
 ۲۰۲۱ (اب) أغسطس۲۷
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
 ، التوقعات تحدید في رائع بعمل الموظفون یقوم.  رائعة بدایة مدارسنا بدأت وقد) أغسطس( آب شھر نھایة من نقترب!  سعیدة جمعة 

.  المھني والنمو التعلم على أیًضا مدارسنا تركز.  العام بدایة تقییمات وإدارة التعلم في الطالب وإشراك ، الروتینیة اإلجراءات وتطویر
 اللغة لمتعلمي التعلیمات تخطیط علىاالنصراف المبكر أیام)PLC( المنطقة مستوى على المھني التعلم مجتمع خصص ، األسبوع ھذا

 المدرسة موظفي دعم لمناقشة PLC خالل ۳٦ عددھم البالغ االجتماعیین األخصائیین جمیع التقى ، ذلك إلى باإلضافة.  لدینا اإلنجلیزیة
 معجب لكنني ، الكفایة فیھ بما ذلك أقول أن أستطیع ال.  والموظفین واألسر للطالب العاطفي/  االجتماعي التعلم وموارد باستراتیجیات

/  االجتماعي أو األكادیمي الدعم على للحصول منھم أي مع التواصل في تتردد ال فضلك من.  مدارسنا في الرائعین بالمھنیین دائًما
 .العاطفي

 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 ۱۹-تذكیرات كوفید• 
 و.  التغذیة خدمات وظائف معرض•  
 .الصحیة المعلومات لوحة•   
  
  ۱۹-كوفید اتتذكیر 
 
 أن جمیعًا علینا ویجب مجتمعنا في مرتفع العدوى انتقال.  كورونا بفیروس إصابة حالة ملیون أریزونا والیة تجاوزت ، الیوم سمعت كما 

 المغادرة قبل المنزل في لألعراض الذاتیة المراقبة والموظفین العائالت جمیع من نطلب.   ۱۹-كوفید انتشار من للحد وسعنا في ما نفعل
 :األعراض تشمل.  العمل أو المدرسة إلى

 أعلى أو فھرنھایت درجة ۱۰۰٫٤ 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-كوفیدبـ 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 

 للتعرض ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة إرشادات التباعواشنطن للمدارس االبتدائیة من منطقة  مطلوب.  بذلك المدرسة إبالغ
 .سلبیة نتیجة تتلقى حتى المنزل في بھ االحتفاظ فیرجى ، ۱۹-كوفید راختبا نتائج ینتظر طفلك كان إذا.  الصحي والحجر

.  االثنین یوم الكاملة والعقاقیر األغذیة إدارة موافقة على۱۹-فایزر لكوفید لقاح حصل.  االنتشار لتقلیل بدورك القیام في االستمرار الرجاء 
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  فوق وما ۱۲ سن من األفراد لجمیع ومتاح مجاني اللقاح

 ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 التغذیة خدمات وظائف معرض 
  اإلداري المركز في الوظائف معرض وستستضیف ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الدراسي للعام بالتوظیف التغذیة خدمات إدارة تقوم 
،  W. Sweetwater Ave.4650 ، التغذیة خدمات قسم ، صباًحا ۱۰:۳۰ إلى صباًحا: ۸:۳۰ الساعة من(اب )أغسطس ۳۱ ، الثالثاء 

 وبدوام كامل بدوام وظائف لملء الطعام لخدمات ومساعدین وحدات وقادة مدیرین عن تبحثواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في
 .جزئي

 في ساعة ۳۰ یعملون الذین للموظفین التأمین مزایا ذلك في بما النطاق واسعة مزایا للموظفینواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تقدم 
 ، الشخصیة واإلجازة ، أریزونا والیة تقاعد في العمل ألصحاب المطابقة والمساھمات ، التقدم وفرص المكثف والتدریب ، األسبوع

الخدمات  موظفو یعمل ال ، ذلك إلى باإلضافة.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ترعاھا التي األطفال رعایة على والخصومات
 .عطلة أو األسبوع نھایة عطلة في أو مسائیة نوبات فيواشنطن للمدارس االبتدائیة الصحیة في منطقة 

 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  في التغذیة
Melissa.Paulsen@wesdschools.org ٦۰۲۸٦۹٥۲۳۰ بالرقم االتصال طریق عن وأ 

  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 لوحة بیانات عرض یتم.  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 
 االمتنان، مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۸/۲٦/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰لكل   .۲۸٥٫۰۷ 
 النسبة اإلیجابیة   ۱٤٫۸۷٪.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲۸۳٫۸٤

 االیجابیة  النسبة  ۱۸٫۲۳٪.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۸/۲٦/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 


