
  

Greetings CSCE Families, Staff, and Community,

Amidst so much uncertainty, change, and loss we ground ourselves with our community and

rhythms of life.

You are invited to visit and contribute a note, poem, letter, drawing, any artistic

rendition or artifact to showcase in our Community Altar curated by Ms. Judy, Mr. Raul and

middle school students. You may do so during our distribution days (Tuesdays and Thursdays

from 11AM-1PM; Wednesday 3-5:30PM, and Saturday 10AM-1PM) 

Our interactive Community Altar's theme is: 

"Honoring loved ones, Memories, Spaces, and Routines 

we have lost to COVID-19"



Please  visit our Community Ancestor Table on display via the Main Office window. It was

curated by our very own Ms. Regina.



Items you can contribute:



● COPIES of pictures of ancestors you are ok with leaving on display from

10/28 - 11/08. 

● Notes/letters remembering your loved ones

● Notes/letters of memories of places, routines, or people you miss due to

shelter-in-place

● Decorations (ofrendas): 

o Marigolds

o Papel picado

o Candles

o Fruits

o Pan dulce

Reach out to Mr. Raúl at 510.359.7309 if you have any questions and or would like

to set up a time to drop off your contribution to our Community Ancestor Table.

  

Saludos a las familias, el personal y la comunidad de la CSCE.

En medio de tanta incertidumbre, cambio y pérdida, nos conectamos con nuestra comunidad y

nuestro ritmo de vida.

Está invitado a visitar y contribuir con una nota, un poema, una carta, un dibujo,

cualquier interpretación artística o artefacto para exhibir en nuestro Altar de la

Comunidad curado por la MS. Judy, Mr. Raúl y los estudiantes de secundaria. Es posible hacerlo

durante nuestros días de distribución (martes y jueves de 11 a.m.-1 p.m., el miércoles 3-5:30PM,

y el sábado 10 a.m.-1 p.m.) 

Nuestro tema interactivo de Altar de la Comunidad es: 

"Honrar a los seres queridos, los recuerdos, los

espacios y las rutinas 

que perdidos a causa de COVID-19 "



Por favor visite nuestra Tabla de Ancestros de la Comunidad en exhibición a través de la ventana

de la Oficina Principal. Fue comisariada por nuestra propia Sra. Regina.



Elementos con los que puede contribuir:



● COPIAS de fotografías de antepasados que puede dejar en exhibición del

28/10 al 08/11. 

● Notas / cartas recordando a sus seres queridos

● Notas / cartas de recuerdos de lugares, rutinas o personas que extraña debido

a refugiarse en el lugar

● Decoraciones (ofrendas): 

o Caléndulas

o Papel picado

o Velas

o Frutas

o Pan dulce

Comuníquese con Mr. Raúl al 510.359.7309 si tiene alguna pregunta o le gustaría

programar un horario para dejar su contribución a nuestra Mesa de Ancestros de la

Comunidad.

  

Xin chào các Gia đình, Nhân viên và Cộng đồng CSCE,

Giữa quá nhiều bấp bênh, thay đổi và mất mát, chúng tôi hòa mình vào cộng đồng và nhịp sống

của mình.

Bạn được mời đến thăm và đóng góp một ghi chú, bài thơ, lá thư, bản vẽ, bất kỳ tác

phẩm nghệ thuật hoặc hiện vật nào để trưng bày trong Bàn thờ cộng đồng của chúng tôi do

cô Judy, ông Raul và các học sinh trung học cơ sở phụ trách. Bạn có thể làm như vậy trong những

ngày phân phối của chúng tôi (các ngày thứ Ba và thứ Năm từ 11:00-01:00; thứ tư 3-5: 30pm, và

thứ Bảy 10:00-01:00) 

chủ đề Cộng đồng Altar của tương tác của chúng tôi là: 

"Tôn vinh những người thân yêu, Memories, Spaces, và

thói quen 

chúng ta có thua COVID-19 "



Vui lòng truy cập Bảng Tổ tiên Cộng đồng của chúng tôi được hiển thị qua cửa sổ Văn phòng

Chính. Nó được quản lý bởi chính cô Regina của chúng tôi.



Các vật phẩm bạn có thể đóng góp:



● BẢN SAO của cácbức ảnh của tổ tiên bạn vẫn chấp nhận để trưng bày từ
28/10 - 11/08. 

● Ghi chú / thư ghi nhớ những người thân yêu của bạn

● Ghi chú / thư về những kỷ niệm về địa điểm, thói quen hoặc những người bạn

nhớ do có nơi trú ẩntại chỗ
● Đồ trang trí(ofrendas): 

o Cúc vạn thọ
o Papel picado

o Nến

o Trái cây

o Pan dulce Liên

hệ với ông Raúl theo số 510.359.7309 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và hoặc muốn

dành thời gian để bỏ qua đóng góp của bạn chocủa chúng tôi Bảng Tổ tiên Cộng đồng.

  

問候CSCE家庭，員工和社區，

在如此多的不確定性，變化和損失中，我們以社區和生活節奏為基礎。

您邀請學生參觀，貢獻一記，詩歌，信件，圖畫，任何藝術再現或工件在我們的社區祭壇策劃

由朱迪女士，勞爾先生和中學展示。您可在我們的分銷天這樣做（星期二和11 AM-1PM週四，

週三3-5：30，週六10 AM-1PM） 

我們的互動社區壇的主題是 

：“重親人，記憶，空間和例程 

我們有丟失到COVID-19”，“



請通過“主辦公室”窗口訪問顯示的社區祖先表”。它是由我們自己的里賈納女士策劃的。





您可以提供的項目可以：

● 副本在28-11/08展出的祖先照片 10/。 

● 紀念您的親人的那些的

● 便條/信因就地庇護所的地方，日常活動或人的回憶便條/信

● 裝飾而忘卻（ofrendas）： 

o 萬壽菊
o Papel picado

o 蠟燭

o 水果
o Pan dulce

與在510.359.7309Raúl先生聯繫。如果您有任何疑問，或者希望安排時間來減少您對

我們的“貢獻社區祖先表”的。

  

أوروبافيوالتعاوناألمنمؤتمرفيوالمجتمعوالموظفینللعائالتتحیة ،

الحیاةوإیقاعاتمجتمعناعلىأنفسنانؤسس،والخسارةوالتغییرالیقینعدممنالكثیروسط .

المجتمعمذبحفيلعرضھاأثریةقطعةأوفنيعرضأيأورسمأورسالةأوقصیدةأومالحظةفيوالمساھمةلزیارةمدعوأنت
والخمیسالثالثاء(لدیناالتوزیعأیامخاللبذلكالقیامیمكنك.اإلعدادیةالمدارسوطالبراؤولوالسیدجوديالسیدةبرعایةبناالخاص

مساًء1-صباًحا10والسبت،مساًء5:30-3األربعاء؛مساًء1إلىصباًحا11من ) 

ھوبناالخاصالتفاعليالمجتمعمذبحموضوع : 

" والروتینوالمساحاتوالذكریاتاألحباءتكریم  

بسببفقدتلدینا COVID-19 "



ریجیناالسیدةبرعایة.الرئیسيالمكتبنافذةعبرالمعروضالمجتمعيأسالفناجدولزیارةیرجى .



بھاالمساھمةیمكنكالتيالعناصر :



● 11/08إلى10/28منالفترةفيمعروضةتركھاعلىتوافقالتياألجدادمنصورنُسخ . 

● أحبائھمبكتذكررسائل/مالحظات
● مكانفيملجأبسببیغیبالذيالشعبأووالروتین،األماكن،ذكریاتخطابات/المالحظات
●  :(ofrendas)زینة

o القطیفة
o بیكادوبابیل
o شموع
o الفواكھ
o دولسيعموم

عنالخاصللتخليوقتتحدیدفيترغبأو/وأسئلةأيلدیككانتإذا510.359.7309فيراؤولالسیدإلىالوصول
المجتمعأسالفجدولفيمساھمتكبنا .


