
Segunda-feira,   31   de   agosto   de   2020  
 
Caros   pais   e   tutores,  
 
Foi   uma   semana   difícil.   Meus   pensamentos   vão   para   aqueles   que   eu   conheço   (e   aqueles   que   não  
conheço)   que   tiveram   que   lidar   com   os   incêndios   no   oeste   e   os   furacões   no   leste.   Os   números   de   COVID  
não   estão   caindo   rápido   o   suficiente   e   parece   haver   muita   divisão   e   ódio   neste   país   agora.   Cada   vez   que  
vejo   as   notícias,   é   outra   coisa.   No   entanto,   todos   esses   eventos   me   fazem   pensar   duas   vezes   sobre  
minhas   preocupações   com   logins   do   Zoom,   WiFi   não   confiável   e   livros   didáticos   perdidos.   Minha   casa  
não   está   pegando   fogo,   minha   família   está   saudável   e   eu   tenho   um   emprego   que   adoro.   Disse   o  
suficiente.   Tenho   muito   pelo   que   ser   grato.  
 
Escola   de   negócios:  
Um   de   nossos   incríveis   presidentes   de   PTO   me   chamou   a   atenção   que   eu   realmente   deveria   disponibilizar  
minhas   postagens   em   vários   idiomas.   Vou   usar   o   Google   Translate   e   anexar   PDFs   em   espanhol,   árabe   e  
português.   Eu   sei   que   o   Google   Translate   não   é   perfeito,   mas   é   um   lugar   por   onde   começar.  
Programa   de   almoço  
Estou   muito   feliz   em   anunciar   que   o   almoço   é   gratuito   para   todos   os   alunos   até   dezembro.  
Os   pais   ou   responsáveis     podem   atender   na   terça   /   quinta-feira   no   OSS   na   frente   da   escola   entre   11h   e  
13h.   Os   alimentos   são   congelados   e   precisam   ser   reaquecidos   em   casa.  
 
Noites   de   volta   às   aulas  
Como   fizemos   conferências   entre   pais   e   professores   na   semana   passada,   os   professores   acharam   que  
seria   melhor   esperar   um   pouco   pela   noite   de   volta   às   aulas.   Vamos   ter   duas   noites:  
 
15   de   setembro   para   2/3   (5:   30-6:   30)   e   6-8   (6:   30-7:   30)  
17   de   setembro   para   K   /   1   (5:   00-6:   00)   e   4/5   (6:   00-7:   00)  
Seva   e   eu   passaremos   no   início   de   cada   sessão   para   dizer   olá.   Mais   informações   virão   a   seguir.  
 
Ajuda   de   tecnologia  
Eu   sei   que   a   tecnologia   pode   ser   um   problema.   Se   sua   família   está   tendo   problemas   com   os  
Chromebooks   ou   códigos   de   login,   use   este   Formulário   Google   para   entrar   em   contato   com   o   escritório  
distrital.   Se   você   não   obtiver   uma   resposta   em   um   ou   dois   dias,   entre   em   contato.  
Centro   de   ajuda   aos   pais   de   TI  
 
Odontologia   e   Saúde  
Consulte   os   folhetos   abaixo   sobre   atendimento   odontológico   e   de   saúde   de   baixo   custo   em   San   Mateo.  
 
Obrigado   pela   sua   paciência.   Eu   sei   que   as   últimas   semanas   foram   estressantes   para   todos   nós.   Também  
sei   que   o   processo   de   ensino   à   distância   ficará   mais   fácil   e   que   todos   nós   iremos   nos   adaptar.   Sinto   falta  
de   ver   as   crianças,   mas   me   sinto   tão   sortuda   por   poder   morar   neste   lugar   lindo   e   interagir   com   a   melhor  
equipe   e   comunidade   de   pais   de   todos   os   tempos,   mesmo   que   a   maior   parte   dessa   interação   seja   virtual!  
 
Cuidar,  
 
Jeanne  


