
الجمعة    11  دیسمبر    2020   
اقتباس   من   األسبوع:   "قرأت   الكتب   كما   یتنفس   المرء   الھواء   لیمأل   ویعیش".   -   آني   دیالرد   ،   مؤلفة    
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
لدي   منشور   أدناه   یسرد   أسماء   أفضل   القراء   وأفضل   جامعي    !Read-a-thon  تھانینا   لجمیع   الفائزین   في   برنامج    
التبرعات.   قرأ   طالبنا   المذھلون   ألكثر   من    183000  دقیقة   وجمعوا   أكثر   من    30000  دوالر!   كنت   قارًئا   نھًما   عندما    
كنت   طفالً   ،   وكنت   أخفي   الكتب   ذات   األغلفة   الورقیة   خلف   كتبي   المدرسیة   حتى   أتمكن   من   القراءة   أثناء   الریاضیات    
 والعلوم.   كنت   الطفل   الذي   كان   دائًما   یسھر   متأخًرا   في   القراءة   مع   مصباح   یدوي   تحت   األغطیة.   لیس   من   المستغرب   أن 
أحصل   على   درجة   الماجستیر   في   األدب   اإلنجلیزي   وأصبحت   مدرًسا.   ومن   المفارقات   ،   أن   طفلي   االثنین   لم   یكونا   من    
القراء   الكبار.   ربما   ھذه   ھي   طریقتھم   في   التمرد   على   والدتھم!   على   أي   حال   ،   أنا   أتطلع   إلى   زیارة   أفضل   القراء   األسبوع    
   .Florey  المقبل   وتقدیم   ملفات   تعریف   االرتباط   محلیة   الصنع   وعالمة   العشب   وشھادة   ھدیة 
   .في   أخبار   أخرى   ،   أرسل   لي   جوناثان   للتو   ھذه   المعلومات   حول   حدثین   نخطط   لیوم   الخمیس   لتكریم   باتي 
لالحتفال   بحیاة   معلمتنا   العزیزة   /   صدیقتنا   /   زمیلتنا   /   بطلنا   ...   ،   باتي   ماكنالي   ،   لدینا   حدثان   على   اإلنترنت   یوم   الخمیس    
واآلخر   ھو   احتفال    Ocean   Shore  ،    17  دیسمبر.   أحدھما   یھدف   إلى   االحتفال   بالحیاة   للطالب   واألسر   و   موظفو    
   :المفضل.   فیما   یلي   بعض   التفاصیل    Patty  الذي   كان   مشروع   خدمة    ،   Winter   Bazaar  واستفادة   من 
سیكون   االحتفال   بالحیاة   للمدرسة   حدًثا   مسجالً   للقصص   والذكریات   واألغاني   والقراءة   بصوت   عالٍ   لالحتفال   بحیاة    (.1   
ولكن   سیتم   إصداره   في   الساعة    6:30  یوم   الخمیس   ،    ،   Talent   Show  باتي.   سیتم   تسجیلھ   مسبًقا   ،   مثل   برنامج    
   . 12/17.   سیتم   تشغیلھ   حوالي   ساعة   وسیكون   متاًحا   بعد   ھذا   الوقت   ألي   شخص   ال   یمكنھ   رؤیتھ   عند   إصداره 
https://www.crowdcast.io/e/oss-family-concert   
یوم   الخمیس   ،    12/17  ،   في   تمام   الساعة    8:00  ،   سیكون   ھناك   أیًضا   حدث   مخصص   في   ذاكرة   باتي   حیث   ستذھب    (.2   
العائدات   إلى   بازار   الشتاء.   سیكون   ھذا   حدًثا   عبر   اإلنترنت   للبالغین   یتألف   من   أعمال   موسیقیة   محلیة   ،   بما   في   ذلك    
Finnegan's   Call    و  Bobby   Douglas    و  Kate   Gaffney    والمعلمین  Jason   McArthur    و   
Jonathan   Harris   ،    وھم   یعزفون   الموسیقى   في   ذكرى   باتي   لحدثھا   الخیري   المفضل   ،   وھو  Ocean   Shore   
Winter   Bazaar.    سیتم   مطابقة   جمیع   التبرعات   من   قبل   مؤسسة  Silicon   Valley   Foundation    إذا   تم   تقدیمھا   
   :قبل   الساعة    11:59  مساءً   في    12/17.   رابط   الحدث   ھنا 
https://www.crowdcast.io/e/winter-bazaar-benefit   
باتي   ماكنالي   االحتفال   بالحیاة    
   !أتمنى   أن   أرى   الكثیر   منكم   ھناك 
   ،اعتن   بنفسك 

 جین  
   :أخبار   المدرسة 
صور   الفصل   مبكًرا   ،   دون   إرسال   البراھین    Lifetouch  الصور:   إذا   طلبت   صور   سقوط   ،   فھي   ھنا   في   مكتبنا.   طبع    
   Lifetouch  إلى   باتریشیا.   ھناك   سھو   وأخطاء.   أول   ما   الحظتھ   ھو   أن   جولي   تورانجو   ال   تزال   مدرجة   كمدیرة!   ستعید 
   .عملھم   وتعید   إصدارھم   عندما   نحصل   على   البراھین   من   یوم   الماكیاج   لدینا 
یوم   صورة   المكیاج:   سیكون   یوم   صور   المكیاج   لدینا   یوم   األربعاء   ،    16  دیسمبر   ،   من    3:00  مساءً   إلى    6:00  مساًء.    
لن   یكون   ھناك   جدول   زمني.   یمكن   للعائالت   أن   تأتي   في   أي   وقت   بین   تلك   الساعات.   إذا   كان   لدیك   أي   مشاكل   في   الطلب    
   /https://contact.lifetouch.com  على    3510-  511-  866-  1  أو    Lifetouch  ،   یمكنك   االتصال   بـ 



K-2   Cozy   at   Home   Sing-a-long:    نرحب   بالجمیع   لحضور  K-2   Sing-a-long    :7  -00    :6    من   الساعة   
   00  مساءً   یوم    16  دیسمبر.   ھا   ھو   الرابط:   الوقت:    16  دیسمبر    2020   06:00  مساءً   بتوقیت   المحیط   الھادي   (الوالیات 
   (المتحدة   وكندا 
   Zoom  االنضمام   إلى   اجتماع 
https://pacificasd.zoom.us/j/81314510990  ؟
pwd=QkV1Y0JGRWxvR0xtSzhVNXk1bXBsUT09   
رقم   االجتماع:    813   1451   0990   

 رمز   المرور:    349078 
  


