
الجمعة    18  دیسمبر    2020    
اقتباس   األسبوع:   أتمنى   أن   یمتلئ   عامك   القادم   بالسحر   واألحالم   والجنون   الطیب.   أتمنى   أن   تقرأ   بعض   الكتب   الرائعة    
وتقبل   شخًصا   یعتقد   أنك   رائع   ،   وال   تنس   أن   تصنع   بعض   الفن   -   اكتب   أو   ارسم   أو   تبني   أو   تغني   أو   تعیش   كما   یمكنك    
أنت   فقط.   وآمل   ،   في   مكان   ما   في   العام   المقبل   ،   أن   تفاجئ   نفسك.   -   نیل   جایمان   ،   مؤلف    
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
وصلنا   إلى   عطلة   الشتاء!   لقد   كان   ھذا   األسبوع   مرھًقا   ،   ولكنھ   كان   أیًضا   بھیًجا.   انضم   أكثر   من   مائة   من   أفراد   األسرة    
   Ocean  وریاض   األطفال   ،   وطالب   الصفین   األول   والثاني   في    Cristin   Fong  والمدرسین   واألصدقاء   إلى 
Shore's   Cozy   at   Home    الغناء   لفترة   طویلة.   من   "أغنیة   دریدل"   إلى   "ركوب   الزالجة"   لموتسارت   ،   قادت   
كریستین   الطالب   وھم   یغنون   ویرقصون   ویحافظون   على   اإلیقاع   بھزازات   وألواح   ورقیة.   واختتمت   األمسیة   بفیدیو    
لطلبة   یوقعون   ویغنون   "أنا   شاكرة"   وتحیة   لباتي   مكنالي.   أنا   ممتن   جًدا   لكریستین   لوضعھا   مًعا.   لقد   كانت   طریقة   رائعة    
   !لبناء   المجتمع   ،   وكان   عملھا   الجاد   وصبرھا   موضع   تقدیر   كبیر   من   قبل   الوالدین   وموظفینا 
بالحدیث   عن   بناء   المجتمع   ،   كانت   األحداث   التي   أقیمت   لتكریم   باتي   ماكنالي   اللیلة   الماضیة   مذھلة.   حضر   أكثر   من    200   
مائة   شخص   التكریم   االفتراضي   وتبرعوا   بأكثر   من    11000  دوالر   مما   جعل   إجمالي   بازار   الشتاء   یزید   عن    15000   
دوالر!   شكرا   لجمیع   الذین   تبرعوا!   یستمر   مدرسونا   في   الذھاب   إلى   أبعد   من   ذلك   ،   مراًرا   وتكراًرا.   جمعت   فیرجینیا    
شاركت    .Pink   and   Say   ،  وناتالي   وبیسي   مقاطع   لمعلمین   یقرؤون   أحد   كتب   باتي   المفضلة   عن   الحرب   األھلیة    
العائالت   والطالب   السابقون   والموظفون   الذكریات   حول   باتي   ،   وكذلك   فعلت   ابنتھا   كیلي.   كانت   كوني   مضیفة   المشاركة    
في   األمسیة   مضحكة   وساحرة   أكثر   من   أي   وقت   مضى.   غنى   جوناثان   وجیسون   وعزفوا   على   الغیتار   وعملوا   مع    
موسیقیین   محلیین   آخرین   لتقدیم   تحیة   مؤثرة   لباتي.   أنا   أمزق   مرة   أخرى   وأنا   أكتب   ھذا.   أعلم   أنني   أبدو   كسجل   مكسور   ،    
لكنني   أشعر   بأنني   محظوظة   جًدا   ألنني   عرفتھا   ،   وأشعر   بأنني   محظوظ   أیًضا   للعمل   معكم   جمیًعا:   المعلمین   والموظفین    
وأولیاء   األمور   والطالب.   ھذا   المكان   خاص   ،   ولھ   عالقة   باألشخاص   الذین   یسكنونھ.   إذا   تعلمنا   أي   شيء   من   ھذا   العام    
الجنوني   من   الفیضانات   واألوبئة   والموت   المأساوي   ،   فھو   أن   أوشن   شور   لیست   مجرد   مبنى   ،   ولیست   مجرد   مدرسة.    
إنھا   روح   المجتمع   والقبول   والحب.   یمكننا   االستفادة   منھا   والشعور   بالتواصل   بغض   النظر   عن   مكان   وجودنا.   إنھ   لشرف    
وتعزیزه   وتنمیتھ    Ocean   Shore  عظیم   لي   أن   أكون   مدیرك   ،   وأنا   أدعوك   لالنضمام   إلي   لمواصلة   االحتفال   بمجتمعنا    
   .في   عام    2021
   .استمتع   بموسم   عطلة   آمن   وصحي   وسعید 
   !في   صحتك 

 خبار   المدرسة:  
 

 Ocean   Shore    8:   أظھر   روح   مدرستك   من   خالل   شراء   قناعth   Grade   OSS   Mask   Fundraiser  
 المخصص   !.   تذھب    100٪   من   األرباح   إلى   طالب   الصف   الثامن   لھذا   العام   للمساعدة   في   أي   تكالیف   تخرج   ألنھم   فقدوا  

 جمیع   فرص   جمع   التبرعات   في   المدرسة.   األقنعة   مصنوعة    100٪   من   قطن   مزدوج   الطبقات   عالي   الجودة   وتأتي   مع  
 أربطة   أو   مطاطیة.   إنھا   مصنوعة   حسب   الطلب   ومتوفرة   بأحجام   األطفال   والكبار.   تتوفر   خدمة   استالم   الشرفة   عند  

 اكتمال   طلبك.  
 https://www.etsy.com/listing/799165182  
 https://www.etsy.com/listing/916706023  

    



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

 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 
  

 تحدیث   فریق   مھام   العودة   إلى   المدرسة:   اجتمعت   فرقة   العمل   یوم   الثالثاء   الموافق    15  دیسمبر   /   كانون   األول.   نظًرا  
 لألعداد   المتزایدة   لحاالت    COVID-19  في   مقاطعة   سان   ماتیو   ،   فلن   ننتقل   إلى   التعلم   المختلط   في   ینایر.   في   منتصف  

 شھر   ینایر   ،   سوف   نلقي   نظرة   على   األرقام   مرة   أخرى.   في   غضون   ذلك   ،   تعمل   المنطقة   التعلیمیة   على   خطة   العودة   إلى  
 المدرسة   على   مستوى   المنطقة   لتقدیمھا   إلى   مجلس   المدرسة   ،   وتستمر   مواقع   المدارس   في   فرز   الخدمات   اللوجستیة  

 المتعلقة   بإعادة   الطالب   إلى   المدرسة   بأمان.   باإلضافة   إلى   ذلك   ،   في   ینایر   ،   سنبدأ   العمل   مع    Curative،   Inc.   وسنبدأ  
 في   اختبار   موظفي   المدرسة   لـ    COVID-19  على   أساس   منتظم.  

  

  
  
  


