
   ۲۰۲۰  ( تشرین الثاني )نوفمبر ۱۳
  
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 ، كھذه صحیة بأزمة قبل من منا أي یمر لم.  المسبوقة غیر األوقات ھذه خالل ودعمكم لصبركم تقدیري عن أعبر أن أود ، أخرى مرة 

 .ممتن حقا أنا.  إلیھ یحتاجون ما على وعائالتنا طالبنا حصول لضمان إضافي جھد ببذل الجمیع یلتزم ذلك ومع
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 .التعلم نموذج في المحتمل والتغییر ( تشرین الثاني ) نوفمبر ۱۲ لیوم المقاطعة مقاییس•  
 ؛۱۹حاالت كوفید   لوحة•  
 و.  اإللكتروني والبرید ۱۹لكوفید   الساخن الرئیسيالخط  •
 .( تشرین الثاني ) نوفمبر ۲۷ والجمعة ( تشرین الثاني  نوفمبر ۲٦ الخمیس خدمة توجد ال - الیومیة للوجبات توزیع برنامج•  
  
 التعلم نموذج في المحتمل التغییر ،(تشرین الثاني ) نوفمبر ۱۲ لیوم المقاطعة مقاییس 
  
 أن یجبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  أن إلى) الخطاب ھذا نھایة في( ماریكوبا مقاطعة أمس أصدرتھا التي المقاییس تشیر بینما 

.  األحمر اللون إلى انتقل قد - ۱۰۰،۰۰۰ لكل الحاالت عدد - األول المؤشر أن مالحظة المھم من ، الھجین التعلم نموذج في تظل
 .مجتمعنا في كبیر بشكل المئویة النسبة إیجابیة زادت ، ذلك إلى باإلضافة

  
 ، والمحلیین بالوالیة الصحة مسؤولي من والتوجیھات المعاییرواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ستستخدم ، البدایة منذ ذكرنا كما 

 انخفاًضاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تشھد لم إذا.  لطالبنا المناسب التعلم نموذج لتحدید العامة التعلیمات على والمشرف الحاكم
 من بدًءا األسبوع في أیام خمسة لمدة اإلنترنت عبر بعد عن التعلم إلى أ / ب الھجین التعلم نموذج في الطالب فسیعود ، المعاییر في كبیًرا
 .لذلك االستعداد في والموظفون العائالت تبدأ أن المھم من. نوفمبر ۲۳ االثنین یوم

 :انتشار تقلیل في لمساعدتنا بدورك تقوم أن أناشدك.  للقلق مثیرة مجتمعنا في ۱۹كوفید  في الزیادة إن 
 .المدرسة إلى إرسالھم قبل أطفالك صحة مراقبة•  
 .للحرارة خافضة أدویة بدون ساعة ۲٤ لمدة الحمى من یتخلصوا حتى المنزل في إبقاءھم فالرجاء ، مرضى أطفالك كان إذا•  
 .قناعا البس•  
 .كبیرة مجموعات في تتجمع ال ، بك الخاصة المسافة على حافظ•  
 .أسرتك خارج األشخاص مع االجتماعیة التفاعالت من الحد•  
 .وجھك عن یدیك وأبعد كثیًرا یدیك اغسل•  
 .العالي اللمس ذات المناطق متكرر بشكل عقم•  
  
 ۱۹حة الحاالت الجدیدة لكوفید لو 
منطقة  عائالت تزوید إلى ھذهحاالت ال لوحة تھدف.  بنا الخاصة ۱۹كوفید  معلومات لوحة على الحالیة النشطة الحاالت نشر یتم 

 الحاالت تشیر.  الموقع/  المدرسة حسب اإلیجابیة ۱۹كوفید  لحاالت بملخص المجتمع وأفراد والموظفینواشنطن للمدارس االبتدائیة 
.  ۱۹كوفید بـ إصابتھم ثبتت الذین درسیة مباني المال في) والموظفین الطالب( لألفراد الحالي العدد إلى لحاالت ا لوحة على المسجلة
 .أسبوعي أساس على حاالتال لوحة تحدیث سیتم.  حاالتال لوحة من الحالة إزالة ستتم ، للعودة الفرد مسح بمجرد

 
 اإللكتروني والبرید ۱۹لكوفید   الساخن الخط 
 یمكن.  لآلباء اتصال وخط إلكترونیًا بریًدا ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة أنشأت فقد ، ۱۹ كوفید حول أسئلة لدیك كانت إذا 

 ٦ الخیار على الضغط ثم  ۱-۱-۲ بالرقم االتصال أو COVIDparenthotline@Maricopa.gov إلى إلكتروني برید إرسال للوالدین
 .الساخن الخط موظفي بأحد لالتصال ۳ الخیار على ثم ۱۹كوفید لـ
 
 كر الش عید عطلة - (تشرین الثاني )نوفمبر ۲۷ و ۲٦ في خدمة توجد ال - الیومي توزیع الوجبات برنامج 
  
 المختلطون للطالب.  ظھًرا ۱۲:۳۰ حتى صباًحا ۱۱:۳۰ الساعة من الجمعة إلى االثنین من الرصیف جانب على توزیع الوجبات یتوفر 

 من والطالب ، سنًا األكبر أو األصغر واألخوة ، اإلنترنت عبر بعد عن والمتعلمین ، الیوم ذلك في المدرسةمبنى  في المتواجدین غیر
 عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا الوجبات تقدیم یستمرواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  برنامج في التعلیم طالب غیر

 ۲٦ الخمیس خدمة ھناك تكون لن.  لتوزیع الوجبات موقع أي في لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  أقل أو
 یوم إضافیة وغداء إفطار وجبات أربع توزیع سیتم ، ذلك ومع  ؛ الشكر عید عطلة بسبب نوفمبر۲۷ والجمعة(تشرین الثاني ) نوفمبر

 .الراحة فترة خالل العائالت لمساعدة (تشرین الثاني ) نوفمبر ۲٥ الموافق األربعاء



 أو -  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

  
 تتردد ال.  ۱۹كوفید  انتشار من للحد بدورنا القیام یمكننا ، معًا العمل خالل من.  جمیعًا لنا بالنسبة صعبة القادمة القلیلة األسابیع ستكون 

 أي لدیك كان إذا   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال في
 على بنا الخاصةللمدارس االبتدائیة كوفید لـمنطقة واشنطن  تحدیثات صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یرجى.  أسئلة

www.wesdschools.org/covidupdates. 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 
 

  معاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة
  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 
 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲اقل من 

 او اكثر أسبوعین متتالین
  المختلط
 ( اصفر غامق) ٪ ۷اقل من 

  او اكثرأسبوعین متتالین 
  الحالة الراھنة

  المتوسطة
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقع التعلیم المختلط
 ۱۲/۱۱/۲۰۲۰المعاییر بتاریخ 
  البیانات الحدیثة

 الف شخص ۱۰۰حالة لكل   . ۱۱٤٫۳٥         
 الحاالت اإلیجابیة .٪ ۹٫۲۲          

 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪ ٤٫۰۰
  األسبوع الماضيبیانات 
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل  ۷۸٫۱
  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۷٫۹٤
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ٤٫۰۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 


