حضرات أفراد مدرسة إنتربيد اإلعدادية،
أود أن أعبر أنا والفريق القيادي عن قلقنا العميق من تأثير األمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم
الجمعة 27 ،يناير/كانون الثاني  ،2017والذي ،من بين أمور أخرى ،يحظر على الالجئين السوريين دخول الواليات
المتحدة ويفرض حظراً لمدة  90يوما ً على المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
إننا ال نزال ال نعلم الكثير ،وال يزال الوضع غير مستقر ،لكن نطاق هذا األمر التنفيذي يؤثر على كل واحد منا .ولقد
قضيت معظم عطلة نهاية األسبوع وأنا أفكر عميقاً ،حيث أعلم أن العديد من طالبنا وعائلتهم قد تأثروا بهذا األمر
التنفيذي .وكما ذكر السيد بارثا في رسالته اإللكترونية األخيرة ،يأتي الكثير من عائالتنا من بلدان متأثرة مباشرةً بهذا
األمر ويسافر أفرادها بشكل متقطع للعودة من أجل البت في بعض األمور في موطنهم .وعلينا أن نبقى مكرسين
جهودنا لسالمة جميع الطال ب والعائالت ،بحيث نحر على أن يتمكن جميع أفراد مدرسة إنتربيد اإلعدادية من
اإلبداع في طريقهم إلى إكمال الجامعة واإلستقاللية المالية والحياة التي تتسم بالقيادة األخالقية.
ولقد أصدرت محاكم فدرالية عديدة وفق تنفيذ هذا األمر حيث أمرت مؤقتا ً بوقف إزالة أفراد معتقلين في مطارات
أمريكية بموجب األمر التنفيذي .ومع ذلك ،ال يزال من غير الواضح كم سيبقى الوقف المؤقت ساريا ً إذ سيستغرق ذلك
بعض الوقت قبل التوصل إلى حل قانوني نهائي.
وفي هذه األثناء ،نوصي بشدة طال ب وعائالت مدرسة إنتربيد ،بمن فيهم حاملي جنسيتين و/أو اإلقامة الدائمة،
باإلمتناع عن السفر خارج حدود الواليات المتحدة .وفي الواقع ،إننا نقترح على أن يؤجل جميع األشخا غير
الحاملين للجنسية األمريكية السفر خارج الواليات المتحدة بينما ننتظر توضيحاً.
وسنقوم بتكوين فريق عمل مؤلف من المدرسين والموظفين وأولياء األمور والطال ب للبحث في إتخاذ مزيد من
اإلجراءات التي قد نتخذها في األيام المقبلة لضمان بيئة تعلم سالمة وآمنة ومستمرة لجميع طالبنا .كما سنعمل عن
كثب مع مدارس أخرى ،ومؤسسات محلية ووطنية ،وخبراء قانونيين من أجل دعم إحتياجات أفراد مدرستنا من اآلن
فصاعداً.
في ما يلي ،ستجد ون قائمة قصيرة بالهيئات التي إلتزمت في وسط تينيسي بمساعدة الالجئين والمهاجرين.
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في مدرسة إنتربيد ،نحن نحتفل بالتنوع .فبصفتنا مدرسة إعدادية للجامعة ،لقد فتحنا أبوابنا من أجل دعوة العائالت من
كافة الخلفيات ،ألن ذلك يوطد إنسانيتنا ،ويحدد قوتنا ،ويهيء طالبنا للقيادة عبر إختالفات في الجامعة وفي المهن.
في التعليم،
ميا هاورد
المؤسسة والمديرة التنفيذية
ِ

