
 ۲۰۲۱(نیسان)  أبریل ۳۰
 
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 وسام أعلى ھو التعلم مصباح.  التعلم مصباح في المكرمین من بخمسة لالحتفال مدارس أربع لزیارة الفرصة لي أتیحت ، األسبوع ھذا 

 قدموا الذین المجتمعیین والشركاء والمتطوعین الدعم وموظفي والمدرسین للمسؤولین تقدیمھ ویتمواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في
 بحضور الخارج في تكریمنا وكرمنا الطریق على احتفالنا أخذنا.  العام والتعلیمواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في بارزة مساھمات

 Abraham Lincoln و(لیك فیو) Lakeview وتمبل وید )( Tumbleweed على لك شكًرا.  والعائلة واألصدقاء الزمالء
Traditional )إبراھیم ( ولینكون التقلیدیة Chaparral شابرال) (۳۱ بتكریم سنقوم.  بالتعلم الخاص السفر بمصباح االحتفال لبدء 

 .المقبلة األسابیع في متبقین مكرما
 و انستغرام  و فیس بوك  علىئیة واشنطن للمدارس االبتدامنطقة  صفحات على االحتفاالت ھذه متابعة یمكنك 

Twitterwesdschools  .من األول ، المدارس لمدیري الوطني الیوم ذلك في بما السارة باألخبار ملیئًا القادم األسبوع سیكون 
 یوم كل بموظفینا فخورون نحن.  )أیار(مایو ۷ ، المدرسي الغداء بطل ویوم  ؛ )أیار(مایو ٤ ، المعلم لتقدیر الوطني الیوم  ؛ )أیار(مایو
 .وعائالتھم لطالبنا لمساھماتكم یكفي بما منكم واحد كل أشكر أن أستطیع ال.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  في

 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 ، )أیار(مایو ۱۲ االفتراضیة اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي العائلیة المشاركة لیلة 
 الصیف فرص 
 و  ؛ ADHS معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة 
 .واألوقات المواقع توزیع الطعام 
 )أیار(مایو ۱۲ ھي اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي العائلیة المشاركة لیلة 
 من )أیار(مایو ۱۲ األربعاء یوم اإلنجلیزیة اللغة متعلمي لعائالت إعالمیًا افتراضیًا حدثًاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تستضیف 

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

 والعربیة اإلسبانیة تتحدث التي للعائالت الترجمة خدمات ستتوفر.  العائالت لجمیع مفتوح أنھ إال ، اإلنجلیزیة اللغة بخالف األساسیة
 إرسالھا أو -٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳۹ علىانا میكي )( Anna Mickey بـ االتصال یرجى ، المعلومات من لمزید.  والفیتنامیة والسواحیلیة

 .anna.mickey@wesdschools.org على اإللكتروني بالبرید
 الصیفیة التعلم فرص 
 
 :ذلك في بما الصیفیة التعلم فرص من متنوعة مجموعة لتقدیمواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  برنامج یستعد 
 
 المؤھلین للطالب موقعًا ۲٤ في صباحیة صیفیة مدرسة ۳۲ 
 االتصال یرجى.  والغداء اإلفطار وجبة تقدیم سیتم.  (حزیران)یونیو ۲٤ إلى ۱ من ھذه المجانیة الصیفیة المدرسة برامج ستبدأ 

 .المعلومات من لمزید بمدرستك
  
 )(صن بورستSunburst واوت مارتن )(لوك  Lookout Mountain في الصیفیةكیدز سبیس )( KidSpace معسكرات 
 .  یولیو 31 إلى مایو 26 من الفترة في سیستمر والذي ، الصیفي KidSpace مخیم في التسجیل اآلن یمكنك 
  
 األصلیین  ناألمریكی الصیفیة األكادیمیة 
 وجبتي تقدیم وسیتم )(حزیرانیونیو ۲٤ -(حزیران)یونیو ۱ من البرنامج سیستمر.  مواقع ستة في المحددین للطالب مجانًا تقدیمھا یتم 

 علىمونتجومري )(لورایدي  Loridee Montgomery إلى إلكترونیًا بریًدا أرسل ، المعلومات من لمزید.  والغداء اإلفطار
Loridee.Montgomery@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۳٥٤۱ على اتصل أو . 

  
 الالجئین للطالب الصیفیةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  أكادیمیة 
 ۲٤ -(حزیران) یونیو ۱ من البرنامج سیستمر.  فیردي وبالو وماریالند فیزا ألتا في مواقع ثالثة في المحددین للطالب مجانًا تقدیمھا یتم 

 على واتكینز دوروثي إلى إلكترونیًا بریًدا أرسل ، المعلومات من لمزید.  والغداء اإلفطار وجبتي تقدیم وسیتم(حزیران) یونیو
Dorothy.watkins@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦ على اتصل أو-. 

  
 الصیفي للموھوبین SENSE-ational برنامج 
 سیستمر.  الدراسي العام ھذا GLC أو Project Potential في شارك طالب ألي الرسوم على القائم الصباحي البرنامج ھذا یتوفر 

 بریًدا أرسل.  والغداء اإلفطار وجبتي توفیر یتم ماوتن  لوكاوت و شابارال في(حزیران)یونیو ۲٤ -(حزیران )یونیو ۱ في البرنامج



 من لمزید  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱ أو Jason.Mcintosh@wesdschools.org على ماكینتوش جایسون بالدكتور اتصل أو إلكترونیًا
 .المعلومات

  
 ماونتن أوت لوك في الصیفیة الظھر بعد ما أكادیمیة 
 حتى األطفال روضة من ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في الطالب لجمیع الرسوم على القائم الظھیرة بعد ما برنامج تقدیم یتم 

 بریًدا أرسل ، المعلومات من لمزید).  والریاضیات والفنون والھندسة والتكنولوجیا العلوم( STEAM على یركز وسوف ، السادس الصف
-۳٤۷-۲٦۸۲ على اتصل أو Erika.Williamson@wesdschools.org علىویلیامز )(ایریكا  Erika Williamson إلى إلكترونیًا

٦۰۲ . 
 أریزونا بوزارة الصحیة الخدمات معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
 في العام االنتقال مستوى یزال ال.  إیجابیة ونسبة ألف ۱۰۰ لكل الحالتین كلتا في طفیفة زیادة نشھد ، التوالي على الثاني لألسبوع 

 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة MCDPH من  لوحة بیانات تظھر.  كبیًرا ماریكوبا مقاطعة
 
 االثنین أیام موقعًا ۱٦ في متاحتوزیع وجبات الطعام  
 المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما ۱۸ یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالبالطعام للتوزیع  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 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  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰على  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. 

 
 .لدعمكم شكرا.  تھي اقویاءسننت أننا أعلم وأنا الدراسي العام من یوًما ۲۰ من أقل لدینا تبقى

 بإخالص، 
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ٤/۲۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
 األخیرةالنسب 

 
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ٦۱٫۲٦
 النسبة االیجابیة ۷٫٤۸

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل  ٥۹٫۲۲
 االیجابیة  النسبة   ٪ ۷٫۱۹

 
 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : معتدلة

 توسطةاإلیجابیة : م
 المستوى االنتقالي : معتدل

http://www.wesdschools.org/covidupdates


 


