
 ۲۰۲۱اب) ( أغسطس ۱۳ 
  واشنطن للمدارس االبتدائیةمنطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 أرى أن الرائع من وكان األسبوع ھذا مدارسنا من العدید زرت لقد.  الدراسي العام من األول األسبوع أنھینا لقد.  بعودتك مرحبا 

 أي من أكثر اآلن ، جًدا مھمة عائالتھم مع مدرستنا فرق تنشئھا التي العالقات تعتبر.  وعائالتھم طالبنا مع یتفاعلون وموظفینا مدرسینا
 حقًا وأعنیھا ، كثیًرا أقولھا.  الصعب الوقت ھذا في الطبیعیة بالحیاة شعور وخلق روتینیة إجراءات إنشاء كیفیة جمیعًا نتعلم.  مضى وقت

 .ودعمك وتفھمك صبرك نقدر.  لك شكًرا -
 :بخصوص تحدیث على االتصال ھذا یحتوي 
 . ۱۹-كوفید معلومات•  
 )والثانویة االبتدائیة للمدارس الطوارئ حاالت في اإلغاثة صندوق( .ESSER III استبیان تذكیر•  
 .اإلنترنت عبر لباتالط/  األمر ولي ونماذج كتیبات•  
 .الصحة معلومات لوحة معلومات 
  
  ۱۹-كوفید معلومات 
 الشامل االستخدام ذلك في بما ۱۹-كوفید انتشار من للتخفیف متعددة استراتیجیاتمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة   نفّذت ، شاركنا كما 

 والتعقیم ، والتھویة الھواء تنظیف وتحسین ، ممكن حد أقصى إلى أكثر أو أقدام ثالثة بمقدار المادیة والمسافة ، الوجھ ألقنعة والصحیح
-كوفید انتشار من الحد یبدأ.  المناسبةالتنفس  أجھزة اصول و المتكرر الیدین غسل وتشجیع عالیة اتصال نقطة مناطق.  لألقنعة المتكرر

 تشمل.  المدرسة إلى إرسالھ قبل ۱۹-كوفید أعراض عن بحثًا طفلك لفحص صباح كل الوقت بعض قضاء یرجى - المنزل في ۱۹
 :األعراض

 أعلى أو فھرنھایت درجة ۱۰۰،٤ رارةح• 
 قشعریرة•  
 التنفس صعوبة أو التنفس ضیق•  
 إعیاء•  
 الجسم أو العضالت في آالم•  
 صداع•  
 الشم أو التذوق حاسة فقدان•  
 الحلق إلتھاب•  
 األنف سیالن أو احتقان•  
 القيء أو الغثیان•  
 إسھال•  
 ال أم ۱۹-كوفیدبـ مرتبط أنھ تعتقد كنت سواء ، للمرض آخر عرض أي•  
  
 المدرسة إبالغ فیرجى ، ۱۹-كوفیدلـ إیجابیة طفلك اختبار نتیجة كانت إذا.  المنزل في بھ االحتفاظ فالرجاء ، مریًضا طفلك كان إذا 

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

  
 والمستعادة النشطة الحاالت تتعقب التي كوفیدمعلومات  بلوحةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة   تحتفظ ، الماضي العام في فعلنا كما 

.  الموقع/  المدرسة حسب اإلیجابیة ۱۹-كوفید لحاالت ملخًصا والمجتمع والموظفین للعائالتالمعلومات  لوحة توفر.  ۱۹-كوفیدلـ عنھا
 الفرد مسح یتم أن بمجرد.  ۱۹-كوفیدلـ مبنى المدرسة في لفرد إیجابیًا اختباًرا أن إلىالمعلومات  لوحة على الموجودة الحاالت تشیر

 .جمعة یوم كل البیانات ھذه تحدیث یتم.  المسترد العمود إلى الحالة نقل یتم ، للعودة
  
 المواقع من العدید في فوق فما عاًما ۱۲ سن من لألفراد بسھولة ومتاح مجاني إنھ.  الفیروس انتشار لمنع فعالة أداة ھو ۱۹-كوفید لقاح 

 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  ماریكوبا مقاطعة في
  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
  
 ESSER III ستبیانا تذكیر 
 والثانویة االبتدائیة للمدارس الطوارئ حاالت في اإلغاثة صندوق خالل من كوفید إغاثة تمویلواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  منح تم 
)ESSER III (طرقًاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  یستكشف.  األمریكیة اإلنقاذ خطة خالل من الكونجرس قدمھ الذي النحو على 

 سیتم.  موظفینا ودعم الطالب تعلم تأثیرعلى أكبر إحداث أجل من استراتیجي بشكل التمویل ھذا استخدام خاللھا من یمكننا متعددة
 .كوفید جائحة من والتعافي استجابتنا تدعم التي األنشطة في المقبلة الثالث السنوات مدى على األموال استخدام

 من التأكد یرجى.  خالتكممدا على للحصول والموظفین العائالت إلى إلكترونیًا بریًداواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  أرسلت ، باألمس 
 سینتھي.  التمویل لھذا األولویة إعطاء فيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  لمساعدة االستبیان إلى للوصول اإللكتروني بریدك مراجعة



 ، الفیدرالیة المنح مدیر ، Deirdre Mai بـ االتصال فیرجى ، استطالًعا تتلق لم إذا.  ۲۰۲۱(اب )سطسأغ ۲۰ الجمعة یوم االستطالع
 .Deirdre.mai@wesdschools.org على

 اإلنترنت على متاحة المدرسة إلى العودة نماذج 
 صفحات وجمیعواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ویب موقع علىلمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  الطالب/  الوالدین دلیل یتوفر 

 ParentVUE حساب خالل من المدرسة إلى العودة نماذج جمیع إلى الوصول یمكن ، ذلك إلى باإلضافة.  بالمدرسة الخاصة الویب
 لضمان.  التفعیل رمز لتلقي المدرسة مكتب عند التوقف فالرجاء ، بك الخاص ParentVUE حساب بتنشیط تقم لم إذا.  بك الخاص
 سیكون ، بك الخاص ParentVUE حساب إعداد بمجرد.  الرمز لتلقي معرف تقدیم إلى ستحتاج ، لطفلك األكادیمیة السجالت سالمة
 .ودرجاتھ طفلك حضور درجات إلى الوصول حق أیًضا لدیك

 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 لوحة بیانات عرض یتم.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا۱۹-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. 
 . الرائع األول األسبوع على شكرا 
 واالمتنان  الشكر جزیل مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۸/۱۲/۲۰۲۱خ مقاییس المدارس بتاری

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲٤۳٫۰۰ 
 النسبة اإلیجابیة   ۱۸٫۷۷٪.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰. لكل ۲۱٦٫۲۷

 االیجابیة  النسبة   ۲۰٫٤۸٪ 
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 
 عالیةمستوى الحاالت  : 

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 
 


