
 ۲۰۲۱ )األول(تشرین  أكتوبر ۲۲
 ،للمدارس االبتدائیة واشنطن منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 ھو القادم األسبوع.  واألصدقاء العائلة مع الخریف بعطلة استمتعت قد تكون أن أتمنى 

 لدعم المدرسة مع للعمل األوصیاء/  لآلباء رائعة فرصة ھذه.  المعلمین/  اآلباءاجتماعات 
واشنطن منطقة  في المجتمع وأفراد واألسر والموظفین ، أشكركم زلت ما.  .  أطفالھم تعلم

 .ودعمكم صبركم علىللمدارس االبتدائیة 
  
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛ المبكر نصرافاال وأیام المعلمین/  اآلباء اجتماع • 
 و.  والمساعدین باصاتال لسائقي الوظائف معرض•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
 المبكر نصرافاإل وأیام المعلمین/  اآلباء اجتماعاتو األول الربع تقریر بطاقة 
 ستعقد.  المعلمین/  اآلباء اجتماعات خالل األول للربع التقاریر بطاقات توزیع سیتم 

.  )األولین (تشرأكتوبر۲۹ إلى  ۲٥من ، الجمعة إلى االثنین من ، المقبل األسبوع جتماعاتاال
 الجمعة - )األولتشرین (أكتوبر ۲٦ الثالثاء - بك الخاصة التقویمات على عالمة وضع یرجى

 .المبكر صرافناإل أیام ھي )األول(تشرین أكتوبر ۲۹
  
 والمساعدین الحافالت لسائقي الوظائف معرض تستضیفواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  
 لنقل الحافالت ومساعدي الحافالت سائقي عنواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تبحث 

 ۲٦ الثالثاء یوم النقل وظائف معرض سنستضیف!  بابتسامة المدرسة وإلى من طالبنا
واشنطن منطقة  مركز في صباًحا ۱۰:۳۰ إلى ۸:۳۰ الساعة من )(تشرین االولأكتوبر

 W. Sweetwater Ave 4650(   اإلداريللمدارس االبتدائیة 
 والعطالت التقاعد مثل أخرى رائعة ومزایا  رواتبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تقدم 

 !بكثیر ذلك من وأكثر األسنان وطب الطبیة والمزایا األجر المدفوعة واإلجازات
 على الوظائف معرض حول تذكیرات لتلقي بالتسجیل قم 

https://bit.ly/WESDTransportationJobFair موقع على الشاغرة الوظائف وعرض 
jobs.wesdschools.org. 

 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
منطقة واشنطن للمدارس  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا  ۱۹كوفید 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 . 



 االمتنان، مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۱۰/۲۱/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۱۸۰٫۱۱ 
 النسبة اإلیجابیة   ۱۷٫۸۲٪.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲۲٤٫۲۱

 االیجابیة  النسبة  ٪۱٤٫۳٤.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۱۰/۲۱/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ/

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 


