
ውድ ፌሎ ኤክስፕሎረር (ጠያቂ)  ወላጆች፣ 
 
እነዚህ ያለፉት 18+ ወራት አውሎ ነፋስ ነበሩ; ወረርሽኙ የጠንካራ የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ድጋፍ 
ስርዓትን አስፈላጊነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ግልጽ አድርጎታል። ሁሉም ልጆቻችን ደህንነታቸው 
የተጠበቀበት እና የተከበሩበት የት/ቤት ማህበረሰብን ማሳደግ እንደ አካዴሚክ ስኬት አስፈላጊ ነው። 
ዲስከቨሪ ቀድሞም ለልጆቻችን ድንቅ፣ ሞቅ ያለ እና ተንከባካቢ ቤት እና ያንን እንክብካቤ የበለጠ ለማሳደግ 
እና አክብሮት፣ ዲስከቨሪ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት እንደገና በ ለጥላቻ ቦታ የለም።® ውስጥ ይሳተፋል፣ 
ትምህርት ቤቶች ብዝሃነትን ለማክበር ያላቸውን ቁርጠኝነት፣ ልዩነቶችን መከባበርን እና አድሎአዊ እና 
ጉልበተኝነትን በሁሉም ደረጃ ይጻረራል። 
 
በፀረ-ስም ማጥፋት ሊግ የተገነባው የጥላቻ ቦታ የለም® ማዕቀፍ ለቅድመ መዋዕለ ሕፃናት እስከ 12 
ትምህርት ቤቶች ከተማሪ፣ ሰራተኞች እና የማህበረሰብ መድረክ ጋር ለሁሉም ሰው መከባበርን፣ ፍትሃዊነትን 
እና መደመርን የሚያጎለብት ባህልን  እና ከት/ቤቱ ጋር አብሮ የሚሰራ ንቁ እና ጠንካራ ማህበራዊ-ስሜታዊ 
ልምዶች ያቀርባል። እየጻፍኩ ያለሁት በመጪዎቹ ወራት ውስጥ አስተማሪዎች ክፍል ተኮር የትምህርት 
ዕቅዶችን በስርዓተ ትምህርቱ ውስጥ ለማካተት በሚሰሩበት ጊዜ ልጅዎ ስለ ጥላቻ ቦታ የለም® ፕሮግራም 
እንቅስቃሴዎች የራሳቸውን እውቀት ይዘው መምጣት ሊጀምሩ እንደሚችሉ ለማሳወቅ ነው። እያንዳንዱ 
ክፍል የራሱን “የፊርማ ሥነ ሥርዓት”  ለጥላቻ ቃል ኪዳን ቦታ የለም (በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ በፖስተር 
ላይ እንዲታይ) ያዘጋጃል፡- 

• ሁሉንም ሰው በፍትሃዊነት ለመያዝ የተቻለኝን ሁሉ ለማድረግ ቃል እገባለሁ። 
• እንደ እኔ ባይሆኑም ለሁሉም ሰው ደግ ለመሆን የተቻለኝን ለማድረግ ቃል እገባለሁ። 
• አንድ ሰው ሲጎዳ ወይም ሲበደል ካየሁ፣ ለአስተማሪ እነግራለሁ። 
• በትምህርት ቤት ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ደስተኛ እንዲሆኑ ሌሎችን እረዳለሁ። 
• ትምህርት ቤቴን የጥላቻ ቦታ እንደሌለ የማደርገው አካል እሆናለሁ። 

 
በተጨማሪም፣ No Place for Hate® በቤት ውስጥ መለማመድ ይችላሉ! በአስቸጋሪ ጉልበተኝነት እና 
አድልዎ ላይ ለቤተሰብ-ተኮር ግብዓቶች 
https://www.adl.org/education-and-resources/resources-for-educators-parents-families 
ይጎብኙ። 
 
የበለጠ ለማወቅ ወይም ከ ለጥላቻ ቦታ የለም ® ጋር በ ዲስከቨሪ ኢለመንተሪ ለመሳተፍ, ወይም ስለ 
ፕሮግራሙ ጥያቄዎች፣ እባክዎን ላውራ ሳውየርን፣ NPFH መሪ የወላጅ አጋርን በ 
laurasawyerdhokai@gmail.com ወይም ዶ/ር ኪት ሪቭስ፣ NPFH መሪ መምህር፣ በ 
keith.reeves@apsva.us ያግኙ። 
 
እንዲሁም ይህንን ድህረ ገጽ በመጎብኘት የበለጠ መማር ይችላሉ። 
https://www.noplaceforhate.org/. በእርሶ እገዛ የትምህርት ቤታችን ማህበረሰቦች ለሁሉም ደህና እና 
እንግዳ ተቀባይ ቦታ ለማድረግ ያለንን ቁርጠኝነት እንቀጥላለን። 
 
ሞቅ ያለ ሰላምታ ጋር ፣ 
ላውራ ሳውየር (የ2ኛ ክፍል ኤክስፕሎረር  (ጠያቂ)  ጉስ ዶካይ እናት) 


