
 ۲۰۲۱ (اب) أغسطس ۲۰
 واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 لعائالتنا جزیالً  شكراً .  األربعاء ظھر بعد نصرافاإل أثناء الموسمیة األمطار بھطول انتھى - آخر حافل أسبوع نھایة إلى وصلنا لقد 

 األمور أولیاء ، لك شكًرا.  بأمان المنزل إلى طالبنا وصول لضمان والموظفین باصاتال وسائقي العبور وحراس واإلداریین والمعلمین
 عندما ولكن ، األحیان من كثیر في العواصف ھذه مثل نشھد ال ، الحظ لحسن.  اصطحابھم أثناء ولطفكم صبركم على ، واألوصیاء

 في شاركوا الذین والموظفین اآلباء من ۳۰۰۰ من یقرب ما أشكر أن أیًضا أود.  معًا یتعاونون الجمیع نرى أن الجید من ، نواجھھا
 .جدا مساھمتك قدرنا لقد.  ESSER III استطالع

 :بخصوص تحدیث على االتصال ھذا یحتوي 
  ۱۹-كوفید تذكیرات•  
 .۱۹-لكوفید التطعیم فعالیة•  
 .التغذیة خدمات وظائف فرص•  
 و  اتصال؛ على ابق•  
 .الصحیة معلوماتال لوحة معلومات•  
  
  ۱۹-كوفید تذكیر 
 الذاتیة المراقبة والموظفین العائالت جمیع من نطلب.  مجتمعنا في ۱۹-كوفید انتشار من للحد وسعنا في ما نفعل أن جمیعًا علینا یجب 

 :األعراض تشمل.  العمل أو المدرسة إلى المغادرة قبل المنزل في لألعراض
 أعلى أو فھرنھایت درجة 100.4 درجة حرارة•  
 قشعریرة•  
 التنفس صعوبة أو التنفس ضیق•  
 تعب•  
 الجسم أو العضالت في آالم•  
 الراس صداع•  
 الشم أو التذوق حاسة فقدان•  
 الحلق إلتھاب•  
 األنف سیالن أو احتقان•  
 القيء أو الغثیان•  
 إسھال•  
 ال أم ۱۹-دكوفیبـ مرتبط أنھ تعتقد كنت سواء ، للمرض آخر عرض أي•  
  
 فیرجى ، ۱۹-كوفیدلـ إیجابیة طفلك اختبار نتیجة كانت إذا.  المنزل في بھ االحتفاظ فیرجى ، األعراض ھذه من أي طفلك على ظھر إذا 

 والحجر للتعرض ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة إرشاداتتتبع منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة .  بذلك المدرسة إبالغ
 .سلبیة نتیجة على تحصل حتى المنزل في بھ االحتفاظ فیرجى ، ۱۹-كوفید اختبار نتائج ینتظر طفلك كان إذا.  الصحي

 
 ۱۹-لكوفید التطعیم فعالیة 
 یونیون الثانویة)جالندیل  مدرسة منطقة تستضیف.  الفیروس انتشار لمنع فعالة أداة ھو ۱۹-كوفید لقاح 
 Glendale Union High School District (GUHSD) إلى ۳:۳۰ الساعة من (اب)أغسطس ۲٥ الموافق األربعاء یوم للتلقیح حدثًا 

   N 75 Ave 6602س ،مدرسة اندبندنو   W Cactus RD 3625، مون فالي:  الثانویة المدارس من اثنتین في.  مساءً  ۷:۳۰ الساعة
 إلى یحتاجون الذین لألفراد مفتوح الحدث ھذا.  أكثر أو عاًما ۱۲ العمر من یبلغون الذین لألفراد متاًحا(فایزر) Pfizer لقاح سیكون

 .أدناه الرابط على اضغط ، للتسجیل.  الثالثة جرعةال من معززات أي تتوفر لن.  األولى جرعةال
  
 GUHSD في التطعیم حدث في التسجیل 
 مكان على للعثور أدناه الرابط فوق النقر فیرجى ، GUHSD الوصول إلى المكان یمكنك ال ولكن اللقاح على بالحصول مھتًما كنت إذا 

 .منك قریب
  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 التغذیة خدمات وظائف فرص 
 .W 4650 ، اإلداري المركز في الوظائففرص  وستستضیف ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الدراسي للعام بالتوظیف التغذیة خدمات إدارة تقوم 

Sweetwater Ave .، واشنطن منطقة  في التغذیة خدمات قسم ، صباًحا ۱۰:۳۰ إلى ۸:۳۰ الساعة من أغسطس ۳۱ ، الثالثاء
 .جزئي وبدوام كامل بدوام وظائف لملء الطعام لخدمات ومساعدین وحدات وقادة مدیرین عن البحث  ھوللمدارس االبتدائیة 



 مع المتطابقة والمساھمات ، الشخصیة اإلجازة ذلك في بما النطاق واسعة مزایا للموظفینواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تقدم 
 األطفال رعایة على وخصومات ، األسبوع في ساعة ۳۰ یعملون الذین للموظفین التأمین ومزایا ، أریزونا والیة تقاعد في العمل صاحب

واشنطن و منطقة موظف یعمل ال ، ذلك إلى باإلضافة.  التقدم وفرص المكثف والتدریب ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ترعاھا التي
 .العطالت أو األسبوع نھایة عطلة أو مسائیةوردیة  فيخدمات التغذیة للمدارس االبتدائیة في 

 على التحدیثات على للحصول والتسجیل jobs.wesdschools.org موقع على الشاغرة الوظائف جمیع عرض المھتمین لألفراد یمكن 
https://bit.ly/WESDJobFairReminder  .خدمات إدارة حول المزید لمعرفة.  الموقع في مقابالت التوظیف مدیرو سیجري 

 على ، التغذیة خدمات مدیرة ، بولسن بملیسا اتصل ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  يف التغذیة
Melissa.Paulsen@wesdschools.org ٦۰۲-۸۹٦-٥۲۳۰ بالرقم االتصال طریق عن أو  . 

  
 االجتماعي التواصل وسائل على تابعنا - اتصال على ابق 
 من وتأكد wesdchoolsعن ابحث.  LinkedIn و Instagram و Twitter و Facebook على معنا والتفاعل متابعتنا على نشجعك 

 المھمة والتحدیثات والموظفین الطالب وتقدیر األحداث حول منشوراتنا ومشاركة بإعجاب قم.  WESDFamily# جھاشتا استخدام
 .المنطقة ومعلومات أخبار آخر على للحصول www.wesdschools.org بزیارة قم ، دائًما الحال ھو كما.  مجتمعنا ترابط لتعزیز

 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 لوحة بیانات تظھر.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة واصلنا لقد 

 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات 
-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 

٦۰۲. 
 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة لـ دعمك على لك شكًرا ، دائًما الحال ھو كما 
 الشكر، جزیل مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۸/۱۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲۸۳٫۸٤ 
 النسبة اإلیجابیة   ۱۸٫۲۳٪.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲٤۳٫۰۰ 
 االیجابیة  النسبة  ۱۸٫۷۷٪.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۸/۱۹/۲۰۲۱بتاریخ مقاییس المدارس 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 


