
 ۲۰۲۱  (نیسان) أبریل  ۲۳   
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 تم.  بالتحدیات المليء العام ھذا خالل االستثنائي عملھما على إدارتین تكریم تم ، الماضیة اللیلة عقد الذي اإلدارة مجلس اجتماع في 

 ھذه من قسم كل من الموظفون كان لقد.  الذھبیة التفاحة جائزة تسمى اإلدارة مجلس من جدیدة بجائزة والتغذیة الصیانة خدمات تكریم
 الفریق بأعضاء االعتراف استمرار إلى وأتطلع الجمیع جھود حقًا أقدر أنا.  وعائالتنا وموظفینا طالبنا رفاھیة من یتجزأ ال جزًءا األقسام

 .وعاطفیًا واجتماعیًا أكادیمیًا لدیناواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  عائلة دعم لضمان الحدود أبعد إلى ذھبوا الذین
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ ۲۰۲۲- ۲۰۲۱ة الفتر في والتسجیل الفصل حجم تخفیض●  
 .الثامن الصف ترقیة●  
 ؛ P-EBT تحدیث●  
 و  ؛والیة اریزونا وزارة الصحة في  ولوحات ماریكوبا مقاطعة●  
 .واألوقات المواقعتوزیع وجبات الطعام ●  
  
 ۲۰۲۲- ۲۰۲۱ والتسجیل الفصل أحجام تخفیض 
واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  فإن ، المقبل العام في الفردیة االحتیاجات من متنوعة مجموعة لدیھم سیكون الطالب أن العلم مع 

 كل تلبیة لضمان ھذا.  لدینا االبتدائیة الدراسیة الفصول في التركیز مع ، الصف مستویات جمیع في الدراسیة الفصول أحجام ستخفض
 یقدمھا التي بالخیارات اھتمام لدیھم یكون قد الذین أصدقائك مع مشاركتھا یرجى.  طفلك مع عملنا ولتخصیص الفردیة الحتیاجاتھ طفل

 التسجیل ویقبل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الدراسي للعام حالیًاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  یسجل.  واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة 
 .https://www.wesdschools.org/registration بزیارة تفضل ، اإلنترنت عبر للتسجیل أو المزید لمعرفة.  المفتوح

  
 الثامن الصفطالب  ترقیة 
  
 لطالب خاصة الحتفاالت للصفوف السابع و الثامن و الروضة الى الصف الثامن ارسنا مد تخطط ، الدراسي العام نھایة اقتراب مع 

ً .  الثانویة المدرسة إلى بالترقیة یقومون الذین الثامن الصف  الشخصي التوجیھ إلى العودة منذ وضعناھا التي التخفیف إجراءات مع تماشیا
 للربع باإلنترنت متصلین ظلوا الذین الطالب دعوة ستتم.  الدراسي الیوم خالل وستتم فقط والموظفین الطالب على حتفاالتاال ستقتصر ،

 .لطفلك خرجالت لحدث المحددة التفاصیل المدرسة ستشارك.  مدرستھم في الشخصي االحتفال في للمشاركة الرابع
  
 )الوبائیة للمزایا اإللكتروني التحویل( P-EBT بطاقة معلومات 
 
 اإللكترونیة المنافع تحویل بطاقة على للحصول مؤھلینواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  طالب جمیع أن شاركنا ، الماضي الشھر في 
)P-EBT (، قبل من البرنامج ھذا إدارة تتم.  المدرسة إغالق بسبب فقدوھا التي للوجبات الطعام لشراء طفل لكل األموال توفر والتي 

 بدأت ، الماضي األسبوع في).  ADE( أریزونا والیة في التعلیم وزارة مع باالشتراك ،) DES( أریزونا والیة في االقتصادي األمن إدارة
DES األخیر باالسم الفوائد إصدار یتم.  طالب لكل دوالًرا ۲٥۹ بمبلغ وسبتمبر أغسطس لشھري مزایا إصدار في. 

 نفس في األموال إیداع سیتم.  https://des.az.gov/p-ebt على DES ویب صفحة على P-EBT دفع جدول على العثور یمكن 
 عن بدیلة بطاقة طلب للعائلة یمكن.  قبل من P-EBT الطالب یتلق لم إذا جدیدة بطاقات إصدار وسیتم الماضي العام من P-EBT بطاقات
 .www.ebtedge.com على اإلنترنت عبر أو  ۱۸۸۸-۹۹۷-۹۳۳۳ بالرقم االتصال طریق

 ۳۸۰۲ بالرقم االتصال أو ebt-https://des.az.gov/p على بھم الخاص الویب موقع زیارة یمكنك ، المعلومات من لمزید 
-۸٤۱-۱۸٤٤  
  
 أریزونا بوزارة الصحیة الخدمات معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
  
 مقاطعة في العام االنتقال مستوى یزال ال.  إیجابیة ونسبة ألف 100 لكل الحالتین كلتا في طفیفة زیادة األسبوع ھذا بیانات تُظھر 

 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة MCDPH من القیادة لوحة بیانات تظھر.  كبیًرا ماریكوبا
 ۱۹-كوفید یزال ال ،" الطبیعي الوضع إلى العودة" رؤیة في نبدأ بینما أنھ) MCDPH( ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة شاركت 

 وتجنب ، مریًضا تكون عندما المنزل في والبقاء ، التطعیم على الحصول" على السكان MCDPH یشجع.  مجتمعنا في منتشًرا
 ".بانتظام الیدین وغسل ، العامة األماكن عن واالبتعاد ، األقنعة وارتداء ، الكبیرة المجموعات

 

https://des.az.gov/p-ebt%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D9%A3%D9%A8%D9%A0%D9%A2


 االثنین أیام موقعًا ۱٦ في متاح توزیع وجبات الطعام 
 
  
 المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما ۱۸ یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالبللتوزیع  الطعام وجبات تتوفر ، حالیًا 

 وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  اثنین یوم كل أدناه مدرًجا موقعًا ۱٦ في متوفرة المجانیة الوجبات حزم.  شخصیًا
 واألوقات للمواقع أدناه البیاني الرسم على االطالع یرجى.  المیالد تاریخ أو الطالب ھویة أرقام مطلوب.  لألطفال

 صباًحا  ۸:۰۰- صباًحا ۷:۰۰   
 
 ھاي فوت ھیل جونیوردزیرت  

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 
 

  شابرال االبتدائیة 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. 
 

  ومدرسة اشنطن االبتدائیة
  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 
 ٤/۲۲/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
 األخیرةالنسب 

 
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ٥۹٫۲۲
 النسبة االیجابیة ۷٫۱۹

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل  ٥٥٫۹٥

 االیجابیة  النسبة   ٪ ٦٫۸
 

 والیة اریزوناتقریر وزارة الصحة في 
 محافظة :  ماریكوبا 

 مستوى الحاالت  : معتدلة
 اإلیجابیة : منخفضة

 المستوى االنتقالي : معتدل
 

http://www.wesdschools.org/covidupdates

