
 ۲۰۲۰)  األولتشرین ( أكتوبر ۹
  

 االعزاءعائالت منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
  
 :یلي بما تتعلق معلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 أ/بن الھجیللمدارس االبتدائیة منطقة واشنطن  نموذج•  
 تتصل بمن ، البرنامج أسئلة•  
  ۱۹كوفید  بفیروس الخاص اإللكتروني والبرید للوالدین الساخن الخط•  
 واإلقرار ParentVUE تفعیل نموذج•  
 الخریف عطلة خالل وجبات الطعامال یوجد توزیع ل•  
  
-۲۰۲۰ الدراسي العام من األول الربع خالل معنا العمل على عائالتنا جمیع نشكر أن نود ، عطلة الخریف  من اقترابنا مع 

 من بجد فرقنا تعمل  كم.صبر على مأشكرك زلت ما فإنني ولذا ، سھلة تكن لم الدراسي العام ھذا بدایة أن نعلم نحن.  ۲۰۲۱
 .الخریف عطلة بعد ، اإلنترنت عبر أو مختلطة كانت سواء ، رؤیتك إلى نتطلع.  وطفلك أنت أجلك

  
 ، االثنین یوم الخریف عطلة من نعود عندما بن أ/الھجی التعلم نموذج إلى سننتقل ، )أكتوبر( األولتشرین  ٥ في أعلنا كما 

 ووزارة ، أریزونا في الصحیة الخدمات وزارة وضعتھا التي اإلرشادات ھذا التعلم نموذج یتبع. )أكتوبر( األولتشرین  ۱۹
 باألمس إصدارھا تم التي ماریكوبا مقاطعة مقاییس تشیر.  ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة  و ، أریزونا في التعلیم

  نموذج لنا سیسمح.  الھجین التعلم نموذج في تظل أن یجبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  أن إلى) الرسالة ھذه نھایة في(
 .الشخصيالتعلیم  إلى طالبنا إعادة أثناء المھمة الصحیة اإلرشادات ھذه باتباع / ب الھجین أ
 

 ھجین أ/ بمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة ال نموذج   
  
 المدرسة في الشخصي التدریس من كاملین یومین•  
 أجل من جوجل في بھم الخاصة الدراسیة الفصول إلى الدخول بتسجیل الطالب سیقوم.  المنزل في المستقل العمل من یومان•  

 الفصل كحضور احتسابھم وسیتم مھامھم
 )األربعاء أیام( الطالب لجمیع اإلنترنت عبر بعد عن التعلم من دوام نصف یوم واحد یوم•  
 ب أو أ في مجتمعین الطالب•  
 .أسماؤھم تختلف أطفال لدیھا التي للعائالت األفضلیة، األخیر االسم حسب تحدیدھا یتم التي المجموعات•  
 * الخمیس ، االثنین" أ" المجموعة•  
 * الجمعة ، الثالثاء" ب" المجموعة•  
 العائالت إلى المجموعات بإیصال المدارس قامت•  
  
 :اإلنترنت عبر بعد عن التعلم 
 .الخریف عطلة قبل معلومات الدراسي الفصل لبقیة اإلنترنت عبر بعد عن التعلم نموذج في البقاء أكدوا الذین الطالب تلقى 
 
 ) األول(تشرین أكتوبر۱۹  االثنین من ابتداءً  ، أدناهالبرنامج  في ترى كما 
  
 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 اخذسی).  الجمعة/  الثالثاء( مھامھم
  
 المدرسة إلى والذھاب) الخمیس/  االثنین( جوجل  في الدراسیة الفصول إلى الدخول بتسجیل ب المجموعة طالب سیقوم 

 .الدخول تسجیل الطالب على یجب لذلك ، المستقلة األیام في حتى ، الحضور المعلمون اخذسی).  الجمعة/  الثالثاء( شخصیًا
  
 األولى التسعة األسابیع في فعلوا كما ، یوم كل جوجل في الدراسیة الفصول إلى الدخول بتسجیل بعد عن التعلم طالب سیقوم 

 .الدراسي العام من
 

 للتعلیم المختلط عة أ مجموبرنامج 
 المدرسة في الشخصي التعلیم الخمیس و االثنین یوم
  البیت من التعلیم الجمعة و الثالثاء یوم
  االلكتروني التعلیم و الفیدیو خالل من المباشر التعلیم األربعاء یوم



 
 المختلط للتعلیم ب مجموعة  برنامج

 البیت من التعلیم الخمیس و االثنین یوم
 سةالمدر في التعلیم الجمعة و الثالثاء یوم
  االلكتروني والتعلیم الفیدیو عبر المباشر التعلیم األربعاء یوم

  
  االنترنت عبر التعلیم برنامج

 االلكتروني التعلیم و الفیدیو عبر المباشر التعلیم الجمعة الى االثنین من
   
 :التالي اإللكتروني البرید أو االتصال فیرجى ، بالبرنامج خاصة أسئلة لدیك كانت إذا 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱ ؛Jeanne.koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة 
 ٦۰۲-Jason.mcintosh@wesdschools.org  ۲٦٥۱-۳٤۷ - ماكنتوش جایسون. د الموھوبین تعلیم 
 ٦۰۲-cathy.gentry@wesdschools.org   ۲٦۹۲-۳٤۷ - جینتري كاثي ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦  ؛ Dorothy.watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
 ٦۰۲-paula.mcwhirter@wesdschools.org -۳٥٤۲-۳٤۷ - ماكویرتر بوال ، والتعلیم المناھج 
 ٦۰۲-۳٤۷-٥۲۸٤  ؛ james.spellman@wesdschools.org - سبیلمان.  J.J ، النقل 
  

 ۱۹لكوفید  اإللكتروني والبرید الساخن الخط
فید كوبـ متعلقة أسئلة لدیھم الذین لآلباء واالتصال اإللكتروني بالبرید لالتصال خًطا ماریكوبا مقاطعة في الصحة وزارة أنشأت 

 إلى إلكتروني برید إرسال للوالدین فیمكن ، ۱۹كوفید -ب تتعلق أسئلة لدیك كانت إذا.  ۱۹
COVIDparenthotline@Maricopa.gov ۳ الخیار ثم ۱۹لكوفید  ٦ الخیار على الضغط ثم  ۲-۱-۱م بالرق االتصال أو 

 .الساخن الخط موظفي بأحد لالتصال
  
 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 لدیك یكن
  
  اعالم إقرار نموذج على والتوقیع القراءة إلى أ/ ب  الھجین التعلم نموذج في المدارس  إلى أطفالھم یعود الذین اآلباء سیحتاج 

 في بما دورك النموذج یتضمن.  ParentVUE في متاح النموذج ھذا.  ۱۹كوفید  االبتدائیة واشنطن مدرسة منطقة في الوالدین
 :ذلك

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

 رمز لتلقي والتسجیل الترحیب مركز عند التوقف للوالدین یمكن - فقط الخریفیة لالستراحة.  السالمة لتوقعات االمتثال على
 سالمة أجل من ھذا.  صورة بھا ھویة بطاقة تقدیم خالل من شخصیًا الرمز استالم الوالدین على یجب.  ParentVUE تنشیط

 .طفلك معلومات
 والثالثاء اإلثنین أیام أبوابھ وسیفتح ، W cholla st 3200   الخریف عطلة خالل في والتسجیل الترحیب مركز یقع  

 إلى ۱:۳۰ الساعة من المساعدة یمكنھم ، األربعاء یوم في.  مساءً  ٥ الساعة حتى صباًحا ۷:۳۰ الساعة من والجمعة والخمیس
 .٦۰۲-۸۹۲-٦۹٥۰م الرق على والتسجیل الترحیب مركز إلى الوصول یمكن.  مساءً  ٥
  
 )األول(تشرین  أكتوبر ۱۹ في الیومیة الخدمة تبدأ - الخریف عطلةخالل ال یوجد توزیع لوجبات الطعام  
 
 یوم المدرسة تستأنف عندما.  ) األول(تشرین  أكتوبر ۱٦-۱۲ – الخریف عطلة خالل الطعام وجباتتوزیع  ھناك تكون لن 

 ۱۲:۳۰ إلى صباًحا ۱۱:۳۰ من موقعًا ۲۳ في الیومیة الخدمة إلى البرنامج سیعود ،) األول( تشرین  أكتوبر ۱۹ ، االثنین
 خفیفة ووجبة واحدة ساخنة غداء وجبة للعائالت استالم یمكن.  أقل أو عاًما ۱۸ األطفال لجمیع متاحة الوجبات ستكون.  ظھرا 
 مطلوب.  لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین یمكن.  الرصیف على تم التوزیعسی.  التالي للیوم إفطار ووجبة

 .المیالد تاریخ أو الطالب ھویة رقم
  

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


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

  
 الخریف عطلة في المدارس إغالق من الرغم على.  الھامة المعلومات من الكثیر على یحتوي االتصال ھذا أن نقدر نحن 

 إلى إلكتروني برید إرسال طریق عن ، أسئلة أي لدیك كانت إذا التواصل یمكنك ، المقبل األسبوع
wesdcommserv@wesdschools.org زیارة خالل من اطالع على البقاء یرجى.  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷ى عل االتصال أو 

 .www.wesdschools.org/returntolearn على بنا الخاصة Return to Learn صفحة
  
 .صبرك على لك شكرا 
  
 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 

 قع و التعلیم من الموالتعلیم المختلط 
 ۱۰/۰۸/۲۰۲۰المعاییر بتاریخ 

 بیانات الحدیثة ال
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل  ۳۳٫٤۹

 الحاالت اإلیجابیة  ٤٫۳۳٪ 
  ۱۹بكوفید امراض شبیھة   ۲٫۰۰٪

 بیانات األسبوع الماضي 
 الف شخص  ۱۰۰ حالة لكل ٤۱٫٦٦
 الحاالت اإلیجابیة   ٥٫۱۱٪
 ۱۹امراض تشبھ كوفید   ۲٫۰۰٪

 لبلدیة ماریكوبا  الصحة  المصدر مدیریة
 
 
 
 


