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 االبتدائیةدارس واشنطن للممنطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 بعد على رسمیًا نحن.  ھادئًا والبقاء للمتعة الوقت بعض وتجد ، االسترخاء استطعت تكون وأنالصیف  بعطلة مستمتعًا تكون أن أتمنى 

 إلى نتطلع وبینما. (اب)أغسطس ۹ الموافق االثنین یوم الطالب لجمیع التدریس یبدأ.  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الدراسي العام بدایة من واحد شھر
 :یلي بما المتعلقة التحدیثات ببعض لتزویدك لحظة أتوقف أن أردت ، الجدید الدراسي العام بدایة

  
 .الوجھ أغطیة•  
 .للمدارس المحدثة)ركز السیطرة على االمراض( م CDC إرشادات•  
 و.  الصحیة المعلومات لوحة معلومات•  
 .الطعام  وجباتتوزیع •  
  
 الوجھ أغطیة 
 مطالبة من التعلیمیة والمناطق والمدارس والبلدات والمدن المقاطعات یحظر بنًدا مؤخًرا علیھا الموافقة تمت التي الوالیة میزانیة تتضمن 

 .المدرسة ممتلكات وفي الدراسة ساعات أثناء الوجھ أغطیة بارتداء الموظفین أو الطالب
  
 االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة توصي ، األقنعة ارتداء والموظفین الطالب من مطلوبًا یعد لم أنھ یعني القرار ھذا أن حین في 

 ).CDC( منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز قبل من أدناه موضح ھو كما الوجھ أغطیة استخدام باستمرار
  
 منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز من محدثة إرشادات 
الروضة الى  مدارس في ۱۹-كوفید من للوقایة المحدثة إرشاداتھا() CDC( منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز أصدرت ، الیوم 

 .الصف الثاني عشر 
 سیتم.  الخریف ھذا المدرسة سن في لألطفال الشخصي التعلیم أھمیة على األمراض على السیطرة مركز شدد ، شيء كل وقبل أوالً •  

 .(اب)أغسطس ۹ االثنین یومالصفوف  مستویات لجمیع للتدریسللمدارس االبتدائیة ارس منطقة واشنطن مدح فتح
 یبلغ شخص ألي ومتاح مجاني اللقاح.   ۱۹-كوفید انتشار من للوقایة الرائدة اإلستراتیجیة ھي التطعیمات أن اإلرشادات تؤكد ، ثانیًا•  

 :أدناه الرابط فوق انقر ، ماریكوبا مقاطعة في ۱۹-كوفید لقاح تلقي مكان حول المزید لمعرفة.  أكبر أو عاًما ۱۲ العمر من
 ماریكوبا مقاطعة في ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
منطقة  تتبع سوف ، لذلك.  الوقت ھذا في اللقاح على للحصول مؤھلین غیرللمدارس االبتدائیة منطقة واشنطن  في الطالب معظم•  

 متعددة وقائیة استراتیجیات" المدارس تنفذ بأن توصي التي(مركز مكافحة االمراض) CDC إرشاداتواشنطن للمدارس االبتدائیة 
 وتنظیف ، متكرر بشكل الیدین وغسل ، ممكنًا ذلك یكون عندما االجتماعي التباعد من األقل على أقدام ثالثة على الحفاظ مثل" الطبقات
 أقنعة ارتداء في االستمرار على كامل بشكل تطعیمھم یتم لم الذین األشخاص تشجیع یتم.  التھویة وتحسین العالیة النقاط ذات المناطق

 .الوجھ
  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 لوحة بیانات عرض یتم.  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 من القیادة
 !الیوم مسبقًا اطلبوا ،(تموز )یولیو شھر حتىتوزیع وجبات الطعام مستمر  
توزیع وجبات الطعام في منطقة   برنامج خالل من مجانیة صیفیة اتوجبمجموعة  على الحصول خالل من والمال الوقت توفیر یمكنك 

مجموعة  تشمل.  أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانیةالوجبات للتوزیع مجموعة !  واشنطن للمدارس االبتدائیة 
مجموعة  ستتضمن ،(تموز )یولیو شھر خالل.  الطازجة الصیفیة والمنتجات والحلیب والغداء اإلفطار وجبات األسبوعیة الوجبات
 .أسبوع كل جدیدة عائلیة وصفة إلعداد سائبة مكونات أیًضا الوجبات

 الساعة من(تموز )یولیو ۲۰ حتى الثالثاء أیام أدناه المذكورة السبعة المواقع في الرصیف جانب على الوجباتمجموعة  استالم یمكن 
 ھویة أرقام مطلوب.  لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  مساءً  ٥:۰۰ إلى ٤:۰۰ ومن صباًحا ۹:۰۰ إلى ۸:۰۰

 .المیالد تاریخ أو الطالب
 على األربعة األسابیع جمیع أو واحد أسبوع لمدة اإلنترنت عبر المسبق الطلب طریق عن االستعداد في ساعدنا 

http://bit.ly/WESDpreorder. 
  
 والذھاب الوجبات تناول مواقع 
 مساءً  ٥ إلى ٤ من أو صباًحا ۹ إلى ۸ من الثالثاء 
 



 المتوسطة شوال مدرسة
 3120 W Cholla st      

٥٤۱۷-۸۹٦-٦۰۲ 
 
 ھاي دزیرت فوت ھیل جونیور 

3333 W banff LN 
 ٥٥۱۷-۸۹٦-٦۰۲   
 
 المتوسطة فیردي بالو مدرسة 

  N. 39th Ave.7502  
۲٥۱۷-۳٤۷-٦۰۲ 

 
 االبتدائیة ماونتن مون  
   N. 19th Ave 13425 

٦۰۱۷-۸۹٦-٦۰۲  
 

 فیو ماونتن مدرسة
 801 W Peoria Ave . 
 ٤۱۱۷-۳٤۷-٦۰۲ 
 
 
 أورانجوود مدرسة 
 N. 19th Ave. 7337 
 ۲۹۱۷-۳٤۷-٦۰۲ 
 

 صن ست. مدرسھ
 4626 W Mountain View RD 

۳۳۱۷-۳٤۷-٦۰۲ 
 
 
  
  
 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
 سنواصل ، نخطط وكما(تموز )یولیو ۲۲ في مدرستنا مكاتب افتتاح سیتم.  تقریبا انتھى قد الصیف ولكن ذلك تصدیق الصعب من 

 .قة  واشنطن للمدارس االبتدائیة منطلـ دعمكم على أشكركم ، أخرى مرة.  المنتظمة بالتحدیثات تزویدك
  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. 

 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۷/۸/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 متوسط انتقال النسبة
 



 األخیرةالنسب 
 
 الف شخص  ۱۰۰  لكل ٥٦٫۷۷ 
 النسبة اإلیجابیة   ۹٫۱۷٪ 
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل ٤٦٫٥٦ 
 

 االیجابیة  النسبة   ٪ ۸٫۲۹
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 

 مستوى الحاالت  : معتدلة
 اإلیجابیة : متوسطة

 المستوى االنتقالي : معتدل
 


