
  ۲۰۲۰(كانون الثاني ) ینایر ۲۲
 ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 ۱۹لـكوفید  مؤكدة حالة أول منذ عام مر لقد.  المسبوقة غیر األوقات ھذه خالل ودعمكم لصبركم تقدیري عن أعبر أن أود ، أخرى مرة 

 الذي اإلضافي الجھد وأقدر بالرھبة أشعر زلت ما أنني إال ، اإلطالق على كھذه صحیة بأزمة منا أي یمر لم بینما.  المتحدة الوالیات في
منطقة واشنطن  عائلة - واحدة عائلة نحن ، قبل من ذكرت كما.  إلیھ یحتاجون ما على وعائالتنا طالبنا حصول لضمان الجمیع قدمھ

 .أجلك من ھنا نحن.  للمدارس االبتدائیة 
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛ مساءً  ٦:۰۰ إلى ٤:۰۰ من ، (كانون الثاني ) ینایر ۲٦ -سیارتكم  من خالل األطفال روضةیوم التسجیل في ●   
 و  ؛ العشاءوجبة /  توزیع وجبات الطعام ●  
 .والتطعیمات ماریكوبا مقاطعة معاییر●  
  
 األطفال وضةر في التسجیل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 
  
التسجیل في الروضة من  حدث تفویت في ترغب فلن ، ۲۰۲۱ ) أیلول( سبتمبر ۱ قبل العمر من الخامسة یبلغ طفل لدیك كان إذا 

 المعلمین لمقابلة الفرصة للعائالت ستتاح.  مدارسنا من ۲۷ في.  مساءً  ٦:۰۰ إلى ٤:۰۰ الساعة من ینایر ۲٦ ، الثالثاء ھذاسیارتك 
 !كمسیارت أمان من ذلك كل ، الممتعة الھدایا تلقي وحتىالتسجیل  أوراقتلقي و
  
 والدراسات والعلوم والریاضیات والكتابة القراءة یتناول األبحاث على قائًما منھًجا كامالً دوام  یوم یستغرق الذي المجاني برنامجنا یقدم 

 والقیام المعلمین لقاء، لدینا األطفال روضة برنامج عن المزید معرفة یمكنك  والتفاعل للمتعة الوقت مع والفن البدنیة والتربیة االجتماعیة
 البث المباشر على الفیس بوك ث حد فاتك إذا ، أیًضا.  www.wesdschools.org/kindergarten زیارة خالل من افتراضیة بجولة

 .WESDSchools فیس بوك على صفحتنا على مشاھدتھ بإمكانك یزال فال ، األسبوع ھذا األطفال وضةر ببرنامج یتعلق فیما بنا الخاص
  
 ، األطفال وضةري ف التسجیل حول المعلومات من لمزید!  صغار أطفال لدیھم الذین وجیرانك أصدقائك مع المشاركة من التأكد یرجى 

 . ٦۰۲-۸۹٦-٦۹٥۰ على االتصال أو http://www.wesdschools.org/registration زیارة یرجى
  
 العشاء وجبات/   توزیع وجبات الطعام  
 وسبع إفطار وجبات سبع تناول للعائالت یمكن.صباًحا ۱۰:۳۰ إلى  ٦:۳۰ الساعة من اثنین یوم كل للتوزیع  الطعام   وجبات تتوفر 

 .أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.  طفل لكل خفیفة وجبات وخمس غداء وجبات
 یقرب ما على للحصول عائلة ۱٤۰۰ من أكثر تسجیل تم.  األسبوع ھذا الجدیدة المجانیة العشاء وجباتلتوزیع  رائعة استجابة تلقینا لقد 

 – نوع من الفاخرة الوجبة - فبرایر ٥ وجبة في االشتراك اآلن یمكنك ، األسبوع ھذا فاتتك إذا!  المقبل الجمعة یوم وجبة ٤۰۰۰ من
 العائالت على یجب.  واللفائف والخضروات الطازجة والفواكھ البقري اللحم تاكو ولحم الدجاج فخذة من ذلك في بما معكرونة بالجبنة 

ً  التسجیل المھتمة  من التالي األسبوع في الجمعة صباح لالستالم متاحة الوجبات ستكون.  مساءً  ٤ عھالسا الخمیس یوم بحلول أسبوعیا
 .صباًحا ۱۰ إلى ۸ الساعة

 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. 
 
 اللقاح وتحدیث ماریكوبا مقاطعة معاییر 
  
 ، األحمر باللون الثالثة المؤشرات جمیع تظل ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في.  ماریكوبا مقاطعة في منتشًرا ۱۹كوفید  یزال ال 

 اإلنترنت عبر التعلم نموذج فيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ستبقى.  السابق األسبوع عن شخص ألف ۱۰۰ لكل الحاالت زیادة مع
 .كثب عن المعاییر مراقبة في وتستمر

  
 مع وثیق بشكل االبتدائیة جلیندیل مدرسة ومنطقة ، الثانویة یونیون جلیندیل مدرسة ومنطقة ، االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة تعمل 

 الصحیة الرعایة وزارة عیَّنت.  التطعیم على للحصول لموظفینا مغلق POD إلعداد) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة
 موظفونا كان.  التطعیمات إعطاء مواعید لتحدید MCDPH مع نعمل نحن.  مغلق POD أجل من Fry's صیدلیة) MCDPH( والطبیة

 .موعدھم تحدیدلیتمكنوا من في جمیع انحاء المدینة  المفتوحة PODs في یشتركون
  
 .للعودة وخططھم استعدادھم بشأن عائالتنا مع نتواصل سوف ، المعاییر تنخفض عندما 

http://www.wesdschools.org/registration%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%A6%D9%A9%D9%A5%D9%A0-%D9%A8%D9%A9%D9%A6-%D9%A6%D9%A0%D9%A2
mailto: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. 

  
 .المتواصل لدعمكم شكرا 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

  عاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةم
  التقلیدي

 ٪ ٥من  اقل
 (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
     ۰۱/۲۱/۲۰۲۱خ المعاییر بتاری

  البیانات الحدیثة
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل   ۸۱۰٫۲۸        

 الحاالت اإلیجابیة  ٪ ۲٤٫٤۹        
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪   ۱۳٫۷۰        
 

 بیانات األسبوع الماضي
  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ۷٤۹٫۸۳ 

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۲٦٫٦۲
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۱٤٫٥۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 


