
الجمعة    7  مایو    2021   
  

اقتباس   من   األسبوع:   "إذا   كتبت   مذكرات   في   أي   وقت   ،   فسیكون   العنوان:   أنت   أم   أفضل   مني."   -   جین   بیلینجر    
  

   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
  

   آه   ،   عید   األم.   تحصل   األمھات   في   الیوم   على   وجبة   اإلفطار   في   السریر   ثم   یتعین   علیھن   تنظیف   المطبخ   بأكملھ   عندما   یستیقظن. 
   كان   ھذا   العام   صعًبا   على   الجمیع   ،   لكنني   أعتقد   أنھ   كان   صعًبا   بشكل   خاص   على   األمھات.   تسرب   ما   یقرب   من    3  مالیین   امرأة 
   من   القوى   العاملة   األمریكیة   منذ   مارس   الماضي   ،   وكثیر   منھن   أمھات   یكافحن   لرعایة   األطفال.   ُیتوقع   من   األمھات   اللواتي   یحاولن 
   العمل   من   المنزل   التوفیق   بین   مسؤولیات   وظیفتھن   ،   باإلضافة   إلى   تنسیق   جداول   تكبیر   ألطفالھن   (أطفالھن)   والعمل   كمعلمات   في 
   المنزل   في   ھذه   العملیة.   تحاول   العدید   من   النساء   أیًضا   رعایة   األقارب   األكبر   سًنا   ،   وقبل   أن   یتوفر   اللقاح   بسھولة   ،   كان   علیھن 
   التعامل   مع   ضغوط   القلق   بشأن   إصابة   كبار   السن   بالمرض   ،   ناھیك   عن   ضغوط   فقدان   الدخل   المحتملة   ،   وضغط   التعامل   مع 
   صحة   أطفالھم   العقلیة   ورفاھھم.   بینما   یسعدني   عودة   األطفال   إلى   المدرسة   ،   أعلم   أیًضا   أن   الجدول   المختلط   یمثل   تحدًیا   أكبر   لآلباء 
   ،   حیث   یضیف   في   لوجستیات   االلتقاط   والتوصیل   ،   وأوقات   بدء   متداخلة   ،   ومعرفة   وقت   التكبیر   من   المنزل   في   أیام   غیر   متزامنة 
   .   ثم   تخلص   من   ضغوط   وسائل   التواصل   االجتماعي.   أعلم   أنھ   ال   ینبغي   أن   أقارن   نفسي   بأمھات   أخریات   ،   ولكن   ھناك   منشور 
   من   صدیقتي   التي   تجعل   أطفالھا   یبنون   أسرة   حدیقة   ،   ویخلقون   مشاریع   فنیة   من   مواد   معاد   تدویرھا   ویبیعون    Facebook  على 
   أوه   ،   انظر   ،   ابنة   أختي   تحصل   على   منحة   جامعیة   متمیزة   بینما   ابنتي   تخلت   عن    .Instagram  المخبوزات   العضویة   على 
   لقد   كان   الكثیر   ،   على   أقل   تقدیر.   أعتقد   أن   الجانب   المشرق   ھو   أننا   تعلمنا   جمیًعا    .Minecraft  فصلین   وطّورت   إدماًنا   على   لعبة 
   إنھ    .COVID  التكیف.   قد   نسقط   الكرة   بین   الحین   واآلخر   ،   لكن   أطفالنا   یمرون   بھذا   األمر   ونحن   كذلك.   یوجد   ضوء   في   نھایة   نفق 
   .یوم   الجمعة   ،   لذا   أود   أن   أرفع   كأًسا   وأن   أحمص   جمیع   األمھات   في   مجتمعنا.   أصبر.   كلنا   نبذل   قصارى   جھدنا   ،   واألطفال   بخیر 
   !ھتافات 

 جین  
كلیة   إدارة   األعمال    
  

   یرجى   ملء   ھذا   بحلول    5/10/21  حتى   نتمكن    OSS   2021-22  ارجع   إلى    :OSS  رابط   إلى    2021-  22  العودة   إلى   نموذج 
   .من   التخطیط   للتوظیف   للعام   المقبل.   سیبدأ   موظفو   مكتبنا   في   االتصال   بالعائالت   األسبوع   المقبل   التي   لم   تمأل   النموذج 
الیومي   للصحة    OSS  رابط   إلى   نموذج   الفحص   الصحي   الیومي:   فحص    
   سیتم   اختبار   طالب   الصف   الثالث   إلى   الثامن.   ستختلف   جداول   االختبار   وفًقا   لمستوى   الصف   ،   ویعمل    :CAASPP  اختبار 
المعلمون   على   إعداد   جداولھم.   عندما   یفعلون   ذلك   ،   سیقدم   المعلمون   أو   أمناء   المظالم   ھذا   الجدول   الزمني   لآلباء.   نافذة   اختبار    
Ocean   Shore    بین    27  مایو   و    10  یونیو.   سیحدث   االختبار   على   األرجح   لمدة   ساعة   في   الصباح   ،   وبعد   ذلك   سیتم   قضاء   
   بقیة   الیوم   في   أنشطة   أخرى.   لقد   طلبت   الحكومة   الفیدرالیة   إجراء   ھذه   االختبارات.   لذلك   ،   لیس   لدى   المدارس   العامة   في   كالیفورنیا 
   .خیار   في   ھذا   الشأن 
   التوظیف   للعام   الدراسي    2021-  22:   لن   تقوم   مارغریت   وساندي   بتدریس   الصف   الرابع   /   الخامس   العام   المقبل.   ستنشر   المنطقة 
   ھذا   المنصب   األسبوع   المقبل   ،   باإلضافة   إلى   مناصبنا   المفتوحة   من   الدرجة   الثانیة   والثالثة.   نحن   ال   نتلقى   أي   طلبات   من   أولیاء 
   .األمور   لمعلمین   محددین   في   الصف   على   اإلطالق   للعام   الدراسي    2021-  22
   سیكون   تخرج   الصف   الثامن   في   مدرسة   تیرا   نوفا   الثانویة   یوم   الخمیس    10  یونیو   @    2:00  مساًء.   ستتم   مشاركة   معلومات 
   وإرشادات   التذكرة   مع   أولیاء   أمور   الصف   الثامن   عند   استالمنا   لھا.   ستقام   جمیع   احتفاالت   التخرج   للصف   الثامن   من   مدیریة   األمن 
   .العام   في   ملعب   تیرا   نوفا   لكرة   القدم.   ستجلس   العائالت   في   المدرجات 
   محرك   /   بیع   كتاب   مجلس   الطالب:   سنقبل   الكتب   الجدیدة   والمستخدمة   بلطف   من   أجل   بیع   الكتب   السنویة   لمجلس   الطالب   وبیعھا. 
   یمكن   للطالب   تسلیم   الكتب   في   فصولھم   الدراسیة   األسبوع   المقبل   (  5  /    10-  5  /    13)   وسیكون   البیع   في   األسبوع   التالي   (  5  / 



    17-  5  /    21)   من    12:    40-  1:    10  في   الفناء   ،   إذا   سمحت   األحوال   الجویة   .   ستذھب   جمیع   العائدات   إلى   تحالف   شاطئ   المحیط 
   .الھادئ 

 حملة   جمع   التبرعات   للصف   السابع:   تعال   وانضم   إلینا   في    22  مایو    Arts   &   Crafts   PopUp  من    12  إلى    4  مساءً   في  
  Intertwine   Cafe.   سیقوم   العدید   من   أولیاء   أمورنا   من   الصف   السابع   وأنصار    OSS  اإلضافیین   ببیع   فنونھم   وحرفھم   الیدویة  

 ،   وستقوم   كریستین   باستضافة   فصل   موسیقى   ،   وسیقوم    P-Town   Birrias  بإعداد   بعض   األطعمة   الرائعة.   سیتبرع   جمیع  
 البائعین   في   ذلك   الیوم   بجزء   من   عائداتھم   لصندوق   الصف   السابع   للمساعدة   في   إرسال   طالب   الصف   السابع   في   رحلتھم   المیدانیة  
 للصف   الثامن   ،   والحصول   على   تخرج   رائع   ،   ویوم   تخطي   ممتع.   استخدم   رمز   االستجابة   السریعة   الموجود   في   النشرة   اإلعالنیة  

 للتسجیل   في   مكان   مخصص   لفصل   الموسیقى   مع    Cristin.   نأمل   أن   نراكم   جمیعا   ھناك!   الطیار   المرفق.  
   حملة   جمع   التبرعات   للصف   السابع   /   الثامن:   عادت   المدرسة   وحان   الوقت   لبدء   التدفق   !!   ھل   ترید   أن   تأمر   قطیع   من   طیور 
   الفالمنجو   الوردیة   لتتجمع   على   ممتلكات   أحد   األصدقاء   لتجدھا؟   ادفع   لنا   لوضع   ھؤالء   األعزاء   الزھریین   في   ساحة   شخص   ما! 
   .یمكن   ألي   شخص   في   باسیفیكا   أن   یتجمع   ویمكن   ألي   شخص   أن   یطلب   فلوكینج 
   :لمزید   من   المعلومات.   نموذج   الطلب    OSSFlockers@gmail.com  یرجى   إرسال   برید   إلكتروني   إلى 
https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jp 
wKc/edit   
    

 األحداث   /   المعلومات   األخرى:   یرجى   االطالع   على   المنشورات   المرفقة   من   أجل:   برامج    Spindrift  الصیفیة   ،   وبرنامج  
 مھارات   القراءة    SFSU  ،   ومؤتمر    Manifest  للشباب   ،   ومخیمات    Riordan  و    Sacred   Heart  الصیفیة   ،وبرنامج  

  CalFresh  الغذائي  
  

  


