
 ۲۰۲۰شرین الثاني ت نوفمبر   ٦
  
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة   وموظفي عائالت أعزائي 
  
 .وموظفینا لطالبنا تفعلھ ما لكل شكرا.  الصعبة األوقات ھذه خالل كبیر تقدیر موضع أنت 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 في المدارس  ۱۹فید كولحاالت  لوحة•  
  ؛االلكترونيلبرید ا و للوالدین ۱۹لكوفید  الساخن الخط•   
 و ؛ تشرین الثاني  نوفمبر ۱۱ األربعاء یوجد توزیع یوم ال - الیومیة للوجبات توزیع برنامج•  
 تشرین الثاني  نوفمبر ٥ لیوم المقاطعة مقاییس•  
  
  الجدیدة۱۹فید كو لحاالت لوحة 
 والموظفینللمدارس االبتدائیة واشنطن منطقة  عائالت تزوید إلىوحة ال  ھذه تھدف.  جدیدة ۱۹كوفید  -لحاالت لوحة أطلقنا ، الیوم 

 الحالي العدد إلى  لوحةا ھذه على المسجلة الحاالت تشیر.  الموقع/  المدرسة حسب اإلیجابیة ۱۹كوفید  لحاالت بملخص المجتمع وأفراد
 لوحة من الحالة إزالة ستتم ، للعودة الفرد شفاء بمجرد  ۱۹كوفید بـ إصابتھم ثبتت الذین المدرسةمبنى  في) والموظفین الطالب( لألفراد

 .أسبوعي أساس على حاالتال لوحة تحدیث سیتم.  لحاالتا
 ، الغرض لھذا.  التوجیھ مع إخطاًرا ۱۹كوفید  بفیروس إصابتھ أثبتت فرد مع وثیق اتصال على كانوا الذین والموظفون الطالب سیتلقى 
 لمدة ۱۹كوفید لـ اإلیجابي الفرد من أقدام ستة بعد على بأنھ الوثیق االتصال) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة حددت

 أعراض علیھم تظھر ال الذین للمرضى بالنسبة ، أو(  المرض ظھور قبل یومین من تبدأ ساعة 24 مدار على أكثر أو دقیقة ۱٥اجمالیة 
 بفرد وثیق اتصال على یكونوا لم الذین والموظفون الطالب یتلقى لن.  المریض عزل وقت حتى) االختبار عینة جمع من یومین قبل ،

 .۱۹كوفید  معلومات لوحة على موقع لكل النشطة الحاالت قائمة بتحدیث المنطقة ستقوم.  إشعاًرا  بـ إصابتھ ثبتت
 تحمي والتي ، الفیدرالیة FERPA و HIPAA لقوانین االمتثال مع إعالمیة كأداة المعلومات ھذهواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  توفر 

 .نشرھا وقت من اعتباًرا حدیثة البیانات.  والموظفین الطالب خصوصیة
  
 اإللكتروني والبرید ۱۹لكوفید  الساخن الخط 
 یمكن.  لآلباء اتصال وخط إلكترونیًا بریًدا ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة أنشأت فقد ، ۱۹كوفید  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
 
 تشرین الثاني نوفمبر ۱۱األربعاء ، القدامى المحاربین یوم في خدمة توجد ال - الیومي الطعامتوزیع وجبات  برنامج 
  
  خدمة ھناك تكون لن أنھ أیًضا یعني مما ،ثاني تشرین ال نوفمبر ۱۱ ، األربعاء یوم مدرسة توجد ال ، القدامى المحاربین بیوم احتفاالً  

 ووجبة وغداء إفطار وجبة نوفمبر ۱۰ الثالثاء أو نوفمبر ۹ اإلثنین یومحضر ت التي العائالت ستتلقى ، ذلك ومع.  توزیع وجبات الطعام 
.  ظھًرا ۱۲:۳۰ حتى  صباًحا  ۱۱:۳۰ الساعة من الجمعة إلى االثنین من الرصیف جانب على توزیع الطعام یتوفر.  األربعاء یوم خفیفة

 األكبر أو األصغر واألخوة ، اإلنترنت عبر بعد عن والمتعلمین ، الیوم ذلك في مبنى المدرسة في المتواجدین غیر المختلطون للطالب
 ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا الوجبات تقدیم یستمر.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة لـ التابعین غیر والطالب ، سنًا

 .لتوزیع الوجبات الطعام  موقع أي في لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  أقل أو عاًما
 أو – ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
  
 تشرین الثاني  نوفمبر ٥ لیوم المقاطعة مقاییس 
  
 أن یجبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  أن إلى) الرسالة ھذه نھایة في( باألمس إصدارھا تم التي ماریكوبا مقاطعة مقاییس تشیر 

 جمیعًا نقوم أن المھم من.  المجتمعفي المرض انتشار من مزیًدا والوالیة المقاطعة تشھد ، ذلك ومع.  الھجین التعلم نموذج في تظل
 .الشخصیة للتعلیمات مفتوًحا مدارسنا إبقاء في االستمرار من نتمكن حتى االنتشار لتقلیل بدورنا

 :یلي ما تذكر یرجى**  
 ؛ العامة األماكن في الخروج عند للوجھ قناًعا دائًما ارتدِ •  
 ؛ الكحول على یحتوي الذي الیدین معقم استخدم أو والصابون بالماء متكرر بشكل یدیك اغسل•  
 ؛ العامة األماكن في تكون عندما اآلخرین من األقل على أقدام ستة مسافة على حافظ•  



 .مریضا تكون عندما المنزل في دائما ابق•  
 .الكبیرة التجمعات تجنب•  
 الطبیة الرعایة على الحصول باستثناء ، ۱۹لكوفید - إیجابیة األسرة أفراد أحد اختبار نتیجة كانت إذا اإلمكان قدر المنزل في ابق•  

 و  ؛ والطعام والوصفات األساسیة
 .الخطورة عالیة مجموعة في كنت إذا خاصة ، أسرتك خارج بأشخاص االتصال من قلل ، ممكنًا ذلك یكون عندما•  
  
 ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة خدمات إدارة من**  
  
 إلى إلكتروني برید إرسال في تتردد ال.  الصعبة األوقات ھذه في خوضن ونحن دعمك على نشكرك 

wesdcommserv@wesdschools.org اطالع على البقاء یرجى.  أسئلة أي لدیك كان إذا - ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو 
 .www.wesdschools.org/returntolearn على بنا الخاصة العودة الى التعلیم .   صفحة زیارة خالل من

  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 


