
 ۲۰۲۱)  أیار( مایو ۱٤
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 الخطوط في األفراد ھؤالء كان لقد.  الوطنیة المدرسة ممرضة یوم من كجزء الصحة وفنیي المدارس ممرضات كرمنا ، األسبوع ھذا 

 وعائالتنا لطالبنا مساھماتھم.  ورحیمة لطیفة بطریقة لدینا التخفیف استراتیجیات وتعزیز أطفالنا برعایة قاموا حیث ، العام ھذا األمامیة
 .بدونك الحد ھذا إلى الوصول من نتمكن لم.  وموظفینا ومعلمینا طالبنا دعم على نشكرك ، أخرى مرة.  نشكرھم ونحن بثمن تقدر ال
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛ ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الفترة في التسجیل ،  الفصول أحجامتقلیل ●  
 .السنوي الوالدینء  رضاا استبیان تذكیر●  
 و  ؛ اللقاحات ومواقع الصحیة المعلومات لوحة تحدیث●  
 .واألوقات المواقعبرنامج توزیع الطعام ●  
  
 ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الفترة في التسجیل ،  الفصول أحجامتقلیل  
 واشنطن للمدارس االبتدائیةمنطقة  فإن ، المقبل العام في الفردیة االحتیاجات من متنوعة مجموعة لدیھم سیكون الطالب أن العلم مع 

 كل تلبیة لضمان ھذا.  لدینا االبتدائیة الدراسیة الفصول في التركیز مع ،الصفوف  مستویات جمیع في الدراسیة الفصول أحجام تخفض
 تقدمھا التي بالخیارات اھتمام لدیھم یكون قد الذین أصدقائك مع مشاركتھا یرجى.  طفلك مع عملنا ولتخصیص الفردیة الحتیاجاتھ طفل

 أو المزید لمعرفة.  المفتوح التسجیل ویقبل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ الدراسي للعام حالیًا الطالبیتم تسجیل .  واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة 
 .https://www.wesdschools.org/registration بزیارة تفضل ، اإلنترنت عبر للتسجیل

  
 السنوي الوالدین ءرضاا استبیان 
كوفید   مضاعفات مع للغایة عادي غیر العام ھذا كان.  الدراسي العام بشأن مالحظاتھم لطلب عائالتنا مع نتواصل ، عام كل نھایة في 

 المدرسة لموظفي تماًما مجھولة ارائك.  القادم الدراسي للعام للتخطیط نستعد بینما مضى وقت أي من أكثر مھمة مالحظاتك.  ۱۹
 أسئلة أي لدیك كانت إذا. ۲۰۲۱)  أیار(مایو ۱۷ حتى لإلكمال متاًحا وسیكون دقائق ۱۰ من أقل االستبیان ھذا ملء سیستغرق.  والمنطقة

 .٦۰۲-۳٤۷-۲۸۲۰ على االتصال أو WESDAcademics@wesdschools.org على األكادیمیة بالخدمات االتصال فیرجى ،
 اإلنجلیزیة باللغة - ۲۰۲۱ لعام األمور أولیاء رضا مدى استبیان 
 
 اللقاحات ومواقع الصحیة المعلومات لوحة تحدیث 
  
 مستوى یزال ال.  التصاعدي االتجاه فيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في المائة في وإیجابیة حالة ۱۰۰،۰۰۰ لكل الحاالت تستمر 

 ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بیانات عرض یتم.  كبیًرا ماریكوبا مقاطعة في العام االنتقال
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات

 عاًما ۱۲ أعمارھم تبلغ الذین لألطفال اللقاح على األسبوع ھذا الموافقة تمت.  التطعیم في ۱۹-كوفید انتشار من الحد طرق إحدى تتمثل 
 مثل وقائیة تدابیر اتخاذ علیك یتعین یزال فال ، بالكامل تطعیمك یتم لم ما أنھ ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة وزارة تذكرنا.  فأكثر

!  مجاني وھو - اللقاح لتلقي المواقع من العدید تتوفر ، ماریكوبا مقاطعة في.  المرض انتشار لتقلیل االجتماعي والتباعد األقنعة ارتداء
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه االرتباط فوق انقر

 ماریكوبا مقاطعة في ۱۹-فیدكو لقاحات مواقع 
 
 االثنین أیام موقعًا ۱٦ في متاحبرنامج توزیع الطعام  
  
.  شخصیًا المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما ۱۸ یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالبالطعام   توجبا تتوفر ، حالیًا 

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

 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 شوة بیوت 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  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰على  Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

  



-۳٤۷-۲٦٥۷على  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 
 

 .وتفھمكم دعمكم نقدر حقا نحن.  لمدارس االبتدائیة منطقة واشنطن ل الختیارك شكرا
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 ف العامالمشر 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ٥/۱۳/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
 األخیرةالنسب 

 
 الف شخص  ۱۰۰لكل    ۷۲٫۲۹

 النسبة اإلیجابیة   ٪۹٫٥  
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل ۷۰٫٦٥ 
 

 االیجابیة  النسبة   ٪ ۸٫٥۱
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 

 مستوى الحاالت  : معتدلة
 اإلیجابیة : متوسطة

 المستوى االنتقالي : معتدل
 
 
 

http://www.wesdschools.org/covidupdates

