
 ۲۰۲۱ شباط فبرایر ۲٦
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ المنقحة الفتح إعادة وخطة ماریكوبا مقاطعة معاییر●  
 ؛   ParentVUEمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  إقرار نموذج●  
 و وجبة العشاءتوزیع وجبات الطعام ●  
  
 للربع بھم الخاص التعلم نموذج باختیار یتعلق فیما العائالت مع المتابعة من تمكنا ، لدینا واإلداریین والموظفین المعلمین جھود بفضل 

 عطلة بعد الشخصي التعلم إلى لعودتنا لتخطیطنا مھمة المعلومات ھذه.  منكم٪ 100 حوالي من أخبار وصلتنا ، الیوم من اعتباًرا.  الرابع
 .الجمیع قدمھ الذي والدعم الجاد العمل حقًا أقدر وأنا جماعیًا جھًدا ھذا كان لقد.  الربیع

  
 المنقحة الفتح إعادة وخطة ماریكوبا مقاطعة معاییر 
  
 في االنخفاض في األرقام تستمر أن نتوقع.  الثالثة المجاالت جمیع في ملحوظ بشكل االنخفاض في األسبوع ھذا المقاییس استمرت 

 الشخصي للتعلم التحضیر في وتستمر اإلنترنت عبر التعلم نموذج فيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ستبقى.  المقبلة األسابیع
 (آذار).مارس ۲۲ ، االثنین یوم الستئناف

  
 التحدیثات تتضمن.   منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةبـ الخاصة الفتح إعادة لخطة مراجعات على الماضیة اللیلة اإلدارة مجلس وافق 

 والوقایة األمراض على السیطرة ومراكز) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة من حدیثًا المنقحة التوجیھات للخطة المھمة
 :إلیھا اإلشارة یجب التي الرئیسیة المجاالت من مجموعتان ھناك).  CDC( منھا

 معرض شخص مع یعیشون الذین أو  ۱۹كوفید  بفیروس الشدید اإلصابة لخطر المعرضین الطالب لجمیع الفرصة تُمنح أن یجب•  
 .االفتراضي التعلم لمواصلة ۱۹كوفید  بفیروس الشدید اإلصابة لخطر

 
 في األقنعة ارتداء تشمل التي التخفیف استراتیجیات مع آمنًا تقلیدیًا تعلم سیناریو بنجاح ماریكوبا مقاطعة في المدارس من العدید نفذت•  

 وتفشي ۱۹كوفید  لحاالت الدقیقة والمراقبة ، ممكن حد أقصى إلى أكثر أو أقدام ستة تبلغ جسدیة مسافة على والحفاظ ، األوقات جمیع
 .المدرسة تلو المدرسة مستوى على  المرض

 وتنظیف ، التنفس وآداب الیدین وغسل ، الجسدي والتباعد ، لألقنعة والصحیح الشامل االستخدام ضمان المدارس جمیع على یجب•  
 .الصحي والحجر العزل مع االتصال وتتبع ، الصحیة المرافق وصیانة

 مقاطعة مدرسة في موظف كل أن من للتأكد اللقاحات وبائعي التعلیمیة المناطق مع منھا والوقایة العامة الصحة وزارة تعاونت•  
 .األولویة ذات ب 1 المرحلة من األول الجزء في ۱۹كوفید  لقاح على حصل قد والمستأجرة والخاصة العامة المدارس مع یعمل ماریكوبا

 .الویب على موقعنا على بالكامل المنقحة الفتح إعادة خطة مراجعة یمكنك 
  
 لدیك یكن لم إذا. بالفعل بذلك قمت قد تكن لم إذا بك الخاص ParentVUE حساب تنشیط یرجى( وإقراره ParentVUE تنشیط نموذج 

 .)مدرستك بمكتب االتصال فیرجى ، تنشیط رمز
  
 واشنطن مدرسة منطقة في ۱۹لكوفید  الوالدین  إقرار نموذج إكمال إلى اآلباء سیحتاج ، الشخصیة التعلیمات إلى الطالب إعادة قبل 

مبنى  إلى المحدود والوصول ، مریًضا كان إذا المنزل في والبقاء ، المدرسة قبل طفلك حرارة درجة قیاس النموذج یناقش   االبتدائیة
 المدرسة مراقبة كیفیة أیًضا یناقش كما.  إیجابیة اختباره نتیجة كانت بشخص اتصال على طفلك كان إذا بمدرستك واالتصال المدرسة

 ھذا أكملت إذا.  السالمة الحتیاطات االمتثال على والموافقة بالقراءة االعتراف إلى العائالت ستحتاج.  بھ االتصال یجب ومن لألعراض
 .أخرى مرة إكمالھ إلى تحتاج فلن ، الخریف في النموذج

  
 .ھنا اإلقرار نموذج على مثال مشاھدة یمكن 
  
 (آذار) مارس ۲۲ في تبدأ التغییرات ، الربیع استراحة لن یتم توزیع الطعام في – والعشاءوجبات الطعام برنامج توزیع  
 غداء وجبات وسبع إفطار وجبات سبع تناول للعائالت یمكن.صباًحا ۱۰:۳۰ إلى ٦:۳۰ الساعة من اثنین یوم كل الطعام وجبات تتوفر 

 .أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.  طفل لكل خفیفة وجبات وخمس
 البیتزا وجبات مجموعة بتسجیل اآلن Nutrition Services تقوم.  العشاء وجبات مجموعة في لالشتراك األخیرة فرصتك ھي ھذه 

 المشكلة ضراءخ وسلطة بالجبن الخبز ولقمات العظم من الخالیة لدجاج الحارةا وأجنحة البیتزا ستشمل والتي مارس ۱۲ في واألجنحة



 لالستالم متاحة الوجبات ستكون.  مساءً  4 الساعة الخمیس یوم بحلول أسبوعیًا التسجیل المھتمة العائالت على یجب.  والحلیب والفاكھة
 .صباًحا 10:00 إلى 8:00 الساعة من التالي األسبوع في الجمعة صباح

 على للحصول التسجیل للعائالت یمكن ، ذلك ومع.  (اذار ) مارس ۱۹-۱٥، الربیع عطلة خالل توزیع للوجبات ك ھنا یكون لن 
 والتورتیال الحبوب الصندوق سیشمل.  الشتاء عطلة خالل المقدمة الشتویة الطعام وجباتل مشابًھا سیكون الذي الربیع عطلة صندوق
 (اذار) ۱۲، الجمعة یوم لالستالم (آذار) مارس ٤ ، الخمیس ھو  للتسجیل النھائي الموعد.  والحلیب والخضروات والفواكھ والجبن
 .مارس

 الربیع استراحة وصندوق السریعة الوجبات مجموعة في اشترك 
 متاًحاوجبات الطعام توزیع  برنامج سیكون.  الشخصي التعلم إلى نعود عندماتوزیع وجبات الطعام  برنامج على تعدیالت ھناك ستكون 

 !قریبا المعلومات من مزیدانتظر.   اإلنترنت عبر بعد عن التعلم نموذج یختارون الذین للطالب محددة مواقع في
 أو - ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
  
-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. 

  
 .تقدیر موضع حقًا إنھ.  الشخصي التعلم إلى للعودة نستعد بینما ودعمك صدرك سعة على نشكرك ، أخرى مرة 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

     ۲٥/۰۲/۲۰۲۱خ   المعاییر بتاری  
  البیانات الحدیثة

 الف شخص ۱۰۰حالة لكل   ۱٤۷٫٤۳      
 الحاالت اإلیجابیة ٪       ۱۱٫۸۸     
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪   ۳٫۸۰     

 
 بیانات األسبوع الماضي

  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ۲۹٦٫۰۹ 

  اإلیجابیةالحاالت  ٪ ۱٦٫٤۷
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ٥٫۱۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 
 
 


