
   ۲۰۲۱(تموز )یولیو ۲۳
 واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 
 و مفتوحة المدرسة مكاتب جمیع. (اب)أغسطس ۹ ، االثنین - أسبوعین عن قلیالً  یزید ما غضون في الجدیدة الدراسیة السنة تبدأ 

 من تسمع فسوف ، بالفعل ذلك فعلت قد تكن لم إذا.  والطالب والموظفین المعلمین لعودة بالتحضیر مشغولونالمسؤولین في المدارس 
 .قریبًا للمدرسة االستعدادات إلى والعودة المعلم وواجبات ، لقاء المدرس الجدید  أمسیة عن طفلك مدرسة

.  مختلفة لألحداث الراھنة الحالة تكون أن نأمل كنا جمیعًا أننا أعتقد.  الجدید العام بدایة حول مختلطة مشاعر لدیھم منكم العدید أن أعلم 
 كما.  واالجتماعي والعاطفي التعلیمي طالبنا لنجاح األھمیة بالغ أمًرا ، لدینا المتعلمین ألصغر بالنسبة وخاصة ، الشخصي التعلم یعد

 من للتخفیف والوطنیین المحلیین ةالصح مسؤولي عن الصادرة التوجیھات بتنفیذ التربویة للخدمات التعلیمیة الدائرة تلتزم ، أدناه سترى
 تقلیل یمكننا ، اإلرشادات ونتبع معًا جمیعًا نعمل عندما أنھ نعلم نحن.  مجتمعي جھد ھو االنتشار منع أن تذكر یرجى.   ۱۹-كوفید انتشار
 .الفیروس ھذا انتقال

 :بخصوص تحدیث على االتصال ھذا یحتوي 
 .التعلم لخطة اآلمنة العودة•  
 مسارھاو  مواقف باصات المدارس أماكنمواعید و •  
 و.  الصحیة لوحة المعلومات معلومات•  
 القسام معلومات االتصال با قائمة•  
  
 للتعلم اآلمنة العودة خطة 
 على بناءً  الخطة ھذه تحدیث تم.  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الدراسي للعام التعلم إلى اآلمنة العودة خطة على الماضیة اللیلة اإلدارة مجلس وافق 

 وإدارة منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز من إرشادات إلى باإلضافة ، التشریعي والمجلس أریزونا والیة حاكم متطلبات
 . ۱۹-كوفید انتشار منواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  نظام سیخفف كیف الخطة توضح.  ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة

  
 :للعائالت نقاط مھمھ 
 ةالمدرس مبنى في مطلوبة غیر فھي ذلك ومع ، تطعیمھم یتم لم الذین أولئك وخاصة ، األفراد لجمیع بشدة الواقیة األقنعة تشجیع یتم•  

 .الدراسي الیوم خالل
 وفقًا ،باصال في وجودھم أثناء للوجھ قناع ارتداء الباصات یركبون الذین الطالب من یُطلب - الوجھ ألقنعة واحد استثناء ھناك•  

 .الفیدرالي القناع لتفویض
 بتقلیلواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  التزمت وقد  األشخاصبین  ممكن حد أقصى إلى أكثر أو أقدام ثالثة من المسافةب التقید سیتم•  

 .الخطوة ھذه في للمساعدة العام ھذا الفصل حجم
 .الھواء وتنقیة تھویة تحسین•  
 .المناسبة التنفس آداب واستخدام متكرر بشكل أیدیھم بغسل والموظفون الطالب سیقوم•  
 .األحیان من كثیر في العالیة االتصال نقاط مناطق تطھیر سیتم•  
 .یمرضون عندما المنزل في البقاء على والموظفین الطالب تشجیع سیتم•  
 .االنتشار من للحد ، الصحي والحجر العزل مع باالقتران ، االتصال تتبع استخدام سیتم•  
 .األول للربع األمامي المكتب خارج والمتطوعین للزوار یسمح لن•  
 .األول الربع في المیدانیة الرحالت تعلیق سیتم•  
 .التخفیف إستراتیجیات وضع مع المحدودة األعداد ذات الجماعیة بالتجمعات یسمح•  
 .فوق فما عاًما ۱۲ سن من األفراد لجمیع تشجیعھ ویتم مجانًا ۱۹-كوفید لقاح یتوفر•  
  
 .www.wesdschools.org/covidupdates على موقعنا على للمراجعة متاحة الكاملة الخطة 
  
 اتالمسار ومعلوماتالباصات ف توق و اوقات أماكن 
محطات  موقع على التعرف المدرسة إلى باصاتال طالبھا یستقل التي للعائالت یمكن ،(تموز )یولیو ۲٦ الموافق االثنین یوم من اعتباًرا 
 :https: اإلنترنت عبر الجدید التوجیھ موقع زیارة خالل من باصاتال ورقم اتالمسار ومعلومات والتوصیل نقلال ومواعید باصاتال

//www.wesdschools.  org / FindYourBus  .الدخول لتسجیل المیالد وتاریخ الطالب معرفة رقم إلى األمور أولیاء سیحتاج .
 ، بطفلك الخاص الطالب  رقم تعرف ال كنت إذا".  طالبي عرض" ثم الصفحة أعلى في" الطالب" فوق انقر ، الدخول تسجیل بمجرد
 طفلك بمدرسة االتصال یرجى ، مساعدة إلى بحاجة كنت إذا.  StudentVUE أو ParentVUE حساب إلى الدخول تسجیل یمكنك

 .بھ الخاص الھویة رقم على للحصول
  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 



 لوحة بیانات تظھر.  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 

 
 باالقسام  تصالاال جھات قائمة 
 ، بالبرنامج خاصة أسئلة لدیك كانت إذا.  التعلیمیة واحتیاجاتھ بطفلك خاصة أسئلة لدیك یكون قد أنھ نعلم ، الجدید للعام نستعد بینما 

 :یلي ما إلى إلكتروني برید إرسال أو االتصال فیرجى
 -٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲؛Jeanne.Koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱؛ Rowe.Vanmeter@wesdschools.org ، متر فان رو - الموھوبین تعلیم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۹۲؛ Jessica.Stevens@wesdschools.org - ستیفنز جیسیكا ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦؛ Dorothy.Watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۳٥٤۲؛ Paula.Mcwhirter@wesdschools.org - ماكویرتر بوال ، والتعلیم المناھج 
 .٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أخرى أسئلة ألیة 
 .لك نقدر ونحن خیارات لدیك أن نعلم نحن.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة لـ المستمر دعمك على نشكرك ، أخرى مرة 
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۷/۲۲/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 ةعالیانتقال النسبة 
 

 األخیرةالنسب 
 
 الف شخص  ۱۰۰  لكل ۱۲۷٫۸۳ 
 النسبة اإلیجابیة   ۱۷٫۱۱٪ 
 

 الماضي  األسبوع
 
 الف شخص  ۱۰۰ لكل ۷۹٫۲۳ 
 االیجابیة  النسبة   ٪۱۱٫۰٥ 
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 
 عالیةمستوى الحاالت  : 

 عالیةاإلیجابیة : 
 يعالالمستوى االنتقالي : 

 


