
 ۲۰۲۱)أیار( مایو ۷
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 التعلیم برنامج في معلم ۱۳۰۰ من یقرب ما إلى وتقدیري العمیق شكري أرسل أن شخصیًا أود ، المعلمین تقدیر أسبوع اختتام مع 

 وتصمیمھم التزامھم منح لقد.  و قلیلھ ذلك من أبعد إلى ذھبوا بأنھم القول إن.  الدراسي العام ھذا في كلل بال عملوا الذین الطالبي
 حیث إلیھم ھذا اللطف عودة رؤیة الرائع من كان لقد  ؛ الصعب الوقت ھذا خالل وعائالتنا لطالبنا والدعم الحب من الكثیر وتعاطفھم

واشنطن منطقة  أطفال وخاصة المجتمع في وشركائنا عائالتنا أن الواضح من.  فیسبوك  على صفحاتھم على احتفاالتھم المدارس تشارك
 .یوم كل تفعلھ ما كل على - منكم واحد كل - لكم شكًرا.  حقًا معلمیھم یحبونللمدارس االبتدائیة 

  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛  فضلیةاال ونموذج بعد عن التعلم برنامج●  
 .الوالدینالرضاء  السنوياالستبیان ●  
 و  ؛ ADHS ولوحات ماریكوبا مقاطعة●  
 .واألوقات المواقع توزیع وجبات الطعام،●  
  
 في منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  بعد عن التعلیم برنامج 
  
 الدراسي للعام الشخصیة الدراسیة الفصول في الدراسیة الفصول أحجام لتقلیل مقصوًدا قراًراواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  اتخذت 

 الطالب وجود یعد ، البحث إلى استناًدا.  الماضي العام خالل حدث الذي التعلم وفقدان للطالب الفردیة االحتیاجات تلبیة أجل من المقبل
 ، لذلك.  اإلنترنت عبر التعلم اختیار في ترغب قد العائالت بعض أن نتفھم ، ذلك ومع.  للتعلم فاعلیة األكثر ھوة التعلیم الشخصي بیئ في

 في التعلیمي برنامجھم لحضور الثامن - الخامس الصف لطالب الفرصة األوصیاء/  لآلباءواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ستوفر
 قبل ما الفضلیةا نموذج إكمال المھتمین األوصیاء/  األمور أولیاء من حالیًا نطلب.  اإلنترنت عبرمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 النقر الرجاء.  الثامن - الخامس الصف لطالبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة في  ۲۰۲۲- ۲۰۲۱بعد عن التعلیم لبرنامج التسجیل
 ۱۷ حتى لإلكمال متاًحا فضلیةاال نموذج سیكون.  االھتمام نموذج وإكمال البرنامج توقعات حول المزید لمعرفة أدناه االرتباط فوق
 مدیرة ، ھیرناندیز تیریزا الدكتورة إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، المعلومات من مزید في ترغب كنت إذا. ۲۰۲۱) أیار(مایو

  ٦۰۲-۳٤۷-۲۸۷۳ على االتصال أو Teresa.hernandez@wesdschools.org على ، بعد عن والتعلیم التعلیم تكنولوجیا
  
 فضلیةاال ونموذجواشنطن للمدارس االبتدائیة في منطقة  بعد عن التعلیم برنامج 
  
 السنوي الوالدینرضا  استبیان 
  
 كان.  مدرستھم حیال أطفالك یشعر كیف نعرف أن نرید.  لدینا الدراسي العام حول مالحظاتھم لطلب عائالتنا مع نتواصل عام كل في 

 ، محدوًدا كان مدرستھم مبنى في الطالب یقضیھ الذي الفعلي الوقت أن ندرك نحن.  ۱۹كوفید  مضاعفات مع للغایة عادي غیر العام ھذا
.  القادم الدراسي للعام للتخطیط نستعد بینما مضى وقت أي من أكثر مھمة وآرائك مالحظاتك.  لطفلك شخصیًا إعداًدا اخترت إذا حتى
 المعلومات ھذه نستخدم سوف.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  في طفلك تعلیم حیال تشعر كیف نعرف أن ونرید حقًا نھتم نحن

 ۱۰ من أقل االستبیان ھذا ملء سیستغرق.  والمنطقة المدرسة لموظفي تماًما غیر واضحةكانت  ردودك.  تعلیمیة كمنطقة والنمو للتحسین
 على األكادیمیة بالخدمات االتصال فیرجى ، أسئلة أي لدیك كانت إذا ۲۰۲۱.)أیار( مایو ۱۷ حتى لإلكمال متاًحا وسیكون دقائق

WESDAcademics@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۲۸۲۰ على االتصال أو-. 
  
  
 اإلنجلیزیة باللغة - ۲۰۲۱ لعام األمور أولیاء رضا مدى استبیان 
 اإلسبانیة -  ۲۰۲۱ لعام األمور أولیاء رضاء استبیان 
  
 أریزونا بوزارة الصحیة الخدمات معلومات ولوحات ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة 
  
 ماریكوبا مقاطعة في العام االنتقال مستوى یزال ال.  المائة في واإلیجابیة ۱۰۰،۰۰۰ لكل الحالتین كلتا في زیادة شھدنا ، األسبوع ھذا 

 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة MCDPH من  لوحة بیانات تظھر.  كبیًرا
 یتم وحتى ، ینتھ لم الوباء أن لنا توضح الحاالت في األخیرة الزیادة بأن ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة في اتصالنا جھات ذّكرتنا 

 ۱۹ كوفید بفیروس اإلصابة خطر لتقلیل نعرفھا التي الالزمة االحتیاطات استخدام في االستمرار المھم من ، األشخاص من المزید تطعیم



 والبقاء ، كثیًرا یدیك وغسل ، المنزل خارج باألشخاص االتصال من والحد ، االجتماعي والتباعد ، قناع ارتداء: ھذه وتشمل.  انتشاره أو
 .التطعیم على والحصول ۱۹-كوفید واختبار ، مریًضا تكون عندما المنزل في

 االثنین أیام موقعًا ۱٦ في متاحتوزیع وجبات الطعام  
  
 المدرسة إلى یذھب ال أقل أو عاًما ۱۸ یبلغ طفل وأي اإلنترنت عبر التعلم نموذج في للطالب الطعام للتوزیع وجبات تتوفر ، حالیًا 

 وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  اثنین یوم كل أدناه مدرًجا موقعًا ۱٦ في متوفرة المجانیة الوجباتجموعھ م.  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 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 

 
 .دعمكم نقدر ونحن.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  الختیارك شكرا

  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 رف العام المش 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ٥/٦/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال تدریجي
 األخیرةالنسب 

 
 الف شخص  ۱۰۰لكل    ۷۰٫٦٥

 النسبة اإلیجابیة   ۸٫٥۱٪     
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰حالة لكل  ٦۱٫۲٦
 االیجابیة  النسبة   ٪ ۷٫٤۸

 
 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : معتدلة

 اإلیجابیة : متوسطة
 المستوى االنتقالي : معتدل

 

http://www.wesdschools.org/covidupdates

