
الجمعة    26  مارس    2021   
  

   .اقتباس   من   األسبوع:   "العقول   المتعبة   ال   تخطط   جیًدا.   نم   أوالً   ،   ثم   خطط   الحًقا."   -   والتر   ریش   ،   المخرج   النمساوي 
  

   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
  

لقد   مر   أسبوع   طویل.   سیكون   لدي   المزید   من   المعلومات   حول   العودة   إلى   المدرسة   بحلول   نھایة   األسبوع   المقبل.   اعتباًرا    
من   اآلن   ،   تظل   خططنا   كما   ھي.   سنعقد   العودة   إلى   المدرسة    2.0  یوم   الخمیس    15  أبریل   من   الساعة    6:    00-  7:    15   
   .Zoom  عبر 
  

الفوج   (المجموعة)   أ:   االثنین   ،   الثالثاء:   روضة   األطفال   ،    2  ،    4  ،    1/2  من    6  **   ،    8   
األربعاء:   التعلم   في   المنزل   وغیر   المتزامن   لجمیع   الطالب    
الفوج   (المجموعة)   ب:   الخمیس   ،   الجمعة:   األول   ،   الثالث   ،   الخامس   ،    1/2  من   السادس   **   ،   السابع    
  

   Ocean   Shore  تواریخ   بدء 
  

أبریل   -   یوم   واحد    19   
   K   ،   2nd  الیوم   األول   لـ 
  

أبریل   -   یوم   ب    22   
الیوم   األول   لألول   ،   الثالث   ،   الخامس   ،    1/2  من   السادس   *   ،   السابع    
  

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

   @   Katy   Stearns  سیتم   تحدید   األفواج   (المجموعات)   للصف   السادس   قریبا.   یرجى   التواصل   مع    *
kstearns@pacificasd.org    إذا   كان   لدیك   أي   أسئلة.   سترسل   كاتي   ھذه   المعلومات   إلى   أولیاء   األمور   قریًبا   جًدا.   
  

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   ،    
   .كل   صباح   ،   كما   یفعل   الموظفون   اآلن   ،   یطرح   أسئلة   الفحص   الصحي    Google  وُیتوقع   من   العائالت   ملء   نموذج 
   .المزید   للمتابعة   األسبوع   المقبل   بما   في   ذلك   صفحة   الویب   التي   سیتم   تحدیثھا   بالسیاسات   واإلجراءات   واللوجستیات 
  



   !استمتع   بعطلة   نھایة   األسبوع   الجمیلة   ھذه 
  

 جین  
   :أعمال   المدرسة   والمجتمع 
  

عطلة   الربیع:   عطلة   الربیع   ھي   األسبوع   الذي   یبدأ   من    5  إلى    9  أبریل.   المدرسة   تستأنف   ،   ال   تزال   في   التعلم   عن   بعد   ،    
   .في    12  أغسطس 
  

بیع   النباتات   الصالحة   لألكل:   یرجى   االنضمام   إلینا   لجمع   التبرعات   من   النباتات   الصالحة   لألكل.    5.00  دوالرات   للتبرع    
لكل   نبات   یتجھ   نحو   دفعة   التخرج   لعام    2022!   تقدم   حالًیا   الكزبرة   والفراولة   والطماطم   المبكرة!   االستالم:   األربعاء    31   
   .مارس   من    10  إلى    2.   انظر   النشرة   لمزید   من   التفاصیل 
  

برامج   إغاثة   اإلیجار:   یرجى   االطالع   على   النشرات   المرفقة   التي   تحتوي   على   مزید   من   المعلومات   لكل   من   المستأجرین    
   .وأصحاب   العقارات   الصغیرة 
  

 الصفحات   التذكاریة:   ھل   لدیكم   صور   شون   نونان   أو   باتي   مكنالي؟   یرجى   إرسال   صور   لھم   مع   /   بدون   عائلتك   إلى  
  webmaster@osspto.org.   یرجى   عدم   إرسال   صور   الفصل   أو   الصور   التي   تظھر   وجوه   الطالب   التي   لیست  

 أطفالك.   بإرسال   الصور   ،   فإنك   توافق   على   أ ن   تكون   جزًءا   من   الصفحات   التذكاریة   التي   یتم   تجمیعھا  
  .osspto.org    مًعا   على 

  


