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اقتباس   من   األسبوع:   "أنا   لست   طائًرا   مبكًرا   أو   بومة   لیلیة   ،   أنا   شكل   من   أشكال   الحمام   المنھك   بشكل   دائم."   -   من   منشور    
Pinterest    من   اقتباسات   األمومة   المضحكة   
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
لدي   كتلة   كاتب   ھذا   األسبوع.   عادة   ،   یأتي   شيء   لي.   سأكون   مدفوًعا   بحدث   ما   ،   أو   أرى   اقتباًسا   مثیًرا   لالھتمام   ،   أو    
أختبر   شیًئا   أعتقد   أنھ   یمكن   االرتباط   بھ.   أعتقد   ،   مثل   معظمنا   ،   أنا   متعب   قلیالً.   في   الواقع   ،   أنا   متعب   جًدا.   أظن   أنني    
لست   وحدي.   نحن   في   الشھر   الحادي   عشر   من   ھذا   الوباء   وكلنا   جاھزون   للحیاة   للعودة   إلى   نوع   ما   "الطبیعي".   في   أیام    
لكنني   فعلت   ذلك   الیوم.   غالًبا    ،   Pinterest  مثل   الیوم   ،   أحاول   أن   أجد   الفكاھة   حیثما   أمكنني   ذلك.   عادةً   ال   أجدھا   على    
   Saturday   Night  عندما   أقوم   بالمماطلة.   قمت   بالتمریر   خالل   المحاكاة   الساخرة   التجاریة    YouTube  ما   أجده   على 
Live    أو   مناجاة  Seth   Miller    أو   مقاطع  The   Daily   Show.    ،   نعلم   جمیًعا   أننا   نشعر   بتحسن   عندما   نضحك   
   .الشھیرة    Mayo   Clinic  وُتظھر   الدراسات   أن   للضحك   آثاًرا   إیجابیة   قصیرة   وطویلة   المدى   على   الجسم.   تدعمني 
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-reli 
ef/art-20044456   
لدینا   الكثیر   من   أخبار   المدرسة   ھذا   األسبوع   ،   لذا   یرجى   تخصیص   الوقت   لقراءة   النشرات   واإلعالنات.   في   األسبوع    
المقبل   ،   سیحتفل   العدید   من   فصولنا   بأول   یوم   افتراضي   لعید   الحب   ،   وستنظم   حفالت   عید   الحب   وغیرھا   من   األشیاء    
   .الرائعة   إلى   المنزل   وأنشطة   ممتعة   مخطط   لھا   في   نھایة   األسبوع   المقبل 
   .استمتع   بعطلة   نھایة   أسبوع   رائعة   ،   و   "ابحث   عن   المرح"   في   حیاتك.   أعدك   أنك   ستشعر   بتحسن   إذا   فعلت   ذلك 
   !في   صحتك 
  

جین    
  

صرخ   من   األسبوع:   استضافت   جینیفر   میتشل   حفلة   رقص   أخرى   عبر   اإلنترنت   لیلة   االثنین   كانت   مفتوحة   لجمیع    
والبالغین   واألشقاء.   شارك   بعض   طالب   الصف   األول   من   التعلم   عن   بعد   لمدة   عام   كامل   ،   وكانوا   سعداء    K   /   1  عائالت    
برؤیة   زمالئھم   في   الفصل.   أخذت   جینیفر   طلبات   الموسیقى   وعزفت   كل   شيء   من   ھاري   ستایلز   إلى   موسیقى   مادالوریان    
(التي   یصعب   الرقص   علیھا).   انضمت   إیزي   ولیلى   ،   ابنتا   جینیفر   ،   كما   ھو   الحال   دائًما.   رقصوا   جمیًعا   ،   ثم   قرأت    
جینیفر   قصة   لتسویة   األمور.   ال   أطیق   االنتظار   حتى   نتمكن   جمیًعا   من   الرقص   مرة   أخرى   شخصًیا   ،   ولكن   في   ھذه    
األثناء   ،   أنا   ممتن   للغایة   ألن   جینیفر   مستعدة   الستضافة   ھذا   خالل   وقت   فراغھا   الثمین   من   أجل   بناء   مجتمع   مع   عائالتنا    
   .وتوفیر   فرصة   ممتعة   لـ   األطفال   للتواصل   مع   بعضھم   البعض 
  

   :أخبار   المدرسة 
  

للعائالت   الجدیدة   بحلول   الساعة    4:30  مساءً   یوم   األربعاء    10  فبرایر.   من    Kindergarten  و    TK  من   المقرر   تسجیل    
   .فضلك   دع   أي   أصدقاء   وجیران   یعرفون.   یانصیب   ریاض   األطفال   یوم   الجمعة    12  فبرایر 
 عطلة   فبرایر:   لن   تكون   ھناك   مدرسة   في   األسبوع    2/15  /    21-  2  /    19/21.   سوف   تستأنف   المدرسة   في    2/22/21 

إضافیة.   إذا   لم   یكن   لدیك   بالفعل   جھاز    Chromebook  أجھزة    The   District  یوجد   في    :Chromebook  أجھزة    
Pacifica   School   District    وترید   واحًدا   ،   فالرجاء   إرسال   برید   إلكتروني   إلى  Library   Media   Tech   ،   



Barbara   Bualat    على  bbualat@pacificasd.org    لترتیب   استالم  chromebook.    یجب   أن   یوقع   أحد   
   .الوالدین   /   الوصي   على   اتفاقیة   القرض 
إذا   كنت   مھتًما   بالمساعدة   في   مساحة   التعلم   الخارجیة   للحدیقة   ،   فیرجى   إرسال   برید   إلكتروني   إلى    :EAT  فریق    
jonelle.matt@comcast.net    أو  vszczepaniak@pacificasd.org   ،    أو   انضم   إلینا   فقط:   في   الحدیقة   
االثنین   ،    8  فبرایر   في    Zoom  األحد   ،    7  فبرایر   بین    10  و    1  (لیس   علیك   البقاء   طوال   الوقت   -   للبالغین   فقط)   أو   عبر    
   :Zoom   Meeting  الساعة    6:30  (مرة   أخرى   ،   لیس   علیك   البقاء   طوال   الوقت).   انضم   إلى 
https://us02web.zoom.us/j/84816396584  ؟
pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09    معّرف   االجتماع:    848   1639   6584  رمز   
إذا   كنت   مھتًما   بمساعدة   الرمال   ،   والرسم   ،   ورسم   بعض   الحروف   الخشبیة   لتزیین   المدرسة   ،    -   MwrReالمرور:    1   
   Virginia   vszczepaniak@pacificasd.org  یرجى   إرسال   برید   إلكتروني   إلى 
  

مجموعة   التعلم   المتنوع):   ھذا   االثنین   ،    2/8  @    7:00  مساًء.   إذا   فاتك   اجتماع   المقدمة  )   DLG  نادي   الكتاب   االفتراضي    
ولكنك   ال   تزال   ترغب   في   االنضمام   ،   نرحب   بالقراء   البالغین   وقراء   الصف   السابع   /   الثامن.   یرجى   االطالع   على   الخطة    
 "   DLG  أدناه   وتفاصیل   تكبیر   االجتماع   المقبل.   یھدف   نادي   الكتاب   إلى   تعزیز   النقاش   المجتمعي   الذي   یركز   على   رؤیة 
   :لغرس   فھم   القیمة   في   قبول   واحترام   االختالفات   بین   بعضنا   البعض   حتى   نتمكن   من   النمو   كمجتمع".   رابط   التكبیر 
https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005    كیف   تكون   مناھًضا   للعنصریة   بواسطة  Ibram   X.   Kendi.   
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   في   أنفسنا 
تحدیث   العودة   إلى   المدرسة:   كان   ھناك   حدیث   مؤخًرا   حول   افتتاح   مراكز   التعلم   في   عدد   قلیل   من   حرم   المدارس   في    
باسیفیكا.   مركز   التعلم   عبارة   عن   مجموعة   صغیرة   (  5  أو    10  أطفال)   من   الطالب   المستھدفین   ،   الذین   تمت   دعوتھم   مرة    
أخرى   إلى   الحرم   الجامعي   من   قبل   المدیر   لیتم   اإلشراف   علیھم   من   قبل   فریق   عمل   مصنف   أثناء   عملھم   عن   ُبعد.   ال   یوجد    
تعلیمات   مباشرة   أو   دروس   خصوصیة.   ھذه   حًقا   مجرد   مساحة   آمنة   للعمل   من   أجل   طالبنا   األكثر   ضعًفا.   حالًیا   ،   لیس    
لدعم   مركز   التعلم.   آمل   أن   نتمكن   من   ترتیب   ذلك   في   المستقبل   القریب   ،    Ocean   Shore  لدینا   طاقم   عمل   مناسب   في    
   .لكن   لیس   لدینا   خطة   في   الوقت   الحالي 

 الكتاب   السنوي    2020-  21:   یرجى   االطالع   على   النشرة   المرفقة   للحصول   على   معلومات.  

یرجى   االطالع   على   النشرة   المرفقة   مع   التفاصیل.   ھذا   مورد   عبر    :Care   Solace   Mental   Health  مورد    
مع   العائالت    Care   Solace  اإلنترنت   متاح   لجمیع   العائالت   والموظفین   والطالب   في   منطقتنا   التعلیمیة.   تتطابق    
مع   المتخصصین   في   الصحة   العقلیة   الذین   یقبلون   خطط   التأمین   الخاصة   بھم   أو   الذین   لدیھم   رسوم   متدرجة    
   .للعائالت   التي   لیس   لدیھا   تأمین 

جمع   التبرعات   المتدفق:   ال   یزال   الصف   الثامن   یحاول   جمع   األموال   ألي   نوع   من   التخرج   ینتھي   بھ   األمر.   یرجى    
االستفادة   من   التدفق   إذا   كنت   قادًرا   ومھتًما.   إنھا   طریقة   ممتعة   لمفاجأة   شخص   ما   في   عید   میالده   (أنا   أنظر   إلیك   ،    
جایسون   مكارثر   ،   سعید   الخمسین!)   أو   لتقدیم   صورة   سخیفة   لصدیق   أو   أحد   أفراد   األسرة.   یرجى   االطالع   على    
   .النشرة   المرفقة 

تحدیثات   توزیع   الوجبات:   یرجى   االطالع   على   النشرات   المرفقة   للحصول   على   معلومات   حول   عطلة   فبرایر    
   .ومعلومات   محدثة   لتوزیع   الطعام   في   جمیع   أنحاء   باسیفیكا 



 فبرایر   ھو   الشھر   الوطني   لطب   األسنان   لألطفال:   یرجى   االطالع   على   المنشورات    المرفقة   باللغتین  
 اإلنجلیزیة   واإلسبانیة   بشأن   صحة   األسنان   من   سمایل   كالیفورنیا.  

  


