
Terça-feira,   8   de   setembro   de   2020  
 
Frase   da   semana:   "À   medida   que   crescemos   em   nossa   resiliência   -   à   medida   que   nos   tornamos   melhores  
em   permanecer   conscientes   e   não   desanimar   -   seremos   capazes   de   permanecer   fortes   em   condições  
desafiadoras   por   muito   tempo.   Isso   está   ao   alcance   de   todos   nós   .   "   --Pema   Chodron   de   Welcoming   the  
Unwelcome:   Wholehearted   Living   in   a   Brokenhearted   World.  
 
Caros   pais   e   tutores,  
 
O   que   posso   dizer?   Estou   pronto   para   que   2020   acabe.   A   perda   de   Sean   Nunan   nos   atinge   fortemente.  
Ele   era   um   professor   talentoso   e   um   ser   humano   incrível.   Muitos   de   vocês   já   viram   o   link   Go   Fund   Me  
para   a   família   dele   e   doaram.   Aqui   está   novamente,   caso   você   deseje   doar.   Link   GoFundMe   para   a  
família   Nunan  
Estaremos   planejando   algumas   celebrações   adicionais   para   homenagear   a   vida   de   Sean.   Procure   por  
atualizações   minhas   ou   de   seus   professores.   Também   podemos   oferecer   alguns   serviços   de  
aconselhamento   para   alunos   que   precisam   de   ajuda   no   processamento   desta   perda   ou   apenas   no  
processamento   do   trauma   de   2020   em   geral.   Fale   com   seus   professores   ou   comigo   se   quiser   que   seu  
filho   seja   encaminhado   para   aconselhamento.   Tento   manter   o   coração   e   a   mente   abertos   em   tempos   de  
crise,   mas   não   é   fácil.   Como   ex-professora   de   inglês,   costumo   recorrer   aos   livros   para   escapar   e   relaxar,  
mas   também   para   me   inspirar.   Atualmente   estou   lendo   o   livro   mais   novo   de   Pema   Chodron.   A   citação  
acima   me   chamou   a   atenção   porque   às   vezes   sinto   que   NÃO   tenho   capacidade   para   lidar   com   tudo   isso.  
Tenho   certeza   de   que   não   estou   sozinho.   Pema   ressalta   que   todos   nós   temos   a   capacidade   de   crescer   e  
ter   esperança   em   tempos   difíceis:   mesmo   quando   pessoas   boas   morrem   jovens,   mesmo   quando   estamos  
presos   por   dentro   por   causa   da   fumaça   e   COVID,   mesmo   quando   o   próprio   céu   fica   laranja   escuro   e  
estranho   e   fica   mais   escuro,   não   mais   claro   com   o   passar   do   dia.   Só   podemos   fazer   isso   juntos.   Procure  
ajuda   quando   precisar;   Você   não   está   sozinho.  
 
Cuidar,  
 
Jeanne  
 
Escola   de   Negócios  
 
IMPORTANTE:   PREENCHA   ESTE   PARA   RECEBER   NOTÍCIAS   E   EVENTOS   IMPORTANTES   DE   SEU  
OMBUD   DE   AULA   E   DA   TDF.   Demora   30   segundos.   Obrigado!  
Pesquisa   de   comunicação   PTO  
 
 
Noites   de   volta   às   aulas  
 
A   volta   às   aulas   é   na   próxima   semana.   Vamos   ter   duas   noites.   Procure   um   e-mail   com   o   link   do   seu  
professor.  
 
15   de   setembro   para   2/3   (5:   30-6:   30)   e   6-8   (6:   30-7:   30)   YDL   6º   ano   (6:   30-7:   30)  
17   de   setembro   para   K   /   1   (5:   00-6:   00)   e   4/5   (6:   00-7:   00)  
 



Grupo   de   Liderança   de   Diversidade  
 
O   grupo   Diversity   Leadership   (DLG)   está   de   volta   e   virtual!   Participe   de   nossas   reuniões   mensais   na  
última   quarta-feira   do   mês,   das   7   às   20h30.   Nossa   próxima   reunião   é   quarta-feira,   30   de   setembro.   O   link  
do   zoom   está   aqui.  
  
O   Grupo   de   Liderança   em   Diversidade   (DLG)   foi   fundado   na   Escola   Ocean   Shore   há   mais   de   10   anos   por  
pais   dedicados   a   aumentar   a   conscientização   e   inclusão   na   comunidade   escolar.   Hoje,   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.  
  
Próximos   eventos   virtuais   em   outubro:   comemoração   do   Dia   dos   Povos   Indígenas   e   Semana  
Internacional   da   Alfabetização.  
  
Para   obter   mais   informações,   perguntas,   comentários   ou   preocupações   que   você   gostaria   de   discutir,  
envie   um   e-mail   para   DLG   em   dlg@osspto.org.  
  
Atualização   de   tecnologia:  
Esta   mensagem   foi   enviada   a   todos   os   funcionários   do   escritório   distrital   em   8   de   setembro:  
O   modo   visitante   em   computadores   foi   desativado   por   motivos   de   segurança.   Isso   foi   compartilhado   com  
os   diretores   na   semana   passada.   Alguns   alunos   podem   ver   uma   tela   solicitando   que   façam   o   login   no  
computador   imediatamente,   o   que   eles   não   viam   antes.   Eles   precisarão   inserir   a   primeira   parte   do   e-mail  
e   a   senha.  
  Em   geral,   se   acontecer   de   você   ter   alguns   alunos,   pais   ou   funcionários   que   perguntam   por   que   não  
podem   fazer   algo   que   antes,   encaminhe-os   para   o   Formulário   de   Ajuda   para   Funcionários   ou   para   o  
Formulário   de   Ajuda   para   Pais   para   que   o   TI   possa   rastreá-lo   e   verificar   o   que   é   especificamente.   é   e,   se  
necessário   /   apropriado,   ajustar   em   conformidade.   Obrigado,   pois   a   TI   continua   trabalhando   na  
organização   e   otimização   do   dispositivo.  
 


