
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
جمعة   سعیدة!   أتمنى   أن   یتخطى   الجمیع   العاصفة   الحقیقیة   ھذا   األسبوع.   لسوء   الحظ   ،   لم   یكن   ھناك   جزء   من   السیاج    
والھیكل   الذي   یغطي   حوض   االستحمام   الساخن   القدیم.   یبدو   أن   الفناء   الخلفي   الخاص   بي   قد   أصابتھ   إعصار.   لقد   جعلتني    
تجربة   ریاح    70  میال   في   الساعة   ممتنة   للغایة   ألنني   لم   أعد   أعیش   في   بلد   اإلعصار!   اقتباس   الیوم   ھو   مجرد   تذكیر    
صغیر   بأننا   جمیًعا   بحاجة   إلى   تدریب   قلوبنا   وعقولنا   وأجسادنا   قلیالً   مع   استمرار   الوباء.   بالطبع   ،   ھذه   النصیحة   تأتي   إلیك    
من   شخص   حّول   األعمال   الدرامیة   التاریخیة   البریطانیة   (بریدجیرتون   ،   األمیرة   اإلسبانیة   ،   المملكة   األخیرة   ...)   إلى    
شكل   فني.   لحسن   الحظ   ،   لدي   وظیفة   تجبرني   على   الخروج   من   منطقة   الراحة   بشكل   یومي   تقریًبا.   ومع   ذلك   ،   ما   زلت    
أحاول   التأكد   من   أنني   أقوم   بدفع   نفسي   في   وقت   فراغي   للقیام   بشيء   آخر   غیر   مشاھدة   الشاشة.   لقد   اكتشفت   الیوغا   ،    
   .DLG  وجربت   یدي   في   طھي   خبز   العجین   المخمر   ،   وأقرأ   "كیف   تكون   مناھًضا   للعنصریة"   وأشترك   في   نادي   الكتب 
في   حین   أن   االنخراط   في   ھذه   األنشطة   لن   یساعدني   بالضرورة   على   تغییر   العالم   ،   إال   أنھ   یدفعني   إلى   ما   ھو   أبعد   مما   ھو    
مریح   ویجبرني   على   التوسع   عقلًیا   وجسدًیا.   عقد   العزم   على   اتخاذ   خطوة   صغیرة   خارج   منطقة   الراحة   الخاصة   بك   ھذا    
   !األسبوع   وشجع   أطفالك   على   فعل   الشيء   نفسھ 
   ،اعتن   بنفسك 
جین    

 صرخ   من   األسبوع:   بیل   لیتز   یحصل   على   صراخي   ھذا   األسبوع.   إنھ   الشخص   الذي   اقتنى   جمیع   النباتات   وزرعھا   في  
 الحدیقة   ھذا   العام.   في   العام   الماضي   ،   زرع   بذور   الطماطم   التي   قمنا   بتربیتھا   للبیع   ،   وحصل   على   الخس   الذي   نقدمھ   ،  
 وزرع   كل   ما   نراه   في   الحدیقة   تقریًبا   وكل   ما   نحصده.   كانت   حدیقة    Ocean   Shore  الجمیلة   نقطة   مضیئة   خالل   ھذه  

 األوقات   الصعبة.   شكراً   لبیل   ولكل   المتطوعین   الذین   حافظوا   على   نمو   الحدیقة!  
 https://drive.google.com/file/d/1eAgProk0aLPX7JKqt0gKfkV5WG7ewgIj/view؟ 

 usp=sharing  
   :أخبار   المدرسة 
من   المقرر   تسجیل   األشقاء   في   ریاض   األطفال   بحلول   ظھر   یوم   االثنین    1  فبرایر.   إذا   لم   تكن   قد   قمت   بذلك   بالفعل   ،    
   .یرجى   إحضار   النموذج   الخاص   بك   مباشرة   إلى   مكتب   المنطقة 
  

إذا   كنت   مھتًما   بالمساعدة   في   مساحة   التعلم   الخارجیة   للحدیقة   ،   فیرجى   إرسال   برید   إلكتروني   إلى    :EAT  فریق    
jonelle.matt@comcast.net    أو  vszczepaniak@pacificasd.org   ،    أو   انضم   إلینا   فقط:   في   الحدیقة   
االثنین   ،    8  فبرایر   في    Zoom  األحد   ،    7  فبرایر   بین    10  و    1  (لیس   علیك   البقاء   طوال   الوقت   -   للبالغین   فقط)   أو   عبر    
   :Zoom   Meeting  الساعة    6:30  (مرة   أخرى   ،   لیس   علیك   البقاء   طوال   الوقت).   انضم   إلى 
https://us02web.zoom.us/j/84816396584  ؟
pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09    معّرف   االجتماع:    848   1639   6584  رمز   
إذا   كنت   مھتًما   بمساعدة   الرمال   ،   والرسم   ،   ورسم   بعض   الحروف   الخشبیة   لتزیین   المدرسة   ،    -   MwrReالمرور:    1   
   Virginia    vszczepaniak@pacificasd.org  یرجى   إرسال   برید   إلكتروني   إلى 
  

PEF:    العضویة   لھا   مكافآتھا:   ھل   استفدت   من   برنامج   امتیازات   الشركاء   الجدید   المقدم   من   خالل   مؤسسة  Pacifica   
Education   Foundation  ؟   من   خالل   شراكة   فریدة   مع   الشركات   المحلیة   ،   یقدمون   اآلن   خصومات   حصریة   
؛   ویتم   إضافة   شركاء   جدد   كل   شھر!   یساعدك   البرنامج   ویساعدك   مجتمع   األعمال   المحلي   لدینا   ؛   وتستفید    PEF  ألعضاء    
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التجربة   التعلیمیة   لطالبنا   بشكل   مباشر   أیًضا!   ھل   أنت   جاھز   لالستفادة   من   ھذه   االمتیازات؟   احصل   على   عضویتك   الیوم!    
   .٪على   خصم    PEF   10  تحقق   أیًضا   من   النشرة   المرفقة   لفصل   رقص   بولیوود   في   سبیندریفت.   یحصل   أعضاء 
 تحدیث   العودة   إلى   المدرسة:   ال   نخطط   للعودة   إلى   المدرسة   في   ھذا   الوقت.   ومع   ذلك   ،   ھناك   اآلن   خطة   مفصلة   في   مكانھا  

 عندما   نقرر   العودة.   سیقدمھ   مكتب   المنطقة   التعلیمیة   إلى   مجلس   إدارة   المدرسة   في    10  فبرایر.   نأمل   أن   تسرع   عملیة  

 التطعیم   ،   وسیحصل   المعلمون   على    تطعیماتھم   بسرعة.  
  


