
 ۲۰۲۱)األول(كانون  دیسمبر ۱۰
 
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة   وموظفي عائالت أعزائي 
 
 العائالت أن أعلم وأنا فقط واحد أسبوع بعد على األول الدراسي الفصل نھایة 

 بمشاریع مشغولة المدارس.  یستحقونھا التي الشتاء عطلة إلى یتطلعون والموظفین
 المعلمون سیقدم.  واالحتفاالت الموسیقیة والحفالت والریاضة الدراسي الفصل نھایة

 ٥ األربعاء المنزل إلى تعود والتي ، الثاني الربع تقریر لبطاقات الدرجات
 ۱۷ الجمعة یوم للطالب مدرسة توجد ال ، تذكر فضلك من.  (كانون الثاني)ینایر

 ۳۱ في الشتویة العطلة تنتھي.  المھني التطویر یوم إنھ.  )األول(كانون دیسمبر
 .۲۰۲۲)األولكانون ( ینایر ۳ االثنین ، المدرسة وتستأنف )األول(كانون دیسمبر

 
 صعبًا وقتًا تكون أن یمكن العطالت أن أیًضا نتذكر أن یجب ،  اإلثارةھذه  كل مع 

 إذا: حقًا ذلك أعني ألنني وھذا ، كثیًرا أقولھا.  وموظفینا وعائالتنا طالبنا لبعض
 مع التواصل فیرجى ، الوقت ھذا خالل إضافي دعم إلى بحاجة أسرتك أو أنت كنت
 عائلة نحن.  أنا حتى أو بالمدرسة االجتماعیین العاملین أو مدرستنا مدیري أحد

 أیًضا یمكنك.  البعض بعضنا لدعم ھنا ونحنواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة 
 على لدینا االجتماعیة الخدمات فریق إلى إلكتروني برید إرسال

socialservices@wesdschools.org. 
 
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 
 ؛ ۱۹-كوفید  لقاح تحدیث 
 ؛ الموظفین دعم معرض 
 و  ؛ للعطالت الضریبیة اإلعفاءات 
 .الصحة معلومات لوحة معلومات 
  ۱۹-كوفید  لقاح تحدیث 
 
 من الثانیة مجموعتھامنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  قدمت ، األسبوع ھذا 

 عن الصادرة للتوصیات وفقًا.  جرعة ۳۰۰ من أكثر قدمت ، اآلن وحتى ، العیادات
 تدابیر أكثر أحد التطعیم یتم ،) MCDPH( ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة



 أال المرجح من ، ذلك إلى باإلضافة.   ۱۹-كوفید انتشار من الحد في فعالیة التخفیف
 في تعرض ھناك كان إذا الصحي الحجر إلى تطعیمھم تم الذین الطالب یضطر
 .الفصل

 
 ھذاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  عیادات إحدى حضور من تتمكن لم إذا 

 ، الثانویةجالندیل یونیون  Glendale Union مدرسة منطقة فإن ، األسبوع
 والجرعة ، مجانیة أولى جرعة تقدم ، Adelante Healthcare مع بالشراكة

 مدرسة في عاًما ۱۱ إلى ٥ من لألعمار األطفال ولقاحات والمعززات ، الثانیة
 من) دیسمبر( األول كانون W . Glendale Ave.  ۱٤ 2217   ، الثانویة واشنطن

 Adelante Healthcare الویب موقع زیارة یرجى  مساءً  ۷:۳۰ إلى ۳:۳۰
 .المعلومات من ومزید النماذج على للحصول

 
.  المجتمع في األحداث من العدید في لألطفال ۱۹-كوفید لقاحات MCDPH یقدم 

 أو لطفلك الصحیة الرعایة مقدم خالل من متاًحا اللقاح یكون قد ، ذلك إلى باإلضافة
 أو ، والصیدلیات المجتمعیة األحداث قائمة على لالطالع.  المحلیة الصیدلیة في

.  أدناه الرابط فوق انقر ، مدرًجا لطفلك الصحیة الرعایة مقدم كان إذا مما للتحقق
 العامة الصحة رعایة بفریق االتصال فیمكنك ، الویب إلى وصول لدیك یكن لم إذا

 .لقاح موعد تحدید في للمساعدة ٦۰۲-٥۰٦-٦۷٦۷ على
 
  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  دعم فریق وظائف معرض 
 
 الثالثاء الدعم فریق وظائف معرضواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تستضیف 

 ،ارویو مدرسة في.  مساءً  ٦:۰۰ إلى ٤:۰۰ الساعة من) األول(كانون دیسمبر ۱٤
4535 W. Cholla St!  . 

 
 ذلك في بما النطاق واسعة مزایا للموظفینواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تقدم 

 والیة تقاعد في العمل صاحب مع المتطابقة والمساھمات ، المدفوعة اإلجازة
 ، األسبوع في ساعة ۳۰ یعملون الذین للموظفین التأمین ومزایا ، أریزونا



 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ترعاھا التي األطفال رعایة على وخصومات
 و اكثر ..التقدم وفرص المكثف والتدریب

 
 بریًدا أرسل أو jobs.wesdschools.org إلى انتقل ، المعلومات من لمزید 

 .HumanResources@wesdschools.org إلى إلكترونیًا
 
 ضریبیة ائتمانات مع ھذا األعیاد موسم برد قم 
 
 باالئتمان التبرع في ففكر ، ھذا العطالت موسم في الجمیل رد إلى تتطلع كنت إذا 

منطقة  لطالب تبرعك یوفر.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  إلى الضریبي
 في والنجاح المیدانیة الرحالت في للمشاركة الفرصةواشنطن للمدارس االبتدائیة

 والمعدات الموحد الزي بدائل مثل بنود تمویل خالل من الالمنھجیة األنشطة
 بك الخاص للتبرع یمكن ، ذلك إلى باإلضافة.  الراعیة والجھات المدربین ورواتب

 ، والسرادق ، القدم كرة وأھداف ، النتائج ولوحات ، التبرعات بجمع یقوم أن أیًضا
 الفصول وأثاث ، المكتبیة والكتب ، األبعاد ثالثیة والطابعات ، الملعب ومعدات
 الدخل ضرائب على الدوالر لخصمدوالر أیضا تتلقى سوف!  والمزید الدراسیة
 .بك الخاصة

 
 مدرسة في المساھمة إلى تتطلع كنت إذا ولكن ، تبرعاتك مدارسنا جمیع تقدر 

 صن Sunset Elementary في التفكیر فالرجاء ، إضافي دعم استخدام یمكنھا
 وجیكوب االبتدائیة جان  John Jacobs Elementary وسیت االبتدائیة 

Chaparral  شابرال االبتدائیةElementary و Manzanita  و االبتدائیةمنزنیتا 
Desert Foothills Junior High  .بزیارة قم.  بسیط التبرع 

www.wesdschools.org/taxcredit بضع في الطفل تعلیم تحسین ویمكنك 
-۳٤۷-۲۷۳۷على اتصل ، المعلومات من لمزید.  لدعمكم شكرا.  فقط خطوات

٦۰۲  . 
 
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 



منطقة  و ماریكوبا   مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة نواصل 
 الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بیانات عرض یتم.  واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة
 .االتصال ھذا

 
 إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 

wesdcommserv@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال أو 
. 
 
   شكرا لكم  
 
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۱۲/۰۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 النسبة عالیةانتقال 

 
 
 

 األخیرةالنسب 
 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۳٤۷٫۹۸

 النسبة اإلیجابیة   ٪۲۱٫۹٤.
 

 الماضي  األسبوع
 

 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲۷٥٫٦۷



 االیجابیة  النسبة  ۱۹٫۰۳٪
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۱۲/۰۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ

 محافظة :  ماریكوبا 
 عالیة مستوى الحاالت  :

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 


