
 ، االبتدائیةاألعزاء للمدارس واشنطن منطقة عائالت
 
 من طویلة بفترة ممررتم أنك نعلم نحن  .المتغیرة األوقات ھذه خالل المستمرة مصدرك سعة على منشكرك 

 نفس في نتشارك كبشر نحن  .اإلنسانیة والعواطف الروتین ونقص األمان عدم حاالت مع التعامل في الوقت
 .معا ھذا على نتغلب وسوف نقدركم نحن  .المشاعر

 عائالتنا تذكیر نود. تشرین األول  أكتوبر 16 حتىاألول تشرین  أكتوبر 12 من تمتد الخریف لةعط ، تذكیر 
 مریًضا كنت إذا المنزل في تبقى  و قناعو ترتدي  یدیك غسلان ت یرجى  .أمان في یكونوا بأن

 
 :التالیة والخطوات المحدثة المقاییس 
 
 زادت ، األسبوع ھذا  .القرارات التخاذ أسبوعین لمدة  بفترة توصي ماریكوبا مقاطعة أن سابقًا ذكرت لقد 

 كانت( المائة في یجابیةاإلوالنسبة ) ٤۱٫٦٦ واآلن ، ۲٤٫٥۰ كانت( ۱۰۰،۰۰۰ لكل الحاالت في معاییرنا
 سنؤكد  .مختلطالالنموذج  نحو تتجھ أن االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة یجعل ھذا  ).٥٫۱۱ واآلن ، ٤٫۱۱
 .التخطیط من تتمكن حتى المقبل األسبوع من مبكر وقت في العائالت مع الشخصي التعلم نموذج

 مراكز قبل من بھا الموصى التخفیف استراتیجیات االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة تستخدم سوف 
 :ھذه وتشمل  .ماریكوبا ومقاطعة منھا والوقایة األمراض على السیطرة

 )الیدین وتعقیم الیدین غسل( الیدین نظافة 
 كثفم تنظیف 
 المناسبة التھویة 
 المدرسة  عن التغیب مراقبة 
 )الحرارة درجة فحوصات ذلك في بما(  األعراض فحص 
 الجسدي التباعد 
 )الحالي الوقت في ساریًا ٥۱-۲۰۲۰برقم تنفیذیا  أمًرا ھناك أن مالحظة یرجى( القماش من وجھ أغطیة 
 )معًا الطالب مجموعات على اإلبقاء( مجموعات ال 
 األول الدراسي للفصل الكبیرة والتجمعات مدرسیةال الرحالت إلغاء 
 األماكن التجمعیةاغالق  
 
 النموذج اختیار 
 
 حتى( بعد عن التعلم في الطالب بوضع اآلن فرقنا تقوم  .موذجنلل اختیاركم أكدوا الذین جمیعًا لكم شكًرا 

 بروتوكوالت مع تقلیدي أو أ/ب   مختلط( الشخصي التعلم نموذج أو) الدراسي الفصل نھایة
 .المعلومات من مزید لتقدیم المقبل األسبوع من الحق وقت في بالعائالت المدارس ستتصل  ).األمان

 
 األولتشرین  أكتوبر ۹و  ۸ 
 
 ، الشخصي للتعلم غرف إلعداد والموظفین السالمة استراتیجیات لمراجعة الوقت المدارس منح أجل من 

 من سیُطلب  .ذاتیة ، تشرین األول  أكتوبر ۹و  ۸ ، والجمعة الخمیس یومي الدراسیة الفصول ستكون
 أجل من بدایة الصباح  في جوجل  على بمعلمھم الخاصة الدراسة حجرة إلى الدخول تسجیل الطالب

 سیكملھا التي للدروس التوجیھ وتقدیم األسئلة عن اإلجابة المعلمین من سیُطلب كما ، الحضور
سھلة الفھم  لتكون الدروس ھذه إعداد تم  .األسئلة على لإلجابة طالبھم من بالتحقق المعلمون سیقوم  .الطالب



 خدمات توفیر سیستمر  .الشخصي للتعلم العائدین األطفال ألولئك لالستعداد الوقت ھذا نقدر نحن  .لطفلك
 .البرنامج في ھم لمن الموقع في الدعم

 
 قد تكن لم إذا بك الخاص ParentVUE حساب تنشیط یرجى( وإقراره ParentVUE تنشیط نموذج 

 .)مدرستك بمكتب االتصال فیرجى ، تنشیط رمز لدیك یكن لم إذا. بالفعل بذلك قمت
 
 ، بك الخاص ParentVUEمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  حساب خالل من ، المقبل األسبوع ستتلقى 

 النموذج یناقش  . االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة في الوالدینالى   ۱۹لكوفید  قراراإل المعرفة و نموذج
 إلى المحدود والوصول ، مریًضا كان إذا المنزل في والبقاء ، المدرسة قبل طفلك حرارة درجة قیاس

 یناقش كما  .إیجابیة اختباره نتیجة كانت بشخص اتصال على طفلك كان إذا بمدرستك واالتصال ، المدرسة
 بالقراءة المعرفةاخذ  إلى العائالت ستحتاج  .بھ االتصال یجب ومن لألعراض المدرسة مراقبة كیفیة أیًضا

 .السالمة الحتیاطات االمتثال على والموافقة
 .ھنا اإلقرار نموذج على مثال مشاھدة یمكن 
 wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 

 العودة الى التعلیمة صفح زیارة خالل من اطالع على البقاء یرجى  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷لى ع االتصال أو
 یرجى ، دخول رمز لدیك یكن لم إذا  .www.wesdschools.org/returntolearn على بنا الخاصة
 .مصبرك على ملك شكرا  .مدرستك بمكتب االتصال

 االمتنان، مع 
 
 ستانتون بول الدكتور 
  العام المشرف 
 

 معاییر مدرسة واشنطن االبتدائیة 
 التعلیم التقلیدي 

 ٪ ٥اقل من • 
 )فاتح (اصفراو اقل  ۳۲الحاالت • 
 متتالین او اكثر أسبوعین •

 التعلیم المختلط 
 ٪ ۷قل من ا•
   (اصفر غامق) او اقل ٥٤عدد الحاالت •
 متتالیین او اكثر أسبوعین •

 التعلم عن بعد 
 ٪ ۱۰اكثر من •
 حالة  ۱۰۰اكثر من •
 أسبوعین متتالین او اكثر •

 ھي المتوسطة الحالة الراھنة 
 من التعلم من مواقع التعلیم التعلیم الموصى بھ ھو المختلط 

 ۱۰/۰۱/۲۰۲۰المعاییر بتاریخ 
 اإلحصاءات األخیرة 

 . ٤۱٫٦٦الف شخص ھي ۱۰۰عدد الحاالت لكل 



 ٪ ٥٫۱۱النتیجة اإلیجابیة 
 ٪ ۲٫۰۰شبیھة بكوفید امراض 

 األسبوع الماضي
 ۲٤٫٥۰الف شخص ھي  ۱۰۰لكل عدد الحاالت 

 ٪ ٤٫۱۱النسبة اإلیجابیة 
 ٪ ۲٫۰۰امرض تشبھ كوفید 

 بلدیة ماریكوبا المصدر مدیریة الصحة ل
 

 


