكن كذلك ، فربما یمكننا Facebook أو Zoom ربما ترى ما إذا كان أي شخص على
  .المضي قدًما مرة ثانیة
 
  هل لدى أي شخص أي أفكاررأسك بشأن التفكیر في التفاوتات داخل اتفاقات التجارة التفضیلیة؟
 
  تطرأ علىتینا جونز 25:44شركاء
 كان هناك الكثیر من النقاش من قبل حول وجودالتجارة التفضیلیة لألخت أو األخ. على سبیل المثال ، لدیك واحدة من هؤالء
 یفترضون ، سواء كان ذلك كما تعلمون ، تحدثنا عن عنصري ذ وابتدائي واآلخر هناك میزانیة صحیة حًقا إذا كان لدیهم بعد ذلك
 مثل مدرسة شقیقة أو شقیقة حیث سیتم استكمال هذه األموال مع بعضها البعض. لذا ، ومن ثم وضع االستراتیجیات والتفكیر في
  .كیفیة إنفاق هذه التمویالت ، بحیث یمكن أن تكون هناك أسهم داخل اتفاقیات التجارة التفضیلیة المختلفة. هذا مجرد فكرة واحدة
 
Crystal Kroner 26:42  
 لقد حاولت فعًال فعل ذلك. في العام الماضي ، بالضبط. كان هناك بعض المثیر لالهتمام حقا في ذلك. أًیا كان األمر ، فأنت نوع
 من العودة ومعرفة شيء آخر. ولكن بعد ذلك ، كما تعلمون ، كانت هناك فكرة أخرى مبتذلة تطرقت إلیها وهي محاولة الحصول
 ثم اطلب منهم نوًعا ما PTAs على نوع من التنظیم المركزي عبر جمیع مناطق التجارة التفضیلیة. لذلك قل جمیع أعضاء
 مشاركة األفكار حول ما یفعلونه ، ولكن بعد ذلك ربما یقومون بذلك مرة واحدة في حدث جمع األموال في العام ، والذي یذهب



 صحیة PTAs إلى وعاء ویقابله مؤسسة ومن ثم یتم تخصیصها بالفعل للمدارس التي تستوفي معاییر معینة تعرفها ، أو لیس لدیك
 وقویة أو لدیها نسبة معینة من الطالب أو أیا كانت الحالة. ألنه یبدو أنه كان هناك المزید من المشاركة في ذلك ، لجعل جمیع
 یجتمعون بطریقة غریبة ویقومون بجمع التبرعات على عكس ما ال أعرفه. اعتقدت أنها فكرة عظیمة للقیام PTA أعضاء
 .بالمدارس الشقیقة. لقد كان غریًبا حًقا. ال أفهم ما ال أفهمه
 
Tina Jones 28:00  
 حیث تعرف أن معدل الفقر أعلى من ذلك بكثیر. وهكذا لدینا مدارس خاصة داخل Title One خاصة عندما یكون لدیك مدارس
 ونحن نعلم أنه إذا كان لدیهم نسبة معینة مرتفعة بالفعل في وجبة الغداء المجانیة والمخفضة .CPS وجمیع أنحاء CPS مدارس
 وجمیعهم ، فلن یحصلوا على األموال ، نفس المبلغ المتاح لهم ببساطة من ذلك. وهكذا إما أو علینا القیام بجهد أكثر تضافرا ، ثم
 إعادة رسم الخطوط. وإذا كان هذا سیكون جزًءا منه ، فعندئذ نحتاج حًقا إلى إیجاد طریقة لجعل األشیاء عادلة ألطفالنا ألنهم
 یشعرون ، بعض األطفال یشعرون بما یملكونه وما ال یمتلكونه. وهكذا فإن مجرد إعطائهم هذا الدعم ووجود مجتمع على األقل
 یتبنى حقیقة أنه إذا كان بإمكاننا العمل على معرفة أن هناك أشخاًصا هناك أن هناك تفاوًتا واضًحا. دعنا ، كمجتمع ، یمكننا أن
 نحاول معرفة ذلك. وحتى إذا كانت الكفالة ، إذا كان هذا شیًئا یرغب الناس في القیام به ، فربما تكون هذه الكفالة موجهة فقط إلى
 أو هذه النسبة المئویة للمدارس التي لدیها هذه النسبة العالیة ، والتي لدیها تلك األسرة األعلى ، ذات الدخل Title One مدارس
 األقل. دعنا ، تماًما كما لو كان لدینا هذا النوع من األشخاص الذین سیطابقون ذلك ، ودعونا نعمل على SES المنخفض ، و
 طریقة حیث نتیح لهم الوصول إلى هؤالء األشخاص ، ألنه في بعض األحیان ال یتم إجراء االتصاالت بین ما تعرفه. فقط بسبب
 األشخاص واألشخاص الذین یمكنهم الوصول إلیهم ومن هم أصدقاءهم ، والذین كانوا في الغرفة. لذا ، إذا تمكنا من جمع هذا
  .النوع من الروابط مًعا ، أعتقد أن ذلك سیكون مفیًدا في جعل األمور منصفة
 
Crystal Kroner 30:16فسأقفز  
 حسًنا ، إذا قررنا القیام بشيء من هذا القبیل ،على هذا الحصان مرة أخرى بالتأكید. وأعتقد أنني أعني أنني ال أستطیع أن أتفق
 معك أكثر. وفي الواقع ، كنت أصرح أنه إذا كانت لدینا أسس أو طرق للحصول على هذا المال. نحن ال نجري نوًعا من عملیة
 التقدیم للمدارس وكل هذه الهراء اآلخر. یبدو األمر كما یلي ، سنقوم بتقسیم التكلفة على المدارس ونحصل علیها من المال ، كما
  .تعلمون ، وبالتالي ، قطع كل هذه األشیاء اإلضافیة
 
Michelle Ribaudo 30:44  
 ؟ هل تحدثتPTA ویسمى مجلس المدینة CPS في PTAs على جمیع PTA ألن هناك مظلة PTA هل أخذه إلى مجلس المدینة
 معهم؟
 
Crystal Kroner 30:56  
 قد فعلت ، إذا كنت على درایة بمن تكون؟ Rose Metro أعتقد أن
 
  میشیل ریبودو 30:59
 .أنا لست كذلك
 
  أنجیال جاسبر 30:59
 ولكن نعم ، أعتقد أنها كانت تفعل ذلك نوًعا ما. لكن لیس لدینا ما ال أریده ، ما سأقوله هو هذا. لقد كنت أفكر في ذلك كثیرا. أعتقد
 أنها ضخمة. إنه معنوي ، مجتمع ، إنه یقول إننا نفعل ذلك حًقا. هؤالء هم جمیع أطفالنا. لذا بالنسبة لي ، ال یوجد تفكیر. قد ال
 یكون ذلك أمًرا ال یفكر فیه أي شخص آخر ، لكنني مثل ، حسًنا ، مهما كان األمر. بالنسبة لبعض الناس ، لن یكون هناك تفكیر.
 .لذا دعنا نتعرف على من هم ونتداول به حتى تتواصل معي
 
  میشیل ریبودو 31:32
 .كما قلت ، لدینا الكثیر لنتحدث عنه عن كریستال
 
Robyn Schelp 31:35  



 هذا أكثر من مجرد مال. لذا علق على أن العنوان األول لدیه المال لوضع الخیارات التي تتطلبها القوانین الستضافة األسرة.
 األحداث ، هذا النوع من األشیاء. أعتقد أنه جزء من المال. إنها أیًضا قوة عاملة. أعلم أنني سمعت شخًصا یعمل في المعركة ، أو
 وهو مثل ، ال یمكننا حتى أن نجعل الوالدین یترشحان لمنصب أو یحضران .Battle Elementary مع PTA یعمل في
 االجتماعات. بعض المدارس األخرى ، ال یمكنك حتى االنضمام إلى صالة األلعاب الریاضیة. انها خارج المال. إنها تجعل الناس
 یشاركون. أنا أحب فكرة الشراكة لیس فقط لمشاركة الرسوم ولكن للعمل مًعا ، كما تعلمون ، لجعل األطفال یلتقون بعضهم
 .ببعض ویحبون بعضهم البعض ویبنون حًقا المجتمع ككل. هذا هو المكان الذي سیأتي فیه هذا اإلنصاف
 
  الرا ویكفیلد 32:22
 إلیك بعض التعلیقات األخرى في الدردشة المتعلقة بهذا الموضوع. ولدینا شخص یدعم فكرة فكرة منطقة التجارة التفضیلیة على
 مستوى المنطقة حیث یقسمون القدر وهم داعمون جًدا لذلك. ثم تعلیق آخر یشیر إلى أن هذا مصدر قلق ألنه من خالل عدم دعم
PTAs للمدارس الباب األول فإننا نحفز االمتیاز. ال یجب أن تذهب العائالت بدون بسبب اآلباء الذین یجب علیهم العمل.  
 
Christina Ingoglia 32:56وسأبذل قصارى جهدي لترحیلها  
 جمیًعا. أحدهما كان اتفاقیة التجارة التفضیلیة لیست كلها متشابهة. هل یمكن لمنظماتFacebook لدّي بعض التعلیقات هنا على
 التجارة التفضیلیة الممولة جیًدا أن تشارك ثرواتها؟ لذا أعتقد أنها اتفاقیة مع الكثیر مما قیل وكیف یمكننا معرفة ذلك. وهناك أیًضا
  .تعلیق آخر
 
 إذن ، االبتعاد عن اتفاقیات التجارة التفضیلیة لثانیة واحدة ، إذا كان ذلك مناسًبا للجمیع؟ اطلب المزید من دعم الصحة العقلیة ، أو
 مستشارو المشي مقابل مسؤولي الموارد أو شيء من هذا القبیل ، حیث لدینا دعم للطالب. وهناك تعلیق آخر. أحاول أن أرى
 كیف یمكنني رؤیته. أنا لست الشخص األكثر تقنیة. لذا ستأخذون تعلیًقا آخًرا ، وسأعود هناك. شكرا
 
  الرا ویكفیلد 33:40
 كریستینا. ولدي أیًضا تعلیق آخر في محادثاتي یتعلق بهذا ، "كیف یمكننا الحصول على المزید من التمویل والدعم للمستشارین
 في المدارس والتأكد من تدریب المستشارین على الصدمات ، وأن المدارس التي لدیها نسبة أعلى من الصدمات ، ل على سبیل
 المثال ، ألنهم قد یكونوا المدرسة المستقبلة حیث توجد المالجئ أو األماكن التي یمكن أن تكون فیها المرافق السكنیة ، فقد یكون
 لدیهم نسبة أكبر من الصدمات. وبالتالي فإن هذه المدارس ، التي تحتاج إلى المزید من المستشارین المزید من الدعم هناك ، ومن
 ثم تدریب الموظفین في الصدمة هناك
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 القفز. نعم ، لقد قدمت القلیل من التقاریر حول هذا أو حي مدرستي في ساراسوتا ، فلوریدا ، وكانوا یلعبون مع هذا. أنا مراسل
 لصحیفة كولومبیا دیلي تریبیون. ال تتحدث عادة في المنتدیات ، لكنني كتبت في الواقع القلیل عن هذا. كانت هناك منطقة مدرسیة
 في كالیفورنیا وحاولت أن أفعل بالضبط هذا ما كانت تتحدث عنه كریستال ، عن طریقة الرهان الكبیر ثم خصصت المال مرتكز
 على الحاجة على أساس الحاجة المدرسیة. والواقع أنه كان كارثیا مع المؤسسین. لم تعجبني دراسة الحالة شخصًیا. ووجدوا أن
 األشخاص من المباني المدرسیة األكثر امتیاًزا واألثریاء فعلوا بالضبط ما حاولت القیام به وتوقفوا عن التبرع. وانخفض
 الصندوق العام بشكل كبیر. في المدارس التي زرتها ، المناطق التعلیمیة التي كانت األكثر نجاًحا التي وجدتها عندما كنت أتطلع
 إلیها عندما كنت أقوم بتقدیم التقاریر في فلوریدا ، بالنسبة للمدارس التي قالت المناطق التعلیمیة من هذا النوع ما قالته تینا ،
 وجدت تلك المجتمع الفرید حًقا روابط. ألن هذه عوامل تحفیز أكثر من مجرد مثل ، سنخبر الناس أن هذا أفضل ، وهذا ما
 سنفعله. لذلك أرید فقط رمي هذا في (وعاء المجتمع). لدي القلیل من البحث في هذا األمر ، وهذه مجرد نوع من األشیاء التي
 .سیحاول الناس القیام بها ، وتعثرت مقاطعات ومقاطعات أخرى في الماضي
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 أعتقد أن هذا النوع من العمل یعود إلى العمل الذي تقوم به مجموعة عمل األسهم ، صحیح ، كل القلوب والعقول المتغیرة. لذلك
 یجب علینا القیام بذلك مًعا. ألننا بحاجة إلى الشراء لیس فقط من طالبنا ومعلمینا ، ولكن من عائالتنا في المجتمع. أي شخص
 ؟ ألنه سیتعین علینا التعامل معها. لنCOVID ؟ ما الذي یمیزك تحتCOVID آخر؟ لماذا نرید أن نرى أطفالنا أي شيء خاص لـ
  .تذهب إلى أي مكان
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 بشكل خاص أعتقد أن أحد أكبر األشیاء التي هي أكبر العقبات التي یجب علینا COVID أعتقد بشكل خاص عندما نتحدث عن
 معالجتها هو عدم المساواة ومثل الوصول إلى اإلنترنت والذي یفترض تلقائًیا أنك تعرف أن لدیك هذه الموارد المتاحة لك. وأنا
 أعلم أن المنطقة التعلیمیة عملت بسرعة على التأكد من أنها قدمت أشیاء مثل النقاط الساخنة وأشیاء مختلفة مثل تلك لألطفال الذین
 لن یتمكنوا بشكل خاص من الوصول أو ال یستطیعون أو العائالت التي لیس لدیها مادیا فقط نوع من األشیاء المتاحة. لذلك أعتقد
  .أیًضا أن یكون هناك محادثة حقیقیة وصادقة حول شكلها
 على وجه الخصوص ، إذا كنا سنستمر في الظهور في بئر ، فمن المفترض أن یكون هذا العام الدراسي ممزوًجا بنوع من أسلوب
 التعلیم ، وأننا بحاجة إلى التأكد من أن عائالتنا التي تمتلك بعض العائالت جمیع األدوات الالزمة . كیف نفعل ذلك؟ كیف یمكننا
 تحدید الحقیقة؟ ألن بعض اآلباء لیسوا متصلین حًقا. وهكذا ، كیف سیبدو ، بسبب عدم وجود كلمة أفضل ، أحذیة على األرض.
 هل یوجد أشخاص متنقلین في هذه المناطق للتأكد من أن هذا المفتاح الذي یشارك فیه جمیع الطالب بنشاط؟ إذا كانت هناك أي
 مشاكل لم یتمكنوا من مشاركتها أو حتى معالجتها أو حتى طرحها وإحضارها ، لمجرد حقیقة أنه في بعض األحیان لیس من
 السهل طلب المساعدة في بعض األحیان. وهكذا عندما یكون لدینا هذه األشیاء ، هناك افتراض كهذا للتعلیم على مستوى الجمیع.
 نحن أیًضا ال نعرف حًقا مستوى التعلیم للجمیع. وهكذا ، إذا كان لدینا آباء یعانون من صعوبات في التكنولوجیا ، وال یعرفون
 كیف یفعلون ، مثل إعادة تشغیل جهاز التوجیه أو القیام بأشیاء بسیطة أو تأتي مع وجود شيء یشبه التكنولوجیا ، فنحن بحاجة إلى
 التأكد والتأكد من أننا أن یكون هناك أشخاص قادرین على توفیرها. ونعلم أیًضا مدى صعوبة طلب المساعدة أحیاًنا من ِقبل
 األشخاص. لذا ، التأكد من وجود أحذیة على األرض ، والتأكد من وجود هذا التفاعل إذا لزم األمر. لذا سواء أكان تسجیل
 مع التأكد من أن مستوى ، COVID الوصول أو شيء من هذا القبیل ، ال أعرف. ولكن أعتقد بشكل خاص عندما نتحدث عن
 .التعلیم ال یزال أو حتى التكنولوجیا كلها في كل مجتمع وأنه ال یوجد هذا االفتراض بأن الناس على درایة جیدة به
 
  كریستینا إنغوجلیا 39:43
 وال أرید أن أراقب أي شخص عن غیر قصد ، ألن هناك Facebook أرید فقط القفز هنا. أواجه بعض المشكالت الفنیة في 
 بعض التعلیقات. وهذا جزء من المشكلة هو أنني أحاول مواكبة ذلك على اإلطالق. وهكذا إذا كان شخص ما یستمع إلى
Facebook ، فیرجى مسائي أو االنضمام إلى التكبیر ألننا نرید حًقا تضمین صوتك. سأبذل قصارى جهدي لمعرفة ذلك وأنا 
 .أجلس هنا
 
 
  الرا ویكفیلد 0:28 سأضیف
 ما یتعلق بقول تینا جونز ، لدینا بعض التعلیقات على الدردشة التي تعرفها ، هل من الممكن إعداد نوع من مجموعة من 
 المتطوعین لیتم تدریبهم لیكونوا نوًعا من الفریق للقیام ببعض هذا التدریب الفني وتكون متاحة للذهاب إلى المنازل؟ باإلضافة إلى
 والقلق من أنه لیس لدینا بالضرورة COVID الذي أیًضا في ضوء COVID ذلك ، نشأ شخص آخر ، كما تعلمون ، یتعلق هذا بـ
 القدرة على التأكد من أن األطفال والمنازل فیما یتعلق بأشیاء غیر المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة لدیهم ما یحتاجون إلیه لمواكبة
 الزمالء ، لیس فقط ما یتعلق ببعض ربما التكنولوجیا ولكن مرتبط بجمیع التعلیمات ورسائل البرید اإللكتروني الواردة. والتدفق
 في الموارد التي لدیهم لترجمة كل تلك المعلومات ؟؟؟ ومن ثم ، هناك نوع آخر من التعلیقات في هذا المجال یعود إلى خیارات
 اإلرشاد واالحتیاجات هو ، "هل یمكن لشریك المنطقة بداخلك بناء عالقات مع مدرسة الخدمة االجتماعیة؟ أیًضا ، ربما هنا
 مركز مهني آخر ینمو نوعك الخاص من األفكار إنشاء هذه ، كما تعلمون ، مجموعة من األخصائیین االجتماعیین ، والتي قد
  .یكون لها تجربة عملیة وتلك األنواع من الفرص لدعم ذلك. حسًنا ، شكًرا لك
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 لدي تعلیقان ال یزال بإمكاني الوصول إلیهما ، وأنا العمل على اآلخرین. ولكن مرة أخرى ، إذا نشر شخص ما من فضلك أعد
 النشر أو بعد الظهر ، فأنا أرید الحصول على تعلیقك ونسخه ولصقه فقط. لذلك كان أحد التعلیقات یتعلق بالمساواة حیث كان هذا
 الشخص یقول في الواقع "ال یتعلق األمر بتغییر القلوب والعقول نحن حقا بحاجة إلى نظام للمساءلة "وقالوا" األمر یتعلق
 أنا أعتقد "، PTA بالمساءلة "، لذلك أرادوا وضع ذلك في المحادثة في المزیج ، وأنا أؤید هذا التعلیق. ثم یعود تعلیق آخر إلى
 یحث على وجهة النظر ، تخیل الروابط التي یمكن إجراؤها بین الطالب اجتماعًیا الذین لن یتمكنوا عادًة reso PTA لیس فقط من
 " .من التفاعل
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 حسًنا ، بعض األسئلة األخرى المتعلقة بموضوعاتنا والتغییر في وسائل النقل لدینا بعض التعلیقات في هذه الفئة قادمة. لدینا أوًال ،
 "هناك مخاوف من أن الحافالت قد ال تكون قادرة على الحصول على إبعاد اجتماعي آمن ، وأن اآلباء قادرون على قیادة أطفالهم
 ُیطلب منهم القیام بذلك. ولكن ماذا لو كان هذا ال یزال غیر كاٍف للسماح باالبتعاد عن المهد. ما هي بعض األشیاء التي یمكننا
 كمجتمع أن نحلها من أجل ذلك ثم مشكلة أخرى وهي كیف نحمي جمیع طالبنا في الحافالت ، ومن المرجح أن یكون اآلباء ذوي
 الدخل المنخفض إلى المتوسط   أقل قدرة على تركهم. وقد یكونون متواجدین جغرافًیا بالقرب من عائالت أخرى في ظروف
 مماثلة ، لذلك تزدحم بعض خطوط الحافالت وغیرها. إذا كانت الطریقة التي یتم بها رسم المنطقة قد ال تواجه هذه المشكلة ، فإن
 .بعض المدارس ال تزال مكتظة. فكیف یمكن أن تكون هناك خطة لضمان سالمة هؤالء الطالب
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 طوال الوقت ، بینما یتم طرح هذه المخاوف إذا كان لدیك شيء كنت تفكر فیه أو إذا كانوا ربما یسألون هؤالء األشخاص عن
 وسائل النقل أو هل اتصلنا بهؤالء األشخاص إذا كان لدیك هؤالء األفكار. یرجى الصراخ علیهم. هذا أیضا مركز أبحاث ، ألیس
 كذلك؟
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 إذا قمت ببعض هذا ، فربما یكون هناك موضوع قادم من خالله وربما یكون فقط بسبب شيء كنت أفكر فیه بالفعل. لقد سمعت
 أحد الوالدین یتصل بهذا قبل تكدیس الفرصة حیث ، كما تعلم ، وأنا ال أحاول أن أكون لئیًما بشأن ذلك. حسًنا ، لكنك تعلم أنه
 عندما یكون لدیك عائالت أكثر امتیاًزا ال ترید غالًبا مشاركة أو التفكیر في تأثیر قراراتهم على الموارد المحتملة ألطفال آخرین.
 لذلك ال أعرف ما إذا كانت هناك طریقة إلرسال رسائل حول هذا أم أن هناك طریقة ما إلرسال رسائل إلى أشخاص نعرفهم.
 ولكن أود أن أقول أنك تعرف ما إذا كان بإمكانك قیادة طالبك. إذا كنت قادًرا على القیام بذلك ، فأرجو أن تفعل ذلك ، نظًرا لوجود
 عدد كبیر جًدا من المساحات في الحافلة. من فضلك ال تشتكي من تجربة طالبك في المدرسة ، فهناك الكثیر من األطفال الذین
 كل هذه المواقف لتقول ، كما تعلمون ، كیف PTA یجب أن یستقلوا الحافلة وعلینا أن نكون آمنین. تعلمون ، كما تعلمون ، وضع
 یمكننا إرسال هذا بطریقة ما. یتعلق األمر بنا جمیًعا ولیس بطریقة مبتذلة. ولكننا جمیًعا نهتم بمرشحي الجمیع ، وعائالت الجمیع
 ونقول ، اسمع ، هل یمكنك أن تستسلم قلیًال. ما علیك سوى إعداده قلیًال ، فهذا یعني الكثیر ، كما تعلم ، وأنا ال أعرف كیفیة تحقیق
  .ذلك ولكني أفكر في ذلك لمدة شهر أو نحو ذلك
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 إلخ ، MO Express حسًنا. ویتصل بهذا األمر المزید من التعلیقات القادمة. ربما یمكننا التحدث إلى بعض الشركات مثل
 للمشاركة والمشاركة في هذا النوع من األشیاء. قال شخص آخر ، ربما ، قد یكون هناك أسطول من المتطوعین الذین تم تدریبهم
 یمكن أن تساعد في ذلك ، هناك شيء مشابه لذلك الموجود في جیفرسون سیتي ، حیث یتم ، Uber أو ربما هناك نسخة من
 تدریب األشخاص ویختارون الطالب من المدرسة مع المركبات الشخصیة التي تنتمي إلیها شركة وعلیهم أن یخضعوا
 لفحوصات في الخلفیة. ودعنا نرى. أعتقد أنه كان على تعلیقات النقل. ثم تبدیل آخر للموضوعات ، هو ذلك. عندما تكون هناك
 مخاوف بشأن الصدمة والقضایا التي ال یتم تدریب المعلمین على مجرد التعرف على الصدمة التي یعرفونها ویتم تمكینهم
 ودعمهم للذهاب واإلبالغ عن األشیاء التي یرونها والقدرة على الحصول على المساعدة لهؤالء الطالب. وأن الحصول على
 .المزید من التدریب مرتبط بكیفیة التمكین وقطعة الدعم مقابل التعرف على قطعة الصدمة فقط
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 الخاص بي من أجل آسف لذلك. شكرا لك على معادلة النعمة الخاصة بك ، أو أن Facebook مرحًبا یا رفاق ، لقد حصلت على
 جهاز الكمبیوتر الخاص بي یسیر بشكل جید وبطيء ، ولكن ، أول تعلیق أرید مشاركته. یا ولد. إنه أمر ممتع على رحالت
 ، الكمبیوتر ، معلقة في ثانیة واحدة ، أنت تعرف ماذا ، سأدع شخًصا آخر قفز ، ألن شیًئا ما ال یعمل من جانبي ، مرة أخرى
 
  كریستینا إنغولیا 0:00



 من فضلك ، مساء لي أو .Facebook جزء من المشكلة هو أنني تحاول مواكبة كل شيء. وهكذا إذا كان شخص ما یستمع على
 االنضمام إلى التكبیر ألننا نرید حقا صوتك بما في ذلك سأبذل قصارى جهدي لمعرفة ذلك وأنا أجلس هنا. وسوف أسأل لدینا.
 .آسف ، المضي قدما
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 سأضیف ما یتعلق بقول تینا جونز ، لدینا بعض األفكار ، كما تعلمون ، یمكن أن یكون من الممكن إعداد نوع من مجموعة من 
 المتطوعین لیتم تدریبهم لیكونوا نوًعا من الفریق للقیام ببعض هذا التدریب الفني وتكون متاحة للذهاب إلى المنازل. باإلضافة إلى
 والقلق من أنه لیس لدینا بالضرورة COVID الذي أیًضا في ضوء COVID ذلك ، نشأ شخص آخر ، كما تعلم ، یتعلق هذا بـ
 القدرة على التأكد من أن األطفال والمنازل فیما یتعلق باألشیاء لیسوا متحدثین باللغة اإلنجلیزیة ما یحتاجون إلیه لمواكبة األزواج
 ، لیس فقط ما یتعلق ببعض ربما التكنولوجیا ولكن مرتبًطا بجمیع التعلیمات ورسائل البرید اإللكتروني الواردة. وفي استعراض
 الموارد المتاحة لدیهم لترجمة كل تلك المعلومات . ثم نوع آخر من التعلیقات في هذا المجال یعود إلى خیارات اإلرشاد
 واالحتیاجات ، أم ، هل یمكن لشریك المنطقة بداخلك بناء عالقات مع مدرسة الخدمة االجتماعیة أیًضا ربما هنا مركز مهني آخر
 ینمو نوع فكرتك الخاصة إلنشاء هذا كما تعلمون ، مجموعة من األخصائیین االجتماعیین ، الذین قد یكون لدیهم تجربة عملیة
 وتلك األنواع من الفرص لدعم ذلك. حسنا شكرا لك. كریستینا. لدي تعلیقان ال یزال بإمكاني الوصول إلیهما ، وأعمل على
 التعلیقات األخرى. ولكن مرة أخرى ، إذا نشر شخص ما الرجاء إعادة النشر أو بعد الظهر ، فأنا أرید الحصول على تعلیقك
 والنسخ واللصق فقط. إذن ، كان أحد التعلیقات یتعلق بالمساواة حیث كان هذا الشخص یقول في الواقع أنه ال یتعلق بتغییر القلوب
 والعقول ، فنحن نحتاج حًقا إلى نظام للمساءلة وقالوا إنه یتعلق بالمساءلة لذا أرادوا وضع ذلك في المحادثة في المزیج ، وأنا دعم
 تخیل ، PTA أعتقد أنه لیس فقط من وجهة نظر موارد ، SR PTA بخصوص PTA هذا التعلیق ، ثم هناك تعلیق آخر یعود إلى
 الروابط التي یمكن إجراؤها بین الطالب اجتماعًیا الذین لن یتمكنوا عادًة من التفاعل. حسًنا ، هناك المزید من األسئلة المتعلقة
 بموضوعاتنا والتغییر في وسائل النقل لدینا بعض التعلیقات في هذه الفئة قادمة. أوًال لدینا. هناك مخاوف من أن الحافالت قد ال
 تكون قادرة على الحصول على إبعاد اجتماعي آمن ، وأن اآلباء قادرون على قیادة أطفالهم یطلب منهم القیام بذلك. ولكن ماذا لو
 كان هذا ال یزال غیر كاٍف للسماح باالبتعاد عن األفضل. ما هي بعض األشیاء التي یمكننا كمجتمع أن نحلها من أجل ذلك ثم
 مشكلة أخرى وهي كیف نحمي جمیع طالبنا في الحافالت ، ومن المرجح أن یكون اآلباء ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط   أقل
 قدرة على تركهم. وقد یكونون متواجدین جغرافًیا بالقرب من عائالت أخرى في ظروف مماثلة ، لذلك تزدحم بعض خطوط
 الحافالت وغیرها. إذا كانت الطریقة التي یتم بها رسم المنطقة قد ال تواجه هذه المشكلة ، فإن بعض المدارس ال تزال مكتظة.
 فكیف یمكن أن تكون هناك خطة لضمان سالمة هؤالء الطالب. طوال الوقت ، في حین یتم إثارة هذه المخاوف إذا كان لدیك
 شيء كنت تفكر فیه أو إذا كانوا ربما یسألون هؤالء األشخاص عن وسائل النقل أو اتصلنا بهؤالء األشخاص إذا كانت لدیك هذه
 األفكار. یرجى الصراخ علیهم. هذا أیًضا مركز تفكیر صحیح. إذا قمت ببعض هذا ، فربما یكون هناك موضوع قادم من خالله
 وربما یكون فقط بسبب شيء كنت أفكر فیه بالفعل. لقد سمعت أحد الوالدین یتصل بهذا قبل تكدیس الفرصة حیث ، كما تعلم ، وأنا
 ال أحاول أن أكون لئیًما بشأن هذا األمر. حسًنا ، لكنك تعلم أنه عندما یكون لدیك عائالت أكثر امتیاًزا ال ترید غالًبا مشاركة أو
 التفكیر في تأثیر قراراتهم على الموارد المحتملة ألطفال آخرین. لذلك ال أعرف ما إذا كانت هناك طریقة إلرسال رسائل حول
 هذا أم أن هناك طریقة ما إلرسال رسائل إلى أشخاص نعرفهم. ولكن أود أن أقول أنك تعرف ما إذا كان بإمكانك قیادة طالبك. إذا
 كنت قادًرا على القیام بذلك ، فأرجو أن تفعل ذلك ، نظًرا لوجود عدد كبیر جًدا من المساحات في الحافلة. من فضلك ال تشكو من
 محاولة طالبك المدرسة ، فهناك الكثیر من األطفال الذین یجب أن یستقلوا الحافلة وعلینا أن نكون آمنین. تعلمون ، كما تعلمون ،
 كل هذه المواقف لتقول ، كما تعلمون ، كیف یمكننا إرسال هذا بطریقة ما. یتعلق األمر بنا جمیًعا ولیس بطریقة PTA وضع
 مبتذلة. ولكننا جمیًعا نهتم بمرشحي الجمیع ، وعائالت الجمیع ونقول ، اسمع ، هل یمكنك أن تستسلم قلیًال. ما علیك سوى إعداده
 قلیًال ، فهذا یعني الكثیر ، كما تعلم ، وأنا ال أعرف كیفیة تحقیق ذلك ولكني أفكر في ذلك لمدة شهر أو نحو ذلك. حسنا. ویتعلق
 وما إلى ذلك للمشاركة mo Express بهذا األمر المزید من التعلیقات القادمة. ربما یمكننا التحدث إلى بعض الشركات مثل
 والمشاركة في هذا النوع من األشیاء. قال شخص آخر ، ربما ، قد یكون هناك أسطول من المتطوعین الذین تم تدریبهم أو ربما
 یمكن أن تساعد في ذلك ، هناك شيء مشابه لذلك الموجود في جیفرسون سیتي ، حیث یتم تدریب ، Uber هناك نسخة من
 األشخاص ویختارون الطالب من المدرسة مع المركبات الشخصیة التي تنتمي إلیها شركة وعلیهم أن یخضعوا لفحوصات في
 الخلفیة. ودعنا نرى. أعتقد أنه كان على تعلیقات النقل. ثم تبدیل آخر للموضوعات ، هو ذلك. عندما تكون هناك مخاوف بشأن
 الصدمة والقضایا التي ال یتم تدریب المعلمین على مجرد التعرف على الصدمة التي یعرفونها ویتم تمكینهم ودعمهم للذهاب
 واإلبالغ عن األشیاء التي یرونها والقدرة على الحصول على المساعدة لهؤالء الطالب. وأن الحصول على مزید من التدریب
 مرتبط بكیفیة التمكین وقطعة الدعم مقابل االعتراف بسالم الصدمة فقط. مرحبا شباب ، لقد حصلت على الفیسبوك الخاص بي



 من أجل آسف لذلك. شكرا لك على معادلة النعمة الخاصة بك ، أو أن جهاز الكمبیوتر الخاص بي یسیر بشكل جید وبطيء ، ولكن
 ، أول تعلیق أرید مشاركته. یا ولد. إنها متعة على رحالت الكمبیوتر. انتظر ثانیة واحدة. أنت تعرف ماذا ، سأدع شخًصا آخر قفز
 .، ألن شیًئا ما ال یعمل من جانبي ، مرة أخرى
 
  أنجیال جاسبر 0:03
 .تینا ، لقد فهمت
 
Tina Jones 0:06  
 هذا شيء ، SROs نعم ، كنت أرید فقط ، مثل ، نحن نتحدث عن الحلم ، نحن نتحدث عن إعادة التخیل وأنا أعلم ذلك اآلن ، مع
 المیزانیة یتشكل. أرید حًقا أن أفكر في ما یتخیله هذا الشكل. والتفاعالت التي ال یواجهها الكثیر من األطفال ذوي اإلعاقة فحسب ،
 ماذا سیكون هذا یشبه؟ كیف نتفاعل وكیف نجعل ذلك عادًال؟ .SROs بل أیًضا األطفال من السود والبني عندما یتعلق األمر ب
 ؟ وكیف نعترف بها بطریقة ال نذل فیها أحداLGBTQ كما أفكر فقط في إعادة تصور حالمة حًقا كیف یبدو أن تكون شامًال مع
 ولكن نحب أیضا االحتفال بالناس ألین هم وما هم أو من هم؟ ولذا أعتقد فقط أنه إذا أردنا أن نتخیل أن ما یبدو علیه هذا الشكل
 والتمثیل هو جزء كبیر حًقا منه. ووجود الناس عند المشي في المبنى ، وشخص ما تتصل به. وأن تكون قادرة على الحصول
 على تلك المجتمعات. یشبه المجتمع اعتراف المجتمع وهذا من مرحلة ما قبل المدرسة ، نحن ال نتحدث فقط عن المدرسة الثانویة
 بل نتحدث من مستوى ما قبل المدرسة إلى المدرسة الثانویة. كیف نبدأ في إعادة التفكیر في ما هو مناهض للعنصریة والتحیز
 وما یبدو كل ذلك؟ وهذا ما یحدث من خالل القیادة. یحدث من خالل التمثیل. یحدث ذلك من خالل جعل األمور متعمدة للغایة.
 عندما یتعلق األمر بأشیاء معینة أن المنطقة لفترة طویلة حًقا ، فإننا فقط نكافح معها. هناك الكثیر من األشیاء الجیدة التي تحدث
 SROs عنها الناس بالفعل ، ولكن ما هو شكل إعادة تصور هذه القضایا الضخمة حًقا؟ وواحد نواجهه اآلن بسبب المیزانیة ، و
 .واألمن. كیف یبدو أن مجرد أمنیة. وأتمنى أن تبدو مختلفة
 
Christina Ingoglia 2:35  
 هنا یقول ، "یبدو أن الطالب وأولیاء األمور ال یفهمون كیفیة اإلبالغ عن التسلط ومعالجته على Facebook ولدینا تعلیق على
 الفور. یبدو أن هناك نزاعات مستمرة ال یمكن تسویتها أبًدا. تتعلق هذه الحوادث بالعرق والتوجه الجنسي والتعبیر عن النوع
 االجتماعي واإلعاقة. كیف یمكننا مساعدة المنطقة على معالجة هذا األمر ، هل یتم استخدام منهج مناهض للبلطجة قائم على
 وضربني. كما قال أحد ، Facebook األدلة؟ " وسوف أتطابق مع تعلیقین آخرین ، ومرة   أخرى أعتذر ، فاتني أحدهم على
 األشخاص: "نحتاج إلى مستشارین مدرسیین یشبهون السكان الذین یخدمونهم. هذا مهم جًدا". ثم قال أحد األشخاص على فیسبوك
 لضمان تقدیم CPS أن هذا الشخص قال: "أود أن أرى الدعم لوقت التطویر المهني للمتخصصین العاملین والمتعاقدین مع شركة
 ".خدمات عالیة الجودة
 
  الرا ویكفیلد 3:38
 لدي تعلیق ذو صلة حول حالة التنمر ، واالقتراح القائل: "إذا كنت تعلم أن هناك مناهج أخرى بحاجة إلى استكشاف تبدو أعمق
 في العرق ، الهویة الجنسیة ، إعاقة التوجه الجنسي ، توصیة لمنهج المدارس الترحیبیة تم صنعه." هذا من قبل شخص یقول أن
 .هذا المنهج لدیه الكثیر من تلك القضایا التي تم تناولها داخله
 
Tina Jones 4:20  
 رأیت مؤخًرا شیًئا عن بعض المجتمع المناهض للعنصریة ، وكیفیة البدء ، ووضع ذلك في الواقع لجمیع األعمار ، ومرة   أخرى
 یشبه هذا مرحلة ما قبل المدرسة. وأیًضا ، مجرد بناء مجتمعات ألننا ال نستطیع أن نكون معلمین أو ال یمكننا التعلیم إذا كنا نحن
 القادة والمعلمین بحاجة إلى المساعدة في ذلك. وأن یكون لدیك مجتمع إلى حیث یمكن أن یكونوا صادقین حًقا ، لذا كانت بعض
 االقتراحات مثل مجتمع األشخاص داخل المدرسة ویعتمد ذلك على المسؤول وكیف یریدون قضاء هذا الوقت ولكن مثل وجود
 مجتمع من هؤالء أنهم یبدأون حًقا في أن یكونوا قادرین على المشاركة وأن یكونوا قادرین على أن یكونوا في هذا المجال من
 مجتمع مشابه وأن یكونوا متعمدین
 
  أنجیال جاسبر 5:28
 .تفضل. سأدعو نیكي سریع حقا. حسنا



 
Nikki Magruder 5:34  
 أردت فقط أال أتجاوز هذا التعلیق حول المستشارین الذین یشبهونك. لدّي مستشارون أكثر تنوًعا ، إن لم یكن في المدرسة مثل
 الذي یحتوي على مجموعة متنوعة من المستشارین. Heriford التعاقد مع مورد ، اكتشفت للتو منذ أسبوعین تقریًبا ، منزل
 وهي ضخمة. حسًنا ، قد ال یبدو األمر مناسًبا للجمیع. أنا أعلم فقط أن القدرة على التحدث إلى شخص یعرف أنك مثلك ، األمر
  .یشبه وجود معلمین یشبهونك. انه ضخم. ومن الجدیر قضاء بعض الوقت في معرفة ما یمكن القیام به في هذا المجال ، هذا هو
 
  أنجیال جاسبر 6:19
 .شكًرا
 
  الرا ویكفیلد 6:23
 .شخص آخر یرید أن یذهب
 
Crystal Kroner 6:27  
 كنت أتفق فقط مع نیكي وأضع فقط مكوًنا إضافًیا لهذه الفكرة ، كما تعلم ، أن تكون متعمًدا للغایة مع هذه ، لیس فقط خطوط أنابیب
 المعلم لمعلمي األلوان ، ولكن أیًضا تعلم أنه من اللطیف لقضیة تعزیز الذات. إذا كنت ، إذا رأیت الفجوات التي حدثت خالل
 المرحلة االبتدائیة على طول الطریق حتى المدرسة الثانویة ومعدالت التخرج والقدرة على االلتحاق بالجامعة وتحملها ، یجب أن
 تتوقع أن ترى تمثیًال أقل لنفس السكان في المجاالت التي ثم تحاول تجنید وإحضار. وهكذا ، أنت تعرف أن لدینا كلیات وجامعات
 هنا في المدینة. إذا استطعنا أن نكون متعمدین للغایة ونوسع وننمو أكثر مثل ما رأیناه من كتابنا تنمو بنفسك. ربما مع
 المستشارین. لكن ، لكن أن تكون هادًفا بشأن ذلك ، ألنني أعتقد ، كما تعلمون ، أن رؤیة هذا التمثیل ورؤیة مدرس مثل
 .مستشارك مثلك ، من المهم جًدا لحوالي ملیون سبب
 
Lara Wakefield 7:29  
 ولدي تعلیق آخر یدعم هذه الفكرة نفسها ، ماذا عن توسیع نطاق نموك وبرنامجك إلى مستشارین ، أو مساعدة األفراد األحیاء
 مثل ، MU وغیرهم من العاملین في مجال الدعم االجتماعي ، وما إلى ذلك ، والتواصل أیًضا مع جامعات أخرى إلى جانب
 جامعة لینكولن ، أو ربما اآلخرین عبر الوالیة. وموضوع آخر یبدو أن هناك حوالي ستة تعلیقات في هذا المجال العام وأعلم أننا
 على وشك االقتراب من وقتنا هنا ولكن كل هذه الجمل تدور حول الحاجة إلى جمع البیانات. والقدرة على إیصال هذه البیانات
 للجمهور بطریقة یفهمها الجمهور. وتتعلق هذه باألشیاء المتعلقة باإلحاالت غیر المتناسبة للطالب السود والطالب ذوي اإلعاقة ،
 ومن ثم معرفة كیف تتغیر هذه البیانات ، OSS ألشیاء مختلفة مثل ضبط النفس والعزلة واالعتقاالت وإحاالت قضاء األحداث و
 فیما یتعلق بتدریب العدالة یحدث. العدید من التعلیقات ، نوًعا ما في هذا االتجاه. ومن ثم أیضا في ذلك ، فإن الرغبة في لوحة
 .منهًجا مناهًضا للعنصریة وتبني موقًفا أو بیاًنا مناهًضا للعنصریة CPS األحالم هي أن تعتمد
 
Traci Wilson-Kleekamp 9:21  
 .هل یمكنني إضافة شيء الرا
 
  الرا ویكفیلد 9:24
 .نعم
 
Traci Wilson-Kleekamp 9:26  
 SROs ویساورني القلق من أن هذا االستطالع یثیر القدر ، حول .SROs هناك استطالع رأي تم طرحه الیوم یطرح سؤاًال حول
 تفید CPS ویلعب على مخاوف الناس أو مخاوف المعلمین حول السالمة في المدارس. و ، والمجتمع. لذا ، لیس لدینا أي بیانات لـ
 فعالة للطالب ذوي اإلعاقة. لذا ، فإن المسح في كثیر من SROs فعالة لطالبنا السود. لیس لدینا أي بیانات تفید بأن SROs بأن
 لذا ، أنا قلق بشأن الطریقة التي یتم بها نشر االستطالعات .SROs النواحي ، هو طریقة إلضفاء البیاض على األسلحة لدعم
 إلساءة مشاعر الناس بهذه الطریقة. إذا أردنا إجراء مسح ، فینبغي أن یكون مسًحا یركز على مناهضة العنصریة. ال أرید التحدث
 عن التحیز ، ال أرید التحدث عن تمثیل التنوع ، ألنه إذا لم یكن التركیز على مناهضة العنصریة ، فإننا نخدع. لذلك ، لسبب واحد



 أن االستطالع الیوم هو عرض لمقاومة السواد. إنها مشفرة للغایة. ولكن ، في رأیي أیًضا ، أنه من غیر المسؤول من المشرف أن
 (Stiepleman قاطعها بیتر) inten نطرح شیًئا من هذا القبیل. هذا لیس
 
Peter Stiepleman 10:44  
  .كما تعلم ، أود أن أطلب احترام المعاییر ، ألنك اآلن تهاجمني. وهذا لیس عدًال (Traci تجاوزت)
 
Traci Wilson-Kleekamp 10:50  
 (Peter Stiepleman ال یتعلق األمر بك (تمت مقاطعته بواسطة
 
Peter Stiepleman 10:50  
 إنه هذا االستطالع. تم إجراء هذا االستطالع ، لیس أنا فقط ، ولكن مع مجموعة كاملة من األفراد الذین أعطوا تعلیقات حول ما
 .یبدو وكیف سیبدو
 
Traci Wilson-Kleekamp 10:51  
 (Stiepleman من المناسب جًدا بالنسبة لي (مقاطعة بیتر
 
Peter Stiepleman 10:56  
  .ال ، أنا سعید بالتحدث إلیك
 
Traci Wilson-Kleekamp 11:01  
 أعط
 
  Stiepleman 11:01 بیتر
 ال ، ال ، ال ، یسعدني أن أتحدث عن ذلك
 
Traci Wilson-Kleekamp 11:03  
 (Peter Stiepleman تمت مقاطعته بواسطة) opi بلدي
 
Peter Stiepleman 11:03 في  
 أي وقت ترید
 
Traci Wilson-Kleekamp 11:05  
  رأي
 
Peter Stiepleman 11:05  
 .ال ، لیس منتدى لذلك
 
Traci Wilson-Kleekamp 11:08  
 .أستطیع أن أقول ما أحب
 
  میشیل ریبودو 11:09صوتهم
 .الرا ، هل یمكنك كتم
 
Traci Wilson-Kleekamp 11:10  
 .إذا كان هذا سیكون حدیًثا عن األسهم ، فینبغي أن یتم انتقادك. هذا هو عملك



 
Peter Stiepleman 11:16  
Annnnd ، ویجب أن تتوقع أن  
 
  تتوقف میشیل ریبودو 11:17 مم
  .(قف. (مهلة الیدین .
 
Peter Stiepleman 11:18  
  لن أجلس هنا فقط وأستمع إلى
 
Angela Jasper 11:19  
Peter، Peter، هل یمكنني التحدث؟ 
 
Peter Stiepleman 11:19  
  لك أن تزرع البذور
 
  وأنجیال جاسبر 11:23
 بیتر ، هل یمكنني التحدث؟ هل یمكنني التحدث من فضلك. هذه بالتأكید محادثة ساخنة. هذه محادثة صعبة. هذه محادثة یمكن أن
 نتوقع أن یختلف الناس علیها. نحن اآلن نحلم. وهكذا تحلم تریسي بأن لدینا أنواًعا مختلفة من االستطالعات وأنت تحلم أن یرى
 الناس نیة استطالعاتك ، ولذا أرید فقط إیقافها. نحن بحاجة إلى التحدث عن هذه األشیاء ، إذا كانت هذه األشیاء تحتاج إلى المزید
 من الدعم المجتمعي فال بأس ، لكنني ال أرید أن نتغلب على بعضنا البعض هنا في نهایة عصرنا ، لقد كان األمر رائًعا جًدا ، وأنا
 ال تریدنا أن نغلق. أعتقد أن
 
  كریستینا إنجوجلیا 12:02
 لكني أرید أن أقول شیًئا واحًدا ذا صلة. أنا وأعتقد أن هذا یوضح الحاجة مرة أخرى ، تماًما مثلما تحدثنا مع محرر خاص أننا
 بحاجة إلى مساحة إلجراء هذه المحادثات وتجمیع الموارد ولجمع المجتمع مًعا لتقدیم بعض العقول والموارد المذهلة هنا. ثم شيء
 واحد أردت مشاركته هو المالحظة. كنت في اجتماع إعادة تقسیم المدارس االبتدائیة. وربما هذا هو المغامرة في منطقة ال ینبغي
 أن أفعلها ، ولكن المجموعة التي كنت فیها باألمس عند الساعة الثانیة ظهرا ، یبدو أنها بیضاء في المقام األول ، في المقام األول
 من الطبقة المتوسطة. وأعتذر عن االفتراضات ، ولكن هذا ما بدا علیه. لذا ، خذ هذا لما یستحق ، لذلك كنت نوًعا ما آمل في
 المزید ربما في المستقبل ، وربما المزید من التعمد حول كیفیة اختیارنا لهذه المجموعات والذین یمكنهم الوصول إلیها وربما
 .تغییر التنسیق لالعتراف بأن الناس یعملون في أوقات مختلفة من الیوم ، أو لدیهم وصول مختلف إلى التكنولوجیا ، وما إلى ذلك
 
  أنجیال جاسبر 13:02
 حسًنا ، ما أرید قوله هو أنني أعتقد أنك تعلم أن الخطوات التالیة هي أننا سنحصل على كل هذه المالحظات سنقوم بالتأكد التسجیل
 جید والنسخة جیدة ، لكني أشعر أن هذا موضوع لن یكون كذلك ، ال أعتقد أن أي شخص یجب أن یتوقع أنه سیكون من السهل
 التحدث عنه. إذا كان من السهل التحدث عنه ، فإننا نقوم بذلك بشكل خاطئ. وهكذا ، كما تعلمون ، آمل أن ننفصل إلى مجموعات
 أصغر وأن یكون لهذه المحادثات الشجاعة حًقا قبول أننا قادمون إلى الطاولة بآراء مختلفة. ولكن من أجل إیجاد استنتاج وأرضیة
 مشتركة والمضي قدًما ، یجب أن تكون لدینا هذه المحادثات وعلینا القیام بها دون رمي الخناجر عبر الطاولة ، لكنني أقدر أن هذا
 سیكون غیر مریح ، یجب أن یكون غیر مریح عندما تكون بالحدیث عن مناهضة العنصریة ، یجب أن تكون غیر مرتاح. هناك.
 في SROs أردت فقط أن أقوم بتوصیل ، أیًضا ، هناك قاعة بلدیة رئیسیة ، في األسبوع المقبل تتحدث تحدیًدا عن األمان و
 SROs المدارس والتحدث مع أولیاء األمور عنك تعرف كیف نعید تعریف السالمة. هل نحن حقًا كذلك ، هل نحن بحاجة إلى
 وبالتالي فإن إجراء هذه المناقشة مع اآلباء في األسبوع المقبل ، لذلك .SROs لیشعروا باألمان؟ بعض األطفال لیسوا بأمان مع
 نتطلع إلى ذلك. أعلم أن الكثیر ظهر الیوم كثیًرا. لذا ، أردت أن أذكر ذلك. أنا أقدر مشاركة الجمیع. أنا أقدر الدور الذي أشعر به
 لدى الجمیع ، وأنا أعلم أن الجمیع لدیهم نفس الهدف. نرید ألطفالنا أن یحصلوا على ما یستحقونه جمیًعا ، بغض النظر عن شكلهم
 ، بغض النظر عن أسرهم ، بغض النظر عن المكان الذي یعیشون فیه في المدینة. لذلك ، أتطلع إلى العدید من المحادثات الصعبة



 ، حتى نتمكن من المضي قدًما ونحصل على أطفالنا بما یستحقونه. حسًنا ، شكًرا یا رفاق على حضوركم. أنا أقدر لك وسنراكم
 .قریبا. سیكون لدینا من تیار. شكرا لك
 
Shelly Jones 15:06  
 .لیلة الجمیع. شكرا لك
 
  میشیل ریبودو 15:10
 .على الرحب والسعة. لقد أمسكت بنفسي أشاهدك أكثر من االستماع عدة مرات. حسنا
 
  كارال لندن 15:25
 .روبین أو میشیل ال أعرف إذا كنت تسمعني
 
  میشیل ریبودو 15:27
 نعم ، نعم. من ذاك؟ هل هذه كارال؟
 
  كارال لندن 15:30
 نعم ، ربما أرسلني ثالثة أو أربعة من اآلباء عبر البرید اإللكتروني أنهم أرسلوا تعلیقات مفادها أننا لم نتشاركها ونقرأها. وهكذا ،
 ، أرید فقط أن أتأكد وأنا ال أعرف
 
  میشیل ریبودو 15:42
  ؟Zoom أو من خالل Facebook هل قالوا أنهم فعلوا ذلك على
 
Carla London 15:45  
 لیس على وجه التحدید ، لذا ال أعرف الشكل الذي استخدموه. أرید فقط أن أتأكد من أننا نتحدث عن اإلنصاف ومنصف أن
 تعلیقات الجمیع ، هذه هي المحادثات الصعبة ، كما رأینا ، كما ترون ، ال أقول أنني ال أتورط في الوحل وأهاجم الناس . هذه هي
 طریقي. وأعتقد أنه من الحماقة. لذا ، لحسن الحظ ، أرید أن أؤدي أعلى قلیًال من هذا المستوى. إذا كان هذا العمل سهًال كما
 سمعتني أقوله عدة مرات ، لما كنا سنفعل ذلك في عام 2020. أعتقد أن القدوم إلى طاولة المحادثات هو شجاع جريء حًقا. أنا
 أحب الكثیر من التعلیقات والمالحظات التي نقدمها ، أعتقد أنها قویة حًقا فخور جًدا لكوني جزًءا من منطقة یمكنني أن أقولها حًقا
 قبل 18 عاًما عندما كنا نجري هذه المحادثات ، لذلك من الغریب أن تقوم بالعمل ، ثم نوًعا ما تحصل على بعض الهجمات التي
 نواجهها ، لكنه عمل صعب. أرید فقط أن أتأكد من أن الوالدین یرسالن إلّي رسالة عبر البرید اإللكتروني قائلین أنا في هذا
 ... المنتدى. لقد أرسلت أسئلة وال تتم مشاركة أي منها. لذا
 
  میشیل ریبودو 16:48أخبروك
 هل، نحن بحاجة إلى ذلك ، إذا كان بإمكانك إخبارنا عن النظام األساسي الذي یستخدمونه ، وأین كان ذلك ألنني أعرف. حدث
 Z ذلك في
 
Christina Ingoglia 17:01 
  .كان جهاز الكمبیوتر الخاص بي متجمًدا. لقد كانت فوضى ولكن إذا كان بإمكانك إعادة توجیهها إلى أحدنا بعد ذلك
 
 میشیل ریبودو
 في 6/1/20 للرد على أسئلة CPS الذی  استضافته) Zoom الخاص CPS ed ed نعم ، هذا أمر محبط للغایة ألن ذلك حدث لنا في
 أولیاء أمور التعلیم الخاص ) أنت تعرف إلى أین كنا نرسل ذلك إلى ورین. سألت ، لذلك أنا أشعر بهم. لذا ، نرید بالتأكید أن نتأكد
 ... من إضافة هؤالء على األقل إلى ما ننشره على الموقع الرئیسي حتى إذا كنت تستطیع
 
  كارال لندن 17:22



 .هل سیكون من المفید للغایة أن نطلب منهم إرسالهم إلي ثم أنت؟ ال ارید تولي
 
Michelle Ribaudo 17:26  
 ال ، ال یمكنهم إرسالها إلیك ویمكنك إعادة توجیههم أو أیهما كان. هل لدیك ، هل لدیك برید إلكتروني لشخص ما من رسائل البرید
 اإللكتروني التي یمكننا الحصول علیها؟
 
  كارال لندن 17:37
  .أعتقد أن لدي الجمیع
 
Michelle Ribaudo 17:41  
 .. نعم نعم ألننا لم نكن نهدف إلى قراءة كل شيء لذا
 
  كریستینا إنغوجلیا 17:46سنكرر
  .كارال ،هذا في شهر أغسطس ، لذا إذا قالوا إن األمر كله عبر هذا شارع وفوتنا ، من فضلك قل لنا
 
  میشیل ریبودو 17:53
 .نعم. نعم ، ألننا بحاجة لمعرفة أین أخطأنا
 
  كارال لندن 17:56
 ممتاز. حسًنا ، أشكرك مرة أخرى على استعدادك الستضافة هذا. إنه لمن دواعي سروري دائًما االنضمام ، وأعتقد أننا شركاء ،
 ونحن نفعل ذلك كمجتمع. قلت في عرضي التقدیمي أنك جمیًعا جزء واحد من المجتمع لدینا ، وهو مجتمع كبیر لدیه مشاكله
 الخاصة التي نحن نموذج مصغر لذلك. لذا ، سنعمل بالتأكید مًعا في ذلك. وكریستینا ، سمعت تعلیقك (فی  إشارة إلى خطوط الحدود
 األولیة ). كنت أفكر قلیًال في ندوة األسهم التي كنت قد قمت بها سابًقا مع ال أعرف من قام بنشرها أعتقد أن شخًصا ما على
Facebook حول العمل الشاق لیس ضرورًیا. یبدأ العمل الشاق ، یمكنك تفویض بعض األشیاء على الورق وعدم تغییر الطریقة 
 التي یعمل بها الناس أو الطریقة التي یفكرون بها في أطفالهم ، لذلك قالوا الكثیر منا. لقد كان طبیًبا ، من والیة واشنطن ، قال أن
 الناس یریدون القفز إلى "أرید أن أرى هذا اإلجراء هذا اإلجراء هذا العمل" ، وقال إنه حیث تنهار األشیاء ، ألنك لم تغیر شیًئا
  .حًقا ، ولذا مزیج
 إنه ، إنه العمل الشاق. یجعلك تفعل ذلك ، ثم ، ثم الخطوة التالیة. لذا ، مرة أخرى ، أشكركم جمیًعا على هذه الفرصة. سأحاول
  .االنضمام إلى یوم السبت أیًضا. أنا أحتفل بذكرى سنویة ونوع من التنقل حول بعض األشیاء ولكن أشكرك كثیًرا مرة أخرى
 
Michelle Ribaudo 19:12ونساعده  
  .یرجى إعالمنا إذا كان هناك شيء ، كما تعلمون ، شيء ینبثق في رأسك یمكننا أن نأتي به. نرید بالتأكید
 
  كارال لندن 19:19
 .إطالقا. إطالقا. شكرا جزیال لك
 
  كریستینا إنغوجلیا 19:21
 شكرا لك. شكرا لك ، وداعا
 
  كریس هورن 19:26 سأخرج
 من هنا وأدعكم تذهبون. أرید فقط أن أشكركم یا رفاق. كانت رائعة. من الجید أن نجتمع الجمیع. لقد أحببت حًقا جلسة العصف
 الذهني. أنا فقط أحب العمل الذي تقومون به یا رفاق. شكرا جزیال للقیام بذلك مرة أخرى. دیفید ، لم تتح لي الفرصة لمقابلتك ،
 لذلك ، یسعدني أن أحصل على فرصة لمقابلتك عبر هذا النموذج. مرة أخرى ، شكًرا لكم جمیًعا على وضع هذا مًعا في ذلك
 .األسبوع ، سأكون حاضًرا في األول من أغسطس أیًضا
 



 
  كریستینا إنجوجلیا 19:58
  .شكرا جزیال. شكرا على استماعكم
 
David Aguayo 20:04  
 .تشرفنا ، كریس
 
Chris Horn 20:07  
 أعتقد ، أعتقد أن هناك إمكانیة أو ربما تخدم على اللوحة لحالة الشمولیة؟ في المؤتمر؟ ال أعرف هذا المسؤول حتى اآلن ولكني
 أعلم أن اسمك قد تم تضمینه في المحادثة؟
 
David Aguayo 20:23 إلى  
 من تتحدث؟
 
  میشیل ریبودو 20:25
 .(أنت ( دیفید
 
Chris Horn 20:30  
 قد یكون هذا خبًرا لك. ال أدري ، أنا أخدم فقط في نوع المجتمع في هذه المساحة والمدارس والمجتمع. كجزء من ذلك المؤتمر
  .سنرى
 
David Aguayo 20:47  
 .ممتاز. تشرفت بمقابلتك كریس
 
 https://otter.ai كتب
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