
 (٢٠٢١)نيسان  أبريل ٢
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 ، األولين األسبوعان كان كيف حول والموظفين والمعلمين المدارس مديري مع أتحدث عندما.  التعلم من آخر رائعًا أسبوًعا أكملنا لقد 

واشنطن للمدارس منطقة  تواصل.  السعيدة أصواتهم وسماع لطالبهم المبتسمة العيون برؤية سعادتهم مدى على يعلقون جميعًا فإنهم
 مع نعمل حيث المقبل للعام االحتياجات هذه على التركيز نواصل.  وعاطفيًا واجتماعيًا أكاديميًا لدينا بعد عن التعلم طالب دعماالبتدائية 
 .الوباء خالل من مجتمعنا

  
 :التالية المعلومات على االتصال هذا يحتوي 
  
 ؛الفصولتخفض حجم واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة ●  
 ؛ ٢٠٢٢-٢٠٢١ الدراسي للعام اآلن التسجيل●  

 ؛ ADHS ولوحات ماريكوبا مقاطعة●  

 .توزيع وجبات الطعام ●  
  
 الفصول حجام أ تخفيض 
واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  فإن ، المقبل العام في الفردية االحتياجات من متنوعة مجموعة لديهم سيكون الطالب أن العلم مع 

 لضمان هذا.   الى الصف الثاني الروضةمن  الصفوف مستويات على التركيز مع ، الصف مستويات جميع في الفصول أحجام ستخفض
 التي بالخيارات اهتمام لديهم يكون قد الذين أصدقائك مع مشاركتها يرجى.  طفلك مع عملنا ولتخصيص الفردية الحتياجاته طفل كل تلبية
 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  يقدمها

  
 ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ الدراسي للعام العائالت تسجيل اآلن يتم 
 في الطالب إلىالمعلمين لدينا نسبة كبيرة من .  ٢٠٢٢-٢٠٢١ الدراسي للعام األطفال واشنطن للمدارس االبتدائية روضةمنطقة  ويسجل 

 األبحاث على قائًما منهًجا الكامل اليوم يستغرق الذي المجاني برنامجنا يتضمن.  الشخصي االهتمام على طفلك حصول لضمان المنطقة
.  واللعب لالستكشاف الوقت من متسع مع والفن البدنية والتربية االجتماعية والدراسات والعلوم والرياضيات والكتابة القراءة يتناول
 زيارة خالل من افتراضية بجوالت والقيام مدرسينا ومقابلة برنامجنا عن المزيد معرفة يمكنك

www.wesdschools.org/kindergarten  .الخامسة في أطفال لديهم الذين وجيرانك أصدقائك مع المعلومات هذه مشاركة يرجى 

 .سبتمبر من األول قبل العمر من
منطقة  بمدارس االلتحاق المنطقة حدود خارج يعيشون الذين ألولئك يمكن.  األخرى الصف مستويات لجميع أيًضا مفتوح التسجيل 

 بزيارة تفضل ، اإلنترنت عبر للتسجيل أو المزيد لمعرفة.  المفتوح التسجيل خالل منواشنطن للمدارس االبتدائية 
https://www.wesdschools.org/registration. 

  
 أريزونا بوزارة الصحية الخدمات معلومات ولوحات ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
  
 في المئوية النسبة وإيجابية الكبيرة الفئة في مرة ١٠٠،٠٠٠ لكل الحاالت ظهور مع المقياسين كال في زيادة األسبوع هذا بيانات تُظهر 

العامة في مقاطعة الصحة  إدارة منالمعلومات  لوحة بيانات تظهر.  كبيًرا ماريكوبا مقاطعة في العام االنتقال مستوى يزال ال.  المتوسط
 .االتصال هذا نهاية في أريزونا والية في الصحية الخدمات ووزارةماريكوبا 

 أنفسنا حماية نواصل أن المهم من يزال ال ، أريزونا والية في األرقام وتراجع األشخاص من المزيد تطعيم فيه يتم الذي الوقت في 
 :االنتشار لتقليل التخفيف استراتيجيات استخدام في االستمرار يرجى.  الحاالت في ارتفاًعا نرى ال حتى ١٩كوفيد  من واآلخرين

ً  تكون عندما المنزل في ابق•    مريضا
 الكبيرة المجموعات تجنب•  
 العامة األماكن في مسافة على وحافظ األقنعة ارتد  •  
 بانتظام يديك اغسل•  
 .تستطيع عندما التطعيم على احصل•  
 االثنين أيام موقعًا ١٦ في متاحوجبات الطعام توزيع  
   
 المدرسة إلى يذهب ال أقل أو عاًما ١٨ العمر من يبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالب الطعام وجبات توزيع تتوفر 

.  لألطفال وجبات على الحصول األوصياء/  للوالدين يمكن.  اثنين يوم كل أدناه مدرًجا موقعًا ١٦ في متوفرة المجانية الوجبات.   شخصيًا
 .واألوقات للمواقع أدناه البياني الرسم على االطالع يرجى.  الميالد تاريخ أو الطالب هوية أرقام مطلوب

 
 صباًحا  ٨:٠٠- صباًحا ٧:٠٠   



 
 هاي دزيرت فوت هيل جونيور 

3333 W banff LN 

    
 المتوسطة فيردي بالو مدرسة 
  N. 39th Ave.7502 
 

  صباحا ٩:٠٠-صباحا ٨:٠٠
 ماريالند مدرسة 

  N. 21st Ave.6503 

 
 االبتدائية ماونتن مون  
   N. 19th Ave 13425 
 

 فيو ماونتن مدرسة
 801 W Peoria Ave . 

   
  اوكتيلو االبتدائية 

3225 W Ocotillo RD 

 
 االبتدائية شوة بيوت مدرسة 
  N. 21st Ave.12202 

 
 مدرسه صن برست االبتدائيه  
  N. 47th Ave.14218 

 
  صباحا ١٠:٠٠-صباحا ٩:٠٠

 
 تراديشنال لينكولن ابراهام مدرسه

  N. 39th Ave.10444 

 
  شابرال االبتدائية مدرسه

3808 W Joan De Arc 

 
 المتوسطة شوال مدرسة 
 3120 W Cholla st      

 
 
 االبتدائية مانزانيتا مدرسة 

  N. 39th Ave.8430 

 
 أورانجوود مدرسة 
 N. 19th Ave. 7337 
 
 صني صلوب  مدرسة 
 245 E. Mountain View RD. 

  
 صن ست. مدرسه 
 4626 W Mountain View RD. 

  



  ومدرسة اشنطن االبتدائية
  8033 N . 27th Ave.، 

  
 
  
 أو ٦٠٢-٥٢٤٠٨٩٦ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائية االحتياجات أو المعلومات من لمزيد 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

  

-٣٤٧-٢٦٥٧ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

 على بنا الخاصة WESD COVID تحديثات صفحة زيارة خالل من اطالع على البقاء يمكنك ٦٠٢

www.wesdschools.org/covidupdates. 

  
 جتاز هذا سويا سن.  دعمكم لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  على أشكرك ، أخرى مرة 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ٠٤/٢٠٢١/  ٠٢مقاييس المدارس بتاريخ

 بتدائية منطقة واشنطن للمدارس اال
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدريجي
  األخيرةالنسب 
 الف شخص ١٠٠حالة لكل ٦٥.٧٥

 النسبة االيجابية٪٧.٥.
 الماضي  األسبوع
  شخصالف  ١٠٠لكل حالة  ٤١.٦٦

 االيجابية النسبة ٪٣.٥٤
 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 
 محافظة :  ماريكوبا 
 معتدلةمستوى الحاالت  : 
 اإليجابية : منخفضة

 المستوى االنتقالي : معتدل
 
 
 

 


