
 ۲۰۲۱)  أیار( مایو ۲۱
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 العائلة أفراد لجمیع شكراً .  بالتحدیات المليء العام ھذا خالل أنجزوه ما بكل فخورون نحن.  ھذا العامتفوقوا  الذین طالبنا لجمیع تھانینا 

 .الطریق طوال دعموھم الذین المجتمع وأفراد والموجھین واألصدقاء
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛ المدرسة قبل ما لمرحلة ستارت ھید برنامج في التسجیل●  
 ؛ GUHSD تستضیفھا فوق فما سنة 12 بعمر لألطفال اللقاحات عیادات•  
 و.  الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات●  
 .الثالثاء أیامالوجبات الى توزیع  انتقل الشھداء یوجد توزیع یوم عید الذكرىال  ،برنامج توزیع وجبات الطعام تحدیث ●  
  
 اآلن التسجیل یتم - روضة)(ال بریسكول ستارت ھید برنامج 
 برنامج!  ۲۰۲۲-  ۲۰۲۱الدراسي للعامفي منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة (الروضة ) Head Startفي   برنامج اآلن یسجل 

Head Start (الروضة)یكون أن یجب.  طفل لكل الفردیة االحتیاجات لتلبیة مصمم المبكرة الطفولة لتعلیم الثقافات متعدد برنامج ھو 
 ھذا حول المزید لمعرفة.  مجانًا المؤھلین و یشاركوا الطالب یحضرس ۲۰۲۱ ) أیلول(سبتمبر 1 قبل أعوام أربعة أو ثالثة الطالب عمر

 .-٦۰۲-۳٤۷-٤۸۰٦ على اتصل أو https://www.wesdschools.org/HeadStart بزیارة قم ، البرنامج
  
 ۱۹-كوفید  لقاح عیادات تستضیف) GUHSD( الثانویة یونیون جلیندال مدرسة 
 في فوق فما عاًما ۱۲ سن من لألطفال ۱۹-كوفید ضد مجانیًا تطعیًما ، Fry’s صیدلیات مع بالشراكة ، GUHSD ستستضیف 

 ۱۰ و ۹ یومي.  مساءً  ۸ إلى ۳ من الساعات خالل موعد طریق عن Pfizer لقاح من األولى الجرعة جرعات ستتوفر  (حزیران).یونیو
 :التالیة المواقع في(حزیران)  یونیو

  
 .الثانویة ندبندنسا ومدرسة الثانویة كورتیز مدرسة -(حزیران )یونیو ۹ األربعاء 
 .الثانویة واشنطن ومدرسة الثانویة جلیندیل مدرسة -(حزیران ) یونیو ۱۰ الخمیس 
 یولیو ۱ والخمیس(حزیران) یونیو ۳۰ األربعاء ، الثانیة للجرعة یوًما ۲۱ بعد األربعة GUHSD مواقع نفس استخدام سیتم 

 .المقبل األسبوع المواعید في التسجیل عن اإلعالن سیتم.  التوالي على(حزیران)
  
 اللقاحات ومواقع الصحیة المعلومات لوحة تحدیث 
  
 انتقال مع ، التصاعدي االتجاه فيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في المائة في وإیجابیة حالة ۱۰۰،۰۰۰ لكل الحاالت من كل تستمر 

 العامة الصحة إدارة من نات بیال لوحة بیانات عرض یتم".  عالیة" فئة إلى الكلي المجتمع وانتقال األحمر اللون إلى المئویة النسبة إیجابیة
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في

 تطعیمك یتم لم ما أنھ ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة وزارة تذكرنا.  فوق فما عاًما ۱۲ بعمر لألطفال اآلن متاح ۱۹-كوفید لقاح 
 ، ماریكوبا مقاطعة في.  المرض انتشار لتقلیل االجتماعي والتباعد األقنعة ارتداء مثل وقائیة تدابیر اتخاذ علیك یتعین یزال فال ، بالكامل
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه االرتباط فوق انقر!  مجاني وھو - اللقاح لتلقي المواقع من العدید تتوفر

 ماریكوبا مقاطعة في ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 
 للصیفالشھداء  الذكرى یوم بعد الثالثاء ایام إلىانتقل یوم توزیع الطعام  
  
 الصیفيوجبات الطعام توزیع  برنامج.  یونیو ۱ الثالثاء من اعتباًرا الصیف لفصل الثالثاء أیام إلىتوزیع وجبات الطعام  برنامج سینتقل 

.  الصیفيواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  برنامج یحضرون ال والذین أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاح
 .المقبل األسبوع اإللكتروني بریدك في Peachjar من الصیفیةوجبات الطعام توزیع  نشرة علىإطالع  على كن

 التعلم نموذج في للطالب الطعام للتوزیع وجبات تتوفر.  الدراسي العام ھذا فيیوم یتم فیھ توزیع الطعام  آخر ھو مایو ۲٤ یوم سیكون 
 مدرًجا موقعًا ۱٦ في المجانیة الوجبات ستتوفر.  شخصیًا المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما ۱۸ العمر من یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر
 تاریخ أو الطالب ھویة أرقام مطلوب.  لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  )أیار(مایو ۲٤ االثنین یوم أدناه

 .واألوقات للمواقع أدناه البیاني الرسم على االطالع یرجى.  المیالد
 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 
 

 .الماضي العام خالل دعمكم كثیرا نقدر نحن
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ٥/۲۰/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 عالي النسبةانتقال 
 

 األخیرةالنسب 
 

 الف شخص  ۱۰۰لكل    ۸۸٫۲۲
 النسبة اإلیجابیة   ۱۱٫٤۳٪ 
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل  حالة ۷۲٫۲۹

 
 االیجابیة  النسبة   ٪ ۹٫٥

 
 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : معتدلة

 اإلیجابیة : متوسطة
 المستوى االنتقالي : معتدل

 
 
 

http://www.wesdschools.org/covidupdates

