
 ) ول(كانون اال  ۲۰۲۰ دیسمبر  ۱۱
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة   وموظفي عائالت أعزائي 
  
 ، علیك تؤثر التي واضیع بالم اطالع على إبقائك ھو التحدیثات ھذه من الغرض.  العائلیة التحدیثات ھذه من العدید تلقیت أنك أعلم 

 بكم نھتم ونحن ھذا العطالت موسم في مضغوطین  منكم الكثیر أن نعلم نحن.  لدیناواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  عائالت وعلى
 .الكم طفا صحة وعلى معلیك لالطمئنان منكم العدید مع المحلیة مدارسنا تتواصل.  معنا التواصل یرجى ، ضغوطم كنت إذا.  وبعائالتكم

  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 .ماریكوبا مقاطعة معاییر•  
 و  ؛ الشتاء عطلة قبل خدمة آخر ) ول(كانون اال دیسمبر  ۱٤یوم توزیع وجبات الطعام  برنامج•  
 .المساعدة على للحصول تتصل بمن•  
  
 ماریكوبا مقاطعة معاییر 
 لكل الحاالت من كل زادت ،واشنطن للمدارس االبتدائیةمنطقة  في.  ماریكوبا مقاطعة في كبیر مستوى عند ۱۹كوفید  انتشار یزال ال 

 ، المجتمع في ۱۹فید كو انتشار في المستمرة للزیادة نظًرا)  أدناه انظر( الماضي األسبوع منذ المائة في واإلیجابیة حالة ۱۰۰۰۰۰
 .الجدید العام وفي ، (كانون الثاني ) ینایر 4 ، االثنین یوم الشتاء عطلة من نعود عندما اإلنترنت عبر التعلم نموذج في سنظل

  
 المعاییر واستمرار الشتاء عطلة خالل المجتمع في ۱۹كوفید  انتشار إزاء بالغ بقلقا ماریكوب بمقاطعة العامة الصحة إدارة تشعر 

 ، مجتمعنا في ۱۹كوفید  انتشار زیادة مع: "المفید التذكیر ھذاالصحة العامة بمقاطعة ماریكوبا  إدارةت قدم.  الجدید العام بعد الصعودیة
 إلیك.  النزھات من الحد في النظر یرجى.  أمانًا األكثر المكان ھو المنزل.  الصیف من الممارسات أفضل بعض لتذكر اآلن الوقت حان

 :الطریقة
 .أمكن إن ، اإلنترنت عبر الخدمات أو الطلبات اختر•  
 امام المحل .الرصیف على من األشیاءاستالم  خیارات من استفد•  
 طریقة سریعة والرجوع الى المنزل ب بھا  القیام فحاول ، مھامب  تقوم كنت إذا•  
 ، ذلك منا كاف عدد فعل إذا.  انتشاره أو ۱۹كوفید بـ إصابتك احتمال قل ، أسرتك خارج بأشخاص" الوثیقة اتصاالتك" عدد قل كلما 

 یحتاجون لمن الرعایة توفیر على القدرة على یحافظ لدینا الصحیة الرعایة نظام أن من والتأكد المرض انتشار إبطاء على قادرین فسنكون
 ". إلیھا

  
 توزیع وجبات الطعام  
 وجبات سبع تناول للعائالت یمكن.  الدراسي العام في لتوزیع الوجبات  خدمة آخر ، ) الول( كانون ا دیسمبر  ۱٤ ، االثنین یوم سیكون 

 األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.صباًحا ۱۰:۳۰ إلى  ٦:۳۰ الساعة من طفل لكل خفیفة وجبات وخمس غداء وجبات وسبع إفطار
 .ثاني )ال(كانون  ینایر ٤اإلثنین  یوم األسبوعیة الخدمة استئناف سیتم.  أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین

 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

 تتصل بمن 
 ، طفلك تعلیم حول أسئلة لدیك كانت إذا.  الشتاء عطلة بعد التقاریر بطاقات نشر سیتم.  المقبل األسبوع األول الدراسي الفصل نھایة 

 :لمساعدتك أیًضا ھنا موجودون أدناه األشخاص ھؤالء.  طفلك) معلمي( معلم مع التواصل فیرجى
  ، WESDAcademics@wesdschools.org ، ٦۰۲-۳٤۷-۲۸۲۰  اإلنترنت وعبر والمختلط األكادیمي الدعم 
 -٦۰۲-۳٤۷-  ۲٦۹۲ ؛ Cathy-ann.Gentry@wesdschools.org - جینتري كاثي ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
 -٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱ ؛ Jason.mcintosh@wesdschools.org - ماكنتوش جایسون. د ، الموھوبین تعلیم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦ ؛ Dorothy.watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
    ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲ ؛Jeanne.koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة 
   ٦۰۲-۸۹٦-٥۲۸٤ ؛ james.spellman@wesdschools.org - سبیلمان.  J.J ، النقل 
  
-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 

 على بنا الخاصة WESD COVID تحدیثات صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یمكنك.    ٦۰۲
www.wesdschools.org/covidupdates. 

  
 .كبیر تقدیر موضع ھو.  لدعمكم شكرا 
 

mailto:Jeanne.koba@wesdschools.org%D8%9B


  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

  معاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة
  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 
 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲اقل من 

 او اكثر أسبوعین متتالین
  المختلط
 ( اصفر غامق) ٪ ۷اقل من 

  أسبوعین متتالین او اكثر
  الحالة الراھنة

 القصوى
 

  خطة التعلیم الموصى بھا
  و التعلیم من الموقعلتعلم عن بعد ا

     ٤/۱۲/۲۰۲۰خ المعاییر بتاری
  البیانات الحدیثة

 الف شخص ۱۰۰ حالة لكل  ۳۲۷٫٥٤      
 الحاالت اإلیجابیة .٪   ۱٦٫۲۹      

 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪  ۹٫۱۰    
 

 بیانات األسبوع الماضي
  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ۲۸۸٫۳۳ 

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۱۲٫٦٦
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۷٫۷۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 


