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 DeKalb Schools( في أسبوع العمل في مدارس Black Lives Matterحياة السود مهمة )

 بث مباشر لندوة افتراضية -االحتفال بإسهامات السود للواليات المتحدة األمريكية 

 الجلسات المتزامنة للندوة االفتراضية:

 حدد جلسة واحدة لكل جهاز. •
        صباح ا  11:00الجلسة في تمام الساعة انقر فوق الموضوع األزرق لالنضمام إلى   •

جهزنا لكم متحدثين وموضوعات حيوية للتعرف على التأثير الذي أحدثه األمريكيون األفارقة في الواليات المتحدة األمريكية. 
                                                                                                 سي طلب منكم في الوقت المحدد، أثناء الندوة االفتراضية، النقر على الرابط الموجود في خاصية الدردشة. 

 

 جذور راسخة:  التاريخ والتراث األفريقي األمريكي   :1الجلسة 
 Mawuli Davisالمتحدث:  

ساهم األمريكيون األفارقة في ازدهار مقاطعة ديكالب وجميع أنحاء العالم.   سنتعرف على القادة من األمريكيين األفارقة  
ي حققوه على مر سنوات في قطاعات الحكومة والتعليم                                                                          الذين أحدثوا تأثير ا في بلدنا واألحياء التي نعيش فيها اليوم، والتقدم الذ

 واألعمال والمنظمات المجتمعية. 
 

 
 STE(A)M:  األشخاص السود و2الجلسة 

 Noreen Khan-Mayberryالمتحدث:  الدكتورة/ 
ظلت  الذي شكل حياتنا، ونحن بحاجة للمزيد من تلك اإلسهامات.   STE(A)Mلألشخاص السود إسهامات مهمة في مجال 

،  2016وحتى عام  2001 خالل الفترة من عام 9%نسبة شهادات درجة البكالوريوس في العلوم الممنوحة للخريجين السود ثابتة عند 
. أما فالرياضيات، فتراجعت  4%إلى   5%                                                                                 وفق ا ألحدث األرقام الصادرة عن مؤسسة العلوم الوطنية. وفي الهندسة، انخفضت النسبة من 

الب بالعديد من األشخاص السود الملهمين من الصناع والمبدعين  في هذه الجلسة، يلتقي الط .4%إلى  7%النسبة من 
 ، ويتعرفون عليهم.STE(A)Mوالمبتكرين في 

 
 

 :  ال بأس من طلب المساعدة:  الصحة العقلية في مجتمعات السود3الجلسة 
 Nicole Prad Jennings الدكتور/:  المتحدث

من سكان الواليات المتحدة األمريكية. ومن بين هؤالء، أفاد أكثر من   13.4%يشكل األمريكيون من أصل أفريقي نسبة 
 Mental                                            ماليين شخص.  أظهرت دراسة أجريت مؤخر ا بواسطة  7أنهم مصابون بأمراض عقلية، أي حوالي  %16

Health of America  لي سكان الواليات المتحدة، زادت نوبات االكتئاب  أنه على الرغم من أن المعدالت أقل من إجما
          عام ا، و    17و 12بالمائة بين الشباب األمريكيين السود واألفارقة الذين تتراوح أعمارهم بين   10.3بالمائة إلى   9الشديدة من 

ائة بين الفئة العمرية في الم  6.3في المائة إلى   5.7         عام ا، و  25إلى  18بالمائة بين الشباب في عمر   9.4بالمائة إلى  6.1
 . 2018و 2015                          عام ا خالل الفترة بين عامي   49إلى   26من 

 
 :  قصة أطفال سود 4الجلسة 

 Cobbوالسيد  Hootdiniالمتحدثون:  
والسيد   Hootdiniكتب أمريكيون من أصول إفريقية العديد من الكتب التي توارثتها األجيال على مر السنين. سيروي 

Cobb طفال التي كتبها مشاهير المؤلفين األمريكين من أصل أفريقي.               مجدد ا كتب األ 
 
 

 

https://www.nsf.gov/statistics/women/
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19304/digest/field-of-degree-minorities
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 :  المساواة في الثراء في مجتمع السود5الجلسة 
 Royce Richardsonالمتحدث:  

، يبلغ صافي  Brookings Institute                                                                             يتطلب سد فجوة الثروة العنصرية مسؤولية ثقيلة وتفكير ا متحرر ا. فوفق ا لمؤسسة  
أضعاف ثروة األسرة المتوسطة من السود. إذا كانت األسر السوداء تمتلك حصة من    10ثروة األسرة المتوسطة من البيض 

  12.68ان الواليات المتحدة األمريكية، فمن المفترض أن تبلغ حصتها الثروة الوطنية بما يتناسب مع نسبتها ضمن سك
                                               تريليون دوالر ا. وبناء  عليه، يكون إجمالي فجوة   2.54                                                             تريليون دوالر ا من ثروة األسرة، بدال  من الحصة الفعلية البالغة  

 فية سد فجوة الثروة العنصرية.                                                         تريليون دوالر ا. في هذه الجلسة، سيتحدث بعض الخبراء عن كي 10.14الثروة العنصرية 
 

 
 :  من الشعب وألجل الشعب:  اختالل النظامين القضائي والتشريعي6الجلسة 

 Kayla Kudrattالمتحدث:  
في    The Sentencing Project                                                                               هناك تفاوت عرقي في نظام العدالة في الواليات المتحدة. وفق ا لتقرير صدر مؤخر ا عن 

أي ضعف   -من إجمالي عدد األفراد الذين تم اعتقالهم في الواليات المتحدة  27%، شكل األمريكيون السود 2016عام 
من   35%من إجمالي أطفال الواليات المتحدة، ومع ذلك شكلوا  15%نسبتهم من إجمالي السكان. شكل الشباب السود 

 اعتقاالت األحداث في ذلك العام. في هذه الجلسة، ستتعرف على األنظمة غير المتوازنة وكيف يمكننا إنهاء هذا األمر. 


