
 ۲۰۲۲ ،(شباط)فبرایر ۱۸
 أسبوعیا معك التواصل تم لقد. عائالت منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  مرحبا 

 ھذا خالل وطالبنا موظفینا من دعمكم على أشكركم أن أوال أود. تقریبا عامین لمدة
واشنطن للمدارس منطقة  عائلة نكون أن ونختار معا ھذا في جمیعا نحن. الوقت

 أوقات في البعض بعضنا على االعتماد إلى جمیعا اضطررنا لقد. واحدةاالبتدائیة 
 في االستمرار یرجى. عائالتنا في نفعل كما تماما الدعم، على للحصول مختلفة

 مرة شكرا. التشجیع مالحظات كتابة مواصلة یرجى. البعض لسؤال عن بعضناا
 .أخرى

 في اشترك األوصیاء/  ءبااآل طلبنا من  اإلخباریة، النشرة ھذه من الحق وقت في 
 مشاھدة للعائالت تتیح التي واالتصاالت للمعلومات أداة ھي ParentVue. تطبیقال

 .أطفالھم تعلم في والمشاركة والحضور الدرجات
 فریق تكریم تم األسبوع، ھذا)! العامة والمشاركة االتصاالت( CAPE لفریق تھانینا 

CAPE  فریق فاز. أریزونا مدرسة في العامة العالقات جمعیة من ائزتینجب CAPE 
 لصالح التابعة وحملتھم  السیارةالتسجیل في الروضة من خالل  ۲۰۲۱ بحدث
 مع بعضنا ) أقویاء( .strongertogether# االجتماعیة اإلعالم وسائل

منطقة  مدارس في  والعالقات االستراتیجي التسویق عن مسؤول CAPE فریق 
 . والموظفین الطالب ،واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 وعالقات الرقمیة واالتصاالت العامة والمشاركة والتسویق االتصاالت تخطیط
 . لإلدارة للتركیز األساسیة المجاالت ھي واالعتراف واألزمات واالتصاالت اإلعالم

 ال أنھ تذكر. المتوسطة المدارس في برامجنا لترویج الرائع عملھم ترى سوف قریبا
 تكون أن یرجى. الرؤساء یوم (شباط ) لمناسبةفبرایر ۲۱ االثنین یوم مدرسة یوجد
 بشتاء اریزونا . المعروف الجمیل بالطقس واستمتع آمنا

 :بشأن تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
  ؛)AEL( اإلجمالي اإلنفاق حدود•  

  ؛ اإلنجلیزیةغة ج فنون اللناھم لمراجعة یوم مفتوح• 
 • اإلنترنت؛عبر parentvueبرنامج تفعیل • 
  التغذیة؛ خدمات وظائف معارض 

 •Kidspace   الدراسي؛ البرنامج لقبل و بعد الوظائف 
 و ؛ ۱۹-كوفید تحدیث•  
 . الصحیةالمعلومات  لوحة•  



مع عائالت منطقة و معك، المعلومات مشاركة أردنا الذي اإلنفاق إجمالي حد
 موضوع وھو ،)AEL( للنفقات اإلجمالي الحد حول ،واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 عام في ؟)AEL( للنفقات اإلجمالي الحد ھو ما• . المحلیة األخبار في مشترك
 أن یمكن بكیف یتعلق فیما) AEL( اإلنفاق إجمالي حد أریزونا الناخبون أقر ،۱۹۸۰

 غطاء ھو AEL. دراسي عام فيالروضة الى الثانویة )(من  K-12 المدارس تنفق
 مدارسال تضمین یتم ال. المقاطعة تنفق أن یمكن إجمالي، في ،همقدار ویحدد اإلنفاق

 الموضوع ھذا لماذا• . الوقت ذلك في موجودة تكن لم ألنھا اإلنفاق حد في خاصةال
  مھم؟

 من األول بحلول اإلنفاق حد لتجاوز أریزوناالھیئة التشریعیة في  تصوت لم إذا
 من دوالر ملیار ۱٫۲ خفض إلى العامة المدارس مناطق فستحتاج ،(اذار)مارس

 ضریبة تلیس ه وھذ جدیدة أمواال تلیسه ھذ علم، على تكون أن یرجى. میزانیاتھا
 . جدیدة

 التشریعیة الھیئة یوافق لم إذا االبتدائیة؟ واشنطن مدرسة منطقة على التأثیر ھو ما• 
 میزانیة تقلیلواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  من فسیطلب ،AEL تنازل على
. الدراسیة السنة ھذه من األخیر الربع خالل دوالر ملیون ۲۷ بحوالي الحالیة السنة
 والموظفین والفوائد الرواتب على المقاطعة میزانیة من٪ ۸۸ حوالي ینفق

. المستقبلیة الدراسة سنوات على الحجم ھذا من المیزانیة خفض یؤثر قد. المتعاقدین
 إلى االنتقال یرجى بھ، القیام یمكنك وما الموضوع ھذا حول المعلومات من لمزید

 اإلنترنت على موقعنا
  اإلنجلیزیةفنون اللغة مراجعة الیوم المفتوح ل. 
 اللغة فنون مواد وتبني مراجعة عملیة في االبتدائیة واشنطن مدرسةتبداء  

 والنحوي والكتابة القراءة في تعلیمات مع المعلمین لدعم) ELA( اإلنجلیزیة
 . الطالب اھداف لتعزیز والمفردات واإلمالء،
 و ۳ و(اذار )مارس ۲ في مفتوح یوم ELA الدراسیة المناھج اعتماد لجنة تستضیف

 والموظفین للمعلمین بالنسبة. مساء ٥:۳۰ إلى ۳:۳۰ الساعة من  من الشھر ، ٤
 المواد من متنوعة مجموعة حول المزید لمعرفة المجتمع وأفراد والعائالت

 أعضاء سیكون. اإلداريواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  مركز في المعروضة
 لم إذا. بالموارد المتعلقة األسئلة على لإلجابة المفتوحة یاماال في حاضرین اللجنة
منطقة  مركز في شخصیا المواد مراجعة فیمكن المفتوحة، یاماال تقدیم من تتمكن

  اإلداريواشنطن للمدارس االبتدائیة 



WESD Administrational، 4650 W. Sweetwater Ave.، Glendale، 
AZ 85304 من. مساء  ٤:۳۰ إلى صباحا ۷:۳۰ العادیة العمل ساعات خالل 

 لجنة ستقوم. (اذار)مارس ۱٦ خالل للمراجعة متاحة المواد. الجمعة إلى االثنین
 مجلس إلى مستنیرة توصیة تقدیم في للمساعدة التعلیقات جمیع بمراجعة ELA اعتماد
منھج فنون اللغة  معاییر على مراجعتھا تتم التي المواد جمیع تتماشى. اإلدارة

 فیرجى العملیة، أو ELA مواد حول أسئلة لدیك كانت إذا.  یزونا في ار اإلنجلیزیة
 التعلیمیة المناھج ةمدیر ،Paula McWhireter باوال ماكویرتر ب االتصال

 .Paula.mcwhireter@wesdsshools.org في والتدریس،
 !اإلنترنت على بك الخاص ParentVue حساب تنشیط 
 فقد كذلك، األمر یكن لم إذا بك؟ الخاص ParentVue حساب بتنشیط قمت ھل 

 !مضى وقت أي من أسھل ألنھ الوقت حان
 ParentVue الطالب درجات إلى الوصولمن  مدخل امن واألوصیاء اآلباء یمنح 

 حسابك لتنشیط بخطوة خطوة دلیل على للحصول أدناه الرابط فوق انقر. وحضورھم
 بك الخاص WardVue بحساب الخاصة الوظائف وحساب بتنشیط قم. الیوم بنجاح

واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في التغذیة خدمات خدمات قسم سیستضیف 
 في صباحا ۱۰:۰۰ الساعة إلى ۹:۰۰ الساعة من ثالثاء یوم كل توظیف حدث
 الخدمة، مركز

  N. 39 Avenue.12641  والمساعدین والمدیرین الوحدات قادة عن یبحثون إنھم 
 بشكل رائعةالوظائف  ھذه. مدارسنا من العدید في والجزئیة الكاملة الوظائف لملء

 قم. كطفلھم الجدول نفس في یكونوا أن في یرغبون الذین واألمھات لآلباء خاص
 .اإلنترنت عبر لتطبیقھا /https://jobs.wesdschools.org بزیارة

 Kidspace  برنامج ،یام العطل و االجازةاو  المدرسة قبل و بعد الوظائف برنامج 
 المحبین األفراد عن یبحث ،المدرسة  وبعد قبلواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة 

 لألطفال وظیفة بعرض یحتفظون سوف! فریقھم إلى لالنضمام المرح منالملیئون و
 في. مساء ۱:۰۰ الساعة إلى صباحا ۱۱:۳۰ الساعة من(شباط )فبرایر ۲۲ في

 .W 46504650( اإلداريواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  مركز
Sweetwater Ave .(.والجزئیة الكاملة الوظائف من متنوعة مجموعة ھناك 

 ومدیر الدعم ومدرب الموقع، منسق ،KidsPace مساعد ذلك في بما المتاحة
 https://bit.ly/kidspacejobfair في تذكیرات تلقي في اشترك. البرامج
 اإلنترنت عبر لتطبیق /https://jobs.wesdschools.org وزیارة

mailto:Paula.mcwhireter@wesdsshools.org


 ،)MCDPH( ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة لوزارة وفقا:  ۱۹-تحدیث كوفید. 
 ماركوبا مقاطعة في ۱۹-كوفید من المئة في الیجابیةوإ حاالتال عدد تزال ال
 تذكرنا االنتشار، من للحد. مرتفعا یزال ال العدوى فإن ذلك، ومع. االنخفاضب

 : یلي بما المقاطعة
. فوق وما) ٥( خمسة لألفراد معززة ومواقع لقاح. عززه أو تطعیم على احصل• 

 مجاني اللقاح
. الطلق الھواء في أكبر مجموعات في أو الداخل في العامة األماكن في الكمامات•  

 في البقاء• . منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  في الوجھ بكمامات بشدة ینصح
 االحتفاظ یرجى كوفي، أعراض أي طفلك عرض إذا. مریضا تكون عندما المنزل

 إلى عنھ اإلبالغ فیرجى ،۱۹كوفد لل إیجابیة طفلك اختبارات إذا. المنزل في بھ
 في بھ االحتفاظ فیرجى ،۱۹فد كو اختبار نتائج ینتظر طفلك كان إذا. المدرسة
 .سلبیة نتیجة تتلقى حتى المنزل

 ؟ ۱۹-كوفید اختبار إلى تحتاج ھل•  
 مقاطعة أیضا تستضیف. جدیدة اختبار مواقع مؤخرا ماریكوبا مقاطعة أضافت 

 Glendale Union High School وواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة 
(GUHSD) ھنا موعد تحدید. مواقع تسعة خالل من تجریبا اختبارا! 

 المجانیة المنزل اختبار مجموعات في اشترك  
 واالنتشار ۱۹-كوفید حاالت مراقبة في نستمر الصحیة،المعلومات  لوحة تحدیث. 

لوحة  بیانات تظھر. منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  و ماریكوبا مقاطعة في
 الصحیة الخدمات وخدمات العامة الصحة في ماریكوبا مقاطعة قسم منالمعلومات 

 برید إرسال یرجى أسئلة، أي لدیك كان إذا. االتصال ھذا نھایة في أریزونا
-۳٤۷-۲٦۰۰ اتصل أو Wesdcommserv@wesdschools.org إلكتروني

٦۰۲  
  االمتنان،مع كل .

 المشرف العام 
 ستانتون بول الدكتور 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۲/۱۷/۲۰۲۲مقاییس المدارس بتاریخ 

 



 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال النسبة عالیة
 
 
 

 األخیرةالنسب 
 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲٥٤٫۰۳
 النسبة اإلیجابیة   ٪۲۲٫۰٦

 
 الماضي األسبوع

 
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ٤٥٥٫۷۸
 االیجابیة  النسبة  ٪ ۲٦٫۰۷

 
 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا

 ۲/۱۷/۲۰۲۲مقاییس المدارس بتاریخ 
 محافظة :  ماریكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالیة
 عالیةاإلیجابیة : 

 المستوى االنتقالي : عالي
  
 
 
 
 


