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Xalq maarifçiləriniz aylardır seslenir. Şagirdlərimizi təmin etmək üçün hər şeyimizi verdik və hər gün bunun
kifayət etmədiyi ürəkdən gələn biliklərlə yaşayırıq. COVID-19 pandemiyasının yaratdığı şəraitdə bu qədər
insanın əziyyət çəkdiyini bilirik və bu misilsiz dövrdə uşaqlarımızın öyrənib böyüməsini təmin etmək üçün
dəstək yaratmaq və mənbələr təmin etmək üçün əlimizdən gələni etdik.
Vaka sayı və infeksiya nisbəti ən yüksək səviyyəyə çatıb və demək olar ki, hər birimiz ailə üzvlərini və ya
dostlarımızı xəstəliyə və ya buna cavab olaraq yaratdığımız şərtlərə görə itirdik. COVID-19 haqqında daha çox
məlumat əldə etdikdə, yeni suşları, yeni yan təsirləri və yeni təsirləri də öyrənirik. Bundan əlavə,
sistemlərimizdə və millətimizdə dərin irqçilik toxumları ilə qarşı-qarşıyayıq və cəmiyyətimizdəki Qara, Yerli
və diger irqden olan insanlara - işçilər, tələbələr və ailələrə bərabərsiz təsirləri tanımaq məcburiyyətində qaldıq.
Xalqın qorxusu, tükənməsi və mənəviyyatsızlaşma rekord həddədir.
Qarisiq və qeyri-müəyyənliklə dolu olan bu kontekstdə xalq təhsilinin təhlükəsiz və davamlı işləməsi üçün
parametrlər yaratmağa çalışdıq - onu idarə edən insanlardan ayrı mövcud ola bilməyən bir sistemdir. İnsan
ehtiyacları və insan qorxusu olan insanlar. Birlik olaraq bu ehtiyacları və narahatlıqları səsləndirmək və onları
həll etmək və həll etmək üçün iş yollarını axtarmaq üçün çalışdıq. Narahatlığa səbəb ola biləcək məsələlərdə
fikir ayrılığına düşə bilsək də, bunu rədd etmək, kiçiltmək və ya görməməzliyə vurmaq insanlıqdan çıxaran bir
davranış olduğunu anlamalıyıq - uşaqlarımızın qəlblərini və düşüncələrini formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək
üçün sadiq bir peşədə heç vaxt qəbul edilməli olmayan bir şeydir.
Bellevue School District rəhbərlərini, onlar üçün çalışan kadrların insanlığını qəbul etməyə çağırıram. Mövcud
vəziyyətimizə baxışları ilə razılaşmasanız da, xahiş edirəm onları başa düşməyə çalışın. Xahiş edirəm ortaq
maraqlarımızı və öhdəliklərimizi xatırlayın və zəhmət olmasa bir-birimizə düşmən kimi baxmağımızı istəyən
nifrət dolu, bölücü ritorikanı rədd edin. Tərbiyəçiləriniz tələbələrimizə dəstək olmaq üçün əllərindən gələni
etmək istəyirlər, amma həyatlarını və ya insan ləyaqətlərini ehtiyacsız olaraq riskə atmaları istənilməməlidir.
Biz bu pandemiyanın başlanğıcından gəldiyimiz kimi - qarşımızda duran mürəkkəb problemlərin birgə həll
yollarını tapmağa sadiq qalırıq. BSD rəhbərliyini də buna dəvət edirik.

