
اقتباس   من   األسبوع:   "عندما   یأتي   الیوم   نخرج   من   الظل   /   مشتعًال   وال   نخاف   /   یزھر   الفجر   الجدید   كما   نحرره   /   ألنھ    
یوجد   دائًما   ضوء   ،   إذا   كنا   فقط   شجعاًنا   بما   یكفي   لرؤیتھ   /   إذا   كنا   فقط"   إعادة   الشجاعة   بما   یكفي   لیكون   ذلك   ".   -   أماندا    
جورمان   ،   أول   شاعر   وطني   للشباب    
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
بدا   ھذا   األسبوع   أخف   وزنا   وأكثر   تفاؤال   من   أي   أسبوع   آخر   ھذا   العام   الدراسي.   على   الرغم   من   أنني   ال   أرى   الطالب    
شخصًیا   ،   فقد   استمتعت   بالمشاركة   في   أسبوع   الروح   الواسع   للمنطقة.   الیوم   كان   یوم   البیجامة   ،   ولكن   مع   التعلم   عن   بعد   ،    
ألیس   كل   یوم   بیجامة؟   أعلم   أنھ   ال   یزال   أمامنا   طریق   طویل   قبل   أن   تتم   السیطرة   على   ھذا   الوباء.   ال   یزال   الضوء   في    
نھایة   النفق   یبدو   وكأنھ   قطار   قادم   (إلعادة   صیاغة   سطر   من   الشاعر   روبرت   لویل).   ومع   ذلك   ،   أشعر   باألمل.   على    
الرغم   من   تقلیص   حفل   تنصیب   الرئیس   بایدن   ،   إال   أنھ   كان   سعیًدا.   إذا   لم   تتح   لك   الفرصة   للمشاھدة   ،   فابحث   عن   مقطع    
أصابني   بقشعریرة   ،    ."The   Hill   We   Climb"  ألماندا   جورمان   ،   أول   شاعر   وطني   للشباب   ،   وھي   تتلو   قصیدتھا    
وذكرني   بأننا   جمیًعا   نحمل   الضوء   في   داخلنا.   إن   وظیفتنا   كآباء   ومعلمین   أن   نجد   نورنا   (في   بعض   األیام   علینا   أن   نحفر    
بعمق)   من   أجل   دعم   من   حولنا.   في   األسبوع   القادم   ،   سأبذل   جھًدا   لرؤیة   ھذا   الضوء   في   اآلخرین   (خاصة   أولئك   الذین   ال    
   .أتفق   معھم   دائًما).   سأبحث   أیًضا   عن   الضوء   بداخلي   ،   وأستخدم   ھذا   الضوء   جیًدا 
   ،اعتن   بنفسك 
جین    
للشعر    SPARC  صرخ   من   األسبوع:   شارك   مایك   تایلور   ،   مدرس   الشعر   الرائع   في   فصولنا   الدراسیة    4/5  ،   برنامج    
مع   مئات   ،   إن   لم   یكن   اآلالف   ،   من   طالب   باسیفیكا   على   مر   السنین.   بمجرد   أن   بدأت   أماندا   جورمان   في   قراءة   قصیدتھا    
تمكن   طالبنا   من    ،   Pacifica   Education   Foundation   (PEF)  ،   فكرت   فیھ.   بفضل   التمویل   المقدم   من   مؤسسة    
   PEF  وأتیحت   لھم   الفرصة   للعمل   مع   شاعر   صادف   أنھ   مدرس   غیر   عادي.   ال   تنس   دعم    Mike  الوصول   إلى   برنامج 
   !والفرقة    Mark  والموسیقى   مع    SPARC  إذا   استطعت   ،   حتى   یستمر   أطفالنا   في   الوصول   إلى   برامج   اإلثراء   مثل   شعر 
https://www.pacificaef.org/membership.   

 أخبار   المدرسة:  
 اجتماع    PTO  العام:   اجتماع    PTO  العام   لدینا   ھذا   الخمیس   ،    1/28  @    7:00  مساًء.   سیتم   توزیع   جدول  

 Zoom   Meeting:    األعمال   األسبوع   المقبل   ،   لذا   یرجى   متابعة   فرص   التعلیم   األسري   المدرجة.   انضم   إلى 
 https://zoom.us/j/99168384589؟ 

  pwd=a2pMYWRnTTIzeFRKakF5Y0Zib2tsUT09  معرف   االجتماع:    991   6838   4589 
 رمز   المرور:    558807  نقرة   واحدة   للھاتف   المحمول   +    16699006833،،    99168384589  #   ،،،،   *  

  (San   Jose   558807   #   US   (US  
  

مجموعة   التعلم   المتنوع):   ھذا   االثنین   ،    1/25  @    7:00  مساًء.   إذا   فاتك  )   DLG  نادي   الكتاب   االفتراضي    
اجتماع   المقدمة   ولكنك   ال   تزال   ترغب   في   االنضمام   ،   نرحب   بالقراء   البالغین   وقراء   الصف   السابع   /   الثامن.    
یرجى   االطالع   على   الخطة   أدناه   وتفاصیل   تكبیر   االجتماع   المقبل.   یھدف   نادي   الكتاب   إلى   تعزیز   النقاش    
لغرس   فھم   القیمة   في   قبول   واحترام   االختالفات   بین   بعضنا   البعض   حتى  "   DLG  المجتمعي   الذي   یركز   على   رؤیة    
كیف   تكون    https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   :نتمكن   من   النمو   كمجتمع".   رابط   التكبیر    
یوصف   ھذا   الكتاب   بأنھ   یأخذ   القراء   من   خالل   دائرة   واسعة    -   .Ibram   X.   Kendi  مناھًضا   للعنصریة   بواسطة    



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 

DLG   -   Diversity   Learning   Group   -   27   30    :8  -7    @   ینایرpm    عادت   مجموعة   التعلم   التنوع   
(DLG)    وافتراضیة!   ُتعد  DLG    بمثابة   مورد   لآلباء   والمعلمین   والموظفین   والطالب   في   مجتمع  OSS    لتحدید   
   Diversity  ومناقشة   األفكار   واالھتمامات   والمجاالت   التي   تحتاج   إلى   مزید   من   النمو   أو   الوعي.   تتمثل   مھمة 
Leadership   Group    في   توفیر   القیادة   والتوجیھ   والدعم   لمجتمع  Ocean   Shore    لتھیئة   بیئة   من   الدمج   
حیث   یتم   تقدیر   واحترام   كل   فرد.   یرجى   االنضمام   إلى   اجتماعاتنا   الشھریة   یوم   األربعاء   األخیر   من   الشھر   ،   من    7   
انضم   إلى    dlg@osspto.org   :إلى    8:30  مساًء.   لمزید   من   المعلومات   أو   للمشاركة   عبر   البرید   اإللكتروني    
Zoom   Meeting:   https://zoom.us/j/94549565997  ؟
pwd=bFBpcFRoZUZsZ25vL2lnR2Zkenc2UT09   5997   4956   945    :معرف   االجتماع   
   #   DLG   One   tap   mobile   99   +   166990068533،   9   #   ،،،،،،،   0   #   ،،   130538   :رمز   المرور 
US   (  سان   خوسیھ)   

 العودة   إلى   تحدیث   المدرسة:   اختبرنا   نصف   موظفینا   الموجودین   في   المدرسة   بانتظام   لـ    COVID   19  ھذا  
 الخمیس.   سیتم   اختبار   الشوط   الثاني   األسبوع   المقبل.   سنواصل   االختبار   كل   أسبوعین   من   اآلن   فصاعًدا.   ال   توجد  

 أخبار   أخرى   لإلبالغ   عنھا.   تجتمع   لجنة    RTS  مرة   أخرى   ھذا   الثالثاء   ،   وسأشارك   أي   تحدیثات   من   ذلك  

 االجتماع   في    رسالتي   التالیة.  

  


