
  ۲۰۲۰)األول(تشرین  أكتوبر ۱٦  
  
 ، األعزاءللمدارس االبتدائیة منطقة واشنطن  عائالت 
  
 :یلي بما تتعلق معلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 .اإلنترنت عبر بعد عن والتعلمالمختلط   أ/ب نموذجي في الثاني الربع بدایة•  
 .تتصل بمن•  
 )األولتشرین .(أكتوبر ۱٥ لیوم المقاطعة مقاییس•  
 .اإللكتروني والبرید الساخن الخط  ۱۹كوفید  •  
 و.  اإلقرار نموذج وتذكیر ParentVUE تنشیط•  
 .أكتوبر )األولتشرین ( ۱۹ في الیومیةتوزیع وجبات الطعام   خدمة بدایة•  
  
 اإلنترنت وعبر ب/  أ الھجین التعلم نماذج لبدء ومستعدون متحمسون نحن.  الخریف باستراحة ماستمتعت قد م وعائلتك مأنت واتكون أن آمل 

 المدرسة قبل طفلك حرارة درجةان تقیس  ، ب/  أ الھجین نموذج في طفلك كان إذا ، تذكر یُرجى. )األولتشرین ( أكتوبر  ۱۹ االثنین
.  الیوم لھذا الماء وإحضار - مطلوب وھو - للوجھ قناع ارتداء یتذكروا أن الطالب على یجب.  ریضم  كان إذا المنزل في بھ بقائھوا

 .حدیثًا تصمیمھ المعاد التوصیل و االستالم للطالب أثناء تعاونك ونقدر دخول المدرسة للزوارحدود لھناك  سیكون
  
 :تذكر 
واجباتھم  ألداء جوجل في الدراسي الفصل إلى الدخول ویسجلون) الخمیس/  االثنین( شخصیًا المدرسة" أ" المجموعة طالب سیحضر 

 .الدخول تسجیل الطالب على یجب لذلك ، المستقلة األیام في حتى ، الحضور المعلمون یأخذس).  الجمعة/  الثالثاء( الدراسیة 
  
 والذھاب) الخمیس/  االثنین(واجباتھم الدراسیة  الداء جوجل في الدراسیة الفصول إلى الدخول بتسجیل "ب "المجموعة طالب سیقوم 

 .الدخول تسجیل الطالب على یجب لذلك ، المستقلة األیام في حتى ، الحضور المعلمون أخذسی).  الجمعة/  الثالثاء( شخصیًا المدرسة إلى
  
 الجدول یتبعون سوف.  المعینین یھممعلم مع بعد عن التعلم في" ب" و" أ" المجموعة طالب سیشارك: األربعاء المبكر نصرافاإل 

 .المستقل العمل إلى باإلضافة المعلم مع الحیة الدروس من مزیًجا الیوم سیشمل.  جوجل في معلمھم صف على المنشور الزمني
  
 العام من األولى التسعة األسابیع في فعلوا كما ، یوم كل جوجل في الدراسیة الفصول إلى الدخول بتسجیل بعد عن التعلم طالب سیقوم 

 .الدراسي
  
 ) األولین تشر (أكتوبر ۱۹ یوم سیكون این 
ً  التعلیمات تتلقى المدرسة في) أ( المجموعة   .لوجھ وجھا
 .مستقلة بمھام تقوم المنزل في) (ب المجموعة 
 .مباشر فیدیو تعلیمات تلقي المنزل في اإلنترنت عبر 
  
 تتصل بمن 
 :یلي ما إلى إلكتروني برید إرسال أو االتصال یرجى ، بالبرنامج خاصة أسئلة لدیك كانت إذا 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲ ؛Jeanne.koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱  ؛ Jason.mcintosh@wesdschools.org - ماكنتوش جایسون. د ، الموھوبین تعلیم 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۹۲ ؛ cathy.gentry@wesdschools.org - جینتري كاثي ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦  ؛ Dorothy.watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
 WESDAcademics@wesdschools.org ، 602-347-2820 ، اإلنترنت وعبر والمختلط األكادیمي الدعم 
   ٦۰۲-۸۹٦-٥۲۸٤؛ james.spellman@wesdschools.org - سبیلمان.  J.J ، النقل 
 تشرین االول أكتوبر ۱٥ لیوم المقاطعة مقاییس 
 أن یجبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة   أن إلى) الرسالة ھذه نھایة في( باألمس إصدارھا تم التي ماریكوبا مقاطعة مقاییس تشیر 

 .الھجین التعلم نموذج في تظل
  
 اإللكتروني والبرید الساخن للخط ۱۹كوفید  

mailto:Jeanne.koba@wesdschools.org%D8%9B


 إذا.  ۱۹كوفید  بـ متعلقة أسئلة لدیھم الذین لآلباء واالتصال اإللكتروني بالبرید لالتصال خًطا ماریكوبا مقاطعة في الصحة وزارة أنشأت 
 أو COVIDparenthotline@Maricopa.gov إلى إلكتروني برید إرسال للوالدین فیمكن ، ۱۹كوفید  بـ تتعلق أسئلة لدیك كانت

 .الساخن الخط موظفي بأحد لالتصال ۳ الخیار ثم ۱۹كوفید ل ٦ الخیار على الضغط ثم ۲-۱-۱ بالرقم االتصال
  
 لدیك یكن لم إذا. بالفعل بذلك قمت قد تكن لم إذا بك الخاص ParentVUE حساب تنشیط یرجى( اإلقرار ونموذج ParentVUE تفعیل 

 .)والتسجیل الترحیب بمركز االتصال فیرجى ، تنشیط رمز
  
 أولیاء اعالم إقرار نموذج  توقیع و قراءة إلى أ / ب الھجین التعلم نموذج في مبنى المدرسة إلى أطفالھم یعود الذین اآلباء سیحتاج 

 مھمة معلومات النموذج یتضمن.  ParentVUE في متاح النموذج ھذا.  ۱۹كوفید   االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة في األمور
 :ذلك في بما الصحیة االحتیاطات دعم في دورك بخصوص

 المدرسة قبل طفلك حرارة درجة قیاس•  
 مرضى كانوا إذا المنزل في األطفال إبقاء•  
  مبنى المدرسة  إلى المحدودالدخول  فھم•  
 .إیجابیة اختباره نتیجة كانت بشخص اتصال على طفلك كان إذا بمدرستك االتصال أھمیة•  
 تطبیق على والموافقة بالقراءة االقرار إلى العائالت ستحتاج.  بھ االتصال یجب ومن لألعراض المدرسة مراقبة كیفیة أیًضا یناقش كما 

 .التفعیل رمز على للحصول طفلك بمدرسة االتصال فیرجى ، بك الخاص ParentVUE حساب بتنشیط تقم لم إذا.  السالمة لتوقعات
  
  )األولتشرین ( أكتوبر ۱۹ في الیومیة توزیع وجبات الطعام   خدمة تبدأ 
 صباًحا ۱۱:۳۰ من موقعًا ۲۳ في الیومیة الخدمة إلى البرنامج سیعود ، )األولتشرین  (أكتوبر ۱۹ ، االثنین یوم المدرسة تستأنف عندما 

 في ي مبنى المدرسة ف المتواجدین غیر المختلطون للطالب متاحة الرصیفعلى   وجباتال ستكون).  أدناه انظر.  (ظھرا  ۱۲:۳۰ إلى
مسجلین في منطقة واشنطن الذین لیسوا  وللطالب ، سنًا األكبر أو الصغار ولألشقاء ، اإلنترنت عبر بعد عن وللمتعلمین ، الیوم ذلك

 على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  أقل أو عاًما 18 أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانیة الوجبات تظل.  للمدارس االبتدائیة 
 .توزیع وجبات الطعام   موقع أي في لألطفال وجبات

 أو   ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰.على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

  
  
  
 :المدارس 
 ، فیو ماونتن ، شوال ، برست صن ، ماونتن مون ، رین كاكتوس یوت ،ب ا ش ، ماریالند ، فیستا ألتا ، وارو سا ، مانزانیتا ، أكاسیا 

 لوك ، واشنطن ، فیردي بالو ، أیرونوود ، تمبلوید ، فیو دزرت  ، وود أورانج ، صن سیت ، أوكتیلو ،یل ھتفو زرتد ، سلوب صني
 .میلر إي ریتشارد ، ماونتن  أوت

  
تشرین  أكتوبر ۱۹ ، االثنین یوم اإلنترنت عبر أو المدرسة في الكمطفا رؤیة إلى نتطلع.  مودعمك مصبرك على مأشكرك ، أخرى مرة 

      ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷. على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال في تتردد ال. االول
 على بنا الخاصة العودة الى التعلیم    صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یرجى.  أسئلة أي لدیك كان إذا

www.wesdschools.org/returntolearn. 
  
 االمتنان، مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
  معاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة

  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 
 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲اقل من 

 او اكثر أسبوعین متتالین
  المختلط
 ( اصفر غامق) ٪ ۷اقل من 

  أسبوعین متتالین او اكثر
  الحالة الراھنة

  المتوسطة
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقع التعلیم المختلط
 ۱۰/۱٥/۲۰۲۰المعاییر بتاریخ 
  البیانات الحدیثة

 الف شخص ۱۰۰حالة لكل  ٤۱٫٦٦
 الحاالت اإلیجابیة ٪ ٥٫٤٦
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪ ۳٫۰۰

  بیانات األسبوع الماضي
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ۳۳٫٤۹

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ٤٫۳۳
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۲٫۰۰

  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة
  

 


