
أأفراد مجتمع منطقة Berkeley التعليمية الموحدة األعزاء،

 
في العام الماضي، انضمت ألول مرة منطقة Berkeley التعليمية الموحدة إىل العديد من المناطق التعليمية

المحلية واإلقليمية وكذلك جارتنا، جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في االحتفاء بشهر تراث المجتمع العربي األمريكي.

في محاولة للنهوض بجزء متنامي من مجتمعنا والتحرك نحو الشمولية وتطور مفاهيم اللغة والمجتمع، نضيف هذا

العام SWANA، وهو اختصار يشير إىل مجتمع جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا.

 
اعتمد الرئيس بايدن االحتفاء بالشهر الوطني لتراث المجتمع العربي األمريكي في أبريل 2021 وتم إطالقه كمبادرة

من قبل المؤسسة العربية األمريكية في عام 2017. تنضم منطقتنا التعليمية إىل البلد في اإلقرار والتأكيد واالحتفاء

بالعديد من المساهمات التاريخية والمستمرة للمجتمع العربي األمريكي ومجتمع SWANA في بيركلي وخارجها - في

هذا الشهر وكل شهر.

 
دليل موارد التدريس للمراحل من الروضة االنتقالية إىل الصف الثامن هو عبارة عن مجموعة من الموارد التي يمكن

لمعلمينا دمجها في الوحدات والدروس عىل مدار العام. دليل األسر هو عبارة عن مجموعة من الموارد التي يمكن

لألسر استكشافها في الوقت الحالي وفي المستقبل.

 
"نفتخر بتنوعنا" كجزء من قيم ومعتقدات منطقة Berkeley التعليمية الموحدة. نحن ندرك أن المجتمعات التي

تندرج تحت مظلة المجتمع العربي األمريكي ومجتمع SWANA متنوعة وغنية وفريدة من نوعها: بدًءا من البلد األم،

واللغة، والدين إىل التاريخ، والثقافة، والتجارب المعيشية. في حين أنه قد ال يكون هناك تمثيل لجميع الدول

العربية ودول SWANA بشكل خاص في مجموعة الموارد هذه، فقد تم إعدادها بروح الفخر الكبير بمجتمعنا المتنوع

والتكيف لتلبية االحتياجات المتغيرة لطالبنا وذويهم. 

 
نحن نعلم أن هناك العديد من األمثلة عىل كيفية قيام الطالب والموظفين ومواقع المدارس والمجتمعات المدرسية

في BUSD بالنهوض بإنجازات وتراث المجتمع العربي األمريكي ومجتمع SWANA طوال العام وخاصة خالل شهر

إبريل. 

 
نرغب هذا العام بشكل خاص في االحتفال بمورد ذي صلة ، وهو دليل الشباب الذي طوره قادة الشباب األمريكيين

العرب ، والذي يركز عىل آراء الطالب وتجاربهم فيما يتعلق بالعنصرية ، والتنوع الغني للتراث والثقافات العربية

األمريكية ، ومجتمع SWANA ، باإلضافة إىل تاريخ وقصص الهجرة والصمود.

 
السالم عليكم

.As-aalaam alaikum
السالم عليكم.

 (Enikia Ford Morthel) إنيكيا فورد مورثل

 
مدير المنطقة التعليمية، منطقة بيركلي التعليمية الموحدة

 

@heyimsakina العمل الفني

رسالة من فورد مورثل (FORD MORTHEL) مدير المنطقة التعليمية: 
(SWANA) شهر تراث المجتمع العربي األمريكي ومجتمع جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا

 
 

https://arabamericafoundation.org/


 
1.االستماع

2.التعلُّم
 

3.رفع الروح المعنوية
 

استمع إىل التجارب الحياتية لألشخاص األمريكيين من أصول عربية 

SWANA ومجتمع

 SWANA التعرف عىل تاريخ األمريكيين من أصل عربي ومن

والمنظمات المحلية

SWANA النهوض بثقافات المجتمع العربي األمريكي ومجتمع

واالحتفاء بهم مع أسرتك

 

دليل الشباب الذي وضعه قادة الشباب في المركز العربي للموارد والتنظيم

Fireworks at Sea: The Power of Yemeni American  مقطع فيديو

Women (ألعاب نارية عىل البحر: قوة النساء األمريكيات من أصل يمني)
مقطع فيديو "Takalam!Oakland Arab Youth Speaking Up!" (تكلم!

شباب أوكالند من العرب يعبرون عن آرائهم!)

التدوين الصوتيThe Queer Arabs Podcast (التدوين الصوتي ألصحاب

الهوية الكويرية العربية)
مقطع فيديو Arab, How You See Me (العرب، كيف تراني)

 

نص النظرة العامةاألمريكيون من أصل عربي:التاريخ والثقافة

والمساهمات

قائمة بأشخاص يجدر معرفتهم من تراث المجتمع العربي

 SWANA األمريكي ومجتمع

مقطع فيديو the Islamic Golden Age of Science (العصر

الذهبي اإلسالمي للعلوم)

مقطع فيديو The Ethiopian Jews of Israel (يهود إسرائيل

اإلثيوبيون)

ندوة عبر اإلنترنت مناهضة العنصرية ضد األشخاص ذوي
البشرة السمراء في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا +

المهجر

المركز العربي للموارد والتنظيم

Golden Thread Productions شركة
Middle East Children's Alliance (تحالف أطفال الشرق

األوسط)

UCB مركز الدراسات الشرق أوسطية في
 

زيارة جوالت معرض الصور االفتراضي في المتحف
الوطني العربي األمريكي

مشاهدة مقاطع فيديو لحفالت "أصوات" من منظمة

الفنون العربية "زوايا"

مقطع فيديو موسيقي بعنوان "Love Them Anyway" من

تقديم الطالبة الناشطة، فايزة المنتصر 

أغاني بالعربية والفرنسية من غناء ليلة ميلكي

معرفة أقدم جامعة بالعالم، وهي جامعة القرويين في

المغرب، والتي أسستها فاطمة الفهري

 

ثالثة أشياء يمكنك القيام بها لالحتفال
شهر تراث المجتمع العربي األمريكي ومجتمع جنوب غرب آسيا

 (SWANA) وشمال إفريقيا
 BUSD دليل أسر

SWANA وهي ُمعلمة دراسات إثنية مكلفة بمهمة محددة لمنطقة بيركلي التعليمية الموحدة بالتعاون مع أفراد المجتمع العربي األمريكي ومجتمع ،(Joemy Ito-Gates) إعداد جويمي إيتو جيتس
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صورة لفاطمة أحمد إبراهيم
السياسية السودانية و

ناشطة في مجال حقوق 

المرأة بقلم نوري فليحان

قائمة BUSD للقراءة في شهر تراث

المجتمع العربي األمريكي ومجتمع

SWANA
 

https://aroc.herokuapp.com/page/arab-american-heritage-month
https://www.youtube.com/watch?v=YVRrQzwCjjk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=6DoZ7CCfiPg
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-queer-arabs/id1361860019
https://www.advocate.com/commentary/2021/3/29/open-letter-queer-muslim-youth-america
https://www.advocate.com/commentary/2021/3/29/open-letter-queer-muslim-youth-america
https://www.youtube.com/watch?v=O3ydbIUo0EY
https://arabamericanmuseum.org/wp-content/uploads/2020/03/Arab-Americans.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hfxCp4_E0GsevEGbtl6NTwofIJKizchC/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cl3U9nILozc
https://www.youtube.com/watch?v=gJjxBDFqYBc
https://www.youtube.com/watch?v=TyTWDSItNdg
https://www.youtube.com/watch?v=TyTWDSItNdg
https://araborganizing.org/
https://goldenthread.org/
https://goldenthread.org/
https://www.mecaforpeace.org/
https://cmes.berkeley.edu/
https://arabamericanmuseum.org/galleries/core-galleries/
https://zawaya.org/site/performances/page/2/?et_blog=
https://www.youtube.com/watch?v=zy-CCY4L2qI
https://www.youtube.com/watch?v=ZT6S-mLQVC8
https://www.youtube.com/watch?v=lMfqjt98rtA
https://sites.google.com/berkeley.net/arabamericanheritage/home

