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BEA Başkanı Allison Snow'dan bir mesaj ...
Kamu eğitmenleriniz aylardır sesleniyor. Öğrencilerimize sağlamak için her şeyimizi verdik ve her gün bunun
bile yeterli olmadığı yürek ağır bir bilgi ile yaşıyoruz. COVID-19 salgınının yarattığı koşullarda pek çok
kişinin acı çektiğini biliyoruz ve çocuklarımızın bu eşi görülmemiş zamanda öğrenip büyümelerini sağlamak
için destek oluşturmak ve kaynaklar sağlamak için elimizden geleni yaptık.
Vaka sayıları ve enfeksiyon oranları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve neredeyse her birimiz
hastalığa veya buna cevabımızda yarattığımız koşullara aile üyelerini veya arkadaşlarımızı kaybettik. COVID19 hakkında daha fazla şey öğrendikçe, yeni türler, yeni yan etkiler ve yeni etkiler de öğreniyoruz. Buna ek
olarak, sistemlerimizde ve ulusumuzda ırkçılığın derin tohumlarıyla karşı karşıyayız ve toplumumuzdaki
Siyahlar, Yerliler ve beyaz olmayan insanlar - personel, öğrenciler ve benzer şekilde aileler üzerindeki çok
adaletsiz etkilerini fark etmek zorunda kaldık. Halkın korkusu, yorgunluğu ve moral bozukluğu rekor
seviyelerde.
Bu bağlamda - karmaşık ve belirsizlikle dolu - halk eğitiminin güvenli ve sürdürülebilir işleyişi için
parametreler oluşturmaya çalıştık - onu yöneten insanlardan ayrı var olamayacak bir sistem. İnsan ihtiyaçları
ve insan korkuları olan insanlar. Bir Birlik olarak, bu ihtiyaçları ve endişeleri dile getirmek ve bunları ele
almak ve çözmek için işbirliğine dayalı yollar aramak için çalıştık. Neyin endişe kaynağı olması gerektiği
konusunda hemfikir olmasak da, bunu reddetmenin, küçümsemenin veya görmezden gelmenin insanlık dışı
davranış olduğunu anlamalıyız - çocuklarımızın kalplerini ve zihinlerini şekillendirmeye ve beslemeye kendini
adamış bir meslekte asla kabul edilemez bir şey.
Bellevue Okul Bölgesi liderlerini kendileri için çalışan personelin insanlığını kabul etmeye çağırıyorum.
Mevcut durumumuza ilişkin bakış açılarına katılmasanız da, lütfen onları anlamaya çalışın. Lütfen ortak ilgi
alanlarımızı ve taahhütlerimizi hatırlayın ve lütfen birbirimizi düşman olarak görmemize neden olacak nefret
dolu, bölücü retoriği reddedin. Eğitimcileriniz öğrencilerimizi desteklemek için ellerinden geleni yapmak
istiyorlar, ancak bunu yapmaları için gereksiz yere hayatlarını - ya da insanlık onurlarını - riske atmaları
istenmemelidir.
Bu pandeminin başlangıcından beri olduğu gibi, önümüzdeki karmaşık sorunlara ortaklaşa çözümler bulmaya
kararlıyız. BSD liderliğini de aynısını yapmaya davet ediyoruz.

