
 
 
Thursday, April 9th, 2020 
 
Greetings CSCE Families, 
  
We are a powerful school-community! Today, Thursday, April 9th we showed evidence of our strength 
and our school’s guiding principles by taking care of self, taking care of others, and taking care of spaces 
in the launch of our CSCE TK-8th Waldorf Learning Kit and CSCE ‘Grab & Go’ Groceries distribution 
projects. Today we were able to give out 133 Waldorf Learning Kits and also provide groceries to our 
families. There is great need in our community and that need exceeded the amount of groceries we 
planned to distribute over a 2 day period.  We will have a limited amount of groceries tomorrow Friday, 
April, 10th. However, we will have groceries on Friday, April 24th for pick up.  
In Partnership! 

****** 
Jueves 9 de abril del 2020 
 
Saludos Familias CSCE, 
  
Somos una comunidad poderosa! Hoy jueves 9 de abril mostramos evidencia de nuestra fortaleza y los 
principios rectores de nuestra escuela al cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás y ocupar 
espacios en lanzamiento de la distribución de nuestros proyectos de paquetes de aprendizaje Waldorf y 
de la dispensa de comida. Hoy pudimos entregar 133 Kits de Aprendizaje Waldorf y también proporcionar 
alimentos a nuestras familias. Hay una gran necesidad en nuestra comunidad y esa necesidad excedió la 
cantidad de alimentos que planeamos distribuir en un período de 2 días. Tendremos una cantidad 
limitada de dispensa mañana viernes, 10 de abril. Sin embargo, continuaremos con la distribución de 
dispensa de comida el viernes 24 de abril 
¡En asociación! 

****** 

 الخمیس 9 أبریل 2020
 

 ، CSCE تحیات أسر
  

 نحن مجتمع مدرسي قوي! في یوم الخمیس 9 أبریل ، أظهرنا دلیًال على قوتنا ومبادئ مدرستنا اإلرشادیة من خالل االهتمام بالذات ، والعنایة
 مشاریع توزیع البقالة. CSCE 'Grab & Go و CSCE TK-8th Waldorf Learning Kit باآلخرین ، والعنایة بالمساحات في إطالق

 استطعنا الیوم تقدیم 133 مجموعة تعلم من والدورف وكذلك توفیر مواد البقالة لعائالتنا. هناك حاجة كبیرة في مجتمعنا وتجاوزت تلك الحاجة كمیة
 البقالة التي خططنا لتوزیعها على مدار یومین. سیكون لدینا كمیة محدودة من البقالة غدا الجمعة 4/10/20. ومع ذلك ، سیكون لدینا محالت البقالة یوم

 .الجمعة 24 أبریل الستالم
 !في شراك

 
 

 



 
2020年4月9日，星期四 
 
问候CSCE家庭， 
  
我们是一个强大的学校社区！ 在4月9日星期四，我们推出了CSCE TK-8th Waldorf学习工具包和
CSCE'Grab＆Go，展示了我们的实力和学校的指导原则，包括照顾自己，照顾他人和照顾空间。 杂货配送
项目。 今天，我们能够分发133套Waldorf学习工具包，并为我们的家庭提供食品杂货。 我们社区有很大的
需求，需求超出了我们计划在2天时间内分发的杂货数量。 明天4月20日星期五，我们将有数量有限的杂
货。 但是，我们将于4月24日（星期五）提供杂货供您取货。 
 
合作中！ 
 

****** 

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 
 
Chúc mừng gia đình CSCE, 
  
Chúng tôi là một cộng đồng trường học mạnh mẽ! Vào thứ năm, ngày 9 tháng 4, chúng tôi đã cho thấy 
bằng chứng về sức mạnh của chúng tôi và các nguyên tắc chỉ đạo của trường chúng tôi bằng cách tự 
chăm sóc bản thân, chăm sóc người khác và chăm sóc không gian trong việc ra mắt Bộ công cụ học tập 
WaldSC CSCE TK-8 và CSCE 'Grab & Go 'Dự án phân phối tạp hóa. Hôm nay chúng tôi đã có thể đưa 
ra 133 Bộ dụng cụ học tập Waldorf và cũng cung cấp các cửa hàng tạp hóa cho gia đình của chúng tôi. 
Có nhu cầu rất lớn trong cộng đồng của chúng tôi và nhu cầu đó vượt quá số lượng hàng tạp hóa chúng 
tôi dự định phân phối trong khoảng thời gian 2 ngày. Chúng tôi sẽ có một số lượng hạn chế các cửa 
hàng tạp hóa vào ngày mai Thứ Sáu, 4/10/20. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có cửa hàng tạp hóa vào thứ Sáu, 
ngày 24 tháng 4 để nhận hàng. 
 
Đang là đối tác! 
 


