
الجمعة    15  ینایر    2021    
  

اقتباس   األسبوع:   "السؤال   األكثر   إلحاًحا   وإلحاًحا   في   الحیاة   ھو   ،"   ماذا   تفعل   لآلخرین؟   "-   الدكتور   مارتن   لوثر   كینغ    
جونیور    
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
أكتب   ھذا   في   عید   میالد   مارتن   لوثر   كینغ   جونیور   الفعلي.   كان   سیبلغ    91  الیوم.   كان   عمره    39  سنة   فقط   عندما   اغتیل.    
   39.   لسبب   ما   ،   أعتقد   دائًما   أنھ   أكبر   سًنا   ،   ربما   بسبب   كل   ما   أنجزه.   نحن   نفكر   فیھ   كرمز   -   أكبر   من   الحیاة   -   وكان   من 
نواح   كثیرة.   ومع   ذلك   ،   كان   أیًضا   شخًصا   عادًیا   لھ   زوجة   وأربعة   أطفال   صغار   وعمل.   في   بعض   النواحي   ،   كان   معیًبا    
بشدة   ،   وكذلك   العدید   من   الرجال   والنساء   الذین   حققوا   أشیاء   عظیمة.   كلنا   نكافح   بطریقة   ما   ،   وكلنا   نتعثر.   من   المھم   جًدا    
أن   ندع   أطفالنا   یروننا   نكافح   ،   ونعترف   بأخطائنا   ،   ونعترف   بعیوبنا   ،   ونحتذى   بالمرونة.   غالًبا   ما   ینصب   تركیزنا   على    
اإلنجاز   واإلتقان:   كیف   یمكننا   كسب   أعلى   الدرجات   ،   وتحقیق   أكبر   قدر   من   المال   ،   ونكون   أفضل   أب   ،   ونتفوق   في    
ملعب   كرة   القدم   أو   في   مجلس   اإلدارة.   یشیر   مارتن   لوثر   كینج   جونیور   إلى   أن   تركیزنا   یجب   أن   ینصب   على   كیفیة    
مساعدة   اآلخرین   ،   وأنھ   یجب   علینا   بشكل   عاجل   ومستمر   إیجاد   طرق   لنكون   في   خدمة.   مع   اقترابنا   من   عطلة   نھایة    
 األسبوع   التي   تستمر   ثالثة   أیام   ،   أتحدانا   جمیًعا   أن   نفكر   في   سؤال   مارتن   ،   وأن   نجد   شیًئا   صغیًرا   واحًدا   على   األقل   یمكننا 
   .القیام   بھ   في   حیاتنا   لإلجابة   علیھ 
   ،اعتن   بنفسك 
جین    
  

االفتراضي!   یبدأ    MLK  صرخ   من   األسبوع:   جوناثان   وجیسون   وصوفي   وجمیع   الطالب   الذین   شاركوا   في   احتفال    
الفیدیو   الذي   تبلغ   مدتھ    19  دقیقة   بمقتطف   من   الكالم   ،   ویستمر   بمقاطع   قصیرة   (  15  ثانیة)   للطالب   یشاركون   أفكارھم   ،    
   Ocean  مع   بعض   كلمات    "This   Little   Light   of   Mine"  والجزء   األخیر   من   الفیدیو   عبارة   عن   عرض   مؤثر   لـ 
Shore    الخاصة   كتبھ   جوناثان.   

 https://www.youtube.com/watch؟ 
 v=YoXrz74EZr0&ab_channel=Lily٪26Jennifer٪27sKinderKids  

   :أخبار   المدرسة 
  

   .ال   توجد   مدرسة   یوم   االثنین    18  ینایر   حیث   نحتفل   بحیاة   الدكتور   مارتن   لوثر   كینغ   جونیور 
مجموعة   التعلم   المتنوعة):   إذا   فاتك   اجتماع   المقدمة   ولكنك   ما   زلت   ترغب   في  )   DLG  نادي   الكتاب   االفتراضي      
االنضمام   ،   نرحب   بالبالغین   وقراء   الصف   السابع   /   الثامن.   یرجى   االطالع   على   الخطة   أدناه   وتفاصیل   تكبیر   االجتماع    
لغرس   فھم   القیمة   في   قبول  "   DLG  المقبل.   یھدف   نادي   الكتاب   إلى   تعزیز   النقاش   المجتمعي   الذي   یركز   على   رؤیة    
   :واحترام   االختالفات   بین   بعضنا   البعض   حتى   نتمكن   من   النمو   كمجتمع".   ثالثة   اجتماعات   قادمة 
   (االثنین    25  ینایر   ،    7-  8  مساءً   (الفصول    1-  6
   (فبرایر   ،    7-  8  مساءً   (الفصول    7-  12   8
   (فبرایر   ،    7-  8  مساءً   (الفصول    13-  18   22
   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   :رابط   التكبیر 
یوصف   ھذا   الكتاب   بأنھ   یأخذ   القراء   من   خالل   دائرة    -   .Ibram   X.   Kendi  كیف   تكون   مناھضا   للعنصریة   بواسطة      
واسعة   من   األفكار   المناھضة   للعنصریة   -   من   المفاھیم   األساسیة   إلى   االحتماالت   التصوریة   -   التي   ستساعد   القراء   على    



رؤیة   جمیع   أشكال   العنصریة   بوضوح   ،   وفھم   عواقبھا   السامة   ،   والعمل   على   معارضتھا   في   أنظمتنا   و   في   أنفسنا.   یمكن    
   https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist  العثور   على   مزید   من   المعلومات   على 
ھو   تطبیق    Libby)   .مالحظة:   الكتاب   متاح   على   لیبي   ككتاب   إلكتروني   وكتاب   صوتي   إذا   لم   تكن   مھتًما   بشراء   الكتاب    
   (San   Mateo  مكتبة   مجاني   للوصول   إلى   نظام   مكتبة 
  
 العودة   إلى   تحدیث   المدرسة:   نظًرا   للتطورات   األخیرة   وألننا   ننتظر   تحدیثات   جدیدة   بشأن   توزیع   اللقاح   من   الوالیة   ،   فلن  

 یقدم   مكتب   المنطقة   خطة   العودة   إلى   المدرسة   إلى   مجلس   المدرسة   حتى    10  فبرایر.   قد   تتغیر   خیاراتنا   للتعلم   المختلط   بناءً  
  على   تلك   المعلومات   الجدیدة.   

 نقوم   بإجراء   اختبار    COVID  بشكل   منتظم   للموظفین   الذین   یعملون   في   الموقع  
 اعتباًرا   من   یوم   الخمیس.  


