
   ۲۰۲۱(اذار )مارس ۱۲
 ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 ھناك.  (اذار)مارس ۲۲ من بدًءا مدارسنا إلى منكم الكثیر یعود أن قبل الربیع لعطلةالوصول  وشك على نحن.  ھنا نحن ھا ، حسنًا 

 وموظفونا مدارسنا.  یرام ما على وكلھا) الكثیر وغیرھا الیقین وعدم والعصبیة اإلثارة( جمیعًا بھا نشعر التي المشاعر من العدید
 التخفیف استراتیجیات مارسوا لقد.  من سیبقى في التعلیم عبر االنترنت  منكمالبعض  وللتعلیم الشخصي  عض منكمالب لعودة جاھزون

 .العائد طفلك مع بمراجعتھا وسیقومون
 مناسب قناع ارتداء یرجى.  المجتمع انتقال من ستحد والتي ، أیًضا التخفیف استراتیجیات اتباع عائالتنا من نطلب ، الربیع عطلة خالل 

 واحد مجتمع نحن.  مریًضا كنت إذا المنزل في والبقاء اإلمكان قدر االجتماعي التواصل یرجى ، متكرر بشكل یدیك غسل یرجى ، جیًدا
 .الوباء ھذا خالل معًا العمل وسنواصل ، واحدة وعائلة

  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛اریزونا والیة تقاریر وزارة الصحة في و ماریكوبا مقاطعة●  
 ؛الكمبیوتر و عودة خدمة االنترنت  أجھزة●   
 توزیع وجبات الطعام ●  
  
 أریزونا بوزارة الصحیة الخدمات معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
  
 اللذین المقیاسین لتعكس المدرسة بیانات لوحة بتحدیث) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة قامت ، األسبوع ھذا 

 ألف ۱۰۰ لكل الحاالت: المجتمع في۱۹كوفید  انتقال مستویات لتحدید) CDC( منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز تستخدمھما
 .  إیجابیة ونسبة شخص

منطقة واشنطن  في االنخفاض في المقیاسین كال یستمر ، كبیًرا یزال ال ماریكوبا مقاطعة في اإلجماليقال االنت مستوى أن حین في 
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة MCDPH تبیانالوحة  تظھر.  للمدارس االبتدائیة 

 والتباعد ، لألقنعة والصحیح الشامل االستخدام ضمان علیھا یجب شخصي،ال للتعلیم المدارس تعود بینما أنھ على التأكید المھم من 
 الصحي والحجر العزل مع جنب إلى جنبًا االتصال وتتبع الصحیة المرافق وصیانة وتنظیف ، التنفس وآداب الیدین وغسل ، الجسدي

. 
 خدمة االنترنت  والكمبیوتر  أجھزةجاع إر 
 باستعارة قاموا الذین الطالب على یجب ، الدراسي الفصل في الستخدامھاالكمبیوتر  أجھزة على الدراسیة الفصول حصول لضمان 

 عودتھم عند معھم والشاحن خدمة االنترنتوالكمبیوتر  جھاز إحضار ، شخصيً ال للتعلمسوف یعودون وخدمة االنترنت والكمبیوتر  جھاز
 .الوقت ذلك في المدرسة قبل من األجھزة فحص سیتم.    (اذار )مارس ۲۲، االثنین یوم المدرسة إلى

  
 (اذار)مارس ۲۲ في اإلنترنت عبر یتعلمون الذین للطالب یستأنف ، الربیع عطلة خاللتوزیع لوجبات الطعام ال یوجد  
  
 مارس ۲۲ ، االثنین یوم من اعتباًرا.  (اذار)مارس ۱۹ إلى ۱٥ من ، الربیع عطلة خالل المقبل األسبوع الطعام وجباتتوزیع ل یتم لن 

 إلى یذھب ال أقل أو عاًما 18 العمر من یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالب الطعام للتوزیع  وجبات ستتوفر(اذار ) 
 مطلوب.  لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  موقعا ۱٦ في متاحة ستكون المجانیة الوجبات.   شخصیا  المدرسة

 .واألوقات للمواقع أدناه البیاني الرسم على االطالع یرجى.  المیالد تاریخ أو الطالب ھویة أرقام
 صباح ۸:۰۰- صباًحا ۷:۰۰   
  

 ھاي دزیرت فوت ھیل جونیور
3333 W banff LN  

    
 المتوسطة فیردي بالو مدرسة 

  N. 39th Ave.7502 
 

  صباحا ۹:۰۰-صباحا ۸:۰۰
 ماریالند مدرسة 

  N. 21st Ave.6503 
 



 االبتدائیة ماونتن مون  
   N. 19th Ave 13425 
 

 فیو ماونتن مدرسة
 801 W Peoria Ave . 
   
  اوكتیلو االبتدائیة 

3225 W Ocotillo RD 
 
 االبتدائیة بوت شو مدرسة 

  N. 21st Ave.12202 
 
 مدرسھ صن برست االبتدائیھ  

  N. 47th Ave.14218 
 

  صباحا ۱۰:۰۰-صباحا ۹:۰۰
 

 ترادیشنال لینكولن ابراھام مدرسھ
  N. 39th Ave.10444 
 

  شابرال االبتدائیة مدرسھ
3808 W Joan De Arc 

 
 المتوسطة شوال مدرسة 
 3120 W Cholla st      
 
 
 االبتدائیة مانزانیتا مدرسة 

  N. 39th Ave.8430 
 
 أورانجوود مدرسة 
 N. 19th Ave. 7337 
 
 صني صلوب  مدرسة 
 245 E. Mountain View RD. 
  
 صن ست. مدرسھ 
 4626 W Mountain View RD. 
  

  ومدرسة اشنطن االبتدائیة
  8033 N . 27th Ave.، 
  
  
 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. 

  



 .لدعمكم أخرى مرة شكرا.  رائعة ربیعیة عطلة لك أتمنى 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
  

 في بلدیة ماریكوبا مدیریة الصحة 
 ۳/۱۱/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 انتقال المجتمع نسبة 

 انتقال تدریجي
  األخیرةالنسب 
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل  ۷٦٫۷۸
 النسبة االیجابیة  ٥٫۸۷٪

 الماضي  األسبوع
 خصالف ش ۱۰۰حالة لكل  ۱٤۷٫٤۳
 االیجابیة  النسبة   ٪ ۱۱٫۸۸


