
 (شباط)۲۰۲۱ فبرایر ۱۹
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ التخفیف واستراتیجیات ماریكوبا مقاطعة معاییر●  
 ؛   ParentVUEمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة و   إقرار نموذج●  
 .وجبات العشاء وجبات الطعام وتوزیع برنامج ●  
  
 العائالت من طلبنا ، الماضي األسبوع في.  والموظفین واإلداریین والمعلمین األمور أولیاء - جمیعًا لكم الشكر بتوجیھ أبدأ أن أود 

ً  لكم شكراً .  الدراسي العام لبقیة اإلنترنت عبر التعلم أو الشخصي بالتعلم االلتزامختیار بین اال  المعلومات ھذه جمع في لمساعدتنا جمیعا
 معك طفلك مدرسة فستتواصل ، اختیارك حددت قد تكن لم إذا.  الرابع الربع في ردكم لتقدیم النھائي الموعد ھو الیوم كان.  الحیویة
 .الشخصي التعلم إلى للعودة نستعد بینما وتعاونك دعمك حقًا نقدر نحن.  المقبل األسبوع

  
 ماریكوبا مقاطعة معاییر 
  
 التحضیر في وتستمر اإلنترنت عبر التعلم نموذج فيمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ستظل.  المعاییر في تحسنا نرى زلنا ما نحن 

 .مارس 22 ، االثنین یوم الستئناف الشخصي للتعلم
  
 :ھذه وتشمل.  الماضي الخریف في تنفیذھا تم التي التخفیف ممارسات الشخصي التعلم إلى العودة ستشمل 
 .الوصول عند الحرارة درجات أخذ•  
 .الوجھ ألقنعة والصحیح الشامل االستخدام•  
 .التنفس وآداب متكرر بشكل الیدین غسل•  
 االجتماعي؛ اإلبعاد•  
 ؛) معًا الطالب مجموعات على اإلبقاء( التجمیع•  
 و.  التغیب ومراقبة األعراض فحص•  
 .الصحیة المرافق وصیانة المتكرر التنظیف•  
 الفصول في الھواء تنقیة في للمساعدة HEPA ھواء مرشحاتمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  اشترت ، الماضي األسبوع ذكرنا كما 

 .الفیروسات انتشار من للتخفیف الدراسیة
  
 لدیك یكن لم إذا. بالفعل بذلك قمت قد تكن لم إذا بك الخاص ParentVUE حساب تنشیط یرجى( وإقراره ParentVUE تنشیط نموذج 

 .)مدرستك بمكتب االتصال فیرجى ، تنشیط رمز
  
 یناقش.   االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة في ۱۹كوفید  إقرار نموذج إكمال إلى اآلباء سیحتاج ، الشخصي التعلیم إلى الطالب إعادة قبل 

 واالتصال ، مبنى المدرس إلى المحدود والوصول ، مریًضا كان إذا المنزل في والبقاء ، المدرسة قبل طفلك حرارة درجة قیاس النموذج
 یجب ومن لألعراض المدرسة مراقبة كیفیة أیًضا یناقش كما.  إیجابیة اختباره نتیجة كانت بشخص اتصال على طفلك كان إذا بمدرستك
 ، الخریف في النموذج ھذا أكملت إذا.  السالمة الحتیاطات االمتثال على والموافقة بالقراءة االعتراف إلى العائالت ستحتاج.  بھ االتصال

 .أخرى مرة إكمالھ إلى تحتاج فلن
  
 .ھنا اإلقرار نموذج على مثال مشاھدة یمكن 
  
 برنامج توزیع وجبات الطعام ووجبة العشاء  
 
 وسبع إفطار وجبات سبع تناول للعائالت یمكن.صباًحا ۱۰:۳۰ إلى ٦:۳۰ ة الساع من اثنین یوم كلالطعام للتوزیع  وجبات تتوفر 

 .أقل أو عاًما 18 أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.  طفل لكل خفیفة وجبات وخمس غداء وجبات
 مارس ٥ لوجبة التسجیل طلبات بتسجیل اآلن Nutrition Services تقوم!  المجانیة العشاء وجبات مجموعات تحب العائالت 

 والجبن والمعكرونة المطبوخة والفاصولیا المقلیة والبطاطا والكعك والنقانق جرالھمبر ذلك في بما شواء موضوع ستكون والتي(اذار)
 الوجبات ستكون.  مساءً  ٤ الساعة الخمیس یوم بحلول أسبوعیًا التسجیل المھتمة العائالت على یجب.  والحلیب والخضروات والفواكھ

 .صباًحا ۱۰:۰۰ إلى ۸:۰۰ الساعة من التالي األسبوع في الجمعة صباح لالستالم متاحة
 السریعة الوجبات مجموعة في اشترك 



 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

  
-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي یكلد كان إذا 

 على بنا الخاصة WESD COVID تحدیثات صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یمكنك.  - ٦۰۲
www.wesdschools.org/covidupdates. 

  
 .تقدیر موضع حقًا إنھ.  الشخصي التعلم إلى للعودة نستعد بینما ودعمك صدرك سعة على نشكرك ، أخرى مرة 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

  عاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةم
  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 
 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲اقل من 

 او اكثر أسبوعین متتالین
  المختلط
 ( اصفر غامق) ٪ ۷اقل من 

 أسبوعین متتالین او اكثر
 التعلیم عن بعد 

 ٪   ۱۰اكثر من 
 الف حالة ۱۰۰اكثر من 
  متتالیین او اكثر  أسبوعین

  الحالة الراھنة
 القصوى

 
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقعلتعلم عن بعد ا
     ۰۲/۱۸/۲۰۲۱خ   المعاییر بتاری

  البیانات الحدیثة
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل .  ۲۹٦٫۰۹       

 الحاالت اإلیجابیة ٪       ۱٦٫٤۷      
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪   ٥٫۱۰        
 

 بیانات األسبوع الماضي
  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ۳۷۲٫۸۷ 

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۱۹٫۱۲
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۷٫٤

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 
 


