
  
Sexta-feira,   16   de   outubro   de   2020   
Frase   da   semana:   "Seja   gentil   sempre   que   possível.   Sempre   é   possível."   -   O   Dalai   Lama   
Faz   30   graus   no   meu   escritório,   estou   rabugento   e   farto   desta   pandemia.   Não   sou   muito   corredor,   e   a   
última   coisa   que   faria   seria   correr   uma   maratona.   Profissional   e   pessoalmente,   sinto   que   estou   correndo   
uma   maratona   para   a   qual   não   me   inscrevi.   Todos   nós   somos.   Quando   estou   estressado   e   irritado   com   a   
vida,   tendo   a   reclamar   e   ser   mal-humorado   com   as   pessoas.   Todos   nós   fazemos.   É   por   isso   que   escolhi   
esta   citação   do   Dalai   Lama.   Preciso   do   lembrete   de   que   sempre   posso   escolher   ser   gentil.   Todo   mundo   
está   estressado,   então   todos   precisamos   ser   mais   gentis,   seja   no   Safeway,   na   secretaria   da   escola   ou   na   
sala   de   estar.   Aproveite   este   lindo   clima   e   reserve   um   minuto   extra   para   respirar   fundo   e   compartilhar   um   
sorriso   com   quem   precisa.   
Cuidar,   
Jeanne   
  

Escola   de   negócios:   
Evento   Read-a-Thon   nesta   segunda-feira,   19/10   às   6:30.    Venha   ouvir   seus   professores   favoritos,   ler   
em   voz   alta   e   tocar   música!   Este   é   um   evento   Zoom   "ao   vivo"   e   uma   oportunidade   perfeita   para   fazer   uma   
doação   para   nossa   biblioteca.   Veja   o   folheto   em   anexo   para   detalhes.   Alguma   dúvida   sobre   a   leitura   de   
logs   ou   doações?   Entre   em   contato   com   seu   professor.   Famílias   YDL,   por   favor,   entre   em   contato   com   
Virginia   Clements   @   fullyeardistancelearning@pacificasd.org   
  

Os   dias   de   fotos   serão   4   e   5   de   novembro.   
Por   favor,   veja   o   folheto   abaixo   para   mais   informações.   Aqui   está   um   link   para   as   informações   de   
segurança   do   Lifetouch.   
Lifetouch   Safety   e   aqui   está   o   link   da   Lifetouch   para   pedidos   on-line:   
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/   O   número   de   identificação   do   dia   da   nossa   imagem   é:   
EVTVBR6T4.   Estaremos   medindo   as   temperaturas   e   faremos   perguntas   de   triagem.   Qualquer   pessoa   
com   uma   temperatura   de   100,4   não   será   permitida   no   edifício.   
  

Almoço   escolar   
Os   almoços   escolares   são   atualmente   gratuitos   para   todos   os   alunos   do   distrito   escolar   de   Pacifica   até   o   
final   de   junho   de   2021.   A   situação   financeira   de   muitas   famílias   mudou   em   2020.   Por   favor,   considere   
preencher   este   formulário   para   Almoço   Gratuito   e   a   Preço   Reduzido   até   28   de   outubro   de   2020.   É   
importante   para   nós   ter   uma   contagem   precisa   do   número   de   alunos   que   se   qualificariam   para   receber   
refeições   gratuitas   ou   a   preço   reduzido,   pois   parte   do   financiamento   da   escola   é   baseada   nesta   
contagem.   As   inscrições   são   uma   por   família   e   podem   ser   enviadas   para   sua   escola   ou   para   o   escritório   
do   distrito   ou   enviadas   por   e-mail   para   Marta   Grech   em   mgrech@pacificasd.org.   O   pedido   de   Refeições   
Gratuitas   e   a   Preço   Reduzido   está   aqui:   Inglês   ou   Espanhol   
    

Pesquisa   dos   pais:   Por   favor,   preencha.   O   PSD   precisa   ouvir   suas   vozes.   
Na   próxima   semana,   os   pais   receberão   uma   pesquisa   da   Panorama   Education   para   saber   como   estão   as   
coisas   no   ensino   à   distância.   Os   resultados   da   pesquisa   ajudarão   os   administradores   distritais   e   escolares   
a   entender   melhor   as   percepções   das   famílias   e   identificar   áreas   de   força   e   áreas   de   crescimento.   
Estima-se   que   você   levará   aproximadamente   17   minutos   para   concluir   a   pesquisa.   Suas   respostas   serão   
confidenciais.   Também   faremos   uma   pesquisa   com   funcionários   e   alunos   da   3ª   à   8ª   série.   
    
    



Dia   de   los   Muertos   Ofrenda   para   Sean   Nunan:    Várias   de   nossas   famílias   estão   coordenando   um   Altar   
do   Dia   dos   Mortos   para   Sean.   Ele   será   exibido   na   escola   durante   a   semana   de   2   de   novembro,   e   estará   
disponível   durante   os   dias   de   fotos   programados   em   04/11   e   05/11.   Mais   informações   a   seguir.   
  
    

Fórum   de   Candidatos   ao   Conselho   de   Curadores   do   Distrito   Escolar   de   Pacifica   
O   Distrito   Escolar   de   Pacifica   tem   uma   vaga   em   nosso   Conselho   de   Curadores   e   três   candidatos   estão   
concorrendo   ao   cargo   vago.   A   Liga   das   Eleitoras   estará   facilitando   um   Fórum   de   Candidatos   na   
terça-feira,   21   de   outubro   às   19h00   no   Zoom   para   você   saber   mais   sobre   os   candidatos.   Aqui   está   o   link   
para   o   Webinar   do   Zoom:   Link   do   Zoom   para   a   senha   do   fórum   do   candidato:   860311   Se   você   gostaria   de   
enviar   perguntas   para   as   candidatas   responderem,   envie   as   perguntas   diretamente   para   a   Liga   das   
Eleitoras   em   lwvncsmc.questions@gmail.com   com   a   linha   de   assunto   Distrito   Escolar   de   Pacifica.   
  


