
 ۲۰۲۱(أیلول )سبتمبر ۱۷
 ، منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وموظفي عائالت أعزائي 
 وتلبیة ، األمان عدم حاالت مع تتعامل أنت.  الحالي الوقت في بصراعات یمر منكم الكثیر أن نعلم نحن 

 تعرف أن نریدك.  أسرتك رعایة أثناء الخاصة احتیاجاتك وحتى والمالیة العاطفیة/  االجتماعیة االحتیاجات
ذو  اجتماعي أخصائي مدارسنا من مدرسة كل في یوجد.  االحتیاجات تلك تلبیة ونحاول أجلك من ھنا أننا

 داخل الدعم بأنظمة اتصال على مساعدتك یمكنھم.  المساعدة على للحصول إلیھ الوصول یمكنك خبرة 
 حول أسئلة لدیك كانت إذا.  للمساعدة ھنا االبتدائیةمنطقة واشنطن للمدارس  و وحدك لست أنت.  مجتمعنا
 دوروثي إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، من منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة االجتماعیة الخدمات
 .Dorothy.watkins@wesdschools.org على واتكینز

 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 اإلدارة مجلس تعیین•  
 ؛ ۱۹د یكوف- تذكیرات•  
 .والتخریب بالسرقة المتعلقة االجتماعي التواصل وسائل اتجاه•  
 و.  التطعیم وأحداث COVID GUHSD اختبار فرص•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
 اإلدارة مجلس تعیین 
 السیدة أن یعلنا أن االبتدائیةمنطقة واشنطن للمدارس  إدارة ومجلس آدامز بیل اإلدارة مجلس رئیس یسر 

 تعیین تم. ۲۰۲۲ دیسمبر في ینتھي الذي اإلدارة مجلس شاغر إلكمال الیوم الیمین أدت قد المبرت تي
 .مكثفة عملیة بعد واتسون ستیف ماریكوبا مقاطعة مدرسة مدیر قبل من المبرت السیدة

  
 سابقین طالب ألربعة كوالدة أوالً  ، االبتدائیةمنطقة واشنطن للمدارس  مع عمیق تاریخ لھا المبرت السیدة 

منطقة واشنطن للمدارس  إدارة مجلس في فترات ألربع كعضو ثم منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة في
 التعلیم وزارة في سابقًا وعملت الموحدة فالي بارادایس مدارس منطقة في المبرت السیدة تعمل.  االبتدائیة

 أریزونا والیة في
  
 ۱۹كوفید  تذكیر 
 ماریكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة أفادت.  عالٍ  مستوى على مجتمعنا في ۱۹د كوفی انتقال یزال ال 
)MCDPH (على الحصول ھي االنتشار لتقلیل طریقة أفضل فإن ، مجتمعنا في دلتا متغیر زیادة مع أنھ 

 أفضل ھو قناع الوجھ و التطعیم.  الداخلیة العامة األماكن في الوجھ قناع وارتداء ، مؤھالً  كنت إذا ، التطعیم
 في بسھولة ومتوفر مجاني اللقاح.  تطعیمھم یمكن ال الذین وألولئك لك حمایة أقصى على للحصول طریقة
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  مجتمعنا في متعددة أماكن

 ۱۹كوفید  لقاحات مواقع 
 المدارس في والتخریب بالسرقة المتعلق االجتماعي التواصل وسائل اتجاه 
 (تیك توك)TikTok ، االجتماعي التواصل وسائل تطبیق على المقلق الجدید بالتحدي درایة على تكون قد 

 إتالف على الطالب التحدي یشجع.  في المدینة المدارس حرم في والسرقة التخریب إلى أدى والذي
 .االجتماعي التواصل وسائل على الفیدیو أو بالصور أدلة نشر ثم ، سرقتھا أو المدرسة ممتلكات

 المبنى بمرافق الضرر إلحاق في عمًدا یتسبب طالب أي.  عواقب لھا المدرسة ممتلكات وسرقة األضرار 
 .القانون إنفاذ جھات إشراك فسیتم ، األمر لزم وإذا ، تأدیبیًا إجراء سیواجھ لدیناالمدرسي 



 واآلثار االجتماعي التواصل لوسائل المناسب االستخدام حول طفلك مع للتحدث الوقت بعض قضاء یرجى 
 دعمكم نقدر ونحن.  السلوك ھذا مثل في للمشاركة المحتملة

. 
 التطعیم وأحداث COVID GUHSD اختبار فرص 
 مدارسھا من لثمانیة ھیلث إمبري مع شراكة) GUHSD( الثانویة یونیون جلیندال مدرسة منطقة أقامت 

 الموقع سیكون.  المقبل األسبوع من بدًءا القیادة خالل من لالختبار مضیفة مواقع لتكون التسع الثانویة
.  W. Mountain View Rd 1502 ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  خدمة مركز ملحق في التاسع
 ، ذلك إلى باإلضافة.  المقبل األسبوع العمل وساعة أیام ذلك في بما ، المعلومات من مزید إرسال سیتم

 ٦ و) أیلول(سبتمبر ۲۹ في ۱۹-كوفید ضد التطعیم أحداث الستضافة Fry’s صیدلیة مع GUHSD تشارك
 .المقبل األسبوع التحدیث في إضافیة معلومات توفیر سیتم.  التواریخ حفظ الرجاء.  )األول(تشرین أكتوبر

 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة واصلنا لقد 

 الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة من المعلومات لوحة بیانات عرض یتم
 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في

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

.  لتقدیرا غایة في أنت.  أطفالك لتعلیمواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  اخترت ألنك جًدا محظوظون نحن 
 االمتنان، مع

  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

 األخیرةالنسب 
 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲٤۷٬۷۸
 النسبة اإلیجابیة   ۱۳٬۸۹٪

 
 الماضي  األسبوع

 الف شخص ۱۰۰لكل   ۲٤۱٫۰۹
 االیجابیة  النسبة   ۱۳٪. ۷۱ 
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۹/۱٦/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 عالیةاإلیجابیة : 
 المستوى االنتقالي : عالي

 
  
 


