
 ۲۰۲۱ نیسان)( أبریل۱٦
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة أعزائي عائالت وموظفي  
  
كان ھذا األسبوع ھو أسبوع الطفل الصغیر ، وھو الوقت المناسب للتركیز على احتیاجات األطفال الصغار وأھمیة برامج الطفولة  

 -احتیاجات جمیع طالبنا من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثامن ، نحن ملتزمون بتلبیة واشنطن للمدارس منطقة المبكرة.  في 
ا احتیاجات احتیاجاتھم األكادیمیة ، وكذلك احتیاجاتھم االجتماعیة والعاطفیة.  أنا أقدر حقًا مدرسینا وإداریینا وموظفینا المتفانین الذین أبقو

 طالبنا في المقدمة أثناء اجتیازنا ھذا الوقت الصعب.
  
 ي ھذا االتصال على المعلومات التالیة:یحتو 
  
 ؛ )أیار(مایو ۱۲لیلة المشاركة العائلیة لمتعلم اللغة اإلنجلیزیة ،  -احفظ التاریخ ●  
 ؛  و ADHSمقاطعة ماریكوبا ولوحات ●  
 واوقات توزیع وجبات الطعام  أماكنتم تقدیم ثالثة مالیین وجبة ، ●  
  
 )أیار(مایو ۱۲لعائلیة لمتعلم اللغة اإلنجلیزیة ھي لیلة المشاركة ا -احفظ التاریخ  
  
من (أیار)مایو ۱۲حدثًا افتراضیًا إعالمیًا لعائالت متعلمي اللغة اإلنجلیزیة یوم األربعاء واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة تستضیف  

مساًء.  سیشمل ھذا الحدث تحدیثات البرنامج ، وعرض الطالب ، واستراتیجیات بناء اللغة ، ومعلومات حول  ٦:۳۰ إلى ٥:۳۰ الساعة
Rosetta Stone )(باإلضافة إلى السحوبات والجوائز.  في حین أن الحدث یستھدف العائالت التي تتحدث لغة المنزل  روزیتا ستون

توح لجمیع العائالت.  ستتوفر خدمات الترجمة للعائالت التي تتحدث اإلسبانیة والعربیة األساسیة بخالف اللغة اإلنجلیزیة ، إال أنھ مف
أو إرسالھا بالبرید  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳۹ على Anna Mickeyوالسواحیلیة والفیتنامیة.  لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بـ 

 .anna.mickey@wesdschools.orgاإللكتروني على 
  
 ة في مقاطعة ماریكوبا ولوحات معلومات الخدمات الصحیة بوزارة أریزوناإدارة الصحة العام 
  
ألف ونسبة إیجابیة.  ال یزال مستوى االنتقال العام في مقاطعة  ۱۰۰تُظھر بیانات ھذا األسبوع انخفاًضا طفیفًا في كلتا الحالتین لكل  

 دمات الصحیة في والیة أریزونا في نھایة ھذا االتصال.ووزارة الخ MCDPHماریكوبا كبیًرا.  تظھر بیانات لوحة القیادة من 
٪ من السكان  ٤۰، تلقى أكثر من  (نیسان)أبریل ۱۳) أنھ اعتباًرا من MCDPHذكرت إدارة الصحة العامة في مقاطعة ماریكوبا ( 

تذكیر السكان باتخاذ تدابیر وقائیة مثل  MCDPH.  ومع ذلك ، یواصل ۱۹-كوفید البالغین في المقاطعة جرعة واحدة على األقل من لقاح 
ارتداء قناع ، والتباعد االجتماعي ، والحد من االتصال باألشخاص خارج المنزل ، وغسل یدیك كثیًرا ، والبقاء في المنزل عندما تكون 

 ، والحصول على لقاح األنفلونزا.عندما یكون عندك شك  ۱۹-كوفیدمریًضا ، وإجراء اختبار لـ
 
 موقع ۱٦متاح في  األسبوعیةتوزیع وجبات الطعام ،أكثر من ثالثة مالیین وجبة  تقدیمتم  
  
مالیین وجبة!  یشمل ھذا المجموع وجبات اإلفطار والغداء  ۳تم تقدیم  - القمةھذا األسبوع ، وصل قسم خدمات التغذیة لدینا إلى  

أن أعطي تقدیًرا كبیًرا لموظفي خدمات التغذیة لدینا في جمیع والوجبات الخفیفة والعشاء منذ بدء العام الدراسي في أغسطس.  أود 
 مدرسة وفي المركز اإلداري لعملھم الجاد وتفانیھم.  عملك ھو موضع تقدیر حقا. ۳۲المدارس البالغ عددھا 

عاًما أو أقل ال یذھب إلى المدرسة  ۱۸للطالب في نموذج التعلم عبر اإلنترنت وأي طفل یبلغ  وجبات الطعامتتوفر توزیع حالیًا ،  
موقعًا مدرًجا أدناه كل یوم اثنین.  یمكن للوالدین / األوصیاء الحصول على وجبات  ۱٦شخصیًا.  حزم الوجبات المجانیة متوفرة في 

 وقات.لألطفال.  مطلوب أرقام ھویة الطالب أو تاریخ المیالد.  یرجى االطالع على الرسم البیاني أدناه للمواقع واأل
 
 صباًحا  ۸:۰۰- صباًحا ۷:۰۰   
 
 ھاي دزیرت فوت ھیل جونیور 

3333 W banff LN 
    
 المتوسطة فیردي بالو مدرسة 

  N. 39th Ave.7502 
 

  صباحا ۹:۰۰-صباحا ۸:۰۰



 ماریالند مدرسة 
  N. 21st Ave.6503 
 
 االبتدائیة ماونتن مون  
   N. 19th Ave 13425 
 

 فیو ماونتن مدرسة
 801 W Peoria Ave . 
   
  اوكتیلو االبتدائیة 

3225 W Ocotillo RD 
 
 االبتدائیة شوة بیوت مدرسة 

  N. 21st Ave.12202 
 
 مدرسھ صن برست االبتدائیھ  

  N. 47th Ave.14218 
 

  صباحا ۱۰:۰۰-صباحا ۹:۰۰
 

 ترادیشنال لینكولن ابراھام مدرسھ
  N. 39th Ave.10444 
 

  االبتدائیةشابرال  مدرسھ
3808 W Joan De Arc 

 
 المتوسطة شوال مدرسة 
 3120 W Cholla st      
 
 
 االبتدائیة مانزانیتا مدرسة 

  N. 39th Ave.8430 
 
 أورانجوود مدرسة 
 N. 19th Ave. 7337 
 
 صني صلوب  مدرسة 
 245 E. Mountain View RD. 
  
 صن ست. مدرسھ 
 4626 W Mountain View RD. 
 

  اشنطن االبتدائیةومدرسة 
  8033 N . 27th Ave.، 
 

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

  



-۳٤۷-۲٦٥۷على  االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
 على بنا الخاصة WESD COVID تحدیثات صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یمكنك.  -  ٦۰۲

www.wesdschools.org/covidupdates. 
 

 شكرا لدعمكم المستمر 
 
 بإخالص 
   الدكتور بول ستانتون 
 

 المشرف العام 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ٤/۱٥/۲۰۲۱خ مقاییس المدارس بتاری

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
 األخیرةالنسب 

 
 شخص الف  ۱۰۰لكل   ٥٥٫۹٥

 االیجابیةالنسبة  ٦٫۸
 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل  ٥۹٫۲۲
 االیجابیة  النسبة   ٪۷٫۲٦

 
 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : معتدلة

 اإلیجابیة : منخفضة
 المستوى االنتقالي : معتدل
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