
 ۲۰۲۱ )األولأكتوبر(تشرین  ۸
 
 واشنطن للمدارس االبتدائیة ،منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 خالل ودعمكم صبركم على وموظفینا عائالتنا جمیع أشكر أن أود ، الخریف إجازة بدء مع 

 صحة وإدارة الشخصي للتعلیم معًا العودة الصعب من كان.  الدراسي العام من األول الربع
 وإداریینا مدرسینا أن تذكر یرجى.  األولى التسعة األسابیع خالل والموظفین الطالب وسالمة
 وفخًرا امتنانًا أكثر أكون أن یمكنني وال وطفلك أنت أجلك من بجد یعملون عملنا وطاقم

.  االستراحة أثناء واالسترخاء للراحة الوقت بعض تجد أن أتمنى.  طالبنا تجاه بالتزامھم
 (تشرین االول)أكتوبر ۱۸ االثنین یوم العمل أو المدرسة في أخرى مرة رؤیتك إلى نتطلع

  
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 .تذكیر الوجھكمامة •  
 .فینیكس إطفاء إدارة مع اللقاح/  اإلنفلونزا عیادة•  
 .المبكراالنصراف  وأیام المعلمین/  اآلباء اجتماعات•  
 .الصحیةمعلومات ال لوحة معلومات•  
  
 جھالو كمامة تذكیر 
 جمیع من سیُطلب ، أكتوبر ۱۸ ، اإلثنین یوم الخریف عطلة من العودة عند أنھ تذكر یرجى 

 فقط.  نطقةوالم المدرسة مبنى داخل تواجدھم أثناء للوجھأرتداء كمامة  والموظفین الطالب
الزامیة  إللغاء االعتبار بعین یؤخذون سوف عنایة خاصة یحتاجون الذین والموظفون الطالب
 ، الطالب سالمة أجل من الشامل لكمامةا ارتداء بأھمیة اإلدارة مجلس یؤمن.  الكمامة

 یرتدي عندما ، ذلك إلى باإلضافة.  الوقت ھذا في اللقاح على للحصول مؤھلین غیر ومعظمھم
 الحجر علیھم یتعین الذین الطالب عدد تقلیل إلى ذلك یؤدي فقد ، كمامات الطالب جمیع

 .المدرسة في وثیق اتصال ھناك كان إذا الصحي
 
 اإلنفلونزا لقاحات فینیكس إطفاء إدارة معواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة باشتراك  

 واللقاحات
 األطفالللقاح فینیكس  إطفاء ادارة جبرنام معواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تتعاون 

 ۸:۰۰ الساعة من )األول(تشرین أكتوبر ۲۳ السبت یوم فقط التطعیم لعیادة موعد الستضافة
 Cholla                                 المتوسطة شوال  مدرسة صالة في الظھر حتى صباًحا

Middle School (3120 West Cholla street )  .تلقي من واألطفال البالغون سیتمكن 
 لتحدید.  الحدث ھذا في ۱۹-كوفید لقاح تقدیم یتم ال.  أخرى عامة ولقاحات اإلنفلونزا لقاح

 ٤۸۷٦ على(كیم برادفیلد)  Kim Bradfield بـاإلتصال  یرجى ، موعد
-۳٤۷-٦۰۲ . 
 المبكر نصرافاإل وأیام المعلمین/  اآلباء اجتماعاتو األول الربع تقریر بطاقة 



 ستعقد.  المعلمین/  اآلباء اجتماعات خالل األول للربع التقاریر بطاقات توزیع سیتم 
 الرجاء.  أكتوبر ۲۹-۲٥ الجمعة - واالثنین)األول(تشرین أكتوبر ۲۰ األربعاء جتماعاتاال

 أیام ھي أكتوبر ۲۹ الجمعة - أكتوبر ۲٦ الثالثاء - بك الخاصة التقویمات على عالمة وضع
 .المبكر نصرافاإل
  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
منطقة واشنطن  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة واصلنا لقد 

 مقاطعة في العامة الصحة إدارة من معلوماتال لوحة بیانات عرض یتم.  للمدارس االبتدائیة 
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا

 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 
 ۱۰/۷/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 النسبة عالیةانتقال 

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲۳٦٫۰٦ 
 النسبة اإلیجابیة   ٪۱٤٫۰٦.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲٥۹٫۳٤

 االیجابیة  النسبة  ٪۱۳٫٦٦.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۱۰/۷/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ/

 محافظة :  ماریكوبا 
 عالیةمستوى الحاالت  : 



 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي

 
 


