
Sexta-feira,   9   de   outubro   de   2020     
Frase   da   semana:   "Pratique   o   que   você   prega."   
  

  Eu   fiz   algo   sem   precedentes   na   semana   passada;   Segui   meu   próprio   conselho!   Como   meus   ex-alunos   e   
filhos   reais   (Jack,   19,   e   Clara,   17)   diriam   rapidamente,   sou   muito   bom   em   dar   conselhos,   mas   nem   
sempre   tão   bom   em   praticar   o   que   prego.   Na   verdade,   li   por   2   horas   no   último   sábado   e   me   senti   muito   
bem.   Estou   mordiscando   The   Mirror   and   The   Light,   de   Hilary   Mantel,   há   meses   e   finalmente   terminei.   
Passei   duas   horas   lendo   por   prazer   e   meu   mundo   não   desmoronou.   Algumas   das   roupas   não   foram   
lavadas,   alguns   mantimentos   não   foram   comprados   e   alguns   e-mails   ficaram   sem   resposta.   Como   
educadores   ou   pais   (ou   ambos!),   O   trabalho   é   infinito.   Sempre   há   algo   para   fazer   e,   por   causa   da   
tecnologia,   nosso   trabalho   está   sempre   conosco.   Costumava   ser,   quando   eu   chegava   em   casa,   eu   só   
tinha   que   lidar   com   lavar   roupa,   fazer   o   jantar   ou   trocar   uma   fralda.   Agora   que   tenho   sempre   um   
computador   de   bolso   na   mão,   tenho   aquela   sensação   incômoda   de   que   sou   obrigado   a   responder   a   todas   
as   perguntas   imediatamente,   sejam   21h   de   sexta-feira   ou   9h   de   segunda-feira   .   Tenho   certeza   de   que   não   
estou   sozinho.   Precisamos   trabalhar   para   quebrar   esse   ciclo,   para   nosso   bem   e   para   o   bem   de   nossos   
filhos.   O   que   fazemos   é   sempre   mais   impactante   do   que   o   que   dizemos.   Em   homenagem   ao   Dia   dos   
Povos   Indígenas,   respire   fundo,   aprecie   a   beleza   do   mundo   natural   e   tente   encontrar   o   equilíbrio   em   sua   
vida.     
Cuidar,     
  

Jeanne   
  

Escola   de   negócios:  
  

Não   há   aula   na   segunda-feira,   12   de   outubro   e   terça-feira,   13   de   outubro.    Segunda-feira   é   o   Dia   dos   
Povos   Indígenas   e   terça-feira   é   o   desenvolvimento   profissional   para   todos   os   funcionários,   incluindo   
funcionários   classificados.   Isso   significa   que   não   teremos   ninguém   atendendo   ligações   em   nenhum   dos   
dias.   
Não   haverá   serviço   de   almoço   na   Ocean   Shore   na   terça-feira,   13   de   outubro.    Não   distribuiremos   o   
almoço   na   Ocean   Shore   em   13/10/20.   No   entanto,   qualquer   família   de   Ocean   Shore   pode   buscar   
refeições   nas   seguintes   escolas:   IBL,   Vallemar,   Sunset   Ridge,   Ortega.   Nossas   escolas   de   segundo   grau   
também   estão   distribuindo   merenda   aos   alunos   do   PSD.   O   horário   é   das   11h00   às   13h00.   Não   tem   custo.   
  

Os   dias   de   fotos   serão   4   e   5   de   novembro.    Mais   informações   e   logística   a   seguir.   Todos   os   alunos   YDL   
serão   incluídos.   
  

Dia   de   los   Muertos   Ofrenda   para   Sean   Nunes:    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.   
  

Read-a-Thon:    Continue   lendo!   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   
  

Apoio   alimentar   para   famílias:    por   causa   dos   incêndios,   o   Departamento   de   Educação   da   Califórnia   
(CDE)   está   ajudando   o   Departamento   de   Serviços   Sociais   da   Califórnia   (CDSS)   a   compartilhar   
informações   sobre   os   serviços   de   benefícios   alimentares   CalFresh   para   desastres.   Atualmente,   as   



famílias   nos   condados   de   Lake,   Monterey,   San   Mateo,   Santa   Cruz,   Solano   e   Yolo   são   elegíveis   para   os   
benefícios   Disaster   CalFresh.   
O   processo   de   inscrição   para   os   benefícios   do   Disaster   CalFresh   é   um   processo   de   duas   fases.   Em   
primeiro   lugar,   as   famílias   em   condados   elegíveis   devem   se   pré-registrar   para   os   benefícios   Disaster   
CalFresh   ligando   ou   enviando   uma   mensagem   de   texto   para   1-916-237-1909   entre   quarta-feira,   7   de   
outubro   e   terça-feira,   13   de   outubro.   As   famílias   que   fizeram   o   pré-registro   serão   contatadas   por   seus   
condados   locais   para   completar   o   processo   de   inscrição   e   entrevista   entre   quarta-feira,   14   de   outubro   e   
quinta-feira,   22   de   outubro.   As   informações   estão   disponíveis   em   
https://cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/calfresh/disaster-response/outreach-materials   e   serão   
atualizado   rotineiramente.   
  


