
 ۲۰۲۱(اذار)  مارس ۲٦ 
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 ھذا المدارس لزیارة الفرصة لي أتیحت لقد.  الشخصي التعلم إلى العودة بعد الرائع األول األسبوع على الجمیع أشكر أن أود ، أوالً  

 والمعلمون المسؤولون وضع.  معلمیھم مع ویتفاعلون بنشاط یشاركون الدراسیة الفصول في األطفال رؤیة الرائع من وكان األسبوع
 .وجھودك جھودھم حقًا أقدر وأنا ، المدارس فتح إلعادة للتحضیر والتدریب التخطیط من الكثیر لدینا والموظفون

  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ دوسي للحاكم األخیر التنفیذي األمر●  
 ؛ ADHS ولوحات ماریكوبا مقاطعة●  
     مساعدات الجائحةالتحویل االلكتروني ل بطاقات●  
 . الطعام وجباتبرنامج توزیع ●  
  
 دوسي للحاكم األخیر التنفیذي األمر 
 ال فإنھ ، ذلك ومع.  أریزونا والیة في التجاریة األعمال على المفروضة القیود یخفف باألمس تنفیذیًا أمًرا دوسي دوج الحاكم أصدر 

 في أساسیًا شرًطا الوجھ قناع ارتداء یزال ال.  الوجھ أقنعة تطلب أن المستقلة والمدارس التعلیمیة المناطق من یطلب الذي األمر یلغي
 .االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة مدارس جمیع

 :على ینص والذي ،) للتعلم مفتوح: أریزونا( 51-2020 التنفیذي األمر ھو المدارس في الوجھ أقنعة یفرض الذي الترتیب 
 الموظفین لجمیع ، الوجھ أقنعة مثل ، الوجھ أغطیة تتطلب سیاسة وتنفیذ تطویر المستقلة والمدارس التعلیمیة المناطق جمیع على یجب 

 ضروریة تعد لم الوجھ أغطیة أن أریزونا والیة في الصحیة الخدمات وزارة تقرر حتى سنوات خمس عن أعمارھم تزید الذین والطالب
 .الفیروس انتشار  الحتوائھا بھا موصى أو
 04-2020 أریزونا والیة في الصحة لوزارة التابع الطوارئ إجراء أن أریزونا والیة في التعلیم وزارة أكدت ، ذلك إلى باإلضافة 
 :على الطلب ھذا ینص.  أیًضا ساریًا یزال ال) المدارس في ۱۹كوفید  ر انتشا إبطاء(
 ، المدرسیة الحافالت وفي ، المدرسي الحرم في األقنعة ارتداء الفور على تفرض أن مستأجرة ومدرسة مدرسیة منطقة كل على یجب 

 الطالب جمیع قبل من ، بالمدرسة مرتبطة ریاضیة أنشطة أي مراقبة أو في المشاركة وأثناء ، بالمدرسة المرتبطة األنشطة وأثناء
 .الزائرین  والمقاولین والموظفین التدریس ھیئة وأعضاء

 .تنفیذھا سنواصل التي التخفیف استراتیجیات أھم أحد لألقنعة والصحیح الشامل االستخدام یظل 
 أریزونا بوزارة الصحیة الخدمات معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
  
 ال ، ذلك ومع.  معتدل إلى االنتقال مستوى خفض معمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  في االنخفاض في ۱۹كوفید  انتشار یستمر 

 العامة الصحة قسم ماریكوبا مقاطعة من لمعلوماتا لوحة بیانات تظھر.  كبیًرا ماریكوبا مقاطعة في اإلجمالي االنتقال مستوى یزال
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة

 مرضى یكونون عندما المدرسة عن بعیًدا المنزل في أطفالك إبقاء طریق عن ۱۹كوفید  انتشار من الحد مواصلة على مساعدتنا الرجاء 
 والتعب ، التنفس صعوبة أو التنفس وضیق ، والسعال ، القشعریرة أو الحمى: ۱۹كوفید  أعراض تشمل  كوفید اختبار نتائج ینتظرون أو
 ، القيء أو والغثیان ، األنف سیالن أو واحتقان ، الحلق والتھاب ، الشم أو للتذوق جدید وفقدان ، والصداع ، الجسم أو العضالت وآالم ،

 .المنزل إلى إرسالھم یتم وقد الصحة مكتب إلى المدرسة في األعراض ھذه من أي علیھم تظھر الذین الطالب إرسال سیتم.  .  واإلسھال
 
  مساعدات الجائحةل اإللكتروني التحویل بطاقة معلومات 
) P-EBT( للجائحة لمساعدات اإللكتروني لتحویال بطاقة تلقوا ،) 2020-2019( الماضي الدراسي العام نھایة في أنھ العائالت تتذكر قد 

 لفیروس األولى العائالت استجابة لقانون وفقًا.  المدرسة إغالق بسبب فقدوھا التي للوجبات الطعام لشراء طفل لكل األموال وفرت التي
 یشاركون مدرسة في مسجلون طالب لدیھا التي العائالت لتلك  مزایاھذه ال أخرى مرة) DES( االقتصادي األمن إدارة ستقدم ، كورونا

 خالل مخفضةال وجباتال أو  على الوجبات مجانًاالحصول  إمكانیة عائالتھم فقدت الذین) NSLP( المدرسي للغداء الوطني البرنامج في
 .۲۰۲۱-۲۰۲۰ الدراسي العام

 على للحصول مؤھلون طالبنا جمیع فإن ،) CEP( المجتمعیة األھلیة توفیر في تشاركواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ألن نظًرا 
 على بناءً  الدفع مبالغ إصدار سیتم.   الروضة (ھید ستارت ) وبرنامج المدرسة قبل ما مرحلة في المسجلین الطالب ذلك في بما ، المنفعة
 أثناء السریعة الوجبات التقاط أو الموقع في الدعم برنامج أثناء الوجبات تلقي یمنع ال.  تقویمي شھر لكل التعلیمیة للمنطقة التعلم نموذج
 جائحة لمساعدات البطاقة التحویل االلكتروني  تلقي من الطالب االفتراضي التعلم

 العثور یمكن.  األخیر االسم على بناءً  ترتیبھا وسیتم )أیار( أبریل ۱٥ في ۲۰۲۰ نوفمبر حتى ۲۰۲۰ أغسطس من الفوائد إصدار سیبدأ 
 علىاالمن االقتصادي ) إدارة( DES ویب صفحة علىلمساعدات الجائحة التحویل االلكتروني بطاقة  دفع جدول على



https://des.az.gov/p-ebt  .وسیتم الماضي العام منالتحویل االلكتروني لمساعدات الجائحة  بطاقات نفس في األموال إیداع سیتم 
 ۹۳۳۳ بالرقم االتصال طریق عن بدیلة بطاقة طلب للعائلة یمكن.  قبل من واحدة الطالب یتلق لم إذا جدیدة بطاقات إصدار

 .www.ebtedge.com على اإلنترنت عبر أو ۹۹۷-۱۸۸۸-
 على بھم الخاص الویب موقع زیارة یمكنك ، المعلومات من لمزید.  أریزونا والیة في االقتصادي األمن إدارة قبل من البرنامج ھذا یدار 

ebt-https://des.az.gov/p. 
 

 االثنین أیام موقعًا ۱٦ في متاح برنامج توزیع وجبات الطعام 
  
 المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما 18 العمر من یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالب للتوزیع  وجباتال تتوفر 

 وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  اثنین یوم كل أدناه مدرًجا موقعًا ۱٦ في متوفرة المجانیة الوجبات حزم.  شخصیًا
 .واألوقات للمواقع أدناه البیاني الرسم على االطالع یرجى.  المیالد تاریخ أو الطالب ھویة أرقام مطلوب.  لألطفال

 صباًحا  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 وتیبة 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      
 
 

https://des.az.gov/p-ebt


 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 ٦۰۲-٥۲٤۰۸۹٦ 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. 

  
منطقة  اختیار على لك شكرا.  مباني المدارس  إلى والموظفین الطالب عودة یسعدنا!  الرائع األول األسبوع على أشكرك ، أخرى مرة 

 واشنطن للمدارس االبتدائیة 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۳/۲۰۲۱/ ۲۱مقاییس المدارس بتاریخ

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
  األخیرةالنسب 
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل  ٤۱٫٦٦
 النسبة االیجابیة  ٪۳٫٥٤

 الماضي  األسبوع
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل ٦۲٫٤۹
 االیجابیة  النسبة   ٤٫۸۳٪

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 
 عتدلةمستوى الحاالت  : م
 اإلیجابیة : منخفضة

 معتدلالنتقالي : المستوى ا
 
 


