
 sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 

 Frase da semana: "Caia sete vezes. Levante-se oito." --Provérbio Japonês 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Eu pensei muito sobre resiliência esta semana. Vamos ser honestos, esta semana foi difícil, pelo menos 
 foi para mim. Tivemos vários casos positivos de COVID relatados pelos pais e revelados por testes na 
 escola (cerca de 15 desde segunda-feira) e realizamos centenas de testes PCR Pool e testes rápidos. 
 Quinze parece muito, mas é apenas cerca de 4% da população estudantil de Ocean Shore. A maioria dos 
 nossos alunos está na escola e saudável. Ayesha tem trabalhado dia e noite para testar os alunos, 
 registrar resultados e se comunicar com o escritório do distrito e as famílias. Ao analisarmos os dados de 
 rastreamento de contatos, descobrimos que a grande maioria dos casos foi transmitida em casa por um 
 pai ou irmão positivo. Pode ser frustrante ter que manter as crianças em casa que não parecem doentes e 
 ter que se comunicar com a diretoria ou com os professores para conseguir trabalho para fazer em casa. 
 É especialmente frustrante quando os telefones da escola não funcionam por três dias! (Eles trabalham 
 agora) Eu sei que estou cavando fundo e continuo sendo inspirado por nossos alunos e funcionários. Eles 
 giram em um centavo e fazem mudanças para que nossos filhos ainda estejam aprendendo e se 
 divertindo. 
 Foi maravilhoso ver tantos pais em nossa reunião geral do PTO ontem à noite. Nossa diretoria do PTO 
 fez um ótimo trabalho ao organizar uma reunião organizada e informativa. O PTO está muito interessado 
 em obter feedback dos pais. Aqui está o link para uma pesquisa de pais do PTO. Esta é a sua chance de 
 expressar suas opiniões, dar sugestões e oferecer ajuda. Faça uma rápida pesquisa PTO! 
 https://forms.gle/X8hnR8aZGEGfdWm97 
 Ouvir Gitima falar foi um ponto alto da reunião para mim. Ela é atenciosa, inteligente e empática e tem 
 uma riqueza de conhecimento e experiência que ela está ansiosa para compartilhar com todos nós. Aqui 
 estão os slides que ela compartilhou ontem à noite durante a reunião. Os links devem ser activeSchool 
 Counselor, Ocean Shore 

 Devido aos testes de COVID, nossa observação de Martin Luther King Jr. foi adiada para terça-feira de 
 manhã às 8h30. Jonathan nos conduzirá na música via Zoom. 

 Cuidem-se e aproveitem o fim de semana prolongado! 

 Jeanne 

 Nós NÃO temos escola na segunda-feira, 17 de janeiro, em observância ao Dia de Martin Luther 
 King Jr.. 

 Lembretes Covid: Por favor, mantenha seus filhos em casa se estiverem doentes. Se eles apresentarem 
 pelo menos um sintoma na escola, eles precisarão ir para casa. Se seu filho estiver doente por qualquer 
 motivo, este formulário do Google deverá ser preenchido antes de retornar à escola e ele deverá 
 comparecer ao escritório para receber um comprovante de retorno às aulas antes de poder ir para a sala 
 de aula. OSS Formulário de retorno à escola. ** Por favor, NÃO envie resultados de teste positivos. Se 
 seu filho ou outro familiar imediato tiver COVID-19, entre em contato com Ayesha Siddiq @ 
 asiddiq@pacificasd.org imediatamente. 



 Observe que, se uma criança estiver doente por qualquer motivo, ela não poderá voltar à escola sem: 1. 
 um teste COVID negativo ou 2. Documentação recente de um profissional de saúde que declare que os 
 sintomas do seu filho são típicos da doença crônica subjacente do seu filho condição (como alergias) ou 
 3. documentação recente de um profissional de saúde confirmando um diagnóstico alternativo nomeado 
 (como estreptococos ou resfriado). 

 Outros Negócios Escolares: . 
 Anuário: O anuário está sendo compilado e precisamos da opinião de seu filho. Em anexo estão folhetos 
 que mostram instruções passo a passo sobre como fazer upload de fotos, preencher suas páginas 
 pessoais gratuitas e comprar seu anuário, se desejar. Precisamos do envio de fotos de seus alunos com 
 nome, série e informações do professor da sala de aula nos comentários. Adoraríamos enviar fotos de 
 seus alunos para todo o resto também: primeiro dia de aula, aula ao ar livre, Halloween, maratona de 
 leitura, etc. Entre em contato com Tanya Guido se tiver alguma dúvida. tanyaguido@comcast.net. 
 Arrecadação de fundos para o 7º ano: Apoie nossa turma do 7º ano comprando essas camisetas fofas. O 
 link está aqui: https://oss-7th-grade-fundraising.cheddarup.com/ e um folheto está anexado. 
 Unidade de Alimentos: O Pacifica Resource Center agradece à nossa comunidade por nossa 
 generosidade durante a campanha de arrecadação de alimentos de fim de ano. As famílias de Ocean 
 Shore doaram mais de duzentos (sim, 200!) quilos de alimentos para nossos vizinhos necessitados. Por 
 favor, mantenha o espírito e seja tão generoso quanto possível em doar para a campanha de alimentos 
 que está sendo coordenada por nossa aluna da oitava série, Ava Litz. Ela está aprendendo sobre os 
 problemas e soluções em torno da fome neste país como parte de seu Projeto 20%. Ela tem visitado as 
 salas de aula compartilhando o que aprendeu e o que todos podemos fazer para ajudar. Obrigado, Ava, 
 por seu ativismo. 
 Tour da 6ª série: Há uma reunião ZOOM para famílias interessadas em se transferir para Ocean Shore 
 para a sexta série em 19 de janeiro de 2022 às 10h. Por favor, repasse esta informação a todas as 
 famílias que possam estar interessadas. Participe da Reunião Zoom. 
 https://pacificasd.zoom.us/j/84663128413?pwd=Um42WDYyL0E1RDFvSCtzN21hUXl0UT09 ID da 
 reunião: 846 6312 8413 Senha: 825134 
 PEF: Por favor, veja o Boletim Informativo de Inverno da Pacifica Education Foundation abaixo. Por favor, 
 contribua com o FPE em 2022! 
 Folhetos adicionais anexados: informações do Pacifica Unified Soccer, traduções de cartas em espanhol 
 e português. 


