
 Olá a todos, 
 Aproveite seu final de semana! Nenhuma carta hoje, mas eu tenho... 
 Atualizações e anúncios: 

 Atualização 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. 
 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). 
 COVID positivo: Se seu filho for COVID positivo, ele poderá retornar após uma quarentena mínima de 10 
 dias sem fornecer um teste COVID negativo. Eles ainda precisam receber um recibo de retorno à aula do 
 escritório antes de ir para a sala de aula. 
 Por favor, reporte todos os casos positivos de COVID para Ayesha Siddiq @ asiddiq@pacificasd.org. Ela 
 é a Coordenadora COVID-19 da Ocean Shore e está assumindo as funções de notificação de Yolanda no 
 DO. 

 Outros Negócios Escolares: 

 Assembleia Geral do PTO: 13 de janeiro, das 19h30 às 20h30. As famílias têm 4 horas para comparecer! 
 https://us06web.zoom.us/j/97777468177?pwd=OFNoemdYV0hPSURWWElhTDRUbTBVZz09 ID da 
 reunião: 977 7746 8177 Senha: 631135 

 Programa After School: ASEP está de volta! As aulas de inverno começarão na semana de 10/01/22 e 
 vão até 11/04/22. As inscrições começaram no dia 6 de janeiro, às 20h. Inscreva-se aqui: 
 https://my.cheddarup.com/c/asep  . 

 DLG - Grupo de Aprendizagem da Diversidade – Quarta-feira, 12 de janeiro, das 19h às 20h30. O DLG 
 serve como um recurso para pais, professores, funcionários e alunos da comunidade OSS para identificar 
 e discutir ideias, preocupações e áreas que precisam de maior crescimento ou conscientização. A missão 
 do Diversity Leadership Group é fornecer liderança, orientação e apoio à comunidade Ocean Shore para 
 cultivar um ambiente de inclusão onde cada indivíduo é valorizado e respeitado. Entrar via Zoom Meeting 
 ID: 630 060 3544 senha: DLG 

 Tour final do jardim de infância: Horário: 12 de janeiro de 2022 18h30. Participe da Reunião Zoom: 
 https://pacificasd.zoom.us/j/82584736528?pwd=L2crWjM1TFgyczdQZ3loazBMN2F5UT09. ID da reunião: 
 825 8473 6528. Senha: 320163. Um toque no celular: +16699009128,,82584736528#,,,,*320163# US 
 (San Jose) 
 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 

https://my.cheddarup.com/c/asep


 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. 
 Food Drive: Ava Litz está coordenando um food drive como parte de seu projeto de 20% da 8ª série. A 
 arrecadação de alimentos começa em 10/01. Por favor, veja o folheto em anexo para detalhes. 
 PEF: Por favor, veja o Boletim Informativo de Inverno da Pacifica Education Foundation abaixo. Por favor, 
 contribua com o FPE em 2022! 


