إعالن
شهر التراث اإلسباني وأسبوع الترحيب
حيث تدرك مدارس سالم-كايزر العامة أن األشخاص من أصل إسبان والتين  /أ  /س ر
غت عادية  -فهم جزء ال يتجزأ
والتاث
الثقاف يساهمون يف نجاح أمتنا بطرق ر
ي
ي
ي
كمعلمي  ،وهم جزء من جميع مدارسنا ومجتمعنا
من اقتصادنا ونجاحنا ؛ هم عمال أساسيون يف الصناعة الزراعية والقوى العاملة ؛ يخدمون يف الجيش  ،ويعملون
ر
؛و
حيث يمتد ر
الالتين  /أ  /س للواليات المتحدة عىل مدى خمسة قرون ؛ و
التاث
ي
األصليي يف هذه المنطقة قبل حصول والية أوريغون عىل دولة ؛ و
حيث تم إنشاء ثقافات السكان
ر
حيث نشأت الثقافات اإلسبانية والمكسيكية يف هذه المنطقة قبل أن تحصل والية أوريغون عىل دولة ؛ و
ر
ر
متة هائلة عىل بقية العالم  ،ويؤكد مجلس مدرستنا هذا التقليد ؛ و
والن أعطتنا ر
حيث أن الواليات المتحدة لديها تقاليد عمرها قرون يف التحيب بالمهاجرين  ،ي
والتين  /أ  /س لديه نفس األحالم والقيم والتجارب واالنتصارات مثل جميع الناس  ،ويظهرون نفس العزيمة
إسبان
حيث أن مجتمع سالم-كايزر من أصل
ي
ي
والتصميم الذي دفعنا إىل األمام لقرون ؛ و
التين  /أ  /س ؛ و
التين أو
حيث أن  40بالمائة من طالبنا و  14بالمائة من موظفينا يعرفون أنهم من أصل
ي
ي
ً
حيث أن مجلس إدارة المدرسة ر
للموظفي من ذوي األصول األسبانية والالتينية  /يف الحصول عىل تمثيل أكت إنصافا ؛ و
ملتم بإنشاء مسارات لتنمية الفرص
ر
توفت الفرص لطالبنا من ذوي األصول األسبانية والالتينية  / a / xللمشاركة واالحتفال بثقافاتهم من خالل  ، MEChAنادي
حيث يدعم مجلس المدرسة ر
 ،Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlánالذي شعاره "الوحدة تصنع القوة"  ،وأخرى التينية  /أ  /س النوادي واألنشطة و
حيث تكرم مدارسنا األصول اللغوية والثقافية للطالب وتحافظ عليها من خالل برامج ثنائية اللغة وثنائية اللغة  ،ودورات تراث اللغة اإلسبانية والتنسيب المتقدم
وه جودة وظيفية مطلوبة للغاية  ،باإلضافة إىل
يف اللغة اإلسبانية .تساهم هذه يف إنتاج الطالب المستعدين
يغون للقراءة والكتابة  ،ي
للحصول عىل شهادة أور ً
.
الناطقي باإلسبانية من خلفيات متنوعة ،
غت
التامج أيضا نفس الفرص للطالب ر
تكريم وإثراء الخلفيات المتنوعة لطالبنا من األرس الناطقة باإلسبانية توفر هذه ر
ر
إيجان ومتكامل ومتعدد اللغات ؛ و
مدرس متعدد الثقافات
أكت يف مجتمع
مما يساهم بشكل ر
ري
ي
حيث يتم تعزيز مجتمعنا من خالل الدعم والدعوة من المنظمات المجتمعية القائمة عىل  Latino / a / xر
كتر من أجل المساواة ،
والشكاء مثل تحالف سالم -ر
و  ، Mano a Mano Family Centerو  ، Latinos Unidos Siempreو )،Causa ، Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN
)Enlace ،Casa de la Cultura Tlanese ،Interface Network ،Instituto de Cultura Oregoniana (ICOومجموعات تعزز فهم ثقافات أمريكا
الوسىط األصلية و  FACESاألمريكية ؛ و
حيث أن الدمج هو قيمة أساسية لمنطقتنا  ،ويتحمل مجلس المدرسة مسؤولية معارضة العنرصية النظامية التاريخية تجاه ذوي األصول األسبانية والالتينية /
غت المتناسبة
والالتينية والمهاجرين يف والية أوريغون  ،مما يديم معدالت عالية من عدم المساواة يف التعليم والفقر وعدم المساواة يف الدخل  ،والنتائج الصحية ر
 ،وكلها تؤدي إىل تفاقم األزمات االجتماعية واالقتصادية ؛ و
حيث أكد مجلس المدرسة عىل موقفه المتمثل يف كونه منطقة تعليمية آمنة ومرحبة ؛ و
معا أكت من الالزم  ،ومن المهم أن ينضم سكان سالم وكتر بروح من ر
حيث لم تكن هناك حاجة ف أي وقت ف تاري خ مجتمعنا إىل العمل ً
التحيب والشمول
ر
ي
ي
ً
والتين  /أ  /س أعضاء مجتمعنا ؛ و
إسبان
الحتضان مواهب ومساهمات جميع السكان  ،وتحديدا من أصل
ي
ي
حيث ر
يلتم مجلس المدرسة بإيجاد نتائج تعليمية ناجحة لطالبنا من ذوي األصول األسبانية والالتينية  /والالتينية والمهاجرين ؛
وبناء عىل ذلك  ،أعلن مجلس إدارة مدرسة سالم-كتر أن  15سبتمت إىل  15أكتوبر سيكون شهر ر
ً
سبتمت سيكون أسبوع
اإلسبان  ،ومن  13إىل 22
التاث
اآلن ،
ر
ر
ر
ي
ر
التين  /أ . / xوالمهاجرون الطالب واألرس.
،
التين
أصل
من
بنا
لالحتفال
االنضمام
عىل
مجتمعنا
أعضاء
جميع
ويشجع
حيب
الت
ي
ي
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