
الجمعة    12  فبرایر    2021    

اقتباس   من   األسبوع:   "إرضاء   الجمیع   أمر   مستحیل   ،   لكن   تبول   الجمیع   ھو   قطعة   من   الكعكة".   --مجھول    

   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 

كان   اجتماع   مجلس   إدارة   مدرسة   باسیفیكا   ھذا   األربعاء   تجربة   مكثفة.   بعد   االستماع   إلى   التعلیقات   العامة   من   أولیاء   األمور   ،   مع    
األخذ   في   االعتبار   المدخالت   من   إدارة   منطقة   المدرسة   ،   ومن   النقابات   ،   صوت   أعضاء   مجلس   إدارة   مدرستنا   للموافقة   على   خطة    
یتحدثون   نیابة    Ocean   Shore  التعلم   المختلط   وصوتوا   أیًضا   على   عدم   تنفیذ   ھذه   الخطة   حتى   یتم   تطعیم   الموظفین.   كان   لدینا   آباء    
عن   كال   الجانبین   من   الحجة.   دعا   البعض   إلى   إعادة   األطفال   إلى   المدرسة   في   أسرع   وقت   ممكن   ،   بینما   دعم   البعض   اآلخر   االنتظار    
حتى   یتلقى   معظم   الموظفین   جرعتین   من   التطعیم.   تحدث   جمیع   والدینا   ببالغة   وعرضوا   مواقفھم   بعقالنیة   واحترام.   تم   تذكیر   مرة    
أخرى   لماذا   ھذا   المجتمع   المدرسي   ممیز   للغایة   ومع   ذلك   ،   لم   أحسد   أعضاء   مجلس   إدارة   المدرسة.   مھما   كان   قرارھم   ،   سیصاب    
   Ocean   Shore  جزء   كبیر   من   مجتمع   باسیفیكا   بخیبة   أمل.   اآلن   بعد   أن   صوتوا   ،   ونحن   نعرف   شروط   عودتنا   ،   سنواصل   إعداد 
للتعلم   الھجین   حتى   تكون   الفصول   الدراسیة   وموظفینا   جاھزین   للذھاب   عندما   نحصل   على   الموافقة.   أنا   متفائل   بأن   عملیة   التطعیم    
ستسرع   ،   وآمل   أن   نعید   بعض   أطفالنا   إلى   المبنى   خالل   األشھر   القلیلة   الماضیة   من   العام   الدراسي.   أعدك   بإطالعك   على   التقدم   الذي    
أحرزناه   إلعادة   فتح   المدرسة   ،   على   الرغم   من   أن   البعض   منكم   سیجد   أن   التحدیثات   مخیبة   لآلمال.   قد   ال   نتفق   جمیًعا   على   اإلطار    
   .ولھذا   المجتمع    Ocean   Shore  الزمني   وشروط   العودة   إلى   المدرسة   ،   ولكن   یمكننا   أن   نجد   أرضیة   مشتركة   في   حبنا   لـ 

   !عید   حب   سعید   وعام   قمري   جدید   سعید 

   ،اعتن   بنفسك 
 جین  

صرخ   من   األسبوع:   قام   جمیع   مدرسینا   بتجمیع   دروس   نابضة   بالحیاة   لالحتفال   بشھر   تاریخ   السود   والعام   القمري   الجدید.   ھذا    
و    Sounder  األسبوع   ،   أود   أن   أعطي   صیحة   ل    4/5  فصولنا.   یقرأ   طالب   الصف   الرابع   والخامس   في   ساندي   ومارجریت   حالًیا    
The   Watsons    یذھبون   إلى   برمنغھام   على   التوالي   ،   وسوف   یقومون   بمشروع   بحث   في   مارس   یركز   على   المساھمات   الھامة   
أالباما   ،   ویقوم   األطفال   بعمل   تصمیمات   لعمل   "مجمعة    ،   Gee's   Bend  للنساء   السود.   یدرس   فصل   جوناثان   مرشحات   األلحفة   في    
لحاف"   باستخدام   أي   قطعة   من   الورق   والنسیج   قد   یكون   لدیھم   في   المنزل.   دخلت   فرجینیا   إلى   رأس   السنة   القمریة   الجدیدة   وأرسلت    
 مواد   منزلیة   لمشاریع   متعددة   باإلضافة   إلى   موسیقى   الراب   الفقاعیة   حتى   یتمكنوا   من   تقلید   أصوات   المفرقعات   الناریة   خالل   احتفالھم 
   !االفتراضي   الیوم   لبدء   عام   الثور 

  

أخبار   المدرسة   ومعلومات   المجتمع    

   .عطلة   فبرایر:   لن   تكون   ھناك   مدرسة   في   األسبوع    2/15  /    21-  2  /    19/21.   سوف   تستأنف   المدرسة   في    2/22/21

   Pacifica  إضافیة.   إذا   لم   یكن   لدیك   بالفعل   جھاز    Chromebook  أجھزة    The   District  یوجد   في    :Chromebook  أجھزة 
School   District    وترغب   في   الحصول   علیھ   ،   فالرجاء   إرسال   برید   إلكتروني   إلى  Library   Media   Tech    لدینا  ،   
Barbara   Bualat    على  bbualat@pacificasd.org    لترتیب   استالم  chromebook.    /   یجب   أن   یوقع   أحد   الوالدین   
   .الوصي   على   اتفاقیة   القرض 

مكتبة   مقاطعة   سان   ماتیو:   یرجى   االطالع   على   المنشورات   المرفقة   للحصول   على   معلومات   حول   األحداث   المجانیة   التي   ترعاھا    
   !بما   في   ذلك   االحتفال   بالعام   القمري   الجدید.   عام   سعید   للثور    ،   SMC  مكتبة 

 صحة   األطفال   في   جامعة   ستانفورد:   یرجى   االطالع   على   المنشور   المرفق   للحصول   على   معلومات   مھمة   حول   الجنف.  
  


