
الجمعة    12  مارس    2021   
اقتباس   األسبوع:   "العرض   یجب   أن   یستمر!"   -   باتي   مكنالي   (حسًنا   ،   في   الواقع   یمكن   إرجاعھا   إلى   صناعة   السیرك   في   القرن   التاسع   عشر   ،    
   (...  ولكن   ال   یزال 
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
تدعمني   في    Ocean   Shore  أفكر   في   باتي   مكنالي   كل   یوم.   لقد   كانت   مرشدة   بالنسبة   لي   ،   وحقیقة   أنھا   دعمت   تعییني   كمدیرة   رئیسیة   لـ    
األیام   التي   أشعر   فیھا   أنني   لست   على   قدر   ھذه   الوظیفة   الصعبة   ،   في   ھذا   العام   المجنون   والصعب.   سنحتفل   األسبوع   المقبل   بحیاتھا   من   خالل    
استكشاف   موضوع   العمل   الجماعي.   یتم   تشجیع   جمیع   المعلمین   في   جمیع   أنحاء   المنطقة   على   المشاركة   في   الدروس   المتعلقة   بما   یعنیھ   أن    
تكون   عضًوا   جیًدا   في   الفریق.   سیكون   لدینا   یوم   روح   الفریق   على   مستوى   المنطقة   یوم   الجمعة   ،    19  مارس.   من   المناسب   أن   یكون   األسبوع    
ستكون   ھناك   أنشطة   خالل   الیوم   الدراسي   للطالب   ،   ولدینا   لیلتنا   متعددة   الثقافات    .Ocean   Shore  المقبل   أیًضا   أسبوًعا   متعدد   الثقافات   في    
وھي   متاحة    (FYDL  بما   في   ذلك  )   OSS  في   عید   میالد   باتي   ،    17/3  @    6:15  مساًء.   توجد   أكیاس   إمداد   ألسبوع   التنوع   لجمیع   طالب    
لالستالم   الیوم   وفي   األسبوع   المقبل.   یرجى   االطالع   على   الدعایة   أدناه   والنشرة   المرفقة   لمزید   من   المعلومات.   دعونا   جمیًعا   نوجھ   باتي    
   !الداخلیة   ونركز   على   الطرق   التي   یمكننا   من   خاللھا   أن   نكون   زمالء   جیدین   في   عائلتنا   وأصدقائنا   وزمالئنا   من   أعضاء   المجتمع 
   ،یعتني 
جین    
صرخ   من   األسبوع:   صرخة   ھذا   األسبوع   تذھب   إلى   صوفي   كورن   التي   قررت   الیوم   القیام   بحملة   مرتجلة   للطعام   /   اإلمداد   تكریما   لباتي.    
اآلن.   یرجى   تسلیم   أي   من   العناصر    Pacifica  بجمع   المواد   الغذائیة   واإلمدادات   التي   یحتاجھا   مركز   موارد    Ocean   Shore  ستقوم    
والجمعة.    3/19:   الحساء   المعلب   /   الفلفل   الحار   ،   والبرید   المزعج   أو   غیرھا   من   اللحوم    Mon.   3/15  بین    Ocean   Shore  التالیة   إلى    
المعلبة   /   البروتینات   ،   كوب   من   المعكرونة   /   المعكرونة   سریعة   التحضیر   ،   حفاضات   بحجم:    2  ،    5  أو    6.   یرجى   التأكد   من   أن   المواد    
   !الغذائیة   لیست   منتھیة   الصالحیة   وأن   الحفاضات   غیر   مفتوحة   .   ستكون   الحاویات   بالقرب   من   الباب   األمامي.   شكرا   لك 
 الربیع   إلى   األمام:   ال   تنس   أننا   أعدنا   عقارب   الساعة   إلى   الوراء   یوم   السبت   ،    3/13.   سیشعر   صباح   االثنین   بوقت   إضافي   مبكر   ،   لكنني   أعلم  

 أنني   سأستمتع   بساعة   إضافیة   من   أشعة   الشمس   في   المساء.   باإلضافة   إلى   ذلك   ،   ھذا   یعني   أن   الصیف   قادم!  
   :أعمال   المدرسة 
العودة   إلى   تحدیث   المدرسة:   سأحصل   على   واحد   في   األسبوع   القادم.   أسبوع   المؤتمر   ھو    3/15  /    21-  32  /    19/21.   ھذه   المؤتمرات    
مخصصة   للطالب   الذین   یعانون   أو   بناءً   على   طلب   ولي   األمر.   كل   األیام   ستكون   الحد   األدنى   من   األیام.   ومع   ذلك   ،   سیستمر   تقدیم   بعض    
   .أنشطة   اإلثراء   بعد   الظھر   ،   مثل   الموسیقى   من    3-  5
التي   تضم   الجمیع.   باإلضافة   إلى   أنشطة   الفصل    OSS  بینما   نحتفل   ببیئة    Ocean   Shore  لیلة   متعددة   الثقافات:   انضم   إلى   مجتمع    
االفتراضي   المناسبة   للفئة   العمریة   ،   سنرحب   بمجموعة   كبیرة   من   الضیوف   في   یومي   الثالثاء   والخمیس.   سنحتفل   أیًضا   مًعا   كمجتمع   مع   لیلة    
   Jacob’s   New  متعددة   الثقافات   یوم   األربعاء    17  مارس   الساعة    6:15.   من   بین   الضیوف   الخاصین:   سارة   وإیان   ھوفمان   ،   مؤلفا   كتاب 
Dress    و  Jacob’s   Room   to   Choice    ومسرح  Jacob’s   School   Play    القادم:   بطولة   ھو   وھي   ،   وھم!   ستتبرع  Folio   
Books    بنسبة    10٪   من   مبیعات   أي   من   كتب  Jacob    الثالثة   المشتراة   قبل    18  مارس   إلى   مدرسة  Ocean   Shore!   
https://www.foliosf.com/sarah-ian-hoffman-march-2021   
فینسینت   میدینا   ولویس   تریفینو   ،   مؤسسا   ماك-آمھام   /   كافیھ   أوھلون   كافیھ   أوھلون   -   ماك-آمھام    
الھیب   ھوب   للتغییر   والعدالة   االجتماعیة   والتعبیر   اإلیجابي   عن   الذات   من   خالل   تاریخ   تطور   الھیب   ھوب   والموسیقى   والثقافة.   غیر   ربحیة   |    
الھیب   ھوب   للتغییر   |   الوالیات   المتحدة    
CoastPride   ،    تجمع   بین   ساحل   مقاطعة   سان   ماتیو   لدعم   مجتمع  LGBTQ    لدینا.   Coast   Pride    لألسئلة   أو   لحضور   برنامج   ،   یرجى   
   .dlg@osspto.org  االتصال 
   a2nd  معززة   و    Tdap  التطعیمات:   للعام   الدراسي    2021-  2022  ،   یجب   على   جمیع   الطالب   الذین   یدخلون   الصف   أن   یكون   لدیھم 
Varicella   (  جدري   الماء).   ھذه   التحصینات   مطلوبة   من   قبل   والیة   كالیفورنیا.   

 إذا   كان   طفلك   قد   تلقى   بالفعل   ھذه   التطعیمات   ،   فیرجى   إرسال   نسخة   إلینا   بالبرید   أو   إرسالھا   بالبرید   اإللكتروني   إلى  
  bbualat@pacificasd.org  حتى   نتمكن   من   تسجیلھا   في   سجالتھ   الصحیة.   في   حالة   عدم   حصول   طفلك   على   ھذه   التطعیمات   ،   یرجى  

 تحدید   موعد   في   أقرب   وقت   ممكن   وإرسال   سجل   التطعیمات   إلینا.  
إلى   تعزیز   مناقشة   المجتمع   التي    DLG  مجموعة   التعلم   المتنوعة)!   یھدف   نادي   الكتاب  )   DLG  تعال   وانضم   إلى   نادي   الكتاب   االفتراضي    
لغرس   فھم   القیمة   في   قبول   واحترام   االختالفات   بین   بعضنا   البعض   حتى   نتمكن   من   النمو   المجتمع."   تعال   وانضم  "   DLG  تركز   على   رؤیة    



إلینا   في   حلقة   النقاش   االفتتاحیة   لكتابنا   الجدید!   الزمان:   االثنین   ،    22  مارس   ،    2021  الوقت:    7  مساءً   -    8  مساءً   كتاب:   "أربعمائة    
   -https:   //   fhda   :روح:   تاریخ   مجتمع   ألمریكا   األفریقیة"   بقلم   إبرام   إكس.كیندي   وكیشا   إن.بلین   مناقشة   القراءة:   الجزء    1-  6  تكبیر 
edu.zoom.us/j/6489556005   
یجمع   كتاب   "أربعمائة   روح:   تاریخ   مجتمع   أمریكا   اإلفریقیة   ،    1619-  2019"   أعمال    90  كاتًبا   -   مؤرخین   وشعراء   وصحفیین   وروائیین    
وناشطین   -   لسرد   قصص   األمریكیین   السود   منذ   وصول   األسد   األبیض   ،   جلب   المستعبدین   إلى   المستعمرات   في   عام    1619  ،   إلى   حركة    
Black   Lives   Matter.   https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/18/four-hundred-souls-book   
   .Florey's   Book   Co  مالحظة:   ضع   في   اعتبارك   تقدیم   الدعم   محلًیا   وشراء   الكتاب   من   شركة 

  Virtual   Paint   Night  -   السبت   ،    20  مارس:   انضم   إلى   والد   وفنان    OSS   ،   Jeffrey   Wong  ،   لالستمتاع   ببعض   األلوان  
 المائیة.   جلسة   الرسم   األولى   ھذه   مخصصة   للبالغین   فقط   ،   لكننا   نخطط   للقیام   بواحدة   لألطفال   قریًبا.   انظر   النشرة   المرفقة   لمزید   من  

 المعلومات.   المساحة    محدودة   ،   لذا   انقر   ھنا   للتسجیل   الیوم!  

  


