
 
 ۲۰۲۱(اب)  أغسطس ٦
 
 -واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 العام بدایة ھو(اب )أغسطس ۹ االثنین یوم.  ھنا لوجودك سعداء نحن.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  عائالت جدید من بكم أھال 

 ھذا.  معھم والعمل علیھم والتعرف الطالب رؤیة إلى لدینا والموظفون واإلداریون مدرسونا ویتطلع العام من ممتع وقت ھذا.  الجدید
 أن نعلم نحن.  مدرستنا مجتمعات من الحماس وسماع رؤیة الرائع من وكان المدرسة إلى العودة فعالیات مدارسنا استضافت ، األسبوع

 سعة على نشكرك.  معًا التنقل یمكننا لكن ، تحد إنھ.  منا أي یرغب مما أطول لفترة استمر وأنھ جمیعًا لكم بالتحدیات ملیئًا وقتًا كان ھذا
 .البعض بعضنا دعم وسنواصل ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  عائلة نحن.  الجدید العام بدایة مع  صدرك

 وأرقام أسماء سترى ، االتصال ھذا نھایة في.  األزمة ھذه خالل فعلنا كما العائلي التحدیث ھذا باستخدام معك التواصل سنواصل 
 .طفلك یساعدوا أن یمكن الذین ألولئك اإللكتروني البرید ورسائل

 :بخصوص تحدیث على االتصال ھذا یحتوي 
 .للطالب مجانیة وجبات•  
 .الطریق ومعلومات والمواعید النقلتوقف الباصات  محطات•  
 و.  الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
 .االقسام ا اتصال جھات قائمة•  
  
 الطالب لجمیع مجانیة وجبات 
 لم إذا.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  طالب لجمیع المجانیة والغداء اإلفطار وجبات بتقدیمواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تفخر 
 في واحدة على الحصول فیمكنك ، مدرستك في المدرسة إلى العودة حدث في ۲۰۲۲-  ۲۰۲۱الدراسي للعام الطعام قائمة حصل علىت

 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  موقع على أیًضا متاحة غذائیة معلومات على تحتوي التي القوائم.  األمامي المكتب
  
 المسار ومعلومات واألوقات النقل باصات توقف 
 ورقم المسار ومعلومات التوصیل ومواعید باصاتال محطة موقع على التعرف المدرسة إلى باصال طالبھا یستقل التي للعائالت یمكن 
 أولیاء سیحتاج.  https://www.wesdschools.org/FindYourBus: اإلنترنت عبر الجدید التوجیھ موقع زیارة خالل من باصاتال

 عرض" ثم الصفحة أعلى في" الطالب" على انقر ، الدخول تسجیل بمجرد. الدخول لتسجیل المیالد وتاریخ الطالب ھویة رقم إلى األمور
.  StudentVUE أو ParentVUE حساب إلى الدخول تسجیل یمكنك ، بطفلك الخاص الطالب معرف رقم تعرف ال كنت إذا".  طالبي

 .بھ الخاص الھویة رقم على للحصول طفلك بمدرسة االتصال یرجى ، مساعدة إلى بحاجة كنت إذا
 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 
  اتصال جھات قائمة 
 برید إرسال أو االتصال فیرجى ، بالبرنامج خاصة أسئلة لدیك كانت إذا.  التعلیمیة واحتیاجاتھ بطفلك خاصة أسئلة لدیك یكون قد أنھ نعلم 

 :یلي ما إلى إلكتروني
 -٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲؛Jeanne.Koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة

   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱؛ Rowe.Vanmeter@wesdschools.org ، متر فان رو - الموھوبین تعلیم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۹۲؛ Jessica.Stevens@wesdschools.org - ستیفنز جیسیكا ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦؛ Dorothy.Watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۳٥٤۲؛ Paula.Mcwhirter@wesdschools.org - رماكویرت بوال ، والتعلیم المناھج 
 .٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰على  االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أخرى أسئلة ألیة 
 العام إحصائیات أو الخطة حول أسئلة أي لدیك كان إذا.  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ التعلم إلى اآلمنة العودة خطة في التغییرات مؤخًرا شاركنا لقد 

 .٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، الدراسي
 .االثنین یوم المدرسة تبدأ حیث األسبوع ھذا نھایة في الراحة اخذ یرجى.  لك شكرا أخرى مرة 
 الشكر، جزیل مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۸/٥/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 



 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲۱٦٫۲۷ 
 النسبة اإلیجابیة   ۲۰٫٤۸٪ 
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل  ۱٥۱. ۹۳

 االیجابیة  النسبة   ٪۱۹٫۰٦ 
 
 
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالیة
 اإلیجابیة : عالیة

 المستوى االنتقالي : عالي
 
 
 
 


