 7نوفمبر2017
عوائل مدرسة هاميلتون ( )Hamiltonاألعزاء:
ببالغ الحزن أود أن أشارككم بوفاة أرماندو رودريغز ،المتدربة في مادة الرياضيات في مدرستنا فجأة.
ناقشنا هذه الخسارة مع كادر موظفينا وتالميذنا .إن فريق األزمات في مدارس  DPSكان في مبنى مدرستنا ليساعد التالميذ على التعامل
مع مشاعرهم ومخاوفهم .سيتوفر الدعم المستمر للتالميذ وكادر الموظفين.
قد ترغب في استمرار المناقشة مع أبنك أو بنتك حول الموت والحزن .العالمات التالية قد تشير إلى أن أبنك أو بنتك يواجهون صعوبة،
ولكن بمرور الوقت فأن هذه يجب أن تزول .تتضمن عالمات الشد:










األكثر أهمية ،تغيرات ملحوظة في طرق السلوك المعتادة ،بما في ذلك انخفاض اإلنتاجية المدرسية وتغيرات في المزاج
تغيرات في نمط النوم أو مشاكل في األكل
سوء تنظيم
سلوكيات انطوائية
سهولة تشتت الذهن
أعراض بدنية
سلوك فيه إساءة في التصرف ،بما في ذلك العدوانية
السلبية أو الفتور
البكاء بكثرة

مشاعرنا مع عائلة السيد رودريغز .شكرً ا لدعمكم بنما نشعر بالحزن سويًا كمجتمع في هذا الوقت .سنقوم بتزويدكم بمزيد من المعلومات
حال استالمها.
مع خالص تحياتي،
كريستيان ساوير
مدير المدرسة

Estimadas familias de Hamilton:
Con profunda tristeza comparto con ustedes que Armando Rodriguez, un integrante de Math
Fellows en nuestra escuela, falleció repentinamente.
Hemos conversado sobre su fallecimiento con el personal y los estudiantes. El equipo de crisis
de DPS ha estado en nuestro campus para prestar asistencia a fin de que los estudiantes
puedan lidiar con lo que sienten y con sus inquietudes. Se ofrecerá apoyo continuo a los
estudiantes e integrantes del personal escolar.
Les sugerimos que hablen más sobre el tema de la muerte y el duelo con sus hijos. Los
siguientes comportamientos podrían indicar que sus hijos están teniendo dificultad para
enfrentar la situación, pero deberían disminuir con el paso del tiempo. Los siguientes son
algunos indicios de estrés:
El más importante son los cambios marcados en la forma habitual de comportarse,
incluyendo una disminución de la productividad en la escuela o cambios de humor
Cambios en los hábitos de sueño o de alimentación
Desorganización
Conductas de aislamiento
Facilidad para distraerse
Síntomas físicos
Conducta rebelde, incluyendo la agresión
Pasividad o apatía
Tristeza/llanto











Tenemos en nuestros pensamientos a la familia del Sr. Rodriguez en estos momentos. Gracias
por su apoyo durante este tiempo de duelo de la comunidad. Proveeremos más información
cuando la recibamos.
Atentamente,
كريستيان ساوير
Directora de la escuela

