
الجمعة    26  فبرایر    2021   
اقتباس   األسبوع:   "الجمیع   بحاجة   إلى   أكثر   مما   یمكن   ألي   شخص   تقدیمھ   اآلن".   معلق   إذاعي   في   اإلذاعة   الوطنیة   العامة    
(KQED)   
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
االقتباس   أعاله   یقول   كل   شيء   اآلن.   لقد   أمضینا    11  شھًرا   في   التعلم   عن   بعد   وجمیعنا   مرھقون:   أولیاء   األمور   والطالب   والمعلمین    
یوم   الخمیس   ،   وانتھت   أخیًرا   في   الساعة    8:00  مساءً   ،   وأعلم   أنني    Zoom  والموظفین   -   الجمیع.   عقدت   سبعة   اجتماعات    
محظوظ   ألنني   أحب   عملي.   لدي   العدید   من   األصدقاء   وأفراد   األسرة   الذین   تم   تسریحھم   أو   رأوا   أعمالھم   تتقلص   إلى   ال   شيء    
تقریًبا.   نحن   جمیعا   بحاجة   إلى   أكثر   مما   یمكن   ألي   شخص   أن   یعطي.   لحسن   الحظ   ،   یوجد   بالفعل   ضوء   في   نھایة   النفق.   تعمل    
كالیفورنیا   أخیًرا   على   تكثیف   جھودھا   لتطعیم   المعلمین.   إذا   سارت   األمور   كما   ھو   مخطط   لھا   ،   فسوف   نعید   الطالب   إلى   الحرم    
الجامعي   في   نموذج   مختلط.   لقد   تلقیت   العدید   من   األسئلة   الممتازة   من   العائالت   ،   ومعظمھا   لیس   لدي   إجابات   حتى   اآلن.   توجد    
   :Pacifica   School   District  معلومات   عامة   حول   النموذج   المختلط   على   الصفحة   الرئیسیة   لموقع   ویب 
https://www.pacificasd.org/.    أنا   أشجعك   على   إلقاء   نظرة.   عندما   تصبح   الخطط   أكثر   تحدیًدا   ،   وعندما   نحدد   تواریخ   
العودة   ،   سیشارك   مكتب   المنطقة   المعلومات   التي   تنطبق   على   جمیع   مواقع   المدارس   ،   وسأشارك   المعلومات   التي   تنطبق   تحدیًدا    
باألشیاء   بشكل   مختلف   قلیالً   ،   وأنا   متأكد   من   أنھ   سیكون    Ocean   Shore  كما   یعلم   الجمیع   ،   تقوم    .Ocean   Shore  على    
لدینا   جوانب   فریدة   من   طرازنا   الھجین.   بدالً   من   البیت   المفتوح   المعتاد   في   مایو   ،   سنفعل   لیلة   "العودة   إلى   المدرسة"   ثانیة   في   نھایة    
   !شھر   مارس.   سآخذ   ھذا   التاریخ   للجمیع   في   رسالتي   التالیة.   انتظر   ھناك   ،   الجمیع.   أنت   تقوم   بعمل   أفضل   مما   تعتقد   ،   أعدك 
   ،یعتني 

 جین  
  

قمت   بزیارة    .Jessica   &   Beccy  من    YDL  صراخ   من   األسبوع:   صرخة   ھذا   األسبوع   تذھب   إلى   فصل   الصف   السادس   من    
الخاص   بجیسیكا   واستمتعت   باالستماع   إلى   الطالب   وھم   یناقشون   المقاالت   المقنعة   والعثور   على   أدلة   تدعم    ELA  فصل    
االدعاءات   المتعلقة   بالشخصیات   المختلفة.   لقد   تأثرت   بمشاركتھم   وحماسھم   وأسئلتھم   وتعلیقاتھم.   تعد   القدرة   على   الكتابة   بطریقة    
مقنعة   مھارة   مھمة   یحتاجون   إلیھا   في   المدرسة   الثانویة   والكلیة.   بالطبع   ،   أشرت   إلیھم.   كما   أنني   لم   أستطع   مقاومة   القفز   واإلشارة    
إلى   بعض   األدلة   التي   الحظتھا   في   القصة   القصیرة   التي   كانوا   یقرؤونھا   ،   "ریموندز   ران"   بقلم   توني   كید   بامبارا.   لن   أتوقف   أبًدا    
   !عن   كوني   مدرس   لغة   إنجلیزیة.   لحسن   الحظ   ،   كانت   جیسیكا   وتالمیذ   الصف   السادس   كریمین   وتحملوا   مقاطعاتي 
  

أخبار   المدرسة   ومعلومات   المجتمع    
إلى   تعزیز   المناقشة    DLG   Book   Club  مجموعة   تعلم   التنوع)!   یھدف  )   DLG  تعال   وانضم   إلى   نادي   الكتاب   االفتراضي    
لغرس   فھم   القیمة   في   قبول   واحترام   االختالفات   بین   بعضنا   البعض   حتى   نتمكن   من   النمو  "   DLG  المجتمعیة   التي   تركز   على   رؤیة    
   !كمجتمع."   تعال   وانضم   إلینا   في   حلقة   النقاش   االفتتاحیة   لكتابنا   الجدید 
الزمان:   االثنین   ،    8  مارس   ،    2021  الوقت:    7  مساءً   -    8  مساءً   كتاب:   "أربعمائة   روح:   تاریخ   مجتمع   أمریكا   األفریقیة"   بقلم    
   https:   //   fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   :إبرام   إكس.كیندي   وكیشا   ن.بلین   مناقشة   القراءة:   الجزء    1-  3  تكبیر 
یجمع   "أربعمائة   روح:   تاریخ   مجتمع   ألمریكا   األفریقیة   ،    1619-  2019"   أعمال    90  كاتًبا   -   مؤرخین   وشعراء   وصحفیین    
وروائیین   وناشطین   -   لروایة   قصص   بالك.   األمریكیون   ،   منذ   وصول   األسد   األبیض   ،   الذي   جلب   العبید   إلى   المستعمرات   عام    
   ." 1619  ،   إلى   حركة   "حیاة   السود   مھمة 
https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/18/four-hundred-souls-book    مالحظة:   ضع   في   
   .Florey's   Book   Co  اعتبارك   دعم   الكتاب   محلًیا   وشراء   الكتاب   من   شركة 
    

 وجبات   غداء   مجانیة   ومخفضة:   وجبات   الغداء   المدرسیة   مجانیة   لجمیع   الطالب   حتى   نھایة   العام   الدراسي.    2.   إذا   كانت   عائلتك  
 تعاني   من   ضائقة   مالیة   في   ھذا   الوقت   ،   فیرجى   ملء   طلب   مجاني   /   مخفض   قبل    10  مارس.   سیسمح   ھذا   بالمزایا   التالیة:   سیتلقى  



 أطفالك   وجبات   مجانیة   /   مخفضة   عندما   یبدأ   العام   الدراسي    21-  22  حتى   سبتمبر   في   ذلك   الوقت   ستعید   التقدم   لبقیة   العام   الدراسي  
 PDF    التي   یمكنك   استخدامھا   لشراء   البقالة.   تم   إرفاق   ملف  EBT    إذا   كنت   بحاجة   إلى   ذلك.   ستتلقى   أیًضا   أمواًال   على   شكل   بطاقة 

 للتطبیق.  
 اجتماع   مجلس   المدینة   اإلعالمي   للتعلیم   الخاص:   ستستضیف   جولي   كاریلو   اجتماًعا   في   قاعة   المدینة   یوم   الخمیس    18  مارس   @  
  7:00  مساءً   لمناقشة   االختالفات   بین   خدمات   التعلیم   الخاص   وخطط    504  ودعم    SST  (فریق   نجاح   الطالب).   یرجى   االطالع  

 على   النشرة    المرفقة.  
  


