
 ۲۰۲۱ )أیلول(سبتمبر ۲٤
 
 ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة وموظفي عائالت أعزائي 
 وكذلك ، موظفینا لجمیع تقدیرھم عن ببالغة أعضاؤنا أعرب ، الماضیة اللیلة اإلدارة مجلس اجتماع في 

 اعتقدوا ، المجلس ذكر كما.  الصعب الوقت ھذا خالل ودعمھم والتزامھم صبرھم على ، وعائالتناوالولدین 
 الدراسي العام من األول الربع ھذا أن ھو نعرفھ ما.  الماضي العام من أسھل سیكون الدراسي العام ھذا أن
 أیضا أنا.  وأسرھم الطالب احتیاجات لدعم جھدھم قصارى ویبذل بجد الجمیع یعمل.  سھالً  دائًما یكن لم

منطقة واشنطن  الختیارك شكًرا.   وتعاطفك صبرك على لك شكًرا.  امتناني خالص عن أعبر أن أرید
واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  بعائلة جًدا فخور أنا.  والتعلم للعمل لك كمكانللمدارس االبتدائیة 

 .بنا الخاصة
 :بخصوص تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي 
 ؛ ۱۹-كوفید تذكیرات•  
 .التطعیم وأحداث COVID GUHSD اختبار فرص•  
 في منطقك واشنطن للمدارس االبتدائیة  كیدسبیس)( kidSpace الوظائف معرض•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
 ۱۹-كوفید تذكیر 
 من الحد في فعالیة التخفیف تدابیر أكثر من اثنان.  عالٍ  مستوى على مجتمعنا في ۱۹-كوفید انتقال یزال ال 

 ركوب وأثناء مدرستنا مبنى في ةمطلوب كماماتال أن تذكر یرجى.  والتطعیم التقنیع ھما۱۹-كوفید انتشار
.  یومیًا وارتدائھ قناع إحضار من التأكد یرجى  .للمدارس االبتدائیة  التابعة لمنطقة واشنطن مدرسیةال حافلةال

 لجمیع ومتاح مجاني اللقاح.  مجتمعنا في ۱۹-كوفید حلقا لتلقي الفرص من العدید ھناك ، ذلك إلى باإلضافة
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  فوق وما ۱۲ سن من األفراد

  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 التطعیم وأحداث COVID GUHSD اختبار فرص 
 Glendale Union Highیونیون الثانویة جالندیل  منطقة معاالبتدائیة واشنطن للمدارس منطقة  تتعاون 

School District (GUHSD)  ھیلث)(ایمبر  وEmbry Health في السیارة عبر ۱۹-كوفید اختبار لتقدیم 
 یكس ان مركز ملحق

  (1502 W. Mountain View Road ، Phoenix ، AZ 85021) الثانویةمون فالي  ومدرسة Moon 
Valley High School    3625 W. Cactus Rd., Phoenix, AZ 85029    االختبار خدمات تتوفر 

 مساءً  ۱۰:۰۰ إلى ۳:۳۰ ومن.  ظھًرا ۲:۰۰ حتى صباًحا ۸:۳۰ الساعة من والخمیس والثالثاء اإلثنین أیام
 ۲:۰۰ حتى صباًحا ۸:۳۰ الساعة من الجمعة  ؛ ظھًرا ۲:۰۰ حتى صباًحا ۹:۳۰ الساعة من األربعاء  ؛

 ومفتوحة مجانیة الفرصة ھذه  مساءً  ۱۰:۰۰ حتى صباًحا ۷:۳۰ من األسبوع نھایة وعطالت  ؛ مساءً 
 .مسبق حجز بدون بالزیارات نرحب.  للجمھور

 و Glendale و Cortez و Apollo مدارس في  من السیارة ختباراال خدمات أیًضا GUSHD ستقدم 
Greenway و Thunderbird و Washington High Schools.  حول المعلومات من المزید ستتوفر 

 .قریبًا المواقع لھذه واألوقات التواریخ
 من ۱۹-كوفید ضد التطعیم أحداث الستضافة Fry’s صیدلیة مع GUHSD تشارك ، ذلك إلى باإلضافة 

 Sunnyslopeسني صلوب الثانویة  مدرسة في)أیلول(سبتمبر ۲۹ في.  مساءً  ۷:۳۰ إلى ۳:۳۰ الساعة



High School (35 W. Dunlap، Phoenix، AZ 85021) ثانویة في) األولرین (تشأكتوبر ٦ وفي 
 .(W. Thunderbird Rd. ، Phoenix ، AZ 85023 1750( ثندربیرد

 ۳۰سبیس)في (كید – KidSpace توظیف معرض تستضیفمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  
 )أیلولسبتمبر(

 KidSpace في الشاغرة المناصب لملء للوظائف معرًضامنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ستستضیف 
 الساعة من) أیلول(سبتمبر ۳۰ ، الخمیس یوم المدرسیةواالجازات  المدرسة وبعد قبل الرعایة برنامج ،

 لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة   االداري المركز   في اإلدارة مجلس غرفة في صباًحا ۱۰:۳۰ – ۸:۳۰
W. Sweetwater Ave.).   4659 (   من متنوعةمجموعة یوجد في منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 ومدیر الدعم ومدرب الموقع ومنسق KidSpace مساعد ذلك في بما جزئي وبدوام كامل بدوام الوظائف
 .األطفال مع العمل في الخبرة من األقل على أشھر ستة المتقدمین لدى یكون أن یجب.  البرنامج

 ، الشخصیة اإلجازة ذلك في بما النطاق واسعة مزایا للموظفینمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  تقدم 
 یعملون الذین للموظفین التأمین ومزایا ، أریزونا والیة تقاعد في العمل صاحب مع المتطابقة والمساھمات

 ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ترعاھا التي األطفال رعایة على وخصومات ، األسبوع في ساعة ۳۹
 .التقدم وفرص المكثف والتدریب

 والتسجیل jobs.wesdschools.org موقع على الشاغرة الوظائف جمیع عرض المھتمین لألفراد یمكن 
 مقابالت التوظیف مدیرو سیجري  .https://bit.ly/KidSpaceJobFair على التحدیثات على للحصول

 على ، البرنامج منسقة یري مورك ، Keri Moore بـ اتصل ، KidSpace حول المزید لمعرفة.  الموقع في
Kerri.Moore@wesdschools.org ٦۰۲-۸۹٦-٦۹۷۱ بالرقم االتصال طریق عن أو 

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

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

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

 االمتنان، مع 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۹/۲۳/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالیة

 
 األخیرةالنسب 

 الف شخص  ۱۰۰. لكل  ۲۸۲٫۹۱ 



 النسبة اإلیجابیة   ٪۱۳٫٤٤.
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ۱۰۰لكل   ۲٤۷٫۰۹

 االیجابیة  النسبة  ۱۳٫۸۹٪.
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 ۹/۲۳/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 محافظة :  ماریكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالیة

 اإلیجابیة : عالیة
 االنتقالي : عاليالمستوى 
 
 
 

 
 
  
 


