
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۱۰
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة وموظفي عائالت أعزائي 
 یقرب ما فیھ فقدنا الذي الیوم وھو ، ۲۰۰۱ سبتمبر ۱۱ لیوم العشرین الذكرى األسبوع ھذا نھایة تصادف 

 الیوم ذلك منا الكثیر یتذكر.  عاًما ۲۰مرور تصدیق الصعب من.  إرھابي ھجوم في أمریكي ۳۰۰۰ من
 وأول الضحایا لتذكر األسبوع ھذا نھایة في الوقت بعض لقضاء أخطط ، منكم الكثیرین مثل.  البارحة مثل

 .ابدا ننسى لن.  وراءھم تركوا الذین واألحباء القصوى التضحیة قدموا الذین الخدمة وأعضاء بینالمستج
 منطقة واشنطن للمدارس برنامج إنجاز بیانات ، الماضیة اللیلة ، األكادیمیة الخدمات إدارة استعرضت 

 لمنطقة الحالي العام بدایة وبیانات الماضي للعام الوالیة تقییم البیانات تضمنت.  اإلدارة مجلس مع  االبتدائي
 لكل التدخل دعم لتحدید البیانات ھذه منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة تستخدم  واشنطن للمدارس االبتدائیة

 .للموظفین المھني التطویر ذلك في بما ، مدارسنا دعم وطرق طالب
 مدیر أو طفلك معلم مع التواصل في تتردد ال.  الطالب مع األسبوع ھذا المنزل إلى التقدم تقاریر إرسال تم 

 طفلك تقدم بشأن مخاوف أو أسئلة لدیك كانت إذا المدرسة
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛  ۱۹كوفید   تذكیرات•  
 و  .GUHSD COVID التطعیم فعالیة•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
  ۱۹كوفید   تذكیر 
 ال الذین أولئك لحمایة.  مجتمعنا في  ۱۹كوفید    انتشار من للحد وفعالة آمنة وسیلة ھو ۱۹كوفید  لقاح 

 یعانون الذین واألشخاص عاًما ۱۲ عن أعمارھم تقل الذین األطفال مثل ، التطعیم على الحصول یستطیعون
 من كل (MCDPH( ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة تشجع ، الخطیرة الطبیة الحاالت بعض من

 اللقاح.  أكبر خطر في ھم لمن انتشاره یمنع أن یمكن ھذا.  بذلك القیام على التطعیم على الحصول یمكنھ
 بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  مجتمعنا في واسع نطاق على ومتوفر مجاني

 .منك
  
 ركوب وأثناء مدرستنا حرم في مطلوب القناع أن تذكر یرجى.  التقنیع ھي للتخفیف مفیدة أخرى طریقة 

 .یومیًا وارتدائھ قناع إحضار من التأكد یرجى  .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةل مدرسیةال اتوتوبیساال
  
 الحد في للمساعدة أخرى إستراتیجیة منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة لدى سیكون ، المقبلة األسابیع في 

 BinaxNOW بمجموعات التعلیمیة المناطق MCDPH یزود.  الذاتي االختبار - ۱۹كوفید   انتشار من
 علیھم تظھر الذین الطالب الختبار استخدامھا یمكن ولكن محدودة اإلمدادات ستكون.  الذاتي لالختبار

 !المعلومات من مزید على للحصول المشاھدة من تأكد..  والموظفین) الوالدین من بإذن( األعراض
 ۱۹وفید ك لقاحات مواقع 
  بمقاطعة الثانویة یونیون جلیندال منطقة في  ۱۹لكوفید  التطعیم فرص 
 ، السبت ، غًدا للتلقیح حدثًا Glendale Union High School District (GUHSD) مدرسة تستضیف 

 الثانویة Glendale مدرسة: الثانویة المدارس من اثنتین في ۰الظھر حتى صباًحا ۸ الساعة من سبتمبر ۱۱
، 6216 W. Glendale Ave .2217 ، الثانویة واشنطن ومدرسة  ؛ W. Glendale Ave. توفیر سیتم 

 .مسبق حجز بدون الطلبات قبول یتم   .Adelante HealthCare قبل من Moderna و Pfizer لقاحي
 



 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا۱۹كوفید  حاالت مراقبة واصلنا لقد 

 في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بیانات تظھر
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة

 أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
 . ٦۰۲۳٤۷۲٦۰۰على االتصال

.  االمتنان غایة في أن.  أطفالك لتعلیممنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  اخترت ألنك جًدا محظوظون نحن 
 ،التقدیري مع

  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۹/۰۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 عالیة انتقال النسبة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲٤۱٬۷۸
 النسبة اإلیجابیة   ۱۳٬۷۱٪

 
 الماضي  األسبوع

 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲٥٥٫۰٦٦
 االیجابیة  النسبة  ٪۱۲٬۰٥.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۹/۰۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 
  


