
 ٢٠٢٢ ،نيسان () أبريل ١
 عدة ذكرت لقد الموظفين،واعزائي عائالت منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  

 إضافيا ميالا  يذهبون. وشركائنا بدونك به القيام يجب ما بكل القيام يمكننا ال مرات
 من المتطوعون شارك الماضي، السبت يوم.  جدا ممتنون ونحن مدارسنا لدعم

 مدارسنا حب ربيع في ،كنيسة كالفري و النقي والقلب اإليمان، كنيسةمن  شركائنا
 برست صن و ساوار ،ايرن وود ،دزيرت فوت هيلز تشوال، لينكولن، إبراهيم في

 .مدارسنامشروع تجميل  إلى انضموا حيث
 الحب شهر أجل من واشنطن في ريدجماوتن  الكنيسة متطوعو كان آخر، شريك 
 في الخارج ة الحسي اللوحات للمساراتبدهن  مدينتنا في
 في بالكامل عشةمن صالة عن فييستا العليا الخيرية الجمعيات فتحت األسبوع، هذا. 
 . فيستا ألتا

 الدراسية الفصول إمدادات بتسليم الصباح هذا في )صن تك ( Suntec موظفو قام

. والموظفين والمعلمين لمسؤولينا الكثير يعني اإلضافي الدعم هذا. طفالاأل لمعلمي
 ال أخرى، مرة ذلك سأذكر. وحبك كرمك وقتك، على لك شكرا قلبي، أعماق من

 .بدونك بذلك القيام يمكننا
 :بشأن تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 ؛الوالية المتحانات  نصائح•  
 • التوظيفوفتح باب  الموظفين دعم•  
  ؛Jappstart األطفال وضةر 
 الضريبية؛ االعتمادات• 
  ٠؛يدكوف تذكير•  
 الصحيةالمعلومات  لوحة و.  
 في ٨-٣ الصفوف في الطالب ستشارك المقبل، األسبوع يهالوالالمتحانات  نصائح. 

 في ما بأفضل القيام على طفلك لمساعدة االقتراحات بعض يلي فيما. الوالية أمتحان 
 .االختبارات

 قدرة. لالمتحان السابقة الليلة في( ساعات ٩-٧) سعيدة ليلة نوم على احصل•  
 .بالنوم تتحسن االختبار أثناء هادئا وتظل بوضوح التفكير على طفلك

 ةطاق  يعطيه سوف هذا. االختبار يوم في مغذية اإلفطار وجبة طفلك أعط•  
 أن يمكن التي العالية السكر حبوب تجنب. االختبار على التركيز على وسيساعدهم

 • مركز غير أو/  و فرط الطالب تجعل



 التي والمالبس( األذن سماعات المثال، سبيل على) المدرسية المواد جميع جمع 
 . اليوم صباح في تاخرم يكون ال لذلك السابقة الليلة في طفلكسيرتديها 

 . التأخير  إمكانية لتجنب احتياطي إنذار تعيين• 
 أو المنزل في طفلك السترخاء المألوفة الموسيقى أو المهدئة الموسيقى بتشغيل قم• 
 .االختبار على حريصا طفلك كان إذا المدرسة إلى الطريق في
 .االختبار يوم في( مبكرا يكن لم إن) المحدد الوقت في طفلك أن من تأكد•  
 
 دعم معرض الستضافةتقوم منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  : العمل فرصة 

   الموظفين
 إلى ٣:٣٠ من)نيسان (أبريل ٦ األربعاء، يوم دعم موظفي عمل معرض يستضيف 

 لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائيةاإلداري، المركز في. مساء ٥:٣٠

 4650 W. Sweetwater Ave.  المناصب من متنوعة مجموعة ملء إلى يتطلع 

 :التالية المجاالت في والجزئية الكاملة
 ،(والحافالت السائقين مساعدات) والنقل التعليمي، والمساعدين المكتبيون، الفنيين 

 خدمات ،(المدرسة وبعد قبلفي منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  كيدزسبيس 
 !وأكثر حراسةال التغذية،

 أيام ذلك في بماللموظفين  مستفيضة فوائد واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تقدم 
 صاحب مع تتطابق التي والمساهمات الشخصية، واإلجازات المدفوعة العطالت
 يعملون الذين للموظفين التأمين وفوائد أريزونا، والية في التقاعد مجال في العمل
منطقة  ترعاها التي األطفال رعاية على والخصومات األسبوع، في ساعة ٣٠ لمدة

 يمكن. للنهوض والفرص النطاق الواسع والتدريبواشنطن للمدارس االبتدائية 
 الوظائف في المفتوحة المراكز جميع عرض المهتمين لألفراد

.WESSSCHOOLS.ORG في الفائدة نموذج إكمال على وتشجع 

HTTPS://bit.ly/3Nadg1H. Walk-ins المزيد لمعرفة. ترحيب موضع هي 

 فيشامب جني  ،  ب اتصل ،WESD في المصنفة المناصب حول

Jennifer.champ@wesdschools.org  

 .٦٠٢-٣٤٧-٢٦١١ االتصال طريق عن أو
 الصيفية  األطفال لروضة استعداد برنامجواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تقدم 

 االبتدائية واشنطن مدرسة حي تقدم! قادمةال األطفال وضةر طالب…  باءلآلانتباه 
 ٣١ الصيف، هذا أيام أربعة لمدة أسابيع أربعة لمدة أطفال روضة استعداد برامج
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 في األطفال وضةر يبدأون الذين لألطفال ،)حزيران(يونيو ٢٣ - (أيار)مايو
واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في موقعا ٢٧ في البرنامج هذا يتوفر. الخريف
 وممارسة االجتماعية، المهاراتصغارنا  يكتسب سوف. والغداء اإلفطار ويشمل

 األطفال هضور برنامج في الطالب تسجيل يجب للمشاركة،! وأكثر  الروتينات
 يمكن. ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الدراسية للسنةواشنطن للمدارس االبتدائية حدثا منطقة 
  والتسجيل، الترحيب مركز في التسجيل للعائالت

 W. Cholla Ave 3200 W.  

 . www.wesdschools.org/registration على اإلنترنت عبر أو

 ٦٠٢-٣٤٧-٣٥٠٤االتصال يرجى ،JumpStart األطفال  ببرنامج المتعلقة لألسئلة

  
 هل. الحالي الوقت في الضرائب  يوم خالل من المحلية مدرستك إلى تقدم التبرع. 

منطقة  في الطالب ودعم الضريبية المسؤولية تقليل على قادرا تكون قد أنك تعلم
منطقة  لطالب تبرعك توفر ضريبي؟ ائتماني تبرع معواشنطن للمدارس االبتدائية 
 في والنجاح الميدانية الرحالت في للمشاركة الفرصةواشنطن للمدارس االبتدائية 

مساعدة  و ومعدات موحدة بدائل مثل بنود تمويل خالل من الالمنهجية األنشطة
 يساهم في شراء ، أيضا تبرعك أن يمكن ذلك، إلى باإلضافة. والرعاية المدربين
 األبعاد، ثالثية طابعات ملعب، معدات الركود، القدم، كرة أهداف تسجيالت، لوحات
 ! والمزيد الدراسية الفصول وأثاث المكتبة كتب
 الخاصةالوالية  دخل ضرائب علىتخفيض دوالر مقابل دوالر أيضا تتلقى سوف
 الضريبية السنة اختيار يمكنك أبريل، ١٥ بحلول تبرعك بإجراء تقوم عندما. بك

 يمكنها مدرسة في المساهمة إلى تتطلع كنت إذا. على االئتمان لتطبيق الالزمة
 جاكوب جون ،ةاالبتدائيستي صن  في التفكير فيرجى إضافي، دعم استخدام
. بسيط التبرع.  جونيورهيل دزرت فوتو االبتدائية منزانيتا شابارال،  ،ةاالبتدائي

visitww.wesdschools.org/taxcredit  

 من لمزيد. لدعمكم شكرا. فقط قليلة خطوات في الطفل تعليم تعزيز ويمكنك
  ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٣١المعلومات،

 
  ١٩-ات كوفيدتذكير. 
 باسم مخصصة ماريكوبا مقاطعة في المجتمع انتقال مستوى األسبوع، هذا
 واتخاذ المرض لعالمات تأهب حالة في البقاء في االستمرار يرجى" منخفض"

 : وغيرها نفسك لحماية وقائية تدابير

http://www.wesdschools.org/registration


. فوق وما( ٥) خمسة لألفراد معززة ومواقع لقاح. عززها أو تطعيم على احصل• 
 ! مجاني اللقاح
 مريضا تكون عندما المنزل في البقاء• 
 مواقع مؤخرا ماريكوبا مقاطعة أضافت ؟ ١٩-كوفيد اختبار إلى تحتاج هل. • 

 وواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مقاطعة أيضا تستضيف. جديدة اختبار

<Glendale Union High School (GUHSD)  

 
 !هنا موعد تحديد. مواقع تسعة خالل من تجريبا اختبارا

 .المجانية المنزل اختبار مجموعات في اشترك  
 لوحة العامة الصحة قسم ماريكوبا مقاطعة تحديث الصحيةالمعلومات  لوحة نقلت 

 األمراض من والوقاية األمراض في التحكم مجتمع مركز مع محاذاة إلىالمعلومات 

(CDC .)أو والمتوسطة المنخفضة) المستوى لتحديد المستخدمة الثالثة المقاييس 

 الماضية، السبعة األيام في ١٠٠.٠٠٠ لكل ١٩-جديدة لكوفيد حاالت( المرتفعة
 من المئوية والنسبة الماضية السبعة األيام في نسمة١٠٠.٠٠٠لكل  الجديد والقبول
 أسئلة، أي لديك كان إذا. ١٩-لكوفيد المرضى يشغلها الذين الداخليين المرضى أسرة
 إلكتروني بريد إرسال يرجى

 Wesdcommserv@wesdschools.org  

 .٣٤٧٠٦٠٢-٢٦٠٠اتصل أو
 مع تحياتي 
 ستانتون بول الدكتور ،
 العام  المشرف 
 

 منخفض: هو ماريكوبا مقاطعة في ١٩-كوفيدلـ الحالي المجتمعي المستوى
 لقلي 
 
 ،اخضع للفحص لو عندك اعراض ١٩-كوفيد لقاحات على اطالع على ابق 
 (متوسط)
ا كنت إذا  ، شديد بمرض لإلصابة كبير لخطر معرضا
 أعراض لديك كانت إذا للفحص اخضع 
 حول الصحية الرعاية مزود فور إلى تحدث 
 و قناع ارتداء إلى بحاجة كنت سواء 
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 أخرى احتياطات اتخذ 
 (عالي)
 العامة األماكن في بالداخل قناعاا ارتد   
  ١٩-كوفيد لقاحات على اطالع على ابق 
  أعراض لديك كانت إذا للفحص اخضع 
 إضافية احتياطات إلى حاجة هناك تكون قد 
 خطيرة بأمراض لإلصابة كبير لخطر المعرضين لألشخاص 

  


