
  ٢٠٢١ (األول)تشرين أكتوبر ١
 والموظفين،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  عائالتاعزائي 

الكمامات في اجتماع خاص الليلة الماضية، صوت مجلس اإلدارة على تعديل متطلبات  
، سيطلب من جميع الطالب والموظفين (األول)تشرين أكتوبر ١٨الحالية. يبدأ يوم االثنين 

. سيتم النظر في او االدارة المدرسة مبنىداخل في يتواجدوا الوجه بينما  كماماتارتداء 
بسبب اإلعاقة. في حين أن العديد من  خاصة  معاملةالطالب والموظفين الذين يحتاجون إلى 

 كماماتالمعلمين والموظفين يرتدون حاليا  و، منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية طالب 
خاصة ان  سالمة الطالبل  موحدةالمامة ارتداء الك مجلس اإلدارة أهمية قرروجههم يوميا، 

غير مؤهلين للحصول على اللقاح في هذا الوقت. باإلضافة إلى ذلك، وفقا لوزارة  معظمهم
 عدد أقل يكونس، فكماماتيرتدون الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا، إذا كان الطالب جميعا 

 :وافق مجلس اإلدارة على االستثناءات التاليةالحجر الصحي.  في من الطالب
  الزوار

 الموظفين
 الطالب  

 التحديثات المتعلقة بما يلي:على  االتصال يحتوي هذا
 ؛١٩-كوفيدتذكير •  
 وفعاليات التطعيميونيون الثانوية جالنديل كوفيد في منطقة فرص اختبار •  

 الصحيةالمعلومات معلومات لوحة • ؛ و و المدرسين  اإلباءاجتماعات  و عطلة الخريف• ؛ 
   ١٩-تذكيرات كوفيد.

إلى مستوى عال. منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في مقاطعة ماركوبا و ١٩-كوفيد انتقال 
الذاتية لألعراض في المنزل قبل  الفحوصنطلب من جميع العائالت والموظفين االستمرار في 

أي من هذه األعراض، يرجى االحتفاظ بها  يشكواالمغادرة للمدرسة أو العمل. إذا كان طفلك 
، فيرجى اإلبالغ عنها إلى المدرسة. ١٩-للكوفيدفي المنزل. إذا اختبارات طفلك إيجابية 

ماريكوبا في إرشادات متابعة إدارة مقاطعة واشنطن للمدارس االبتدائية من منطقة مطلوب 
،  ١٩-كوفيدالصحة العامة للتعرض والحجر الصحي. إذا كان طفلك ينتظر نتائج اختبار 

فيرجى االحتفاظ بها في المنزل حتى تتلقى نتيجة سلبية. اثنين من تدابير التخفيف األكثر فعالية 
الستالم لقاح  . هناك العديد من الفرصطعيموالتالكمامات لبس ١٩-كوفيدفي الحد من انتشار 

وما فوق. يرجى النقر على الرابط  ١٢في مجتمعنا. اللقاح مجاني ومتاح لجميع األفراد كوفيد 
 أدناه للعثور على موقع بالقرب منك.

  ١٩-كوفيدمواقع اللقاح  
 وفعاليات التطعيم، ١٩-كوفيد فرص اختبار 

 Glendale Union Highمع مقاطعة بين منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية شراكة بال  
School (GUHSD) )في  ١٩-كوفيدالصحية لتقديم اختبار  مبروا) خالنديل يونيون الثانوية



 W Mountain View Rd 1502   .واشنطن للمدارس االبتدائيةمنطقة مركز خدمة 
Phoenix, AZ 85021. 

 أبولو GUHSDتشمل مواقع    
  (8045 N . 47th Avenue، Glendale، 85302،) 
  .، (W. Glendale Ave.، Glendale، AZ 85301 6216) جالنديل و

 ),Ave., Glendale, AZ 85303 thN. 75 6602( و اندبندنت 
 (3625 W. Cactus Rd., Phoenix, AZ 85029). و مدرسة مون فالي الثانوية 

 
صباحا إلى الساعة  ٨:٣٠تتوفر خدمات االختبار االثنين والثالثاء والخميس من الساعة  

صباحا إلى  ٩:٣٠مساء؛ األربعاء من الساعة  ١٠:٠٠حتى الساعة  ٣:٣٠مساء. و ٢:٠٠
ظهرا؛ وعطالت  ٢:٠٠ هصباحا إلى الساع ٨:٣٠ظهرا؛ الجمعة من الساعة  ٢:٠٠الساعة 

مساء هذه الفرصة مجانية  ١٠:٠٠صباحا إلى الساعة  ٧:٣٠نهاية األسبوع من الساعة 

لتقديم GUHSDهي موضع ترحيب. تخطط  ال حاجة الخذ موعد مسبقومفتوحة للجمهور. 

 الفرص في بقية مدارسها الثانوية.
ستتوفر مزيد من المعلومات حول التواريخ واألوقات لهذه المواقع قريبا. باإلضافة إلى ذلك،  

إلى  ٣:٣٠من الساعة  ١٩-كوفيدطعيم الستضافة حدث ت Fry'sمع صيدلية  GUHSDيشارك 

 أكتوبر في مدرسة ثندربيرد الثانوية  ٦مساء.  ٧:٣٠

(W. Thunderbird Rd Phoenix Az 85023.1750  .) 
 الوالدين / المعلمين اجتماعاتوعطلة الخريف 

. لن يكون هناك مدرسة عطلة الخريف من المدرسة قبل  الخيراألسبوع المقبل هو األسبوع ا 
شخصي  اجتماع معك ليحدد موعد  لك. سيتصل  مدرس طف(األول)تشرين أكتوبر ١٥- ١١في

الوالد / المعلم يوم اجتماعات أو افتراضي فيما يتعلق بتقدم طفلك خالل الربع األول. ستقام 
. يرجى وضع (األول)تشرين أكتوبر ٢٩-٢٥و االثنين،  ول()تشرين االأكتوبر ٢٠األربعاء، 

 ٢٩الجمعة،  (األول )تشرينأكتوبر  ٢٦الثالثاء،  -عالمة على التقويمات الخاصة بك 
 المبكر نصرافأيام اإل (األول)تشرين أكتوبر

 الصحية،المعلومات . تحديث لوحة 
منطقة واشنطن للمدارس واالنتشار في مقاطعة ماريكوبا و  ١٩-كوفيدواصلنا مراقبة حاالت  

من قسم مقاطعة ماريكوبا في الصحة العامة و حة المعلومات تظهر بيانات لو. االبتدائية 
 ريزونا في نهاية هذا االتصال.ألالخدمات الصحية 

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى إرسال بريد إلكتروني  

Wesdcommserv@wesdschools.org مع ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٠٠على  أو اتصل .

 االمتنان، 
 الدكتور بول ستانتون 

 العام شرفالم



 
 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 

 ٩/٣٠/٢٠٢١مقاييس المدارس بتاريخ 
 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال النسبة عالية
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ٢٥٩.٣٤ 

 النسبة اإليجابية  ٪١٦.٦٦.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ١٠٠لكل   ٢١٨.٩١

 االيجابية النسبة ٪١٣.٤٤.
 

 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا
 ٩/٣٠/٢٠٢١مقاييس المدارس بتاريخ 

 محافظة :  ماريكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالية

 اإليجابية : عالية
 المستوى االنتقالي : عالي

 

 
 


