
إن مهمتنا في BUSD هي "تمكين وإلهام مجموعة الطالب المتنوعة لدينا لتحقيق التميز

األكاديمي وتقديم مساهمات إيجابية لعالمنا."

 
ونحن نؤمن أنه إلنجاز هذه المهمة والوفاء بوعودنا بالتميز واإلنصاف واإلثراء والمشاركة، يجب

علينا إنشاء مجتمعات مدرسية وفصول دراسية مرحبة وشاملة مع تعزيز اإلنسانية. وبصفتنا
معلمين، لدينا فرصة ومسؤولية فريدة لجعل مجتمعاتنا المدرسية أماكن يتم فيها رؤية جميع

الطالب واالستماع إليهم وتأييدهم. يحدث هذا بعدة طرق بما في ذلك تفاعالتنا وسياساتنا

وممارساتنا ومحتوانا وعالقاتنا. وهو يتطلب النية وااللتزام باالحتفال واالستكشاف واالرتقاء

بوعينا الفردي والجماعي عن أنفسنا وبعضنا البعض.

 
15 سبتمبر إىل 15 أكتوبر هي الفترة المحددة لشهر التراث الالتيني. نحن نقدر الطرق العديدة

التي تجعل العديد من فصولنا ومجتمعاتنا المدرسية أماكن تشجع وتحتفل بالتنوع الغني

واإلسهامات المختلفة للمجتمع الالتيني طوال العام. ونقدر أيًضا الفرصة األساسية التي

يقدمها شهر التراث الالتيني للمدارس لالعتراف بمساهمات وثقافة وتاريخ الشعوب الالتينية

باعتبارها حيوية للماضي والحاضر والمستقبل. ونحن نريد استكشاف وإبراز تنوع وتألق

ومساهمات وثراء األشخاص واللغات والثقافات المختلفة والتركيبات الجميلة التي تمثل

.Bay Area ومنطقة Berkeley المجتمع الالتيني في بلدانهم األصلية وعىل وجه التحديد هنا في

ونأمل أن تدعمكم هذه الموارد في هذه الجهود. 

 
تحياتي، 

 
(Enikia Ford Morthel) إنيكيا فورد مورثل

 التعليمية الموحدة Berkeley مدير المنطقة التعليمية، منطقة
 

 
 

رسالة مدير المنطقة التعليمية فورد مورثل
 
 

عمل فني لسونيا لوبيز شافيز



1. االستماع
 
 

2. التعلُّم
 

مقالة قصيرة حول الفرق بين استخدام الكلمتين Latinx و Latine عند
الحديث عن األشخاص ذوي األصول الالتينية

مقالة قصيرة حول تكريم أصوات +LGBTQ2S خالل شهر التراث الالتيني
سير ذاتية لتسع نساء ملهمات من أصل إفريقي التيني

مقالة حياة شخص التيني من ذوي اإلعاقة
الفيديو حول االنتماء إىل الشعوب األصلية والالتينية

مقالة حول الهوية الالتينية واليهودية

البث الصوتي المسلمون واألشخاص من أصل التيني من اإلذاعة الوطنية

(NPR) العامة

دليل األسرة: ثالثة أشياء يمكنك القيام بها
لالحتفال بشهر تراث األشخاص من أصل التيني

 
BUSD ،معلم في تكليف خاص للدراسات اإلثنية ،(Joemy Ito-Gates) تم تجميعه بواسطة جويمي إيتو غيتس

 

3. االحتفال 

مقاطع فيديو من PBS حول التجارب المتنوعة لألشخاص من أصل

التيني

فيديو لشباب +LGBTQ2S يتحدثون عما يعنيه شهر التراث الالتيني

بالنسبة لهم

سير ذاتية مختصرة لقادة من أمريكا الوسطى
Latinos Unidos de Berkeley

مركز La Peña الثقافي
المعهد متعدد الثقافات
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االستماع إىل التجارب التي عاشها األشخاص ذوو األصول الالتينية

قائمة الكتب من فريق مكتبة مقاطعة بيركلي الموحدة

José-Luis) االستمتاع بموسيقى خوسيه لويس أوروزكو

(Orozco
تلوين صفحات مشاهير األشخاص من أصل التيني

Smithsonian Latino رحلة ميدانية افتراضية لمتحف

قراءة كتاب كتبه أحد معلمي منطقتنا، لورديس ريفاس
Sylvia Mendez: They Call معلّم في ،(Lourdes Rivas)

me M ix/Me Llaman Maestre
الموارد ثنائية اللغة من مكتبة بيركلي عامة

تعّرف عىل الثقافات والمنظمات المحلية لألشخاص من أصل التيني

 

االحتفال واالحتفاء بثقافات األشخاص من أصل التيني مع عائلتك

 

كتاب من تأليف

لورديس ريفاس

،(Lourdes Rivas)
Sylvia معلّم في

Mendez
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https://remezcla.com/culture/latinx-latine-comic/
https://www.longdistanceradio.com/
https://www.learningforjustice.org/magazine/honoring-lgbtq-voices-during-hispanic-heritage-month
https://remezcla.com/lists/culture/9-inspiring-afro-latin-americans/
https://remezcla.com/lists/culture/9-inspiring-afro-latin-americans/
https://www.refinery29.com/en-us/2020/09/9985118/blind-latinx-experience-immigrant-disability-rights-metas
https://www.youtube.com/watch?v=dfQvTpKwRqo
https://www.heyalma.com/making-sense-of-my-jewish-latino-and-american-identities/
https://www.latinousa.org/episode/muslim-latino/
https://www.pbs.org/video/religion-and-ethics-newsweekly-latino-muslims/
http://www.pbs.org/specials/hispanic-heritage-month/
https://www.youtube.com/watch?v=5MtqzoftRfg
https://www.teachingcentralamerica.org/mini-bios-morning
https://www.berkeleyside.org/2020/05/19/from-translation-to-meals-these-groups-are-pushing-for-better-outreach-to-latinx-community-during-crises
https://lapena.org/
https://mionline.org/
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://www.youtube.com/watch?v=BzLhAAKuQcw
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://www.education.com/slideshow/hispanic-americans/
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://latino.si.edu/exhibitions/presente
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://bookshop.org/books/they-call-me-mix-me-llaman-maestre/9780692148839
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://www.berkeleypubliclibrary.org/kids
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home

