
 ٢٠٢٢الثاني( )كانون  ايرين ٧
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة   وموظفي عائالت أعزائي 
 استمتعت قد وعائلتك أنت تكون أن أتمنى!  سعيدة جديدة وسنة جديد من بكم أهال 

 إذا أنه منكم واحد كل ذّكرت ، الشتاء عطلة قبل.  وممتعة وآمنة مريحة بإجازة
منطقة .  الجديد العام في يستمر الطلب هذا.  طلبها فيرجى ، مساعدة إلى احتجت

 من التحقق يرجى.  وعائلتك أنت لمساعدتك هناواشنطن للمدارس االبتدائية 
 تساعد  قد ، ابتسامتك.  بمفردهم يعيشون الذين أولئك وخاصة ، وعائلتك أصدقائك

 .صعب وقت خالل ما شخًصا
 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 ؛ ١٩كوفيد  تحديث•  
 .االختبار وفرص التطعيم•  
 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  وإجراءات سياسات مراجعة•  
 .بك الخاصة المحلية المدارس إلى العودة•  
 و.  األطفال وضةر في التسجيل•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
  ١٩-كوفيد تحديث 
.  ماريكوبا مقاطعة في ١٩-كوفيد انتشار زاد ، الشتاء عطلة لقضاء مغادرتنا منذ 

 وقت في للمدارس إرشادات لتقديم ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة تخطط
 في ١٩-كوفيد انتشار من الحد في مساعدتنا الرجاء.  المقبل األسبوع من مبكر

 :خالل من مجتمعنا
 .الشديد المرض من للحد طريقة أفضل هي هذه - والتعزيز التطعيم•  
 ينصح.  المزدحمة الخارجية واألماكن العامة المغلقة األماكن في قناع ارتداء•  

 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  فيالكمامات  باستخدام بشدة
 .الجسدي التباعد•  
 .متكرر بشكل يديك اغسل•  
 .برد نزلة مجرد كانت لو حتى ، مريًضا تكون عندما المنزل في البقاء•  
.  المنزل في به االحتفاظ فيرجى ، ١٩-كوفيدلـ أعراض أي طفلك على ظهرت إذا 

 إذا.  بذلك المدرسة إبالغ فيرجى ، ١٩-لكوفيد إيجابية طفلك اختبار نتيجة كانت إذا
 حتى المنزل في به االحتفاظ فيرجى ، ١٩-كوفيد اختبار نتائج ينتظر طفلك كان

 .سلبية نتيجة تتلقى



 واالختبار التطعيم فرص 
 التلقيح عيادات الستضافة فرص عنواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة   بحثت 

 على السيطرة مركز أعلن ، ذلك إلى باإلضافة.  قريبًا المعلومات وسيقدم المستقبلية
 يجب فوق فما عاًما ١٢ العمر من يبلغون الذين األطفال أن األسبوع هذا األمراض

 ١٩-كوفيد ومعززات لقاح لتلقي الفرص من العديد هناك.  معززة جرعة يتلقوا أن
.  فوق فما سنوات ٥ عمر من األفراد لجميع ومتاح مجاني اللقاح.  مجتمعنا في

 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء
  
  ١٩-كوفيد لقاحات مواقع 
 واإلنفلونزا البرد مثل الموسمية األمراض عن فضالً  ، ١٩-كوفيد انتشار زيادة مع 
 ضيفسست  ١٩كوفيدلـ ويتعرضون األعراض من األشخاص من المزيد يعاني ،

 الخاص الخدمة مركز ملحق في لالختبار موقعًاواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة 

 Glendale Union High School مدرسة تستضيف ، ذلك إلى باإلضافة.  بنا
District ( يونيون للمدارس منطقة جالنديل)مع بالشراكة ،الثانوية Embry 
Health ) ثانوية مدارس ثماني في مجانًا ١٩-كوفيد اختبار ،)امبر هيلث  .

 الرابط فوق انقر ، والمواعيد العمل وساعات المواقع عن معلومات على للحصول
 :أدناه

  
   المجاني ١٩-كوفيد اختبار 
  
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  وإجراءات سياسات مراجعة 
 المدرسة مديرو أمضى ، الشتوية العطلة بعد للطالب كتذكير ، األسبوع هذا 

 المجاالت أهم من.  والمدرسة الدراسي الفصل توقعات مراجعة في وقتًا والمعلمون
 المدارسمبنى  في األسلحة من نوع أي يمتلكون الذين الطالب مراجعتها تمت التي

 الطالب لدى كان إذا(.  الحالقة وشفرات والسكاكين الهوائية البنادق ذلك في بما)
 التي التأديبية اإلجراءات بتنفيذواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  قومتفس ، سالح

 شرطة إخطار يشمل وهذا.  المنطقة وسياسة أريزونا والية قانون مع تتوافق
 الذي المهم الدور مناقشة خالل من المدرسية السالمة في مساعدتنا الرجاء.  فينيكس

المدرسي  الحرم في بالغ شخص إلى مشبوه نشاط أي عن اإلبالغ في طفلك مع يلعبه
. 
  



 المحلية مدارسك إلى العودة 
 أبريل ١٥ بحلول المحلية مدرستك إلى ضريبي ائتمان بتقديم قمت إذا أنه تعلم هل 

 لطالب تبرعك يوفر  ؟٢٠٢١ عام ضرائب على تطبيقه فيمكنك ،٢٠٢٢( )نيسان 
 والنجاح الميدانية الرحالت في للمشاركة الفرصةمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 والمعدات الموحد الزي بدائل مثل بنود تمويل خالل من الالمنهجية األنشطة في
 بك الخاص للتبرع يمكن ، ذلك إلى باإلضافة.  الراعية والجهات المدربين ورواتب

 ، القدم كرة وأهداف ، النتائج ولوحات ، التبرعات بجمع يقوم أن أيًضا
 المكتبية والكتب ، األبعاد ثالثية والطابعات ، الملعب ومعدات ، )االخيام (والسرادق

 على الدوالر لخصمدوالر   أيضا تتلقى سوف!  والمزيد الدراسية الفصول وأثاث ،
 .بك الخاصة الدخل ضرائب

  
 فالرجاء ، إضافيًا دعًما تستخدم أن يمكن مدرسة في المساهمة إلى تتطلع كنت إذا 

 John Jacobs و Sunset Elementaryاالبتدائية () صن ست  في التفكير
Elementary )و)جان جيكوب االبتدائية Chaparral Elementary  شابرال(

 Desert و)مانزنيتا االبتدائية(  Manzanita Elementaryاالبتدائية (و
Foothills Junior High.( دزيرت) قم.  بسيط التبرعفوت هيل جونيور هاي 

 في الطفل تعليم تحسين ويمكنك www.wesdschools.org/taxcredit بزيارة

-٢٧٣٧ على اتصل ، المعلومات من لمزيد.  لدعمكم شكرا.  فقط خطوات بضع
٦٠٢-٣٤٧  . 

 
 االن االطفال وضةر طالب التحاق 
 من األول قبل العمر من الخامسة يبلغ طفل لديه تعرفه شخص أي أو أنت كنت إذا 

 All Aboard to حدث عند التوقف من التأكد فيرجى ،٢٠٢٢( أيلول )سبتمبر
Kindergarten  فيه تعيش الذي الحي مدرسة في() ال ابورد تو كيندر جاردن 

.  مساءً  ٦:٣٠ الساعة إلى ٥:٠٠ الساعة من )شباط(فبراير من األول ، الثالثاء يوم
 دراسي فصل وزيارة ، والموظفين والمدير المعلمين لمقابلة الفرصة لك ستتاح

 وخدمات ، بيس( كيدزس) KidSpace األطفال رعاية برنامج حول معلومات وتلقي

 !الكثير ذلك وغير المدرسية والوجبات ، النقل
 تتناول األبحاث على قائمة مناهًجا كامالً  يوًما يستغرق الذي المجاني برنامجنا يقدم 

 والفن البدنية والتربية االجتماعية والدراسات والعلوم والرياضيات والكتابة القراءة



 ، لدينا األطفال روضة برنامج عن المزيد معرفة يمكنك!  والتفاعل للمتعة الوقت مع
 زيارة خالل من افتراضية بجولة والقيام المعلمين ومقابلة

www.wesdschools.org/kindergarten. 

 لمزيد!  صغار أطفال لديهم الذين وجيرانك أصدقائك مع مشاركتها من التأكد يرجى 
 زيارة يرجى ، األطفال رياض في التسجيل حول المعلومات من

www.wesdschools.org/registration ٨٩٦-٦٩٥٠على  االتصال أو-

٦٠٢. 
 
 الصحة معلومات لوحة تحديث 
منطقة واشنطن  وماريكوبا  مقاطعة في وانتشارها ١٩-كوفيد حاالت مراقبة نواصل 

.  ستتأخر المحدثةة المعلومات لوح أن أمس المقاطعة أعلنت.  للمدارس االبتدائية 
 لوحة إلى للوصول أدناه الرابط استخدم.  تحديثها يتم لم ، السطور هذه كتابة حتى

 .المعلومات 
  
  ١٩-كوفيد معلومات لوحة العامة الصحة لمدارس ماريكوبا مقاطعة إدارة 
  
 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

wesdcommserv@wesdschools.org ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٠٠ على االتصال أو 

. 
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام  المشرف 

http://www.wesdschools.org/registration%20أو%20الاتصال%20على%20٦٩٥٠-٨٩٦-٦٠٢
http://www.wesdschools.org/registration%20أو%20الاتصال%20على%20٦٩٥٠-٨٩٦-٦٠٢

