
الجمعة    30  أبریل    2021   
   اقتباس   األسبوع:   "ال   أعتقد   أن   أي   شخص   ممل   ،   في   الواقع   ،   إذا   طرحت   األسئلة   الصحیحة   ونظرت   إلیھا   بالطریقة   الصحیحة."   -   مایك   بارتلیت   ،   كاتب 
 مسرحي   وكاتب   سیناریو   إنجلیزي 
   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
   ال   أعرف   كیف   حدث   ذلك   ،   لكن   غًدا   ھو   األول   من   مایو.   أتمنى   أن   یتعاون   الطقس   ،   لكن   ھذا   ھو   باسیفیكا.   البرد   والضباب   ھو   أسلوب   حیاة.   أنا   مستعجل 
   قلیالً   الیوم   ألنني   أمضیت   ساعتین   في   الفصول   الدراسیة   یجري   فیھا   مقابالت   من   قبل   الطالب.   عادة   بحلول   شھر   مایو   ،   كان   المدیر   یعرف   العدید   من 
   أسماء   الطالب   وكان   سیجري   مئات   المحادثات   القصیرة   مع   األطفال.   عندما   كنت   أقوم   بالتدریس   في   المدرسة   اإلعدادیة   ،   كنت   أبدأ   العام   دائًما   بالسماح 
   لألطفال   بمقابلتي.   یمكنھم   طرح   أي   سؤال   ،   على   الرغم   من   أنني   احتفظت   بالحق   في   عدم   اإلجابة.   في   ھذا   األسبوع   ،   قررت   أن   أخصص   نصف   ساعة 
   "للمقابلة"   ،   حتى   یتمكن   األطفال   من   التعرف   علي   بشكل   أفضل   وحتى   أتمكن   من   التعرف   علیھم.   ال   یوجد   شيء   أفضل   من   سماع   أسئلتھم.   وھي   تتراوح 
   بالنسبة   لي   ،   وما   إذا   كنت   أعزب   أم   ال.   (ستة   -    3  قطط   ،   مالئكیة   المیاه    Marvel  بین   األسئلة   حول   عدد   الحیوانات   األلیفة   التي   أملكھا   ،   وما   أفضل   فیلم 
   ؛   ویعتمد   على   من   یسأل.   إذا   كان   توم   ھیدلستون   أو   بندیكت    Doctor   Strange  و    Thor:   Ragnarok  العذبة   ،   ثعبان   وتنین   ملتحي   ؛   ربطة   عنق   بین 
   كومبرباتش   ،   فأنا   أعزب!)   كان   ھذا   ھو   الجواب   الذي   أعطیتھ   لطالب   الصف   السابع   في   صوفي   ،   ولكن   بعد   ذلك   أوضحت   أنني   كنت   أمزح.   أحب   أن   أبقي 
   أطفال   المدارس   اإلعدادیة   على   أصابع   قدمھم   كان   طالب   الصف   األول   في   جینیفر   مھتمین   أكثر   بالتفاصیل   المتعلقة   بحیواناتي   األلیفة   ،   وقد   وعدت   بإرسال 
   صور   جینیفر   لھم   جمیًعا   حتى   یتمكن   األطفال   من   رؤیة   شكلھم.   ھذه   ھي   اللحظات   التي   تجعل   التعلیم   جدیًرا   باالھتمام   ،   وأنا   نتطلع   إلى   التعرف   على   جمیع 
   !أطفالك   بشكل   أفضل 
   ،یعتني 
جین    
 صرخ   من   األسبوع:   جینا   سمیث   وجیني   أبیالنا   وجیسیكا   إلیسون   وجمیع   اآلباء   یقومون   بالعمل   الشاق   لمحاولة   جمع   التبرعات   وبناء   المجتمع   أثناء   الوباء.  

 شكرا   لك   شكرا   لك   شكرا   لك!   یرجى   التفكیر   في   حضور   حفلة   الرقص   المجانیة   اللیلة   على    Zoom  ،   أو   الفیلم   في    Linda   Mar   لیلة   الغد.  
 التفاصیل   أدناه.  

كلیة   إدارة   األعمال    
  یرجى   ملء   ھذا   بحلول    5/6/21  حتى   نتمكن   من   التخطیط   للتوظیف    OSS   2021-22  ارجع   إلى    :OSS  رابط   إلى    2021-  22  العودة   إلى   نموذج 
   .للعام   المقبل 
الیومي   للصحة    OSS  رابط   إلى   نموذج   الفحص   الصحي   الیومي:   فحص    
   اللیلة    6:30  مساًء.   ال   یزال   بإمكانك   التسجیل    OSS   Back   to   School   Dance   Party  حفلة   رقص   العودة   إلى   المدرسة:   -   ال   تنسى!   یقام   حفل 
   والحصول   على   رابط   التكبیر   /   التصغیر   ،   فقط   انقر   ھنا!   التسجیل   مجاني   ،   لذا   تعال   وانضم   إلى   المرح!   قم   بزیارة   الموقع   للحصول   على   معلومات 
   .الطیار   مرفق   أیضا    .fundraising@osspto.org  إضافیة.   أسئلة؟   البرید   اإللكتروني 
   Beach   Break  لیلة   األفالم   في   مركز   لیندا   مار   للتسوق:   ھذا   السبت    1  مایو   ،    7:00  مساًء.   یتعاون   أولیاء   أمور   الصف   السابع   لدینا   مع 
Entertainment    من   أجل   تقدیم   تجربة   فیلم   بأسلوب   "القیادة   في   السیارة"   ھذا   السبت   لجمع   التبرعات   لرحلة  Yosemite    .وحفل   التخرج   للعام   المقبل   
   .یرجى   االطالع   على   المنشور   المرفق   لمزید   من   المعلومات 
   لدعم   طاقم   مكتبنا   ،    Luigi's  مایو   ،   طوال   الیوم.   إذا   لم   یكن   لدیك   وقت   لتحضیر   العشاء   ،   ففكر   في   الطلب   من    Luigi's:   3  في    CSEA  لیلة   بیتزا 
   .واألوصیاء   ،   وتقنیي   المكتبات   ،   والمساعدین   المتخصصین   ،   وموظفي   المطبخ.   یرجى   االطالع   على   النشرة   المرفقة 
   المحیطات    411:   موضوع   ھذا   العام   ھو   الثدییات   البحریة   وتصمیم   قمیصنا   یعكس   ھذا   الموضوع   ویكرم   أیًضا   باتي   العزیزة   لدینا.   أولئك   الذین   عرفوا   باتي 
   منكم   عرفوا   أنھا   كانت   دائًما   ترتدي   سحر   ذیل   الحوت   على   سلسلة.   ظھر   القمیص   ھذا   العام   لھ   ذیل   حوت   لباتي   ألنھا   كانت   دائًما   تدعم   ظھر   الجمیع.   یرجى 
مالحظة:   یجب   أن   تكون   الطلبات   بحلول   ظھًرا   في    7  مایو.   ھنا   رابط   الطلب.   أي   أسئلة؟   أرسل   بریًدا   إلكترونًیا   إلى   جینیفر   میتشل   على    
jmitchell@pacificasd.org   
   یرجى   االطالع   على   الحروف   المرفقة   لعائالت   التعلم   عن   بعد   لمدة   عام   كامل   واألسر   التي   لدیھا   طالب   عادوا   إلى   المدرسة.   مزید    :CAASPP  اختبار 
   .من   المعلومات   لمتابعة 
   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/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/edit   
    

 أحداث   أخرى:   یرجى   االطالع   على   المنشورات   المرفقة   من   أجل:   برنامج    ThinkBridge  الصیفي   ،   برنامج   مھارات   القراءة    SFSU  ،   حدث   فیلم  

  Angst  ،   مؤتمر    Manifest   الشبابي.  


