
 sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 

 Frase da semana: "Comece mantendo a bondade na vanguarda de sua mente em tudo o que você faz. 
 Você nunca sabe o impacto que suas palavras podem causar, talvez até nos próximos anos." --Martin 
 Luther King jr. 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Estamos todos ainda sob muito estresse, e a Omicron tornou a vida mais complicada para todos. No 
 entanto, parece haver luz no fim desse túnel, e estou feliz em informar que tivemos apenas um pool 
 positivo em nossos testes de PCR esta semana. Quando testamos essa aula esta manhã, nenhum dos 
 alunos foi positivo. É evidente pelas informações que coletamos das famílias que têm um resultado 
 positivo que nossos procedimentos de segurança estão funcionando e que o vírus não está se 
 espalhando na escola. 

 Em outras notícias, comemoramos o aniversário do Dr. Martin Luther King Jr. na terça-feira ouvindo um 
 pequeno trecho gravado de seu discurso "Where do We Go from Here" e sendo conduzidos na música 
 por Jason e Jonthan tocando guitarra " Esta Minha Pequena Luz." Claro, tudo isso estava no Zoom, e 
 tivemos algumas dificuldades técnicas no início. No entanto, logo o som de crianças cantando pôde ser 
 ouvido nos corredores, incluindo o novo verso que Jonathan escreveu no ano passado que inclui uma 
 lembrança de Patty e Sean. Eu pensei sobre eles na segunda-feira, e como eles eram tão positivos. 
 Ambos eram muito cuidadosos com suas palavras e valorizavam as palavras inspiradoras dos outros. 
 Penso neles com frequência quando estou escolhendo minha citação da semana e enquanto escrevo 
 esta carta. Eles, como o Dr. King, continuam me motivando e me inspirando a ser um educador melhor e 
 uma pessoa melhor, a escolher minhas palavras com sabedoria e cuidado. 

 "Nós levaremos a esperança de Sean./Eu vou deixá-lo brilhar./Nós vamos espalhar o amor de Patty./Eu 
 vou deixá-lo brilhar./O futuro está em nossas mãos./Eu vou deixá-lo brilhar. ./ Deixe brilhar, deixe brilhar, 
 deixe brilhar!" 

 Tenha um ótimo final de semana! 

 Jeanne 

 Estarei fora na semana de 24 a 30 de janeiro com acesso à internet não confiável. Envie um e-mail para 
 Ayesha Siddiq com perguntas relacionadas ao COVID ou informações sobre testes positivos. Por favor, 
 não envie mensagens de texto ou ligue para ela em seu celular pessoal. Como ela é mãe e funcionária, 
 muitos pais têm acesso às informações de contato pessoal de Ayesha. NÃO é apropriado contatá-la em 
 seu telefone celular. Por favor, ligue para o escritório para falar diretamente com ela entre 8:00-3:00; envie 
 um e-mail para asiddiq@pacificasd.org se tiver dúvidas ou informações para compartilhar fora do horário 
 comercial. Obrigada! 

 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 Return to School Form ** 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. Se você estiver compartilhando uma foto de um resultado de teste positivo com o 
 escritório, ESCREVA O NOME E SOBRENOME DO SEU FILHO NO TESTE. Estamos recebendo fotos 
 de testes não identificados. A partir de sexta-feira, 14 de janeiro, o PSD está seguindo as diretrizes 
 atualizadas do CDC e permitirá que os alunos retornem após 5 dias de quarentena, em vez de 10, se 
 tiverem um teste COVID negativo. 

 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). Temos a capacidade de fazer alguns testes rápidos na escola, 
 portanto, entre em contato com Ayesha se você não conseguir fazer um teste para seu filho. O PSD 
 agora está seguindo as diretrizes atualizadas do CDC e permitirá que os alunos retornem após 5 dias se 
 tiverem um teste COVID negativo. Aqui está o link para testes COVID gratuitos. 
 https://www.covidtests.gov/ 

 Negócio Escolar: 

 Lembretes: Por favor, não estacione no estacionamento de funcionários. Alguns funcionários vêm e vão 
 durante o dia, então esses lugares de estacionamento precisam estar disponíveis. Nós pensamos que 
 tínhamos um roubo em nosso campus quando um baixo desapareceu. Foi encontrado. No entanto, 
 lembre seus filhos de não deixar instrumentos musicais ou outros itens valiosos no corredor ou salas 
 abertas durante a noite. Obrigada! 
 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. 
 EAT/Garden: EAT está procurando doações de solo orgânico para o jardim. As famílias podem deixar as 
 malas atrás dos bicicletários ao lado da cerca do jardim. 
 Item adicional: durante o intervalo, encontramos um suéter novo com etiquetas em uma sacola no 
 playground. É um cardigã curto feminino, cinza-acinzentado, com botões metálicos. Por favor, ligue para o 
 escritório para mais informações. 
 PEF: Por favor, veja o Boletim Informativo de Inverno da Pacifica Education Foundation abaixo. Por favor, 
 contribua com o FPE em 2022! 
 Folhetos adicionais: Calendário PSD para 2022-23, Menu de almoço de fevereiro, Food Drive Flier, 
 evento SMC LIbrary, Pacifica United Soccer, DC Stars Football, programa SMC Home Sharing. 


