
 الدینللو تحدیث
 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ،ةعائل أعضاء أعزائي 
  
 العدید أن نعلم نحن.  لنا و لعائلتك للغایة عصیبة أوقاتًا ھذه كانت لقد.  حقًا تقدرك منطقة واشنطن للمدارس البتدائیة ألن كمبشكر أبدأ 

 .للمساعدة جھدنا قصارى ونبذلھنا بجانبك  نحن.  التعلیمیة طفلك واحتیاجات العاطفیة واالجتماعیة المالیة: الخاصة تحدیاتھ یواجھ منكم
  
 منك نسمع لم ألننا مدرستك مسؤولي من مكالمات بعضكم سیتلقى  البتدائیةاللمدراس  ن منطقة واشنطناستبیا في شارك من لكل شكًرا 

 .المقبل األسبوع النتائج سنشارك لذلك ، التحدیث ھذا وقت االستطالع إجراء موعد كان.  منك نسمع أن حن بحاجةون
  
 فتح المدارس إعادةخطة  تحدیث و صحیة للخدمات الماریكوبا صحیة و بلدیة مدیریة اریزونا للخدمات ال 
 
 نھایة انظر( بھ الموصى المختلط المستوى إلى منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة وصلت ،  أیلول سبتمبر 17 ، الخمیس یوم من اعتباًرا 

 في زیادة نشھد وقد العمال عید عطلة من إحصائیات  أیلول سبتمبر 24 تحدیث سیتضمن حیث كثب عن ھذا سنراقب).  التحدیث ھذا
 .البیانات

  
 مع والتنسیق ، األطفال رعایة: متنوعة ألسباب) التقلیدي أومختلط ال( الشخصي التعلم لبدء موعد عن یبحثون منكم الكثیر أن نعلم نحن 

منطقة واشنطن  ستحتاج ، االستطالع في مذكور ھو كما.  ذلك وغیر السفر ووقت ، العمل صاحب مع ارتباطات العمل و ، األشقاء
 بناءً  الزمنیة والجداول ، االستطالع   على بناءً  الحافالت ومسارات ، األطفال رعایة( أیًضا لالنتقال الوقت بعض إلىللمدارس االبتدائیة 

 ).إلخ ، ستطالع اال على بناءً  والتوظیف ، الستطالع ا على
  
 فإن ، المعاییر تغیرت إذا أنھ مالحظة یرجى  ستطالعاال وبیانات المعاییر على بناءً  حدد م بموعد توصیة سنقدم المقبل األسبوع في 

 من الثالثة الخیارات لتعكس بنا الخاصة الفتح إعادة خطة بتحدیث أیًضا سنقوم.  للتعدیل مستعدةللمدارس االبتدائیة منطقة واشنطن 
 .االستبیان

   wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
 ٦۰۲۳٤۷۲٦٥۷.   ىعل االتصالاو 

  
  
  صباًحا۹:۳۰الى الساعة  ٦:۳۰ ن الساعة م ، اثنین یوم كل الطعام  وجباتتوزیع  
 
 استطاعت ، الفیدرالیة الحكومة من تنازل بفضل!  عاًما 18 عن أعمارھم تقل الذین األطفال لجمیع اآلن متاح الطعامتوزیع  برنامج 

 أو عاًما 18 العمر من یبلغ طفل ألي متاحة الوجبات أن یعني مما ، الصیفي التغذیة نموذج إلى التحول واشنطن للمدارس االبتدائیةمنطقة 
 توسیع تم ، ذلك إلى باإلضافة.  الطعام وجبات لتلقي منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةب ب طال یكونوا أن إلى األطفال یحتاج ال.  أقل

  .طفل لكل غداء وجبات وسبع إفطار وجبات سبع لیشمل البرنامج
 لعائالت یمكن Lakeview  مدرسة باستثناء ، المواقع جمیع في صباًحا ۹:۳۰ إلى ٦:۳۰ الساعة من اثنین یوم كل التوزیع یتم 

Lakeview   مدرسة في الطعام وجباتاستالمCholla    أن تذكر.  سیاراتھم في العائالت لتضعھ الرصیف جانب على الطعام یتوفر 
 .مطلوبة األقنعة

  
 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ ى عل نیكول اوجستین  بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
منطقة واشنطن   موقع على بنا الخاصةالعودة الى التعلیم  صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یمكنك.  لك شكرا أخرى مرة 

 على قاءالب یرجى ، ذلك إلى إلضافةبا   .www.wesdschools.org/returntolearn على بنا الخاص الویب علىللمدارس االبتدائیة 
   LinkedIn@wesdshooks و تویترو انستغرام  وفیسبوك  علىمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  متابعة خالل من معنا اتصال
 .المدرسة مكتب من بك الخاص الوصول رمز على الحصول یمكنك.  بك الخاصة ParentVue حسابات تفعیل یرجى ، واألمھات اآلباء

 للمدارس االبتدائیة منطقة واشنطن لـ دعمك على لك شكًرا 
. 
 الشكر، جزیل مع 
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
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