
 ۲۰۲۱ )أیلول(سبتمبر ۳
 -منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
 أن نعلم.  العمال عید لعطلة ، سبتمبر ٦ ، االثنین یوم مدرسة توجد ال ، تذكر.  األول الربع منتصف في نحن 

 التحلي یرجى.  األسبوع ھذا نھایة في البلیاردو وحفالت الشواء حفالت حضور أو للسفر یخطط قد منكم الكثیر
 طالبنا رؤیة إلى نتطلع.  مجتمعنا في  ۱۹-كوفید انتشار من للحد وسعك في ما فعل في االستمرار والرجاء باألمان

 .)أیلول(سبتمبر ۷ الموافق الثالثاء یوم وموظفینا
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 .النھائي والنصف للنھائي المتأھل العام مدرس•  
 ؛ ۱۹-كوفید تذكیرات•  
 كوفید في مدرسة جالندیل یونیون الثانوي)(GUHSD COVID واالختبار التطعیم أحداث•  
 .ParentVUE و التقدم تقاریر•  
 (ھید ستارت)  .Head Start برامج في المتوفرة المساحة•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
  
 النھائي والنصف للنھائي المتأھل العام مدرس 
 الثانویة یونیون جلیندال مدرسة منطقة فيى مدرسة وھ ، بیترسون لیندسي اإلدارة مجلس عضو اختیار تم 
)GUHSD مجلس عضو جانب إلى!  ۲۰۲۲ لعام أریزونا  في العام لمدرس النھائیة للتصفیات متأھلین ٥ ) كأفضل 

 النھائي قبل الدور إلى )،Acacia( االبتدائیة  ایشفي مدرسة اكا موسیقى معلمة ، وید ألیسا تأھلت ، بیترسون اإلدارة
 حیث )األول(تشرین أكتوبر في للعام معلم ألفضل AEF جوائز توزیع حفل في وألیسا لیندسي تكریم سیتم.  للجائزة

منطقة  بعائلة المرتبطین المعلمین ھذین لوجود جًدا محظوظون نحن.  أریزونا في العام مدرس عن اإلعالن سیتم
 .بإنجازاتھم حقًا فخورون ونحن بنا الخاصةواشنطن للمدارس االبتدائیة 

 ۱۹-كوفید تذكیر 
 
الكمامات  أن تذكر یرجى.  والتطعیم التقنیع ھما ۱۹-كوفید انتشار من الحد في فعالیة التخفیف تدابیر أكثر من اثنان 

 من التأكد یرجى  .تابعة لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ةمدرسی حافلة ركوب وأثناء مدرستنا حرم في ةمطلوب
 اللقاح.  مجتمعنا في ۱۹-كوفید لقاح لتلقي الفرص من العدید ھناك ، ذلك إلى باإلضافة.  یومیًا وارتدائھ قناع إحضار
 بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  فوق وما ۱۲ سن من األفراد لجمیع ومتاح مجاني

 .منك
  
  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
  ۱۹-كوفید بمنطقة الثانویة یونیون جلیندال منطقة في واالختبار التطعیم فرص 
 ۱۱ ، السبت یوم للتلقیح حدثًا Glendale Union High School District (GUHSD) مدرسة تستضیف 

   الثانویة ).(جالندیل مدرسة: الثانویة المدارس من اثنتین في الظھر حتى صباًحا ۸ الساعة من )أیلول(سبتمبر
Glendale High school   6216 W. Glendale Ave.    .الثانویة واشنطن ومدرسة  ؛ 

،  W. Glendale Ave.  2217      لقاحيتوفیر سیتم Pfizer  (مودیرنا)(فایزر) و Moderna قبل من 
Adelante HealthCare.   مسبق حجز بدون الطلبات قبول یتم. 

 علىمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ) و GUHSDیونیون الثانویة(منطقة جالندیل  تعمل ، ذلك إلى باإلضافة 
  .GUHSDفي  مدارس ثماني في المجاني ۱۹-كوفید اختبار الستضافة خطط على األخیرة اللمسات وضع

 في بھا الخاص الخدمة مركز ملحق في التاسع الموقعمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ستستضیفو
  W. Mountain View Rd.   1502  ھذا استضافة سیتم.  مكان أي إلى الذھاب على قادرون المجتمع أعضاء 

 !المعلومات من لمزید المشاھدة من التأكدیرجى یلث) (امبري ھ   .Embry Health مع بالشراكة الحدث
 
 ParentVUE و التقدم تقاریر 
 



 یمكن ) أیلول(سبتمبر ۸ الموافق األربعاء یوم الطالب جمیع مع المنزل إلى الطالب تقدم تقاریر إرسال سیتم 
 الخاص ParentVUE حساب بتنشیط تقم لم إذا  .ParentVUE بفضل العام مدار على الطالب تقدم مراقبة للعائالت

 .بك الخاص التنشیط مفتاح لتلقي مدرستك بمكتب فاتصل ، بك
  
 ھید ستارت) لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة ( Head Start  برنامج في المتوفرة المساحة 
 تتراوح الذینھید ستارت) لألطفال ( Head Start برنامج تقدممنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  أن تعلم ھل 

 ، الحالي الوقت في  فینیكس؟ مدینة مع شراكة خالل من )أیلول(سبتمبر من األول قبل سنوات ٤ و ۳ بین أعمارھم
 .Sahuaro Elementary Schools و Richard E. Miller و Cactus Wren: مواقع ثالثةفي  مساحة تتوفر

 التعلم فرص خالل من للمدرسة االستعداد على منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة في (ھید ستارت) برنامج یركز 
 والنمو والریاضیات والعلوم المبكرة والقراءة والمعرفة واللغة والعاطفیة االجتماعیة التنمیة على تركز التي المبكر
 لمعرفة  .واشنطن للمدارس االبتدائیة مقاطعة  في یعیشوا أن ویجب تكلفة بدون المؤھلون الطالب یحضر.  البدني
-٤۸۰٦ على اتصل ، https://www.wesdschools.org/HeadStart بزیارة قم ، البرنامج ھذا حول المزید
 .Headstartplus@wesdschools.org إلى إلكترونیًا بریًدا أرسل أو - ٦۰۲-۳٤۷

 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 
 تظھرواشنطن للمدارس االبتدائیة ومنطقة  ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة واصلنا لقد 

 أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بیانات
 .االتصال ھذا نھایة في

 أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
 . ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ على االتصال

 .جمیلھ اسبوع نھایھ لك اتمنى  .نطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة م الختیارك شكرا 
 االمتنان، مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۹/۰۲/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲٥٥٫٦٦ 
 النسبة اإلیجابیة   ٪۱۲٫۰٥.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲۸٥٫۰۷

 االیجابیة  النسبة  ۱٤٫۸۷٪.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۹/۰۲/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 المستوى االنتقالي : عالي



 
 
 


