
 ۲۰۲۱ )األول(تشرین أكتوبر ۲۹
 
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 
/  اآلباء اجتماعات جعل على والموظفین األمور وأولیاء للمدرسین الشكر بتوجیھ أبدأ أن أود 

 الھاتف عبر أو فعلیًا ، شخصیًا طفلك مدرس قابلت سواء.  للغایة ناجحة األسبوع ھذا المعلمین
 أشكر أن أیًضا أود.  وعاطفیًا واجتماعیًا أكادیمیًا طالب كل لنمو حیوي أمر التفاعل ھذا فإن ،

 خالل وموظفینا مدرسینامع الشركات وبتعاونھم  ومن أولیاء االمور مجموعات من العدید
 أشعر دائًما وأناتعاون الجمیع  تتطلب حقًا إنھا.  الخاصة والمعاملة بالوجبات جتماعاتاال

.  بنا الخاصةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  عائلة تتلقاه الذي والدعم الحب من بالتواضع
 .لك شكرا

 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 
 ؛ ۱۱-٥ سن من لألطفال ۱۹-كوفید لقاح عیادات 
 و  ؛ اإلنجلیزیة اللغة وامتعلمل یةعائلال لمشاركةا أمسیة 
 .الصحیة  معلوماتال لوحة معلومات 
 
 عاًما ۱۱ إلى ٥ سن من لألطفال ۱۹-كوفید لقاح عیادات 
 الصحة إدارة مع األولي بالتخطیط األسبوع ھذاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  برنامج بدأ 

 التطعیم لعیادات موعد لتحدید)  fry’s(سفرای وصیدلیة) MCDPH( ماریكوبا بمقاطعة العامة
لقد .عاًما ۱۱ إلى ٥ بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال مجتمعنا في كورونا فیروس ضد

بلقاح عام  ۱۱-٥البالغ عمرھم من  األطفالالصحة بمقاطعة ماریكوبا لتلقیح  إدارةوافقت 
 شركائھا معواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تعملسوف  المقبل األسبوع مطلع في  فایزر.
 عیادات تلیھا ، )األول(تشرین نوفمبر منتصف في األولى الجرعة عیادات موعد لتحدید

 االنتھاء بمجرد المحددة التفاصیل من المزید نشارك سوف.  أسابیع ثالثة بعد الثانیة الجرعة
 .منھا

 تدابیر أكثر أحد التطعیم یعد.  عالٍ  مستوى على مجتمعنا في ۱۹-كوفید انتقال یزال ال 
 في كوفید لقاح لتلقي الفرص من العدید ھناك.   ۱۹-كوفید انتشار من الحد في فعالیة التخفیف
 على الضغط الرجاء.  فوق وما ۱۲ سن من األفراد لجمیع ومتاح مجاني اللقاح.  مجتمعنا
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط

 
  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 
 )األول(تشرین نوفمبر ۱٦ ھي اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي العائلیة المشاركة لیلة 



 اللغة متعلمي لعائالت إعالمیًا افتراضیًا حدثًاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تستضیف 
 ھذا سیشمل.  مساءً  ٦:۳۰ إلى ٥:۳۰ الساعة من )األول(تشرین نوفمبر ۱٦ الثالثاء اإلنجلیزیة

 السحوبات إلى باإلضافة ، اللغة بناء واستراتیجیات الطالب وعرض البرنامج تحدیثات الحدث
 بخالف األساسیة المنزل لغة تتحدث التي العائالت یستھدف الحدث أن حین في.  والجوائز

 التي للعائالت الترجمة خدمات ستتوفر.  العائالت لجمیع مفتوح أنھ إال ، اإلنجلیزیة اللغة
 Anna بـ االتصال یرجى ، المعلومات من لمزید.  والفیتنامیة والعربیة اإلسبانیة تتحدث

Mickey على اإللكتروني بالبرید إرسالھا أو - ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳۹ على 
anna.mickey@wesdschools.org. 

 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 
منطقة واشنطن للمدارس  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة نواصل 

 ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة من لمعلوماتا لوحة بیانات عرض یتم.  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 
 ۱۰/۲۸/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲۰٥٫٤۳ 
 النسبة اإلیجابیة   ۱٤٫۳۹٪.
 



 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰.  لكل ۱۸۰٫۱۱

 االیجابیة  النسبة  ۱۷٫۸۲٪.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۱۰/۲۸/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ/

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 


