
الجمعة    4  دیسمبر    2020   
اقتباس   من   األسبوع:   "كونك   طیًبا   ھو   العطاء   حتى   عندما   یبدو   أنھ   لیس   لدیك   ما   تقدمھ."   -   موقع   مؤسسة   أعمال   الخیر    
العشوائیة    
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
أنا   أحب   موسم   األعیاد   ،   لكنھ   أیًضا   یرھقني   كثیًرا   ،   أحیاًنا.   ال   أشعر   أبًدا   أن   لدي   ما   یكفي   من   الوقت   أو   المال   ،   خاصة    
ھذا   العام.   عندما   رأیت   ھذا   االقتباس   ،   ذكرني   مرة   أخرى   أن   اللطف   مع   اآلخرین   ھو   أھم   طریقة   للتبرع.   من   الواضح   أنھ    
من   الرائع   أن   تتبرع   بالمال   لجمعیة   خیریة   أو   تتطوع   بوقتك   ،   لكن   في   بعض   األحیان   ال   یكون   ھذا   ممكًنا.   ومع   ذلك   ،   من    
الممكن   دائًما   أن   تكون   طیًبا.   أحاول   أن   أبطئ   وأبذل   جھًدا   في   كل   تفاعل   ،   مھما   كان   موجًزا.   ابتسامة   أو   شكر   إضافي    
میغان    ،   LSEA  یمكنك   حًقا   تغییر   یوم   شخص   ما.   شعر   موظفونا   بالتقدیر   ھذا   األسبوع   عندما   جلبت   رئیسة   نقابة    
إلسبیرند   ،   دجاج   المشواة   والبطاطس   المحمصة   لنا   جمیًعا.   كانت   واحدة   من   وجبات   باتي   المفضلة.   أكلت   مع   عائلتي    
وفكرت   في   باتي.   لقد   كانت   بارعة   في   األعمال   اللطیفة   الصغیرة   ،   وغالًبا   ما   كان   لدیھا   ھذا   التعلیق   المثالي   الذي   من   شأنھ    
أن   یضيء   یومك   ،   ویجعلك   تضحك   حتى   لو   كنت   ترید   البكاء.   بینما   أغوص   في   موسم   األعیاد   ھذا   ،   أخطط   لتوجیھ   باتي    
   !الداخلي   ونشر   أكبر   قدر   ممكن   من   الفرح   والبھجة 
   ،اعتن   بنفسك 
  

   :أخبار   المدرسة 
أسبوع   العطاء   الشتوي   الخاص   بنا:   إذا   لم   تكن   لدیك   فرصة   بعد   ،   فیرجى   إلقاء   نظرة   على   ھذا   الفیدیو   الصادق   الذي    
؟  https://www.youtube.com/watch   .جمعتھ   ناتالي   أبینانت   مًعا   لبدء   بازار   الشتاء 
v=3JTONpfyfBM&feature=youtu.be    .(دیسمبر)   ینتھي   أسبوع   العطاء   لدینا   یوم   الثالثاء    8  كانون   األول   
لدینا   ثالث   صنادیق   خارج   المدرسة:   مواد   غذائیة   غیر   قابلة   للتلف   لمركز   موارد   باسیفیكا   ،   وأقنعة   لكبار   السن   ومن    
یعملون   معھم   ،   وبطاقات   لكبار   السن.   سنقوم   أیًضا   بجمع   األموال   من   خالل   الشیكات   /   التبرعات   المالیة   التي   یتم   تسلیمھا    
على   الویب    PTO  من   خالل   موقع    PayPal  في   المدرسة   (المكتب)   أو    
(https://www.osspto.org/virtual-winter-bazaar.html).   
EA.T.   /    فریق   الحدیقة:   األحد    12/6  ،   یوم   الحدیقة    10-  1  مساًء.   في   الھواء   الطلق   ،   بعیًدا   اجتماعًیا   ،   قناع   یرتدي   وقت   
   .الحدیقة.   الكبار   فقط   اآلن.   تعال   وساعد   في   تجمیل   الحدیقة 
   .مساءً    EAT   6:30   -   7:30  االثنین    12/7  ،   اجتماع 
   Zoom  انضم   إلى   اجتماع 
https://us02web.zoom.us/j/84816396584  ؟
pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   
معرف   االجتماع:    848   1639   6584   

 1MwrRe     :رمز   المرور 

  
تحدیث   فریق   عمل   العودة   إلى   المدرسة:   اجتمعت   فرقة   العمل   ھذا   األسبوع   وناقشت   خططنا   للمضي   قدًما   في   ضوء   حقیقة    
   Ocean  أن   مقاطعة   سان   ماتیو   قد   عادت   إلى   المستوى   األرجواني   ،   وتستمر   أرقام   كوفید   في   االرتفاع.   واصل   فریق 
Shore    العمل   على   الخدمات   اللوجستیة   ،   وخاصة   تكوینات   الفصول   الدراسیة   وبروتوكوالت   الصحة   والسالمة.   
في   المنطقة   حدًثا   مجتمعًیا   لتعزیز   الحركة    PTOs  حركة   مدارس   باسیفیكا   على   نطاق   واسع   في   منطقة   ثون:   نظمت    
للطالب   واألسر   خالل   األسابیع   بین   عید   الشكر   وعطالت   الشتاء.   الزمان:    30  نوفمبر   -    18  دیسمبر.   التكلفة:   مجاًنا!    



   :المجالس   كل   أسبوع   وقدم   للدخول   في   الجوائز.   التسجیل   ومزید   من   التفاصیل    BINGO  كیفیة   المشاركة:   أكمل   نشاط 
Pacifica   Move-a-Thon.    األسئلة:   pacificamoveathon@gmail.com.   
یوم   صورة   المكیاج:   سیكون   یوم   صور   المكیاج   لدینا   یوم   األربعاء    16  دیسمبر   من   الساعة    3:00  مساءً   إلى    6:00   
مساًء.   لن   یكون   ھناك   جدول   زمني.   یمكن   للعائالت   أن   تأتي   في   أي   وقت   بین   تلك   الساعات.   أعرف   أن   العائالت   لم    
اإللكتروني.   سوف   تتلقى   رقم   تعریف   عمودي   لطفلك   عند   اكتمال   البراھین.    Lifetouch  تتمكن   من   الطلب   على   موقع    
   /https://contact.lifetouch.com  إذا   لم   تتلق   ھذه   األدلة   ،   فیمكنك   االتصال   بالرقم    1-  866-  511-  3510  أو 
   .عادةً   ،   كانت   ھذه   األدلة   قد   انتھت   اآلن   ،   لكنھا   عام    2020  ،   لذلك   یستغرق   كل   شيء   وقًتا   أطول 
  

K-2   Sing-a-Long:    نرحب   بالجمیع   لحضور  K-2   Sing-a-long   16    من   الساعة    6:    00-  7:    00  مساءً   یوم   
   !دیسمبر.   یرجى   االطالع   على   المنشور   أدناه   ومشاھدة   ارتباط   التكبیر   القادم 
  

 أحداث   عطلة   باسیفیكا:   یرجى   االطالع   على   المنشورات   أدناه   لالطالع   على   أحداث   العطالت   المجانیة   التي   ترعاھا  
 باسیفیكا   باركس   آند   بیتش   آند   ریكریشن!  

  
  


