
 ۲۰۲۱ فبرایر(شباط)  ٥  
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ لھذا العام  المدرسة في اجتماعياخصائي  أفضل•  
 ؛ القادم االلتزام ونموذج ، والتطعیمات ، ماریكوبا مقاطعة معاییر●  
 ؛ المبكر النصرافا وتواریخ المعلمین/  اآلباء مؤتمرات●  
 .العشاء وجبات/   الطعام  وجباتتوزیع ●  
  
 ، سانشیز إیما ، االبتدائیة واشنطن مدرسة في االجتماعیة العاملة اختیار تم: الرائعة األخبار ببعض األسبوع ھذا تحدیث أبدأ أن یسعدني 

 وواسعة ، مستعدة دائما بكونھا إیما تشتھر.  أریزونا في المدرسیة االجتماعي العمل جمعیة قبل من المدرسة في اجتماعیة عاملة كأفضل
 اجتماعیة عاملة ۳۷ من واحدة ھي إیما.  ویقدرونھا وعائالتھا طالبھا بھا یعجب التي الصفات وھي ، ورحیمة ، بالثقة وجدیرة ، الحیلة

 الخدمات بفریق وكذلك ،ایما بـ جًدا فخورون نحن.  واالحترافبالصبر  والمنطقة مھنتھا وتمثلمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  في
 .المساعدة أو المشورة على للحصول مدرستك في االجتماعي األخصائي مع التواصل في تتردد ال فضلك من.  بأكملھ االجتماعیة

  
 االلتزام واستمارة اللقاح تحدیث ، ماریكوبا مقاطعة معاییر 
  
 لكل الحاالت عدد انخفض.  كبیًرا یزال ال ماریكوبا مقاطعة في ۱۹كوفید  انتشار لكن ، المقاییس في التحسن بعض رؤیة في بدأنا لقد 

منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  ستبقى.  قلیالً  زادت اإلیجابیة المئویة النسبة لكن ، كوفید بـ الشبیھة األمراض وكذلك ، حالة۱۰۰،۰۰۰
 في ۱۹كوفید  انتشار من للحد بدورنا القیام نواصل أن المھم من.  كثب عن المعاییر مراقبة في وتستمر اإلنترنت عبر التعلم نموذج في

 بینكما مسافة على والحفاظ ، متكرر بشكل یدیك وغسل ، قناع وارتداء ، مریًضا تكون عندما المنزل في البقاء تذكر یرجى.  مجتمعنا
 .كبیرة مجموعات في التجمع وعدم

  
 نھایة في االبتدائیةجالندیل  مدرسة ومناطق الثانویة جالندیل یونیون مدرسة منطقة مع POD في للمشاركة الفرصة لموظفینا ستتاح 

 .فبرایر ۱٤ و ۱۳ ، المقبل األسبوع
  
 أن من وللتأكد  الموظفینتنسیق  أجل من.  الشخصي للتعلم التخطیط في بدأنا ، المقاییس في المتوقع واالنخفاض الموظفین تلقیح مع 

 عبر والتعلیما الشخصيالتعلیم  بین االختیار منھم تطلب إلكتروني برید رسالة األمور أولیاء إلى سنرسل ، جاھزةانھا  الدراسیة الفصول
.  طفل لكل اختیار تحدید علیھم وسیتعین مسجل طالب لكل منفصالً  إلكترونیًا بریًدا األمور أولیاء سیتلقى.  الدراسي العام لبقیة اإلنترنت

 االتصال معلومات في تغییرات أي مشاركة من التأكد یرجى.  اآلباء لجمیع ودقیقة حدیثة إلكتروني برید رسائل لدینا یكون أن المھم من
 .المقبل األسبوع المعلمین/  اآلباء مؤتمرات خالل طفلك معلم مع بك الخاصة

  
 فبرایر ۱۲ إلى ۹ من المبكر االنصراف أیام ، المعلمین/  اآلباء مؤتمرات 
 
 فبرایر ۱۲ - ۹ أن تذكر یرجى.  االفتراضیة المعلمین/  اآلباء مؤتمرات في المشاركة فرصة للعائالت ستتاح ، المقبل األسبوع في 

 .مبكر إصدار أیام ھي (شباط )
 العشاء وجبات/    الطعام وجباتتوزیع  
 وجبات وسبع إفطار وجبات سبع تناول للعائالت یمكن.صباًحا  ۱۰:۳۰ إلى  ٦:۳۰ الساعة من اثنین یوم كل  للتوزیع وجباتال تتوفر 

 .أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.  طفل لكل خفیفة وجبات وخمس غداء
 والتي فبرایر ۱۹ وجبة إلى الدخول بتسجیل اآلن Nutrition Services شركة تقوم!  المجانیة العشاء وجبات مجموعات تحب العائالت 

.  والحلیب والخضروات والفواكھ الكاملة والحبوب المقلي واألرز تریاكي ودجاج الیوسفي دجاج ذلك في بما یة آسیووجبات  ستكون
 في الجمعة صباح لالستالم متاحة الوجبات ستكون.  مساءً  ٤ الساعة الخمیس یوم بحلول أسبوعیًا التسجیل المھتمة العائالت على یجب

 .صباًحا ۱۰:۰۰ إلى ۸:۰۰ الساعة من التالي األسبوع
 السریعة الوجبات مجموعة في اشترك 
  الطعام وجبات توزیع خدمة أن یعني ھذا.  الرئیس بعید احتفاالً (شباط) فبرایر ۱٥ اإلثنین یوم مدرسة توجد ال أنھ مالحظة یرجى*  

 (شباط).فبرایر ۱٦  الثالثاء یوم إلى ستنتقل
 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
  



  wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 
 على بنا الخاصة WESD COVID تحدیثات صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یمكنك.  -٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو

www.wesdschools.org/covidupdates. 
  
 .معا ھذا على نتغلب سوف.  المتواصل لدعمكم شكرا 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 
 

  للمدارس االبتدائیةعاییر منطقة واشنطن م
  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 
 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲اقل من 

 او اكثر أسبوعین متتالین
  المختلط
 ( اصفر غامق) ٪ ۷اقل من 

 أسبوعین متتالین او اكثر
 التعلیم عن بعد 

 ٪   ۱۰اكثر من 
 الف حالة ۱۰۰اكثر من 
  متتالیین او اكثر  أسبوعین

  الحالة الراھنة
 القصوى

 
  التعلیم الموصى بھا خطة

  و التعلیم من الموقعلتعلم عن بعد ا
     ۰٤/۰۲/۲۰۲۱خ المعاییر بتاری

  البیانات الحدیثة
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل .  ٦۱٥٫٤۷         

 الحاالت اإلیجابیة    ٪   ۰۷۲٤٫         
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪   ۱۰٫۳۰        

 
 بیانات األسبوع الماضي

  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ٦۸٦٫۹٤ 

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۲۳٫۰٦
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۱۲٫٥۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 
 


