
فضًال عن رسالتنا المتمثلة في تمكين وإلهام الكيان الطالبي المتنوع لدينا لتحقيق التميز األكاديمي وعمل

إسهامات إيجابية في عالمنا، تلتزم BUSD بضمان التميز واإلنصاف واإلثراء واإلشراك لطالبنا الذين نقوم

عىل خدمتهم.

 
ن التنوع، نعتقد أنه ينبغي االعتراف بتاريخ السود Black History)) وبتواريخ التنوع كإدارة تعليمية تُثمِّ

ن الفرصة الجوهرية التي يقدمها وتجارب وقصص وأصوات السود، واحترامها والنهوض بها كل يوم. كما نُثمِّ

لنا شهر تاريخ السود وكذلك Black Lives Matter at School Week لالرتقاء والنهوض والتأكيد عىل
التاريخ الغني لمجتمع السود واإلسهامات العديدة التي يساهم بها في حيواتنا كلنا. وبينما نحتفل خالل شهر

فبراير، ينبغي أيًضا أن نعترف بالعمل العميق والصعب الذي ينتظرنا من أجل تغيير منظوماتنا العنصرية
المتأصلة.

 
نبدأ احتفالنا بتكريم إرث المؤرخ كارتر جي وودسون (Carter G. Woodson)، مبتكر شهر تاريخ السود،

الذي أسس رابطة دراسة الحياة والتاريخ اإلفريقي األمريكي في عام 1915 وأطلق ما أصبح فيما بعد شهر

تاريخ السود في عام 1926.تواصل رابطة دراسة الحياة والتاريخ اإلفريقي األمريكي (ASALH) تحديد موضوع

.Black Resistance كل عام، ويدور موضوع عام 2022 حول

 
َر مجلس في عام 2020، عندما امتدت احتجاجات حركة Black Lives Matter في جميع ربوع البالد، َمرَ

ن المقاومة باعتبارها وسيلة للمسائلة والنمو. مدرستناالقرار المؤيد لحركة Black Lives Matter, الذي يُثمِّ

 
Black Joy هو موضوع احتفاالت Oratorical Fest للعام الحالي التي تبدأ بمسابقات في مواقع مدرستنا

خالل شهر فبراير وتُخَتَتم بمسابقة عىل مستوى المنطقة التعليمية في شهر مارس. إن االحتفال بفعاليات

Black ينمي االحساس بالِعزّة وتقدير الذات وحب الذات والصمود بين طالبنا السود. يعتبر Black Joy
Black Lives Matter atخالل مناسبة .(Black Resistance) أيًضا شكل من أشكال مقاومة السود Joy

School Week التي يتم االحتفال بها هذا العام خالل الفترة 6-10 فبراير، سيتم تقديم الدعم للطالب
Black للتأمل في الماضي والتعرف عىل نماذج يُحتذى بها من السود في التاريخ وحركات

Resistance.كما سيتعرفون عىل ويناقشون قضايا تؤثر عىل مجتمع السود في الوقت الحالي. 
 

خالل احتفالنا بمناسبة Black History في الشهر الحالي، ينبغي علينا أيًضا تكريم التجارب التي يمر بها كل

طالب أسود في فصولنا. بصفتنا معلمون، ينبغي أن نعي األشخاص محور تركيز هذه المناقشات وكيف ندعم

طالبنا السود خالل ذلك وفيما بعد.

 
دليل تدريس Black History Month لصفوف رياض األطفال االنتقالية وحتى الصف الثامن ودليل األسرة

هو عبارة عن مجموعة من الدروس المنظمة واألناشيد والمنظمات المحلية والسير الذاتية والمدونات

الصوتية وغيرها الكثير. هذه الموارد ُمقدمة عىل سبيل الدعم لهيئة التدريس واألسر، باعتبارها وسيلة أخرى

الستحضار مقاومة السود وتميز السود ورفاهة السود والفرح األسود في مدارسنا ومنازلنا اليوم وكل يوم. 

 
 

في المجتمع،

 
 (Enikia Ford Morthel) إنيكيا فورد مورثل

مدير المنطقة التعليمية

 
 

رسالة من فورد مورثل (FORD MORTHEL) مدير المنطقة التعليمية: 
شهر تاريخ السود

 
 

 

عمل فني لبيسا بتلر

https://asalh.org/
https://asalh.org/
https://asalh.org/
https://www.berkeleyschools.net/2020/06/resolution-in-support-of-black-lives-matter/


2. التعلُّم

  فيديو يحتفل بهوية السود والمختلفين جنسًيا
Black Jews You Should Know 20 مقالة

فيديو عن آرون روز فيليب (Aaron Rose Philip)، عارضة متحولة

جنسًيا من ذوي اإلعاقة

سلسلة بودكاست، The Humanity Archive بواسطة المؤرخ،

(Jermaine Fowler) جيرمين فاولر

فيديو لقصيدة عن هوية السكان األصليين والسود بواسطة أندرينا 

Blackness and Latinidad Are Not Mutually Exclusive مقالة
مقالةحول ما يعنيه أن يكون المرء أمريكًيا من أصل إفريقي وآسيوي

Andrina Wekontash Quonuwayu) ويكونتاش كونوايا سميث

(Smith

 

1.االستماع
استمع إىل التجارب الحياتية للسود

اعرف المزيد عن تاريخ السود ومنظماته المحلية

دليل أسر BUSD: ثالثة أشياء يمكنك القيام بهالالحتفال
بشهر تاريخ السود
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فيديو تعرّف عىل مؤسس شهر تاريخ السود، كارتر جي وودسون

(Carter G. Woodson)
فيديو أطفال يتحدثون عن تاريخ السود ولماذا هو مهم

فيديو حول سعادة السود بواسطة روضة Woke لألطفال

(Fyutch) االستماعلأغنية عن شهر تاريخ السود من فيوتش

االستماعلأغنية عن شهر النساء السود في التاريخ من فيوتش

(Fyutch)
BUSD ومن قائمة مكتبة (Black Joy) القراءة  من قائمة سعادة السود

Afro Latinos Who Made Important Contributions 8 مقالة
Black Women in History: 12 Icons مقالة

مقاطع الفيديو حول الشتات اإلفريقي في جميع أنحاء العالم

of the Most Influential Black Muslims in History 24 مقالة
Famous African American Mathematicians 11 فيديو

Amazing Inventions by Black People فيديو

Black Scientists and Inventors فيديو

(Sharee Miller) صفحات تلوين/أنشطة بواسطة شاري ميلر

(Vashti Harris) أنشطة من المؤلف والرسام، فاشتي هاريس

Longfellow في BUSD من UMOJA تعلّم حول برنامج

SF زيارة متحف الشتات اإلفريقي في
(Marcus) كتب ماركوس

Ashay بواسطة مكتبة Bay عبر اإلنترنت
Beats, Rhymes, and Life
Young Gifted and Black
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تأسس شهر تاريخ السود يوم 9 سبتمبر 1915

عىل يد كارتر جي وودسون (Carter G. Woodson)، مؤسسشهر تاريخ السود

أعدته جويمي إيتو جيتس (Joemy Ito-Gates)، وهي ُمعلم دراسات إثنية مكلف بمهمة محددة. نتوجه بالشكر إىل SFUSD لمشاركة مواردها.

االرتقاء واالحتفال بتاريخ Black Bay Area مع عائلتك

3. رفع الروح المعنوية

BHS معلّم الطبول السابق في ،(Papa Zak) فيديو لبابا زاك

مقالةعن ماما واشنطن (Mama Washington)، التي أحضرت

BHS رقصة غرب إفريقيا إىل

مقابلة مع إدارة الدراسات األمريكية في مدرسة بيركلي الثانوية،
Spencer) وسبينسر بيتشارد (Dawn Williams) دون ويليامز

(Pritchard
معرض رقمي لألميركيين من أصل إفريقي في بيركلي من قبل

جمعية بيركلي التاريخية

زيارةمشروع جدارية ويست أوكالند والمتحف الصغير

 

https://www.glaad.org/amp/video-celebrating-black-and-queer-identities
https://www.myjewishlearning.com/article/20-black-jews-you-should-know/
https://raceconvo.com/episode-76-conversation-on-race-and-jews-of-color-with-ilana-kaufman/
https://www.youtube.com/watch?v=oVzBPA9GIpw
https://www.thehumanityarchive.com/podcast
https://www.thehumanityarchive.com/podcasts
https://www.youtube.com/watch?v=NqiPiv1oQ4s
https://www.cnn.com/2021/09/26/us/black-latinos-afro-latinos-experience/index.html
https://www.nbcnews.com/news/asian-america/not-enough-or-double-prejudice-being-black-asian-american-2020-n1243353
https://www.youtube.com/watch?v=MFA1XvO_Xp0
https://www.youtube.com/watch?v=Lzt3gFgYVYk
https://www.youtube.com/watch?v=YUStSABOqiE
https://www.youtube.com/watch?v=Ky21iG9FiAU
https://www.youtube.com/watch?v=EE1K_850u5k
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/nine_picture_books_that_illuminate_black_joy
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/nine_picture_books_that_illuminate_black_joy
https://sites.google.com/berkeley.net/black-lives-matter-reading/home
https://remezcla.com/lists/culture/afro-latinos-contributions-us-history-literature-culture/
https://www.teenvogue.com/story/black-women-in-history-united-states
https://www.youtube.com/channel/UCf8D0kUalwBmTcrBAKCdR9w
https://atlantablackstar.com/2014/09/29/24-of-the-most-influential-black-muslims-in-history/
https://www.youtube.com/watch?v=yKp-_Kj8P9E
https://www.youtube.com/watch?v=URwQ5_FMBec
https://www.youtube.com/watch?v=glZpu0xMSuM
https://www.shareemiller.com/freebies
https://www.hachettebookgroup.com/wp-content/uploads/2019/03/Little-Legends-Downloadable-Activity-Kit.pdf
https://umoja.berkeleyschools.net/
https://umoja.berkeleyschools.net/
https://www.moadsf.org/
https://www.marcusbooks.com/
https://ashaybythebay.com/
http://brl-inc.org/
http://proud2beblack.org/new-page
https://asalh.org/about-us/our-history/
https://docs.google.com/document/d/1D3FFEKwwa39O3MBnauP-LT8EHkNVemxfv1o06XgCUaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1D3FFEKwwa39O3MBnauP-LT8EHkNVemxfv1o06XgCUaE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=-FTMzYZEPcM
https://www.berkeleyside.org/2019/05/14/mama-washington-who-brought-west-african-dance-to-thousands-of-her-children-at-berkeley-high-retires
https://drive.google.com/file/d/1OuyKZt0jLAs0ljCaR8V-2eYtFH1PVnSj/view
https://www.berkeleyside.org/2018/11/20/berkeley-high-celebrates-50-years-of-african-american-studies
https://sites.google.com/view/africanamericansinberkeley?pli=1
https://www.blackpast.org/african-american-history/garza-alicia-1981/
https://westoaklandmuralproject.org/
https://westoaklandmuralproject.org/

