
 ۲۰۲۱ (آذار)مارس ٥
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ الخدمات الصحیة في اریزونا  وزارةومعاییر  للحاكم التنفیذي األمر حول معلومات●  
 تيالذام التعلی / المستقل التعلم یوم   مارس/  آذار ۱۰ یوم●  
 ؛ ParentVUE وواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  إقرار نموذج●  
 .إلیھا واذھب الطعام وجبات على احصل●  
  
 - جمیعًا لكم تقدیري عن أعرب أن أود ، الربیع عطلة بعد الشخصي التعلم إلى للعودة واالستعداد الثالث الربع نھایة من اقترابنا مع 

 مطبات ھناك تكون أن وأتوقع بالتحدیات ملیئة سنة كانت لقد.  اإلمكان قدر سلًسا االنتقال ھذا بجعل اللتزامكم - األمور وأولیاء موظفینا
 من العدید على تغلبنا لقد.  بنا الخاصةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  بعائلة أؤمن أنا ، ذلك ومع.  األخیر الربع في الطریق على

 .ودعمكم تعاونكم على أشكركم.  المقبلة األشھر في بذلك القیام سنواصل أننا أعلم وأنا الماضي العام في العقبات
  
 الخدمات الصحیة في اریزونا  ومعاییر وزارة دوسي للحاكم التنفیذي األمر 
 موعد في المعلم باشراف الشخصي التعلیم إلى بالعودة المدارس جمیع" یطالب تنفیذیًا أمًرا دوسي دوج الحاكم أصدر ، األسبوع ھذا في 
 بنشاط نستعد فإننا ، تعلمون كما".  ربیعیة عطلة ھناك تكن لم إذا (آذار)مارس ۱٥ أو ، المقررة الربیع لعطلة التالي االثنین یوم یتجاوز ال

 خیار مع للتعلیم الشخصي الفتح إلعادة خطتنا تتماشى  (آذار)مارس ۲۲ ، االثنین یوم الربیع عطلة بعد الشخصي التوجیھ إلى للعودة
 .الطلب ھذا مع اإلنترنت عبر التعلم

  
 لتعكس بھم الخاصة المدارس معلومات لوحة لتحدیث أریزونا في الصحیة الخدمات وزارة" بتوجیھ الحاكم أمر ، ذلك إلى باإلضافة 

 في المحددة تلك مع المجتمع انتقال مراحلمع متماشیة ) CDC( منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز قبل من المستخدمة المقاییس
 . "۲۰۲۱ (شباط)فبرایر ۱۲ في الصادرة المرحلي التخفیف خالل من مدرسة 12-  لـ التشغیلیة اإلستراتیجیة CDC إرشادات

  
وزارة  الجدیدة معلوماتال للوحة وفقًا.  األسبوع ھذا ماریكوبا مقاطعة من تحدیث ھناك یكن لم ، معلوماتال للوحة التحدیث ھذا مع 

 خیار مع شخصيً للتعلیم  مفتوحة المدارس تكون أن ویجب كبیر انتقال مستوى في ماریكوبا مقاطعة فإن ،الخدمات الصحیة في اریزونا 
 .ماریكوبا لمقاطعة المدرسة لمعاییر االتصال ھذا نھایة على االطالع یرجى.  اإلنترنت عبر التعلم

  
 ، الجسدي والتباعد ، لألقنعة والصحیح الشامل االستخدام تضمن أن یجب ، مفتوحة المدارس أن حین في أنھ على التأكید المھم من 

 .الصحي والحجر العزل مع جنب إلى جنبًا االتصال وتتبع ، الصحیة المرافق وصیانة وتنظیف ، التنفس وآداب الیدین وغسل
 التي) HEPA( الكفاءة عالیة الھواء تنقیة أجھزةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  اشترت ، ھذه التخفیف استراتیجیات إلى باإلضافة 

 ھذه في HEPA فالتر تصنیف تم.  الغرفة إلى أخرى مرة النظیف الھواء وتفریغ الملوثات من العدید وتزیل الداخل إلى الھواء تسحب
 .الساعة في مرة ۱۲٫٥ الھواء وتنظیف میكرون 0.3 حتى الصغیرة الجسیمات من٪ 99.97 إلزالة اآلالت

 
 )الصباح في الدخول تسجیل الطالب على یجب( المستقل التعلم/  الذاتي التعلم یوم -(آذار) مارس ۱۰ 
 توفیر أجل من  (آذار).مارس ۲۲ ، االثنین یوم الشخصي التعلیم إلى للعودة لالستعداد بجد لدینا والموظفون والمعلمون المسؤولون یعمل 

 مستقًال /  ذاتیًا تعلیمیًا یوًما) كر المب نصرافاإل یوم  مارس ۱۰ األربعاء یوم سیكون ، والتدریب واالستعداد للتخطیط للموظفین الوقت
 المھام على سیعملون ذلك وبعد الصباح في معلمیھم من والتوجیھات للحضور الفصل إلى الدخول تسجیل الطالب على یجب.  لطالبنا
 مع العادیة جداولھم الطالب جمیع سیستأنف.  والتعاون للتحضیر كامالً  یوًما مدرسینا ھذا یمنح.  الیوم لبقیة المسجلة والدروس المقدمة
 .(اذار)مارس ۱۲ و ۱۱ في معلمیھم

  
 ParentVUE وتفعیل اإلقرار نموذج 
كوفید  االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة في الوالدین  إقرار نموذج إكمال إلى اآلباء سیحتاج ، الشخصیة التعلیمات إلى الطالب إعادة قبل 

 مبنى المدرسة إلى المحدود والوصول ، مریًضا كان إذا المنزل في والبقاء ، المدرسة قبل طفلك حرارة درجة قیاس النموذج یناقش.  ۱۹
 لألعراض المدرسة مراقبة كیفیة أیًضا یناقش كما.  إیجابیة اختباره نتیجة كانت بشخص اتصال على طفلك كان إذا بمدرستك واالتصال

 في النموذج ھذا أكملت إذا.  السالمة الحتیاطات االمتثال على والموافقة بالقراءة االعتراف إلى العائالت ستحتاج.  بھ االتصال یجب ومن
 .مدرستك بمكتب االتصال فیرجى ، تنشیط رمز لدیك یكن لم إذا.  أخرى مرة إكمالھ إلى تحتاج فلن ، الخریف

  
 .ھنا اإلقرار نموذج على مثال مشاھدة یمكن 



  
 )(اذارمارس ۲۲ في التغییرات تبدأ -توزیع وجبات الطعام ووجبة العشاء  
 وجبات سبع تناول للعائالت یمكن.  الربیع عطلة قبللتوزیع وجبات الطعام  خدمة آخر ،(اذار )مارس ۸ ، المقبل االثنین یوم سیكون 

 لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.صباًحا ۱۰:۳۰ و صباًحا  ٦:۳۰ ة الساع بین طفل لكل خفیفة وجبات وخمس غداء وجبات وسبع إفطار
 مجموعة في اشتركت التي العائالت.  الربیع عطلة خالل ھناك توزیع للوجبات یكون لن.  أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال
 حتى صباًحا ۸ الساعة من ،(اذار ) مارس ۱۲ ، الجمعة یوم وجباتك استالم تنسَ  ال - الربیع استراحة صندوق أو/  و العشاء وجبات
 .صباًحا ۱۰ الساعة

  
 ۱۸ یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالبتوزیع وجبات الطعام  ستتوفر ،(اذار ) مارس ۲۲ ، االثنین یوم من اعتباًرا 

 الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  موقعا ۱٦ في متاحة ستكون المجانیة الوجبات حزم.  شخصیًا المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما
 .واألوقات للمواقع أدناه البیاني الرسم على االطالع یرجى.  المیالد تاریخ أو الطالب ھویة أرقام مطلوب.  لألطفال وجبات على

 صباح ۸:۰۰- صباًحا ۷:۰۰ 
  

 ھاي جونیوردزیرت فوت ھیل 
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 . 
   
  االبتدائیةاوكتیلو  

3225 W Ocotillo RD 
 
 االبتدائیة بوت شو مدرسة 

  N. 21st Ave.12202 
 
 االبتدائیھ  صن برستمدرسھ  

  N. 47th Ave.14218 
 

  صباحا ۱۰:۰۰-صباحا ۹:۰۰
 

 ترادیشنال لینكولن ابراھام مدرسھ
  N. 39th Ave.10444 
 

  االبتدائیةشابرال  مدرسھ
3808 W Joan De Arc 

 
 المتوسطة شوال مدرسة 
 3120 W Cholla st      
 
 



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

  االبتدائیةاشنطن ومدرسة 
  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. 

  
 معًا ھذا نتجاوز سوف ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  كعائلة ، نحن.  المتواصل لدعمكم شكرا 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
  
  
 ۱۹لكوفید  المدرسة معاییر 
 أریزونا مقاطعة طریق عن المجتمع انتقال 
 ماریكوبا مقاطعة 
 كبیرة حاالت 

 متوسطة اإلیجابیة٪ 
 االنتقال

 كبیر  
  


