
اقتباس   األسبوع:   "أبریل   قد   وضع   روح   الشباب   في   كل   شيء."   --    ولیام   شكسبي    
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
وقد   انتشرت   الربیع!   أتمنى   أن   یستمتع   الجمیع   بالطقس   أمس.   الیوم   یبدو   أننا   عدنا   إلى   ضباب   باسیفیكا   البارد.   عمل   الطاقم   بأكملھ   بجد   بشكل   ال   یصدق   ھذا    
األسبوع   إلعداد   المدرسة   للتعلم   الھجین.   المكاتب   على   بعد    6  أقدام   ،   وأسھم   االتجاھات   في   الممرات   ،   والالفتات   التي   تعكس   األركان   األربعة   (الصحة   /    
النظافة   ،   وأغطیة   الوجھ   ،   والتباعد   االجتماعي   ،   والتجمعات   المحدودة)   في   كل   مكان.   لدینا   مساحات   خارجیة   معدة   لتناول   الطعام   والتعلم   والدالفین    
بتجمیع   موقع   ویب   یوفر   معلومات   مفصلة   حول    Pacifica   School   District  الزرقاء   متباعدة   بشكل   مناسب   إلظھار   الطالب   أین   یصطفون.   قامت    
العودة   إلى   المدرسة   باإلضافة   إلى   روابط   لتحدیثات   المقاطعة   وإرشادات   السفر   ومعلومات   التعلیم   الخاص.   ھناك   أیًضا   صفحة   مخصصة   لكل   مدرسة    
تحتوي   على   معلومات   خاصة   بالمواقع.   العناوین   التي   تحتھا   خط   ھي   روابط   مباشرة.   نعمل   أنا   وناتالي   على   عرض   تقدیمي   بالفیدیو   /   بالشرائح   یقدم    
معلومات   إضافیة   وسیتم   ربطھ   بصفحة   الویب   الخاصة   بالعودة   إلى   المدرسة   قریًبا.   مدرسة   منطقة   باسیفیكا   العودة   إلى   المدرسة    
   !آمل   أن   یحصل   الجمیع   على   عطلة   ربیعیة   مریحة   وممتعة 
   ،كن   امنا   و   اعتني   بنفسك 
  

 جین  
   :أعمال   المدرسة   والمجتمع 
   .عطلة   الربیع:   عطلة   الربیع   ھي   األسبوع   المقبل   ،    5-  9  أبریل.   المدرسة   تستأنف   ،   ال   تزال   في   التعلم   عن   بعد   ،   في    12  أغسطس 
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   ،   وسأرسلك    
بإرسال   المعلومات   إلى   أولیاء   األمور   في   وقت    Ocean   Shore  للقاء   المعلمین   ،   ثم   أستضیف   جلسة   أسئلة   وأجوبة   سریعة   من    7:    00-  7:    15.   ستقوم    
أقرب   بكثیر   من    15  أبریل   من   خالل   رسالتي   األسبوعیة   والنشرات   اإلخباریة   للمعلمین   ومراقبي   المظالم.   ومع   ذلك   ،   سیكون   یوم    15  أبریل   ھو   الوقت    
   .المناسب   لتقدیم   نظرة   عامة   كاملة   وجعل   المعلمین   یقدمون   معلومات   محددة   حول   شكل   التعلم   المختلط   في   فصولھم   الدراسیة 
    

أبریل   ،   من   الساعة    10  صباًحا   حتى    1  مساًء:   ساعد   في   تجمیل   الحدیقة   والحرم    Garden   Workday   Sun.   18   -   !العودة   إلى   تجمیل   المدرسة    
   .الجامعي   من   خالل   التشذیب   وإزالة   األعشاب   الضارة   ومشاریع   أخرى.   للبالغین   فقط   -   المسافة   االجتماعیة   وارتداء   القناع   بالطبع 
لمناقشة   المشاریع   والخطط   المستقبلیة   للعالم   الخارجي   للمدرسة.   یجب    Little   EAT  اجتماع   تناول   الطعام   االثنین    4/12  ،    6:30  مساءً   انضم   إلى   فریق    
   :Zoom  أن   تكون   مناطق   المدرسة   الخارجیة   مكاًنا   ترحیًبا   للطالب   العائدین   ھذا   الربیع.   انضم   إلى   اجتماع 
https://us02web.zoom.us/j/84816396584  ؟pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09    :معرف   االجتماع   
   MwrRe-we 848   1639   6584  رمز   المرور:    1
    

   .عن   المكتب   .   .   .   یرجى   إخطار   المكتب    650-  738-  6650  عندما   یتغیب   طفلك   عن   المدرسة   حتى   لو   كنت   قد   أبلغت   المعلم   بالفعل 
    

Tween   Yoga:    یرجى   االطالع   على   المرفق   للحصول   على   معلومات   حول   دروس  Tween   Yoga    التي   تقدمھا   والدة  Ocean   Shore   ،    ماریسا   
جورج.   فئة   یوجا   توین    

 المنشورات   المرفقة:   برنامج   القراءة   الصیفي.   أعرف   منحة    Joe   Surf   Camp  الدرا  


