
الجمعة    19  مارس    2021   
   Ford   Motor  اقتباس   األسبوع:   "إذا   كان   الجمیع   یمضون   قدًما   مًعا   ،   فإن   النجاح   سیھتم   بنفسھ."   -   ھنري   فورد   ،   مؤسس   شركة 
Company   
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
یسعدني   أن   أعلن   رسمًیا   أن   جمیع   الطالب   المتصلین   سیعودون   إلى   المدرسة   في   األسبوع   الذي   یبدأ   في    19  أبریل!   أعلم   أن   النموذج   الھجین    
لیس   مثالًیا   ،   لیس   من   خالل   لقطة   طویلة.   لقد   سمعت   من   اآلباء   المتحمسین   ،   واآلباء   القلقین   ،   واآلباء   الذین   یرغبون   في   التحول   من   التعلم   عن    
بعد   لمدة   عام   كامل   إلى   التعلم   الھجین   ،   واآلباء   الذین   سجلوا   في   نظام   ھجین   ولكنھم   اآلن   ال   یریدون   العودة   إلى   المدرسة.   أرید   طمأنة   الجمیع    
-   أولیاء   األمور   والموظفین   والطالب   -   بأن   لدینا   خطة.   ھل   لدي   كل   اإلجابات   حول   ما   سیبدو   علیھ   ھذا؟   ال   أنا   ال.   ومع   ذلك   ،   نعمل   أنا    
والموظفون   على   ذلك   ،   وسیكون   لدى   اآلباء   المعلومات   فور   االنتھاء   منھا.   سیكون   ھناك   "العودة   إلى   المدرسة   اللیلیة    2.0"   الرسمیة   یوم    
ھل   سأرسل   المعلومات   قبل    4/15؟   نعم،   سوف   أفعلھا.   اعتباًرا   من   ھذه    .Zoom  الخمیس    15  أبریل   من   الساعة    6:    00-  7:    15  عبر    
   .اللحظة   ،   إلیك   ما   یمكنني   أن   أخبرك   بھ   بالتأكید 
الفوج   (المجموعة)   أ:   االثنین   ،   الثالثاء:   روضة   األطفال   ،    2  ،    4  ،    1/2  من    6  **   ،   األربعاء   الثامن:   في   المنزل   ،   التعلم   غیر   المتزامن    
لجمیع   الطالب   الفوج   (المجموعة)   ب:   الخمیس   ،   الجمعة:    1  ،    3  ،   الخامس   ،    1/2  من    6  **   ،    7   
   (لكني   كتبتھا   بشكل   مختلف    ،   PSD  ھذه   ھي   نفسھا   خطة  )   Ocean   Shore  تواریخ   بدء 
  

   K   ،   2nd  الیوم   األول   لـ 
أبریل   -   یوم   واحد    19   
الیوم   األول   لألول   ،   الثالث   ،   الخامس   ،    1/2  من   السادس   ،   السابع    
  
  

أبریل   -   یوم   ب    22   
   (و    2  أیًضا    K  الیوم   األول   للرابع   ،    1/2  من   السادس   ،   الثامن   (سیحضر 
أبریل   -   یوم   واحد    26   
  

   @   Katy   Stearns  سیتم   تحدید   األفواج   (المجموعات)   للصف   السادس   في    4/26.   یرجى   التواصل   مع    **
kstearns@pacificasd.org    إذا   كنت   تفضل   أن   تكون   جزًءا   من   المجموعة  A   (  االثنین   ،   الثالثاء)   أو   المجموعة  B   (  ،   الخمیس   
   .الجمعة)   وستحاول   استیعابك   إن   أمكن 
أوقات   الوصول   والفصل    
روضة   األطفال:    9:00  ص   -    12:00  م    
صباًحا   -    1:00  مساءً    8:50   :1-3   
صباًحا   -    1:00  مساءً    8:40   :4-5   
صباًحا   -  12:    50  مساءً    8:30   6-8   
  

ما   زلنا   نعمل   على   إجراءات   اإلنزال   والتقاط   والمواقع.   سیتم   قیاس   درجات   حرارة   الطالب   قبل   دخولھم   الحرم   الجامعي   ،   وُیتوقع   من    
   .كل   صباح   ،   كما   یفعل   الموظفون   اآلن   ،   یطرح   أسئلة   الفحص   الصحي    Google  العائالت   ملء   نموذج 
   .المزید   لتتبع.   خذ   نفًسا   عمیًقا   وعلق   ھناك 
  

   !ھتافات 
  

 جین  
نحن   جمیًعا   فریق   -   عائالت   وطالب   وموظفون.   سیكون   الشھر   المقبل   ملیًئا   بالتحدیات   ،    .Ocean   Shore  صرخ   من   األسبوع:   مجتمع    
   !لكننا   حصلنا   على   ھذا.   كما   یشیر   ھنري   فورد   ،   سنكون   ناجحین   إذا   تقدمنا     إلى   األمام   وعملنا   مًعا 
   :أعمال   المدرسة 
  



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   روح:    
   edu.zoom.us/j/6489556005   .تاریخ   مجتمع   ألمریكا   األفریقیة"   بقلم   إبرام   إكس.كیندي   وكیشا   إن 
یجمع   كتاب   "أربعمائة   روح:   تاریخ   مجتمع   أمریكا   اإلفریقیة   ،    1619-  2019"   أعمال    90  كاتًبا   -   مؤرخین   وشعراء   وصحفیین   وروائیین    
وناشطین   -   إلخبار   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   

 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 
Art-a-thon    على   مستوى   منطقة   مدرسة   باسیفیكا:   یرجى   االنضمام   إلینا   جمیًعا   في   االحتفال   بشھر   التعلیم   الفني   من   خالل   إنشاء   قطعة   من   
ھنا   تأتي    a-Thon  موضوع    -Art  الفن   المرئي   ثنائي   األبعاد   (الرسم   والرسم   والرسم   والكوالج   واللون   وما   إلى   ذلك)   مستوحاة   من    2021   
  .PEF  الشمس   وماذا   یعني   لك.   یرجى   االطالع   على   المنشور   المرفق   لمزید   من   التفاصیل.   برعایة 
یرجى   االطالع   على   النشرة   المرفقة   مع   التفاصیل.   ھذا   مورد   عبر   اإلنترنت   متاح   لجمیع    :Care   Solace   Mental   Health  مورد    
مع   العائالت   مع   المتخصصین   في   الصحة   العقلیة   الذین    Care   Solace  العائالت   والموظفین   والطالب   في   منطقتنا   التعلیمیة.   تتطابق    
   .یقبلون   خطط   التأمین   الخاصة   بھم   أو   التي   تفرض   رسوًما   متدرجة   للعائالت   التي   لیس   لدیھا   تأمین 
 العودة   إلى   المدرسة    2.0:   سیكون   لدینا   لیلة   إعالمیة   لآلباء   یوم   الخمیس    15  أبریل   من   الساعة    6:    00-  7:    15.   سأقدم   لمدة    20-  30  دقیقة   ،  
 وأرسلك   للقاء   المعلمین   ،   ثم   أستضیف   جلسة   أسئلة   وأجوبة   سریعة   من    7:    00-  7:    15.   ستقوم    Ocean   Shore  بإرسال   المعلومات   إلى  

 أولیاء   األمور   في   وقت   أقرب   بكثیر   من    15  أبریل   من   خالل   رسالتي   األسبوعیة   والنشرات   اإلخباریة   للمعلمین   ومراقبي   المظالم.  
  


