
 ۲۰۲۱) األول تشرین( نوفمبر ٥
 ، االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة وموظفي عائالت أعزائي 
 من العدید من والتفاني والدعم بالحب نحظى أن حقًا یشرفنا  االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة في نحن 

(  School Connect برعایة  .مدارسنا أحب شھر كان الماضي الشھر  .مجتمعنا في المحلیین الشركاء
 موظفینا لدعم الدینیین شركائھا مع تعاوني بشكل للعمل لمدارسنا فرصة ھذه كانت ،رباط المدرسة)

 ، والتشجیع الدعم عن خاصة مالحظات موظفونا تلقى ، الشھر مدار على  .المدارس مبنى في واحتیاجاتھم
 صغیرة مشاریع في عملوا ، الحاالت بعض وفي ، القھوة واستراحات ، والحلویات ، الغداء بوجبات وتفاجأوا

 لطالبنا فرقًا حقًا اإلضافي والدعم الحب ھذا یُحدث  .الدراسیة الفصول/  المدارس وتنظیف الحدائق تنفیذ مثل
 للمدارس واشنطن منطقة عائلة أمطروا الذین شركائنا لجمیع شكًرا - قلبي أعماق من  .وموظفینا ومعلمینا
 مدارس یدعم من لكل شكًرا  .العمل ھذا إلنجاح معًا یجتمعوا أن الجمیع من األمر یتطلب  .بلطف االبتدائیة
 .  .لدینا االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة  وإدارات

  
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 ) .األول تشرین(أكتوبر لشھر الشھر موظف•  
 ۱۱-٥ سن من لألطفال ۱۹-كوفید لقاح عیادات•  
 األعمار لجمیع 19- كوفید لفیروس الثانویة للمدارس یونیون جالندیل لمنطقة التابعة التطعیم فعالیات•  

 ؛ التعزیزات إلى باإلضافة
 و  .التقدم وتقاریر القدامى المحاربین یوم عطلة•  
 .الصحیة المعلومات لوحة معلومات•  
  
 ) األول تشرین( أكتوبر لشھر الشھر موظف 
 ثمانیة تكریم یتم ، شھر كل في  .موظفینا تكریم في طویل تقلید لدیھا  االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة 

 عن المزید معرفة یمكنك  .یوم كلمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وقیم ورؤیة مھمة لتجسیدھم موظفین
 مبروك  .InstagramWESDSchools و Facebook على WESD صفحتنا على منھم واحد كل

 !منكم واحد لكل وشكرا
  
 عاًما ۱۱ إلى ٥ سن من لألطفال ۱۹-كوفید لقاح عیادات 
 ھي اللقاحات  !اآلن متاح عاًما ۱۱ و ٥ بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال بھ الُمصرح األول كوفید  لقاح 

 ۱۹-كوفید لقاحات  .المدرسة في الطالب وإلبقاء مجتمعنا في ۱۹-كوفید انتشار لمنع لدینا فاعلیة األكثر األداة
 .الجنسیة أو التأمین حالة عن النظر بغض - ومجانیة وفعالة آمنة

 دائرة ستستضیف ، فراي وصیدلیات) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة مع بالشراكة 
 أعمارھم تتراوح الذینمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  لطالب ۱۹-كوفید لتلقیح عیادتین العامة الصحة

 صیدلیة موقع على موعد حجز العائالت على ویجب محدودة اإلمدادات  .جرعتین  .عاًما ۱۱ و ٥ بین
 .المقبل األسبوع رمز توفیر سیتم  .سفرای

 
  W Cholla St Glendale 85304 4535  أرویو مدرسة 
 
 .مساءً  ۷:۰۰ حتى ۳:۰۰ الساعة من ، (تشترین الثاني )نوفمبر ۱۷ ، األربعاء: األولى الجرعة 
 .مساءً  ۷:۰۰ حتى . ۳:۰۰ الساعة من ، (كانون األول)دیسمبر ۸ ، األربعاء: الثانیة الجرعة 
  



   فیو ماونتن مدرسة 
801 W Peoria Ave ,Phoenix AZ 85029 

  
 .مساءً  ۸:۰۰ إلى ٤:۰۰ من ، (تشرین الثاني )نوفمبر ۱۸ الخمیس: األولى الجرعة 
 .مساءً  ۸:۰۰ إلى ٤:۰۰ من ، (كانون األول)دیسمبر ۹ الخمیس: الثانیة الجرعة 
  
 تقدم MCDPH فإن ، أجلك من تعمل ال أعاله المذكورةمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  تواریخ كانت إذا 

 من متاًحا اللقاح یكون قد ، ذلك إلى باإلضافة  .المجتمع في األحداث من العدید في لألطفال ۱۹-كوفید لقاحات
 .المحلیة الصیدلیة في أو لطفلك الصحیة الرعایة مقدم خالل

 لطفلك الصحیة الرعایة مقدم كان إذا مما للتحقق أو ، والصیدلیات المجتمعیة األحداث قائمة على لالطالع 
 الصحة رعایة بفریق االتصال فیمكنك ، الویب إلى وصول لدیك یكن لم إذا  .أدناه الرابط فوق انقر ، مدرًجا
 اللقاح  موعد تحدید في للمساعدة -٦۰۲-٥۰٦-٦۷٦۷ على العامة

 
  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 
 التعزیزات إلى باإلضافة ، األعمار جمیع - GUHSD التطعیم أحداث 
 تطعیم فعالیات ، Adelante HealthCare مع بالشراكة ، الثانویة یونجالندیل یون مدرسة منطقة تقدم 

 األولى بالجرعتین جونسون آند وجونسون وفایزر مودیرنا لقاحات تتوفر  . ۱۹-كوفید ضد إضافیة مجتمعیة
 ۱۱ إلى ٥ سن من( لألطفال ۱۹-كوفید لقاحات ستتوفر ، ذلك إلى باإلضافة  .القادمین الحدثین كال في والثانیة

 .المؤھلین ألولئك معززة ولقاحات) عاًما
 الثانویة كورتیز مدرسة 

Phoenix 85051 Ave ,  stN.31 8828 
 
 ً◌مساء ۷:۳۰ الساعة إلى 3:30 الساعة من ، (نوفمبر) الثاني تشرین 10 ( األربعاء 
 الثانویة واشنطن مدرسة 

2217 W Glendale Ave ,Phoenix 85021 
 
 ً◌مساء ۷:۳۰ – ۳:۳۰ ، (تشرین األول)نوفمبر ۱٦ ، الثالثاء 
  
 الثاني الربع في التقدم وتقاریر القدامى المحاربین یوم عطلة 
 تستأنف سوف  .القدامى المحاربین بیوماحتفاال  )ثاني(تشرین النوفمبر ۱۱ القادم الخمیس مدرسة توجد ال 

 مع المنزل إلى الثاني للربع التقدم تقاریر إرسال سیتم  .(تشرین األول)نوفمبر ۲۱ الجمعة یوم المدرسة
 أي مع والتعامل طفلك تقدم مدى لمعرفة رائعة فرصة ھذه  .ثاني)ر(تشرین النوفمب ۱۸ األربعاء الطالب
 .معلمھم مع لدیك مخاوف

  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 یتم  .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة نواصل 

 في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة من معلوماتال لوحة بیانات عرض
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة



 wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
 . ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال أو
 ،ا مع ھذا على نتغلب سوف 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۱۱/۰٤/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ/

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲۳۸٫۹۲. 
 النسبة اإلیجابیة   ٪۱٤٫۷٦.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰.  لكل ۲۰٥٫٤۳.

 االیجابیة  النسبة  ۱٤٫۳۹٪
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۱۱/۰٤/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ/

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 
 


