
  ۲۰۲۱ كانون الثاني)(  ینایر ۲۹
 ،واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
  
 :التالیة المعلومات على االتصال ھذا یحتوي 
  
 ؛ والتطعیمات ماریكوبا مقاطعة معاییر●  
 ؛ المبكر االنصراف وتواریخ المعلمین/  اآلباء مؤتمرات●  
 العشاء وجبات  /الطعام  وجبات توزیع●  
 .األطفالوضة ر في التسجیل●  
  
 نواح من وتحدانا حیاتنا عطل لقد.  والعالم دولتنا أنحاء جمیع في ارهوانتش ، أریزونا والیة إلى ۱۹كوفید  وصول منذ واحد عام مر لقد 

 عملنا ألننا مودعمك مصدرك سعة أقدر.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  عائلة - واحد بشيء ملتزمین ظللنا ، العام ھذا طوال.  كثیرة
 فیرجى ، وعائلتك أنت لدعمك بھ القیام یمكننا شيء أي ھناك كان إذا.  وموظفینا وعائالتھم لطالبنا المتنوعة االحتیاجات تلبیة لضمان معًا
 .معنا التواصل في التردد عدم

  
 اللقاح وتحدیث ماریكوبا مقاطعة معاییر 
  
 في تزال ال أنھا إال ، األسبوع ھذا الثالثة المؤشرات انخفضت بینما.  كبیر مستوى عند ماریكوبا مقاطعة في ۱۹كوفید  انتشار یزال ال 

 ستظل ، ذلك غضون في.  المقبلة األسابیع في المجاالت جمیع في انخفاًضا نرى أن نتوقع أننا إلى المقاطعة أشارت.  الحمراء المنطقة
 في ما فعل في االستمرار یرجى.  كثب عن المعاییر مراقبة وستواصل اإلنترنت عبر التعلم نموذج فياالبتدائیة منطقة واشنطن للمدارس 

 والحفاظ ، متكرر بشكل یدیك وغسل ، قناع وارتداء ، مریًضا تكون عندما المنزل في البقاء: مجتمعنا في۱۹كوفید  ر انتشا إلبطاء وسعك
 .كبیرة مجموعات في التجمع وعدم بینكم مسافة على

  
 مدرسة ومقاطعة الثانویةجالندیل یونیون  مدرسة منطقة مع كثب عنواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تعمل ، باللقاح یتعلق فیما 

.  ۱۹كوفید  لقاح لتلقي لموظفینا مغلق POD إلعداد Maricopa County Public Health (MCPH) ومقاطعة االبتدائیة جالندیل
 ۱٤ و ۱۳ في األولى جرعتھم لتلقي الفرصة لھم ستتاح) ملعب الستیت فارم  مثل( المفتوحة PODs في یشاركوا لم الذین الموظفین

 .أسابیع خمسة إلى أربعة بعد الثانیة الجرعة إعطاء سیتم. )شباط (فبرایر
  
 عندما.  الشخصي التعلیم إلى للعودة التخطیط واألقسام المدارس واصلت ، الموظفین تطعیم وفرصة المقاییس في المتوقع االنخفاض مع 

 تاریخ وتحدید بالمستقبل التنبؤ الصعب من أنھ حین في.  للعودة وخططھم باستعدادھم یتعلق فیما عائالتنا مع سنتواصل ، المعاییر تنخفض
 .الربیع عطلة بعد األرجح على ستكون الوقت ھذا في الشخصي التعلم إلى العودة فإن ، محدد

  
 المبكر النصرافا أیام ، المعلمین/  اآلباء مؤتمرات 
 طفلك مدرس من إلكتروني برید رسالة مشاھدة من التأكد یرجى.  عبر االنترنت  المعلمین/  اآلباء لمؤتمرات المدارس جمیع تستعد 

) (شباطفبرایر ۱۲ الجمعة وحتى(شباط )فبرایر ۸ واالثنین(شباط )فبرایر ۳ األربعاء المؤتمرات ستعقد.  ووقتھ المؤتمر تاریخ لجدولة
 . مبكر انصراف أیام ھي(شباط )فبرایر ۱۲ - ۹ أن تذكر یرجى

  
 العشاء وجبات  /توزیع وجبات الطعام  
 وجبات وسبع إفطار وجبات سبعت استالم للعائال یمكن.صباًحا ۱۰:۳۰ إلى ٦:۳۰ الساعة من اثنین یوم كل یتم توزیع وجبات الطعام 

 .أقل أو عاًما 18 أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانًا متاحة الوجبات.  طفل لكل خفیفة وجبات وخمس غداء
 ۱۲ وجبة طلبات بتسجیل اآلن Nutrition Services تقوم.  المجانیة العشاء وجبات على للحصول التسجیل أیًضا للعائالت یمكن 

 ٤ الساعة الخمیس یوم بحلول أسبوعیًا التسجیل المھتمة العائالت على یجب.  وحلیب وفواكھ وسلطة دجاج وأجنحة بیتزا -(شباط )فبرایر
 .صباًحا ۱۰:۰۰ إلى ۸:۰۰ الساعة من التالي األسبوع في الجمعة صباح لالستالم متاحة الوجبات ستكون.  مساءً 

 السریعة الوجبات مجموعة في اشترك 
 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 

Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
 األطفال وضةر في التسجیل ۲۰۲۱-۲۰۲۲

  
 ، مدارسنا العائالت مئات زارت!  راتكممن خالل زیارتكم من سیا األسبوع ھذا فيالتسجیل في الروضة  لحدث رائعة استجابة تلقینا لقد 

 برنامج عن المزید معرفة یمكنك ، فاتتك إذا.  الحي ومدرسةواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  حول معلومات وتلقوا بالمعلمین والتقت



 من التأكد یرجى.  www.wesdschools.org/kindergarten زیارة خالل من افتراضیة بجولة والقیام بنا الخاص األطفال وضةر
 حول المعلومات من لمزید!  ) أیلول(۲۰۲۱ سبتمبر ۱ قبل الخامسة سن في سیكونون أطفال لدیھم الذین وجیرانك أصدقائك مع المشاركة
 .٦۰۲-۸۹٦-٦۹٥۰ على االتصال أو http://www.wesdschools.org/registration زیارة یرجى ، األطفال وضةر في التسجیل

  
-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا 

 على بنا الخاصة . لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  كوفید تحدیثات  صفحة زیارة خالل من اطالع على البقاء یمكنك.  -٦۰۲
www.wesdschools.org/covidupdates. 

  
 .ملك شكرا.  منكم واحد كل ونشكر مبك نھتم نحن ، أخرى مرة 
  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 
 

  عاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیةم
  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

 
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقعلتعلم عن بعد ا
     ۰۱/۸۲/۲۰۲۱خ المعاییر بتاری

  البیانات الحدیثة
 الف شخص ۱۰۰حالة لكل  ٦۸٦٫۹٤         
 الحاالت اإلیجابیة  ٪ ۲۳٫٦      

 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪   ۱۲٫٥۰٪        
 

 بیانات األسبوع الماضي
  
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل ۸۱۰٫۲۸ 

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ۲٤٫٤۹
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۱۳٫۷۰

 
  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة

 
 
 


