
Sexta-feira,   20   de   agosto   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "Faça   o   que   puder,   com   o   que   você   tem,   onde   estiver."   -   Theodore   Roosevelt   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Eu   não   posso   te   dizer   como   foi   emocionante   ter   todas   as   crianças   de   volta   ao   campus!   Nunca   vi   uma   
escola   inteira   tão   pronta   para   interagir   e   aprender   com   seus   colegas   e   professores.   Havia   sorrisos   em   
todas   as   salas   de   aula   e   uma   sensação   maravilhosa   de   energia   em   todo   o   edifício.   Os   alunos   fizeram   um   
ótimo   trabalho   ao   usar   as   máscaras   com   responsabilidade,   lavando   as   mãos   repetidamente   e   mantendo   
certa   distância   quando   apropriado.   Claro,   nada   é   perfeito.   Como   você   sabe,   também   tivemos   um   caso   
positivo   de   COVID-19   esta   semana.   Nossos   procedimentos   foram   seguidos,   pais   de   contatos   próximos   
foram   notificados   e   a   aula   continuou   hoje.   Estamos   fazendo   o   que   podemos   com   o   que   temos.   
Felizmente,   em   breve   teremos   recursos   adicionais   para   que   possamos   fornecer   testes   rápidos   na   escola.   
Este   é   um   serviço   OPT-in,   portanto,   os   pais   precisarão   devolver   o   formulário   de   consentimento.   Esses   
formulários   NÃO   estão   no   pacote   de   volta   à   escola   e   serão   enviados   para   casa   em   breve.   Os   pais   podem   
cancelar   qualquer   teste   COVID-19   oferecido.   Mais   uma   vez,   convido   você   a   respirar   fundo   e   decidir   viver   
um   dia   de   cada   vez.   A   única   constante   é   a   mudança,   e   tenho   certeza   de   que   teremos   mais   vindo   em   
nossa   direção.   
Tenha   um   ótimo   final   de   semana   e   obrigado   por   compartilhar   seus   filhos   conosco!   
  

Jeanne   
    

Atualizações   de   volta   às   aulas:   
Programação:   Voltamos   à   programação   do   dia   inteiro   na   segunda-feira,   23   de   agosto.   A   programação   dos   
sinos   do   OSS,   com   horários   de   dispensa   para   os   níveis   de   escolaridade,   está   anexada   como   um   PDF.   
Máscaras   e   lavagem   das   mãos:   Todos   (pais,   filhos,   funcionários)   usarão   máscara   no   campus,   dentro   e   
fora,   a   menos   que   estejam   comendo.   Os   alunos   terão   permissão   para   fazer   pausas   para   a   máscara   
quando   necessário.   Uma   ênfase   ainda   maior   será   dada   à   lavagem   das   mãos   várias   vezes   por   dia,   e   
todas   as   salas   de   aula   terão   pias   funcionais.   Desinfetante   para   as   mãos   também   estará   disponível   nas   
salas   de   aula,   no   MPR   e   no   playground.   Anexei   um   link   para   o   site   CSPH   que   dá   alguns   conselhos   sobre  
quais   tipos   de   máscaras   são   mais   eficazes.   Orientação   da   máscara   CDPH   
Os   pacotes   de   boas-vindas   foram   todos   enviados   para   casa.   Devolva   todos   os   materiais   até   sexta-feira,   
27   de   agosto.   Se   precisar   de   mais   páginas,   o   pacote   será   postado   no   site   neste   final   de   semana   ou   venha   
para   o   escritório   central.   Além   disso,   fique   atento   para   um   pacote   de   tecnologia   a   ser   enviado   para   casa   
na   próxima   semana,   que   inclui   o   Contrato   de   Empréstimo   do   Dispositivo   Chromebook.   Sem   um   contrato   
assinado,   seu   filho   não   poderá   levar   um   Chromebook   para   casa.   Você   sempre   pode   enviar   por   e-mail   a   
documentação   completa   ou   perguntas   diretas   sobre   a   documentação   para   
ossrecordkeeper@pacificasd.org   Obrigado!   
Noite   de   volta   às   aulas:   A   noite   de   volta   às   aulas   é   na   quinta-feira,   2   de   setembro   de   2021   às   18h.   O   
encontro   será   virtual.   Mais   informações   a   seguir.   
Fique   ligado   para   obter   informações   sobre   o   teste   COVID-19   em   sites   de   escolas.   Estaremos   fazendo   
testes   rápidos   em   resposta   aos   casos   positivos,   mas   também   faremos   testes   de   triagem.   Esta   é   uma   das   
políticas   que   foi   expandida   esta   semana   e   está   sendo   atualizada   em   nosso   PSD   Pandemic   Framework.   
Mais   informações   a   seguir.   
  

Negócios   Escolares   Adicionais:   



DLG   -   Diversity   Learning   Group   -   quarta-feira,   25   de   agosto   às   7-8:   30pm   O   grupo   Diversity   Learning   
(DLG)   está   de   volta   e   virtual!   DLG   serve   como   um   recurso   para   pais,   professores,   funcionários   e   alunos   
na   comunidade   OSS   para   identificar   e   discutir   ideias,   preocupações   e   áreas   que   precisam   de   maior   
crescimento   ou   conscientização.   A   missão   do   Grupo   de   Liderança   em   Diversidade   é   fornecer   liderança,   
orientação   e   apoio   à   comunidade   Ocean   Shore   para   cultivar   um   ambiente   de   inclusão   onde   cada   
indivíduo   é   valorizado   e   respeitado.   Participe   das   nossas   reuniões   mensais   na   última   quarta-feira   do   mês,   
das   7   às   20h30.   Para   obter   mais   informações   ou   para   se   envolver,   envie   um   e-mail:   dlg@osspto.org   
Participe   do   Zoom   Meeting   
https://fleetcor.zoom.us/j/92227846786?pwd=THlLemlSd2hhR2xHYWN5TGhjWktRUT09   ID   do   encontro:   
922   2784   6786,   Código   de   acesso:   DLG.   One   tap   mobile   +   14703812552,,   92227846786   #   ,,,,   *   378753   #   
US   (Atlanta)   +   12133388477,,   92227846786   #   ,,,,   *   378753   #   US   (Los   Angeles)   
Folhetos   Adicionais:   PEF,   OSS   Bell   Schedule,   COVID-19   Exposure   flow   chart   
  


