
 ۲۰۲۱ (نیسان)أبریل ۹
 
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 أعلم.  الجدید الطبیعي الوضع على ونستقر الجدید روتیننا مع نتكیف جمیعًا أننا أعتقد ، الشخصي التعلم من الثالث األسبوع نكمل بینما 

 عبر لعائالتنا بالنسبة.  وعائالتنا وموظفینا ومعلمینا طالبنا لدعم معًا للعمل یكفي بما جمیعًا أشكركم أن یمكنني وال تعدیل فترة كانت أنھا
 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  من عائلة من جزًءا بقائك لك نقدر ، اإلنترنت

  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 .الصیفينامج البر●  
 .والمجتمعیة األسریة المشاركة تحدیث●  
 و  ؛ ADHS ولوحات ماریكوبا مقاطعة●  
 . الطعامتوزیع وجبات ●  
  
 الصیفیة التعلم فرص 
 
 :ذلك في بما الصیفیة التعلم فرص من متنوعة مجموعة لتقدیممنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  تستعد 
 المؤھلین للطالب موقعًا ۲٤ في صباحیة صیفیة مدرسة ۳۲•  

 على الصیفیة المدارس حول المعلومات من المزید نشر سیتم.  (حزیران)یونیو ۲٤ إلى ۱ من الصیفیة األكادیمیة برامج تستمر       
 .قریبًاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ویب صفحة

 
 صن برست ولوك اوت ماوتن  في الصیفیة KidSpace معسكرات•  
 .للتسجیل ھنا اضغط.  (تموز)یولیو ۳۱ إلى)أیار(مایو ۲٦ من سیستمر والذي ، الصیفي KidSpace مخیم في التسجیل اآلن یمكنك 
  
 ماونتن لوكاوت في الظھر بعد الصیفیة ماونتن أكادیمیة•  
 .ماونتن أوت لوك في الصیفیة الظھیرة بعد ما أكادیمیة حول المعلومات من المزید سیأتي 
  
 )FACE( والمجتمعیة األسریة المشاركة تحدیث 
 
 ھو المناقشة موضوعات أحد كان.  العام بدایة منذ افتراضي بشكل) FACE( والمجتمع األسرة لمشاركة االستشاریة المجموعة تجتمع 

 ، والموظفین واإلداریین والمعلمین األمور أولیاء من مدخالت مع.  الصعبة السنة ھذه خالل والموظفین الطالب بإنجازات االحتفال كیفیة
مع  أقویاء (او StrongerTogether# تسمى جدیدة اجتماعیة وسائط حملة العامة والمشاركة االتصاالت إدارة تطلق أن المقرر من

 البعض بعضنا عن جسدیًا منفصلین كنا أننا من الرغم على.  الدراسي العام ھذا من النجاح قصص على الضوء لتسلیط ،نا البعض )بعض
 من نجاحك قصة مشاركة في ترغب كنت إذا.  معًا والنمو والعمل اتصال على البقاء على قادرین زلنا ما أننا إال ، الدراسي العام لمعظم
 إلكتروني برید إرسال یرجى ، المعلومات من لمزید.  مشاركتھا ویمكننا أدناه الرابط فوق النقر فالرجاء ، ۲۰۲۱-۲۰۲۰ الدراسي العام
 .wesdcommserv@wesdschools.org إلى

 الطالب/  األسرة نجاح قصص 
 الموظفین/  المعلم نجاح قصص 
 
 أریزونا بوزارة الصحیة الخدمات معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
  
 مستوى یزال ال.  اإلیجابیة المئویة النسبة في طفیفة وزیادة حالة  1000000لكل الحاالت في طفیفًا انخفاًضا األسبوع ھذا بیانات تُظھر 

 نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة MCDPH من القیادة لوحة بیانات تظھر.  كبیًرا ماریكوبا مقاطعة في العام االنتقال
 .االتصال ھذا

 أماكن في الوقت من طویلة فترات وقضاء ، كبیرة مجموعات في التجمع: التالي التذكیر ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة قدمت 
 تدابیر اتخاذ في االستمرار یرجى.  للخطر واآلخرین أنت یعرضك االجتماعیة المسافة أو األقنعة ارتداء عدم واختیار ، التھویة سیئة

 .العامة األماكن في وقائیة
 
 االثنین أیام موقعًا ۱٦ في متاحتوزیع وجبات الطعام  



  
 المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما 18 العمر من یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالبالطعام للتوزیع  وجبات تتوفر 

 وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  اثنین یوم كل أدناه مدرًجا موقعًا ۱٦ ي ف 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 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 
 

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

  
-۳٤۷-۲٦٥۷ على 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. 

  
 .كبیر تقدیر موضع أنت.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  الختیارك شكرا 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ٤/۸/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
  األخیرةالنسب 

 
 الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ٥۹٫۲۲ 
 النسبة االیجابیة۷٫۲٦  

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل  ٦٥٫۷٥
 االیجابیة  النسبة   ٪۳٫٥٤

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : معتدلة

 اإلیجابیة : منخفضة
 المستوى االنتقالي : معتدل

 
 
 


