
 ۲۰۲۰  نوفمبر (تشرین الثاني )  ۲۷ 
 
 ، أعزائي العائالت والموظفین 
عید شكر ممتع.  رغم أن ھذا العام كان ملیئًا بالتحدیات ، أعتقد أن لدینا الكثیر من األشخاص الذین نشكرھم.  في  مأتمنى أن یكون لدیك 

طالبنا ومعلمونا وإداریونا وموظفونا المھتمون والملتزمون ، وأسرنا  -واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة عائلة تاتي  المرتبة االولى
والعمل معنا خالل ھذا الوقت غیر واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة وأفراد المجتمع الداعمون والمتفھمون.  شكًرا لك على اختیار 

 المسبوق.
 
 امعاییر مقاطعة ماریكوب 
 
حالة  ۱۰۰۰۰۰، زادت الحاالت لكل واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة .  في ۱۹بـكوفید كبیر تواصل مقاطعة ماریكوبا رؤیة انتشار  

 وإیجابیة في المائة منذ األسبوع الماضي (انظر أدناه).
  
في مجتمعنا: البقاء في المنزل عندما تكون مریًضا ، وارتداء قناع ،  ۱۹كوفید یرجى االستمرار في فعل ما في وسعك إلبطاء انتشار  

 وغسل یدیك بشكل متكرر ، والحفاظ على مسافة بینكما وعدم التجمع في مجموعات كبیرة.
 
 بمن تتصل 
 
 اعدتك.نحن نعلم أن األوقات كانت صعبة وقد یكون لدیك بعض األسئلة حول تعلیم طفلك.  ھؤالء األشخاص أدناه ھنا لمس 
  ، WESDAcademics@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۲۸۲۰. الدعم األكادیمي والمختلط وعبر اإلنترنت ، 
  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۹۲ ؛ Cathy-ann.Gentry@wesdschools.org -) ، كاثي جینتري ELLمتعلمو اللغة اإلنجلیزیة ( 
 .٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱ ؛ Jason.mcintosh@wesdschools.org -تعلیم الموھوبین ، د. جایسون ماكنتوش  
 .٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦ ؛ Dorothy.watkins@wesdschools.org -الدعم االجتماعي / العاطفي ، دوروثي واتكینز  
 . ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲ ؛Jeanne.koba@wesdschools.org -التربیة الخاصة د. جین كوبا  
 ٦۰۲-۸۹٦-٥۲۸٤ ؛ james.spellman@wesdschools.org -.  سبیلمان J.Jالنقل ،  
    
 توزیع و جبات الطعام 
 
و  ماوتن فیو و لیك فیوظھًرا.  في جمیع المدارس باستثناء  ۱۲:۳۰صباًحا حتى الساعة  ۱۰:۳۰ تتوفر وجبات مجانیة یومیًا من الساعة 

 عاًما أو أقل. ۱۸میع األطفال الذین تبلغ أعمارھم .  الوجبات متاحة مجانًا لجسویت واتر  و رویال بالم
 ۱۰:۳۰إلى  ٦:۳۰إلى خدمة التوصیل األسبوعیة من الساعة توزیع وجبات الطعام دیسمبر ، ستعود خدمة  ۷اعتباًرا من یوم االثنین ،  

 صباًحا. ستحصل العائالت على سبع وجبات إفطار وسبع وجبات غداء وخمس وجبات خفیفة لكل طفل.
أو  - ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustineلمزید من المعلومات أو االحتیاجات الغذائیة الخاصة ، اتصل بـ  

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
-۳٤۷-۲٦٥۷ أو االتصال على wesdcommserv@wesdschools.orgإذا كان لدیك أي أسئلة ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى  

الخاصة بنا على  ۱۹كوفید قاء على اطالع من خالل زیارة صفحة تحدیثات .  یمكنك الب-٦۰۲
www.wesdschools.org/covidupdates. 

 بعطلتك األسبوعیة.وا واستمتعم مرة أخرى ، شكرا لك 
 
 بإخالص، 
  
 الدكتور بول ستانتون 
 العام  المشرف 
 

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

 او اكثر أسبوعین متتالین
  المختلط

mailto:Jeanne.koba@wesdschools.org%D8%9B


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

  الحالة الراھنة
 ىالقصو

 
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقعلتعلم عن بعد ا
    ۲٥/۱۱/ ۲۰۲۰خالمعاییر بتاری

  البیانات الحدیثة
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل   . ۱۹۸٫۸۹       

 الحاالت اإلیجابیة .٪ ۱۲٫۹۹.        
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪ ٦٫۲۰

 
 بیانات األسبوع الماضي

  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل  ۱٦۰٫۰۹

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۱۱٫۳٤
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ٥٫۳

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 
 


