 ٢٨مايو(أيار ) .٢٠٢١
أعزائي عائالت وموظفي منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية ،
نهاية العام الدراسي هي وقت تفكير .عندما أنظر إلى الوراء في هذه السنة الدراسية  ،أشعر بالتواضع لما وصلنا إليه .لم يخطط أحد
لقضاء عام دراسي أثناء تفشي الوباء  ،ولكن بفضل صبرك ودعمك  ،نجحنا في تجاوزه .لم نقم فقط بدعم االحتياجات األكاديمية لطالبنا
 ،بل قمنا بتوفير احتياجاتهم االجتماعية والعاطفية أيضًا .لم يكن هذا ممكنا بدون كل واحد منكم.
تبدأ برامجنا الصيفية في األول من حزيران (يونيو)  ،مع أكثر من  ٣٠٠٠طالب و  ٢٥٠معل ًما في حرمنا المدرسي ،يواصلون التعلم
شكرا لك
والنمو .يستمر التخطيط واإلعداد للعام الدراسي الجديد وسنوافيك بالمعلومات بشكل دوري طوال فصل الصيف .مرة أخرى ،
ً
على كونك جز ًءا من عائلة منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية الخاصة بنا.
يحتوي هذا االتصال على المعلومات التالية:
• عيادات اللقاحات لألطفال بعمر  ١٢سنة فما فوق تستضيفها  GUHSD؛
● معلومات لوحة القيادة الصحية .و
● انتقل توزيع الطعام إلى أيام الثالثاء لفصل الصيف  ،ال يوجد توزيع طعام في يوم الذكرى.
مدرسة جليندال يونيون الثانوية ( )GUHSDتستضيف عيادات مجانية للقاح كوفيد١٩-
ستستضيف  ، GUHSDبالشراكة مع صيدليات  ، Fry’sتطعي ًما مجانيًا ضد كوفيد ١٩-لألطفال من سن  ١٢عا ًما فما فوق في
يونيو(.حزيران ) ستتوفر لقطات الجرعة األولى من لقاح ( Pfizerفايزر)عن طريق موعد خالل من الساعة  ٣:٠٠إلى  ٨:٠٠مسا ًء.
يومي  ٩و  ١٠يونيو(حزيران )في المواقع التالية:
األربعاء  ٩يونيو(حزيران ) -مدرسة كورتيز الثانوية ومدرسة االستقالل الثانوية.
الخميس  ١٠يونيو  -مدرسة جلينديل الثانوية ومدرسة واشنطن الثانوية.
سيتم استخدام نفس مواقع  GUHSDاألربعة بعد  ٢١يو ًما للجرعة الثانية  ،األربعاء  ٣٠يونيو (حزيران)والخميس األول من
يوليو(حزيران )على التوالي .استخدم الرابط أدناه لتحديد موعد للجرعة األولى .سيكون الرابط نش ً
طا قبل  ١٠أيام من الحدث (٣١
مايو(أيار )و  ١يونيو(حزيران)
( https://www.krogerhealth.com/partnerschedulingأفضل فتح في )Google Chrome
ستحتاج إلى استخدام رمز الحجز ذي األولوية التالي.GLHSCVVAC21 :
لتحديد موقع التطعيم  ،يمكن للوالدين البحث عن طريق الرمز البريدي للمدرسة الثانوية المرغوبة التي تستضيف الحدث (للحصول على
أفضل النتائج) والفرز حسب "األقرب" للعثور بسرعة على حدث التطعيم األقرب إليهم:
• بالنسبة إلى الرمز البريدي للبحث في مدرسة كورتيز الثانوية  .85051سيظهر الحدث بالشكل Cortez HS - Glendale UHSD
• للحصول على الرمز البريدي للبحث في مدرسة االستقالل الثانوية  .85303سيظهر الحدث باسم Independence HS -
Glendale UHSD
• بالنسبة إلى الرمز البريدي للبحث في مدرسة  .Glendale High School 85301سيظهر الحدث بالشكل Glendale HS -
Glendale UHSD
• بالنسبة إلى الرمز البريدي للبحث في مدرسة واشنطن الثانوية  .85021سيظهر الحدث باسم Washington HS - Glendale
UHSD
صا قصير األكمام وقناعًا للوجه مع بطاقات الهوية والتأمين .اللقاح مجاني ألي شخص
يجب أن يأتي الطالب مستعدين وهم يرتدون قمي ً
حاضرا لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٢و
بغض النظر عن التغطية التأمينية .يجب أن يكون أحد الوالدين أو الوصي القانوني
ً
 ١٥عا ًما  ،وسيتم قبول نموذج موافقة الوالدين الموقعة  /الشفوية لمن تتراوح أعمارهم بين  ١٦و  ١٧عا ًما.
سيتم حجز موعد الجرعة الثانية ( ٣٠يونيو(حزيران)و  ١يوليو(تموز) في وقت حجز موعد الجرعة األولى .يفضل تحديد ميعاد ،ولكن
إن لم تقدر ليس ضروريًا  ،نرحب بزيارتنا.
تحديث لوحة المعلومات الصحية ومواقع اللقاحات

انخفضت كلتا الحالتين لكل  ١٠٠٠٠٠حالة وإيجابية في المائة في منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية بشكل طفيف هذا األسبوع  ،مع
انتقال إيجابية النسبة المئوية إلى اللون البرتقالي وانتقال المجتمع الكلي من فئة "عالية" إلى فئة "كبيرة" .تظهر بيانات لوحة المعلومات
من إدارة الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا ووزارة الخدمات الصحية في والية أريزونا في نهاية هذا االتصال.
لقاح كوفيد ١٩-متاح اآلن لألطفال بعمر  ١٢عا ًما فما فوق .تذكرنا وزارة الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا أنه ما لم يتم تطعيمك
بالكامل  ،فال يزال يتعين عليك اتخاذ تدابير وقائية مثل ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي لتقليل انتشار المرض .في مقاطعة ماريكوبا ،
تتوفر العديد من المواقع لتلقي اللقاح  -وهو مجاني! انقر فوق االرتباط أدناه للعثور على موقع بالقرب منك.
مواقع لقاحات كوفيد ١٩-في مقاطعة ماريكوبا
برنامج توزيع وجبات الطعام ينتقل إلى أيام الثالثاء لفصل الصيف  ،ال توجد خدمة يوم الذكرى
زد ميزانية طعامك الصيفية وشارك في برنامج توزيع وجبات الطعام ! برنامج توزيع وجبات الطعام الصيفي متاح مجانًا لجميع
األطفال الذين تبلغ أعمارهم  ١٨عا ًما أو أقل والذين ال يحضرون برنامج منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية الصيفي .ستتوفر مجموعة
الوجبات المجانية  ،بما في ذلك عناصر القائمة الجديدة والمنتجات الصيفية  ،على جانب الرصيف في  ١١موقعًا مدر ًجا أدناه كل ثالثاء
في يونيو(.حزيران ) يمكن للوالدين  /األوصياء الحصول على وجبات لألطفال .مطلوب أرقام هوية الطالب أو تاريخ الميالد .ينتقل
اعتبارا من الثالثاء  ١يونيو(.حزيران ) هذا يعني أنه لن يكون هناك توزيع
برنامج توزيع وجبات الطعام إلى أيام الثالثاء لفصل الصيف
ً
في عيد الذكرى ،االثنين  ٣١ ،مايو(أيار) .يرجى االطالع على الرسم البياني أدناه للمواقع.
مواقع توزيع وجبات الطعام
الثالثاء الساعة  ٩صبا ًحا
دزيرت فوت هيل جونيور هاي
3333 W banff LN
٦٠٢-٨٩٦-٥٥١٧
مدرسة بالو فيردي المتوسطة
7502.N. 39th Ave
٦٠٢-٣٤٧-٢٥١٧
مون ماونتن االبتدائية
13425 N. 19th Ave
٦٠٢-٨٩٦-٦٠١٧
مدرسة ماونتن فيو
.801 W Peoria Ave
٦٠٢-٣٤٧-٤١١٧
مدرسه شابرال االبتدائية
3808 W Joan De Arc
٦٠٢-٨٩٦-٥٣١٧
مدرسة شوال المتوسطة
3120 W Cholla st
٦٠٢-٨٩٦-٥٤١٧
مدرسة أورانجوود
7337 .N. 19th Ave
٦٠٢-٣٤٧-٢٩١٧
مدرسه صن ست.

4626 W Mountain View RD
٦٠٢-٣٤٧-٣٣١٧
مدرسة التا فيستا االبتدائية
8710 N 31st Ave
٦٠٢-٣٤٧-٢٠١٧
رويال بالم المتوسطة
8520 N.19 Ave
٦٠٢–٣٤٧-٣٢١٧
ماونتن سكاي جونيور الثانوية
16225 N. 7th Avenue,

٦٠٢-٨٩٦-٦١١٧
لمزيد من المعلومات أو االحتياجات الغذائية الخاصة  ،اتصل بـ  Nicole Augustineعلى  ٦٠٢-٨٩٦-٥٢٤٠أو
.Nicole.Augustine@wesdschools.org
إذا كان لديك أي أسئلة  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  wesdcommserv@wesdschools.orgأو االتصال على -٣٤٧-٢٦٥٧
 .- ٦٠٢يمكنك البقاء على اطالع من خالل زيارة صفحة تحديثات  WESD COVIDالخاصة بنا على
www.wesdschools.org/covidupdates
أشكركم على اختيار منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية نحن نقدركم ..
بإخالص،
الدكتور بول ستانتون
المشرف العام
مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا
مقاييس المدارس بتاريخ ٢٠٢١/٢٠/٥
منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية
نسبة انتقال المجتمع
انتقال عالي النسبة
النسب األخيرة
 ٨٨.٢٢لكل  ١٠٠الف شخص
 ٪النسبة اإليجابية
 ١١.٤٣
األسبوع الماضي
 ٧٢.٢٩حالة لكل  ١٠٠الف شخص
٪ ٩.٥النسبة االيجابية
تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا
محافظة  :ماريكوبا

مستوى الحاالت  :معتدلة
اإليجابية  :متوسطة
المستوى االنتقالي  :معتدل

