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اقتباس   من   األسبوع:   "كانت   أمي   تقول   ،   عندما   تكون   األخبار   مخیفة   ،   ابحث   عن   المساعدین".   --فرید   روجرز   ،   مضیف    
   .PBS  سابق   لفترة   طویلة   من   حي   السید   روجرز   على 
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
أشعر   وكأنني   في   كل   مرة   أجلس   فیھا   ألكتب   ،   أتنھد   وأفكر   ،   "یا   لھ   من   أسبوع!"   مثل   معظم   األمریكیین   ،   شعرت    
بالرعب   مما   حدث   یوم   األربعاء   في   مبنى   الكابیتول   في   واشنطن   العاصمة.كنت   طالبة   رائدة   في   الحكومة   األمریكیة    
التحقت   بكلیة   في   واشنطن   العاصمة   جزئًیا   ألنني   أردت   الدخول   في   السیاسة.   أخذتني   الحیاة   إلى   مسار   مختلف   عما    
خططت   لھ   ،   كما   یحدث   غالًبا.   ومع   ذلك   ،   فقد   ظللت   دائًما   ناشًطا   سیاسًیا   ،   ودافع   دائًما   عن   السیاسیین   على   المستوى    
المحلي   ومستوى   الوالیة   والمستوى   الفیدرالي.   معظم   الناس   الذین   یمارسون   السیاسة   یفعلون   ذلك   من   منطلق   الرغبة   في    
تحسین   مجتمعاتھم   ومساعدة   اآلخرین.   كما   ھو   الحال   في   التعلیم   ،   ال   أحد   یصبح   عضًوا   في   مجلس   إدارة   المدرسة   أو    
عضًوا   في   مجلس   الشیوخ   أو   ممثًال   للكونغرس   للحصول   على   المال.   أنا   ممتن   ألن   ھناك   أشخاًصا   على   استعداد   لتحمل    
التكلفة   والمسؤولیة   والصداع   والخطر   الجسدي   الذي   ینطوي   علیھ   خدمة   الجمھور   ،   وأتذكر   أنني   یجب   أن   أستغل   الوقت    
فلدي   وقت   إلرسال   برید   إلكتروني   إلى   أعضاء    ،   Facebook  لشكرھم   على   خدمتھم.   إذا   كان   لدي   وقت   للتحقق   من    
   .مجلس   المدینة   أو   أعضاء   مجلس   إدارة   المدرسة   أو   جاكي   سبیر.   ربما   ینبغي   أن   یكون   ھذا   تقلیًدا   جدیًدا   لیوم   التنصیب 
البالغ   من   العمر    15  عاًما   لحادث   سیارة   خالل   عطلة   اإلجازة   وھو    OSS  في   األخبار   المحزنة   ،   تعرض   شقیق   طالب    
   .لمساعدة   األسرة   في   النفقات    GoFundMe  حالًیا   في   غیبوبة.   توجد   صفحة 
https://www.gofundme.com/f/pacifica-15-yr-old-accident-victim-needs-our-help  ؟
utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=email&utm_source=customer-an 
dr  
كان   فرید   روجرز   في   حي   السید   روجرز   دائًما   صوًتا   للحب   واللطف   والقبول.   كان   یمثل   قوة   ھادئة   ویعزز   الكیاسة.   أحب    
االقتباس   أعاله   ألنھ   یشیر   إلى   وجود   مساعدین   دائًما.   في   الوقت   الحالي   ،   یذھب   الكثیر   من   الناس   إلى   أبعد   الحدود    
لمساعدة   اآلخرین:   العاملین   في   مجال   الرعایة   الصحیة   ،   والمعلمین   ،   وموظفي   البقالة   ،   واآلباء   الذین   یتالعبون   بالعمل    
   .ورعایة   األطفال.   یفوق   عدد   األبطال   العادیین   في   بلدنا   عدد   أولئك   الذین   یرون   دیمقراطیتنا   تنھار 
 من   المھم   إبراز   من   یساعدون   اآلخرین   في   مجتمعنا.   أدعوك   إلى   إرسال   قصص   إليّ   بالبرید   اإللكتروني   عن   طالب 
Ocean   Shore    الذین   یرتقون   لمواجھة   ھذا   التحدي   ،   وآمل   أن   أحصل   على   صیحة   جدیدة   كل   أسبوع   لالحتفال   بھم.   
   ،اعتن   بنفسك 

 جین  
للصف   الثالث   لستیفاني   تریلوغان   ،   مدخراتھ   لشراء    YDL   20  صرخ   من   األسبوع:   استخدم   كافیل   باسو   ،   في   فصل    
لیتم   توزیعھا   على   األطفال   الذین   كانوا    UCSF   Benioff  لألطفال   في    SF  وأوصلھا   إلى   مستشفى    LEGO  مجموعة    
یقضون   العطالت   في   المستشفى.   أعطتھ   جامعة   كالیفورنیا   في   سان   فرانسیسكو   صیحة   على   موجز   تویتر   الخاص   بھم   ،    
   !وقد   شعرت   بسعادة   غامرة   عندما   نقلت   والدتھ   الخبر   إلي.   شكرا   لك   كافیل   على   تفكیرك   وكرمك 
  

   :أخبار   المدرسة 
    

إلى   تعزیز    DLG  مجموعة   التعلم   المتنوعة):   یھدف   نادي   الكتاب  )   DLG  تعال   وانضم   إلى   نادي   الكتاب   االفتراضي    
لغرس   فھم   القیمة   في   قبول   واحترام   االختالفات   بین   بعضنا   البعض   حتى  "   DLG  مناقشة   المجتمع   التي   تركز   على   رؤیة    



نتمكن   من   النمو   المجتمع."   تعال   وانضم   إلینا   في   حلقة   النقاش   االفتتاحیة!   الزمان:   االثنین    11  ینایر    2021  الوقت:    7:00   
مساءً   -    7:30  مساءً    
كتاب:   "كیف   تكون   مناھض   للعنصریة"   إلبرام   إكس.   كندي.   ألي   شخص   بالغ   أو   طالب   في   الصف   السابع   /   الثامن    
 تكبیر   /   تصغیر:    https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005  طلب   مسبق:   ال   داعي   لقراءة   أي   شيء   في   ھذا  

 االجتماع.   "كیف   تكون   مناھض   للعنصریة"   إلبرام   إكس.   كندي.   -   یوصف   ھذا   الكتاب   بأنھ   یأخذ   القراء   من   خالل   دائرة  
 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 
 مالحظة:   الكتاب   متاح   على   لیبي   ككتاب   إلكتروني   وكتاب   صوتي   إذا   لم   تكن   مھتًما   بشراء   الكتاب.   (  Libby  ھو   تطبیق  

  (San   Mateo    مكتبة   مجاني   للوصول   إلى   نظام   مكتبة 
فریق   العمل   البیئي   -   یرید   مساعدتك!   ھذا   األحد   ،    10  ینایر   ،   من   الساعة    10  صباًحا   حتى    1  مساءً   یوم   الحدیقة.   في    
الھواء   الطلق   ،   بعیًدا   اجتماعًیا   ،   یرتدي   القناع   ،   تجري   أعمال   الحدیقة.   الكبار   فقط   اآلن.   تعال   وانضم   إلینا   لتجعل   الحدیقة    
انضم   إلى   برنامج   التكبیر   /   التصغیر   الخاص   بنا    -   EAT  تبدو   أنیقة.   اإلثنین   ،    11  ینایر   ،    6:    30-  7:    30  اجتماع    
   Zoom   Meeting  لمساعدتنا   في   التخطیط   للحدیقة   وطرق   جلب   الحدیقة   لطالبنا.   انضم   إلى 
https://us02web.zoom.us/j/84816396584  ؟
pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09    معرف   االجتماع:    848   1639   6584  رمز   
   --MwrReالمرور:    1
    

تكریم   مارتن   لوثر   كینج   االبن   -   یرجى   قراءة   ھذه   الرسالة   من   صوفي   كورن.   سیشارك   المعلمون   ھذا   مع   الطالب   ،    
لكنني   أردت   أن   یحصل   اآلباء   على   المعلومات   أیًضا.   "في   كل   عام   نكرم   حیاة   وإرث   الدكتور   مارتن   لوثر   كینغ   جونیور    
ما    !Ocean   Shore  یوم   اإلثنین   الثالث   من   الشھر   ،   وھو   األقرب   لعید   میالده   ،    15  ینایر.   نود   أن   نسمع   من   طالب    
ھي   رسالتھ   و   اإلرث   یعني   لك؟   ما   ھي   اآلمال   التي   لدیك   لمدرستنا   أو   مجتمعنا   أو   بلدنا؟   كیف   تخطط   لتكریم   ذكراه؟    
یجب   تسجیل   الدخول    "   .Flip   Grid  یرجى   تشجیع   طالبك   أو   مساعدتھم   على   مشاركة   أفكارھم   معنا   في   ھذا   المجتمع    
   https://flipgrid.com/9b95cf5d   .الخاص   بھم   لفتح   الرابط    psd  إلى   حساب 

 تحدیث   العودة   إلى   المدرسة:   مع   ارتفاع   حاالت    COVID-19  ومقاطعة   سان   ماتیو   في   الطبقة   البنفسجیة   العمیقة   ،   لن  
 نعود   إلى   المدرسة   في   أي   وقت   قریب.   ومع   ذلك   ،   فإن   لجنة   العودة   إلى   المدرسة   ومكتب   المنطقة   یكمالن   عودتنا   إلى  
 خطة   المدرسة   وسیقدمھا   إلى   مجلس   مدرسة   باسیفیكا   في    20  ینایر.   في   حالة   الموافقة   علیھا   ،   سیتم   إرسال   الخطة   إلى  

 مقاطعة   سان   ماتیو   للموافقة   علیھا.   نأمل   أن   تنخفض   أعداد    COVID  ،   وسیتم   توزیع   اللقاحات   بسرعة.   نحن   ننفذ   اختبار  
  COVID  المنتظم   للموظفین   الذین   یعملون   في   الموقع   بدًءا   من   ھذا   الشھر.  

  
  


