
 )لثانيا(تشرین  نوفمبر ۱۲
 ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  عائلة عن بالنیابة.  القدامى المحاربین یوم أمس یوم كان 

 الخدمة في زالوا ما الذین وأولئك بلدنا خدموا الذین منكم ألولئك امتناني بخالص أتقدم أن أود
 .وحریتنا سالمتنا لضمان أنفسھم من الكثیر قدموا الذین والنساء الرجال حقًا نقدر نحن.  الفعلیة

  
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 .۱۱-٥ سن من لألطفالفي منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ۱۹-كوفید لقاح عیادات•  
 لجمیع للمدارس الثانویة یونیون منطقة جالندیلفي  كورونا فیروس ضد التطعیم فعالیة•  

 .التعزیزات إلى باإلضافة األعمار
 .اإلنجلیزیة اللغة لمتعلم العائلیة المشاركة لیلة•  
 للطالب  التقدم  تقاریر•  
 .الصحیة معلوماتال لوحة معلومات•  
  
 عام  ۱۱ إلى ٥ سن من لألطفال ۱۹-كوفید لقاح عیادات 
 لمدة متاًحا عاًما ۱۱-٥ بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال بھ الُمصرح األول ۱۹-كوفید لقاح 

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

 ، سفرای وصیدلیات) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة مع بالشراكة 
لطالب منطقة واشنطن  ۱۹-لقاح كوفیدلتلقیح  عیادتین العامة الصحة دائرة ستستضیف

 محدودة اإلمدادات.  جرعتین.  عاًما ۱۱ و ٥ بین أعمارھم تتراوح الذینللمدارس االبتدائیة 
 الرابط استخدم ، موعد لتحدید.  سفرای صیدلیة موقع على موعد حجز العائالت على ویجب
 :حضوره في ترغب الذي للموقع أدناه المدرجین األولویة ورمز

 https://www.kroger.com/rx/covid-eligibility؟priorityScheduling=yes 
 )Chrome في فتح أفضل(
 كمدرسة المواقع ستظھر.  المرغوبة المواقع عن البحث عند البریدي الرمز استخدام من تأكد 

 للطالب القانوني الوصي أو األمر ولي یكون أن یجب.  فیو ماونتن ومدرسة االبتدائیة أرویو
 مجانًا اللقاح توفیر یتم.  التأمین بطاقة من نسخ إحضار یرجى).  األطفال( الطفل مع حاضًرا

 .مطلوبة األقنعة.  التأمینیة التغطیة عن النظر بغض
 أرویو مدرسة 

4535 W. Cholla St., Glendale 85304 
  
 .مساءً  ۷:۰۰ حتى ۳:۰۰ الساعة من ، (تشرین الثاني)نوفمبر ۱۷ ، األربعاء: األولى الجرعة 
 .مساءً  ۷:۰۰ حتى ۳:۰۰ الساعة من ، تشرین الثاني )(دیسمبر ۸ ، األربعاء: الثانیة الجرعة 



 ARRCVAC2021: األولویة رمز 
  
 فیو ماونتن مدرسة 
 801 W. Peoria Ave., Phoenix 85029 
 
 .مساءً  ۸:۰۰ إلى ٤:۰۰ من ، (تشرین الثاني)نوفمبر ۱۸ الخمیس: األولى الجرعة 
 .مساءً  ۸:۰۰ إلى ٤:۰۰ من ، ) األول(كانون دیسمبر ۹ الخمیس: الثانیة الجرعة 
 MTNCVAC2021: األولویة رمز 
  
  
 فإن ، أجلك من تعمل ال أعاله المذكورةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تواریخ كانت إذا 

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

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

 .لقاح
 ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 التعزیزات إلى باإلضافة ، األعمار جمیع - GUHSD التطعیم أحداث 
 حدثًا ، Adelante HealthCare مع بالشراكة ، الثانویةجالندیل یونیون  مدرسة منطقة تقدم 

 آند وجونسون وفایزر مودیرنا لقاحات تتوفر ۱۹-كوفید- ضد المجتمعي للتلقیح إضافیًا
 لألطفال ۱۹-كوفید لقاحات ستتوفر ، ذلك إلى باإلضافة.  والثانیة األولى بالجرعتین جونسون

 .المؤھلین ألولئك معززة ولقاحات) عاًما ۱۱ إلى ٥ سن من(
 الثانویة واشنطن مدرسة 

2217 W. Glendale Avenue, Phoenix 85201 
 
 مساءً  ۷:۳۰ – ۳:۳۰ ،(تشرین الثاني) نوفمبر ۱٦ ، الثالثاء 
  
 (تشرین الثاني)نوفمبر ۱٦ ھي اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي العائلیة المشاركة لیلة 
  
 اللغة متعلمي لعائالت إعالمیًا افتراضیًا حدثًاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تستضیف 

 سیشمل.  مساءً  ٦:۳۰ إلى ٥:۳۰ الساعة من (تشرین الثاني )نوفمبر ۱٦ الثالثاء اإلنجلیزیة
 إلى باإلضافة ، اللغة بناء واستراتیجیات الطالب وعرض البرنامج تحدیثات الحدث ھذا



 األساسیة المنزل لغة تتحدث التي العائالت یستھدف الحدث أن حین في.  والجوائز السحوبات
 للعائالت الترجمة خدمات ستتوفر.  العائالت لجمیع مفتوح أنھ إال ، اإلنجلیزیة اللغة بخالف

 Anna بـ االتصال یرجى ، المعلومات من لمزید.  والفیتنامیة والعربیة اإلسبانیة تتحدث التي
Mickey ( انا میكي)على اإللكتروني بالبرید إرسالھا أو   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳۹ على 

anna.mickey@wesdschools.org. 
  
 الثاني للربع التقدم تقاریر 
 ۱۸ القادم األربعاء یوم الطالب مع المنزل إلى الثاني للربع التقدم تقاریر إرسال سیتم 

 مخاوف أي مع والتعامل طفلك تقدم مدى لمعرفة رائعة فرصة ھذه.  (تشرین الثاني)نوفمبر
 .معلمھم مع لدیك

  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
منطقة واشنطن للمدارس  وماریكوبا  مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة نواصل 

 ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بیانات تظھر.  االبتدائیة 
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة

 إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
wesdcommserv@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال أو  . 

 لك، شكرا 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 
 

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

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲٦٥٫۸۷. 
 النسبة اإلیجابیة   ۱٦٫۳۹٪.
 



 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰.  لكل ۲۳۸٫۹۲.

 االیجابیة  النسبة  ٪۱٤٫۷٦
 

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

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 
 


