
 ۲۰۲۱ )(شباط فبرایر ۱۲
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛(شباط )فبرایر ۱۹ التسلیم موعد - الشخصي وااللتزام التعلیمات نموذج إلى العودة ، ماریكوبا مقاطعة معاییر●  
  ، وجبات العشاء  األسبوعلھذا  توزیع وجبات الطعام  یوم االثالثاء ، لرئیس ا عطلة یوم●  
  
 الفرصة ھذه من منكم الكثیر استفاد.  المعلمین/  اآلباء مؤتمرات من رائع ألسبوع المدارس مدراءو معلمینا على بالثناء أبدأ أن أود 

 التقدم لضمان بالعائالت اتصال على وموظفونا مدرسونا بھا ظل التي الطریقة من مندھًشا ظللت.  معلمیھ مع طفلك تقدم لمناقشة
 .ودعمك لطفك على یكفي بما أشكرك أن أستطیع ال.  لطالبنا العاطفي/  واالجتماعي األكادیمي

  
 (شباط)فبرایر ۱۹ في المستحقة االلتزام واستمارة ماریكوبا مقاطعة معاییر 
  
 وتستمر اإلنترنت عبر التعلم نموذج فيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ستبقى.  المعاییر في كبیر تحسن رؤیة في األسبوع ھذا بدأنا 

 .الشخصي للتعلم التحضیر في
  
 أشرنا كما.  المقبلة األسابیع في المعاییر في ھبوطي اتجاه رؤیة في نستمر أن یجب أننا إلىماریكوبا لبلدیة في الصحة مدیریة  أشارت 

 .االنخفاض ھذا نتوقع كنا ، سابقًا
  
 عطلة بعد األسبوع في أیام خمسة الشخصیة التعلیمات إلى العودة من نتمكن أن في باألمل نشعر ، المعاییر في المستمر االنخفاض مع 

 تطلب اللیلة منفصلة إلكتروني برید رسالة ستتلقى ، مناسب بشكل والموظفین الدراسیة الفصول إلعداد. (اذار)مارس ۲۲ االثنین ، الربیع
 عائلة لكل واحًدا إلكترونیًا بریًدا ستتلقى.  الدراسي العام من المتبقیة للفترة اإلنترنت عبر والتعلیم الشخصي تعلیمال بین االختیار ذلك منك

 .)شباط( فبرایر ۱۹ ، المقبل الجمعة یوم بحلول ھذا االلتزام نموذج إكمال یجب.  أطفالك لجمیع االختیار على قادًرا وستكون
  
 في ۱۹كوفیدإنتشار  في انخفاض رؤیة في نستمر أن یجب أننا یعني مما ، طموًحا أمًرا مارس 22 في الشخصيتعلیم ال إلى العودة تعد 

 تتجمع وال بینكما مسافة على وحافظ ، كثیًرا یدیك واغسل ، قناعال وارتداء ، مریًضا تكون عندما المنزل في البقاء تذكر یرجى.  مجتمعنا
 تتضمن.  فعالیة أكثر بشكل تعمل العام طوال استخدمناھا التي التخفیف ممارسات فإن ، االنتشار تقلیل خالل من.  كبیرة مجموعات في
 :الخطوات ھذه

 .الوصول عند الحرارة درجات أخذ•  
 .الوجھ أقنعة ارتداء•  
 .متكرر بشكل الیدین غسل•  
ً  ذلك یكون عندما ، االجتماعي التباعد•    و.  ممكنا
 .األحیان من كثیر في التنظیف•  
) HEPA( الكفاءة عالیة الھواء تنقیة أجھزةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  اشترت ، ھذه والسالمة الصحة بروتوكوالت إلى باإلضافة 

 في HEPA فالتر تصنیف تم.  الغرفة إلى أخرى مرة النظیف الھواء وتفریغ الملوثات من العدید وتزیل الداخل إلى الھواء تسحب التي
 .میكرون ۰٫۳ حتى الصغیرة الجسیمات من٪ ۹۹٫۹۷ إلزالة اآلالت ھذه

  
 ، االلتزام نموذج على تحتوي التي اإللكتروني البرید رسالة تتلق لم إذا. (شباط)فبرایر ۱۹ بحلول االلتزام نموذج على الرد یرجى 

 .إلیك واحدة إرسال وسیتم WESDAcademics@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال فیرجى
  
 ، وجبة العشاء انتقال توزیع وجبات الطعام الى یوم الثالثاء، ئیسالر یوم عطلة 
توزیع  خدمة ستنتقل ، المقبل األسبوع في أنھ یعني ھذا ئیسالر بعید احتفاالً (شباط )فبرایر ۱٥ االثنین یوم مدرسة توجد ال بأنھ تذكیر ھذا 

 ستة على الحصول للعائالت یمكن ، العطلة بسبب.صباًحا ۱۰:۳۰ إلى ٦:۳۰ الساعة من(شباط) فبرایر ۱٦الثالثاء  إلى الطعام  وجبات
 أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.  طفل لكل خفیفة وجبات وأربع غداء وجبات وست إفطار وجبات

 .أقل
 وجبة - الشعبي الطلب حسب عاد!  (شباط)فبرایر ۲٦ بخیار تبدأ أن فیجب ، المجانیة العشاء وجبات مجموعة في اشتركت قد تكن لم إذا 

 بحلول أسبوعیًا التسجیل المھتمة العائالت على یجب.  وحلیب خضار ، فواكھ ، شیبس ، تورتیال ، جبن ، تاكو لحم الوجبة تشمل.  تاكو
 .صباًحا ۱۰:۰۰ إلى ۸:۰۰ الساعة من التالي األسبوع في الجمعة صباح لالستالم متاحة الوجبات ستكون.  مساءً  ٤ الساعة الخمیس یوم

 السریعة الوجبات مجموعة في اشترك 



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

  
  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  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال
www.wesdschools.org/covidupdates. 

  
 .ودعمك مشاركتك أقدر أنا.  الشخصيالتعلیم  إلى للعودة لالستعداد لنا بالنسبة مھمة المعلومات ھذه.  االلتزام نموذج إكمال تذكر یرجى 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

  عاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةم
  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 
 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲اقل من 

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

 أسبوعین متتالین او اكثر
 التعلیم عن بعد 

 ٪   ۱۰اكثر من 
 الف حالة ۱۰۰اكثر من 
  متتالیین او اكثر  أسبوعین

  الحالة الراھنة
 القصوى

 
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقعلتعلم عن بعد ا
     ۰۲/۱۱/۲۰۲۱  خ المعاییر بتاری

  البیانات الحدیثة
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل .  ۳۷۲٫۸۷       

 الحاالت اإلیجابیة ٪      ۱۹٫۱۲         
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪   ۷٫٤۰        
 

 بیانات األسبوع الماضي
  
  شخصالف  ۱۰۰ حالة لكل ٦۱٥٫٤۷ 

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۲٤٫۰۷
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۱۰٫۳۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 
 
 
 



 
 
 


