
 ٢٠٢١(األول)كانون  ديسمبر ١٧
 ي منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية وموظف عائالت أعزائي 
 وتجديد األحباء مع الوقت وقضاء الرعاية موسم إنه.  علينا أقدما األعياد موسم 

 تجد أن أتمنى.  أيًضا الهدايا نتلقى وقد الهدايا فيه نقدم الذي الوقت إنه.  تركيزنا
 نقدر نحن.  البعض بعضنا مع نقضيه الذي الثمين والوقت وأصدقائك عائلتك هدية
 من،للمدارس االبتدائية واشنطن منطقة  عائلة من جزًءا وكونه منكم واحد كل كثيًرا
 لك أتمنى ، عائلتك إلى بنا الخاصةمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  عائلة

 سيتم أنه مالحظة يرجى.  واألصدقاء العائلة مع وسعيدة وصحية آمنة استراحة
 األول)كانون ديسمبر ٢٠ من الفترة في اإلداري والمركز المدارس جميع إغالق

)كانون الثاني( يناير ٣ االثنين ، المدرسة تستأنف.  (األول)كانون  ديسمبر ٣١ إلى(
 :بخصوص تحديثات على الرسالة هذه تحتوي. ٢٠٢٢

 ؛ ١٩كوفيد  لقاح تحديث•  
 .بك الخاصة المحلية المدارس إلى العودة•  
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  لجان تحديث•  
 .)كانون الثاني(يناير لشهر المعلم مقابلة معرض•  
 و.  األطفال وضةر في التسجيل•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة معلومات•  

 
  ١٩-كوفيد لقاح تحديث 

 
 التطعيم.  ماريكوبا مقاطعة في لالنتقال مرتفع بمعدل االنتشار في ١٩-كوفيد يستمر 

 ومتاح مجاني ١٩-كوفيد لقاح.  المرض انتشار من للحد الطرق أفضل أحد هو
 على لالطالع.  مجتمعنا في متعددة مواقع في فوق فما أعوام خمسة سن من لألفراد

 الصحية الرعاية مقدم كان إذا مما للتحقق أو ، والصيدليات المجتمعية األحداث قائمة
 فيمكنك ، الويب إلى وصول لديك يكن لم إذا.  أدناه الرابط فوق انقر ، مدرًجا لطفلك

 تحديد في للمساعدة ٦٠٢-٥٠٦-٦٧٦٧ على العامة الصحة رعاية بفريق االتصال
 .لقاح موعد

 
  ١٩-كوفيد لقاحات مواقع 
 المحلية مدارسك إلى العودة 

 



 في ففكر ، هذا العطالت موسم في المحلية للمدارس الجميل رد إلى تتطلع كنت إذا 
منطقة  لطالب تبرعك يوفر.  المدارس هذه إلحدى الضريبي باالئتمان التبرع

 في والنجاح الميدانية الرحالت في للمشاركة الفرصةواشنطن للمدارس االبتدائية 
 والمعدات الموحد الزي بدائل مثل بنود تمويل خالل من الالمنهجية األنشطة
 بك الخاص للتبرع يمكن ، ذلك إلى باإلضافة.  الراعية والجهات المدربين ورواتب

 ، القدم كرة وأهداف ، النتائج ولوحات ، التبرعات بجمع يقوم أن أيًضا
 والكتب ، األبعاد ثالثية والطابعات ، الملعب ومعدات ،  )االخيام (سراديقوال

 لخصمدوالر  أيضا تتلقى سوف!  والمزيد الدراسية الفصول وأثاث ، المكتبية
 .بك الخاصة الدخل ضرائب على الدوالر

 فالرجاء ، إضافيًا دعًما تستخدم أن يمكن مدرسة في المساهمة إلى تتطلع كنت إذا 

جان جيكوب ) و Sunset Elementaryاالبتدائية ()صن ست  في التفكير

 Chaparral)شابرال االبتدائية (و John Jacobs Elementaryاالبتدائية(
Elementary نيتا االبتدائية ()مانزوManzanita Elementary دزرت فوت )و

 بزيارة قم.  بسيط التبرع  .Desert Foothills Junior High جونيور هاي(هيل 

www.wesdschools.org/taxcredit بضع في الطفل تعليم تحسين ويمكنك 

-٣٤٧-٢٧٣٧ على اتصل ، المعلومات من لمزيد.  لدعمكم شكرا.  فقط خطوات
٦٠٢ . 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  لجنة تحديث 
 الجديد العام خالل مجتمعنا معمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية   تتواصل سوف 

 أعضاء عنللمدارس االبتدائية تبحث منطقة واشنطن .  منطقتنا لجان إلى لالنضمام
 المناخ لجنة أعضاء عن سنبحث ، الجديد العام في.  مجتمعنا يمثلون الذين المجتمع
 العادلة والنتائج ، والتجاوز والسندات ، والمجتمعية األسرية والمشاركة ، والثقافة
 .اللجان لجميع

 النتائج لجنة من أعضاء على الحصول إلى المستدام  التعليم مجلس ويسعى ، اليوم 
 العدالة حول هادف حوار في االنخراط هو اللجنة من الغرض.  للجميع العادلة

.  لدينا المتنوعين المتعلمين جميع احتياجات تلبية لكيفية المشترك والفهم التعليمية
 شهريًاللمدارس االبتدائية قة واشنطن منطل العادلة للنتائج االستشارية اللجنة ستجتمع

 (.بعد فيما التواريخ تحدد.  )مساءً  ٥:٣٠-٤:٠٠ من



 إلى االنضمام في وترغبمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في موظفًا كنت إذا 
 بحلول هذا االهتمامات استبيان على والرد الرابط هذا استخدام يرجى ، اللجنة هذه
 .(األول)كانون ديسمبر ٣١ ، الجمعة يوم

 النتائج للجانواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  موظفي اهتمامات استقصاء 
 الطالب لجميع المنصفة

 ممثاًل  أومنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  طالب أحد عائلة أفراد أحد كنت إذا 
 هذه من جزًءا تكون بأن وتهتممنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  مجتمع لشريك
 يوم بحلول هذا االهتمامات استبيان على والرد الرابط هذا استخدام يرجى ، اللجنة

 .(األول)كانون ديسمبر ٣١ ، الجمعة
 النتائج للجانمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  مجتمع أعضاء اهتمامات مسح 

 الطالب لجميع المنصفة
 على Lori Mora وري مورالـ ب االتصال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

 على إلكتروني بريد إرسال أو   ٦٠٢-٣٤٧-٢٨٢٠

lori.mora@wesdschools.org. 
)كانون يناير في المعلم مقابالت تستضيفواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  

 الثاني(
 
 والمتوسط االبتدائي التعليم معلمي بتوظيفمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  تقوم 

منطقة واشنطن للمدارس  ستستضيف.  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الدراسي للعام والخاص
 من)كانون الثاني(يناير ١٩ ، األربعاء يوم للمقابالت شخصيًا معرًضااالبتدائية 

واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مركز في.  مساءً  ٧:٣٠ إلى ٣:٣٠ الساعة

 ١٨ من افتراضية ومعرض مقابلة ) ، (.W. Sweetwater Ave 4650  اإلداري

 المقابالت.  مساءً  ٦:٠٠ حتى صباًحا ٧:٠٠ من )كانون الثاني( يناير ٢٠ إلى
 درجة على والحاصلين المدرسين والطالب حاليًا المعتمدين للمعلمين مفتوحة

 .مدرسين يصبحوا بأن مهتم مجال أي في البكالوريوس
 
 تعرفهم الذين المدرسين أو المعلمين مع المعلومات هذه مشاركة من التأكد يرجى 

 اتصلواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في التدريس حول المزيد لمعرفة.  قريبًا

 على ،   ، Lydia Garcia  ( غارسياليديا بـ)



Lydia.Garcia@wesdschools.org ٢٦٢٢ على االتصال طريق عن أو-

٦٠٢-٣٤٧ . 
 
 االن االطفال وضةر طالب التحاق 
 رياض طالب بتسجيل حاليًامنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  برنامج يقوم 

 يوًما يستغرق الذي المجاني برنامجنا يقدم.  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الدراسي للعام األطفال
 والعلوم والرياضيات والكتابة القراءة يتناول البحث على قائًما منهًجا كامالً 

 يمكنك!  والتفاعل للمتعة الوقت مع والفن البدنية والتربية االجتماعية والدراسات
 بجولة والقيام المعلمين ومقابلة ، لدينا األطفال روضة برنامج عن المزيد معرفة

 .www.wesdschools.org/kindergarten زيارة خالل من افتراضية
 من األول قبل العمر من الخامسة يبلغ طفل لديه تعرفه شخص أي أو أنت كنت إذا 

 All Aboard to حدث عند التوقف من التأكد فيرجى ، ٢٠٢٢( أيلول)سبتمبر
Kindergarten فبراير من األول ، الثالثاء يوم فيه تعيش الذي الحي مدرسة في 

 المعلمين لمقابلة الفرصة لك ستتاح.  مساءً  ٦:٣٠ الساعة إلى ٥:٠٠ الساعة من
 رعاية برنامج حول معلومات وتلقي دراسي فصل وزيارة ، والموظفين والمدير

 ذلك وغير المدرسية والوجبات ، النقل وخدمات ، س(كيدز سبيKidSpace) األطفال

 !الكثير
 لمزيد!  صغار أطفال لديهم الذين وجيرانك أصدقائك مع مشاركتها من التأكد يرجى 

 زيارة يرجى ، األطفال وضةر في التسجيل حول المعلومات من

www.wesdschools.org/registration ٦٠٢-٨٩٦-٦٩٥٠ على االتصال أو  
 
 الصحة معلومات لوحة تحديث 

 
و منطقة واشنطن  ماريكوبا مقاطعة في وانتشارها١٩-كوفيد حاالت مراقبة نواصل 

 في العامة الصحة إدارة من المعلومات  لوحة بيانات عرض يتماالبتدائية للمدارس 
 هذا نهاية في أريزونا والية في الصحية الخدمات ووزارة ماريكوبا مقاطعة

 .االتصال
 
 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

wesdcommserv@wesdschools.org ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٠٠ على االتصال أو  



 بإخالص   
 
 ستانتون بول دكتور 
 العام المشرف 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ١٢/١٦/٢٠٢١مقاييس المدارس بتاريخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالية

 
 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ٣١٠.٣٩

 النسبة اإليجابية  ٪١٩.٢٣.
 

 الماضي  األسبوع
 

 الف شخص  ١٠٠لكل   ٣٨٧.٩٨
 االيجابية النسبة ٪٢١.٩٤

 
 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ١٢/١٦/٢٠٢١مقاييس المدارس بتاريخ
 محافظة :  ماريكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالية
 عاليةاإليجابية : 

 المستوى االنتقالي : عالي

  


