
  ٢٠٢١ ()تشرين الثاني نوفمبر ١٩
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 لدينا العموميين المعلمين لتكريم سنوي احتفال وهو ، األمريكي التعليم أسبوع هو األسبوع هذا 

 أعضاء أعرب كما.  جيد تعليم على الطالب جميع حصول لضمان كلل بال يعملون الذين
 واإلداريون مدرسونا يعمل ، الماضية الليلة اإلدارة مجلس اجتماع في اإلدارة مجلس

منطقة  لموظفي تقديرهم المجلس وشارك مضى وقت أي من أكثر بجد لدينا والموظفون
 إن.  لجهودهم يكفي بما موظفينا أشكر أن وفريقي أنا يمكنني ال.. واشنطن للمدارس االبتدائية 

 من كجزء ومهتمين مدهشين أفراد بوجود جًدا محظوظةواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة 
 .منكم واحد كل على لك شكرا.  فريقنا

  
 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 .الكمامات  لمتطلبات تحديث•  
 . ١٩-كوفيد  لقاح معلومات•  
 .الغذائية الخدمات وظائف معرض•  
 و.  الشكر عيدتذكير •  
 .الصحة معلومات لوحة معلومات•  
  
 (األول)كانون يناير ٣ من اعتباًراالكمامات  متطلبات على التحديث يبدأ 
  
 العادي اجتماعهم خالل الماضية الليلةواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  إدارة مجلس ناقش 

 العوامل من العديد في المجلس نظر.  المنطقة في التعلم إلى اآلمنة العودة خطة على التعديالت

(.  MCDPH) ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة عن الصادرة التوجيهات وراجع

 من اعتباًرا والمتطوعين والموظفين للطالب بشدة به الموصى الوجه قناع على المجلس صّوت
 الذي الدراسي الفصل هذا نهاية حتى مطلوبة الوجه أقنعة وستظل. ٢٠٢٢ يناير ٣ االثنين يوم

 تكون أن  الوجه أقنعة ستستمر ، ذلك إلى باإلضافة. ٢٠٢١ ديسمبر ١٧ الجمعة يوم ينتهي

 )منظمة الصحة العالمية(.CDC أمر بسبب المدرسية الحافالت في مطلوبة

 
  ١٩-كوفيد لقاح تحديث 
  
 األوصياء/  لآلباء الفرص من العديد توفير علىواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تعمل 

 و )ارويو(Arroyo مدارس في ١٩-كوفيد ضد التطعيم عيادات حققت.  أطفالهم لتطعيم

Mountain View  )إلى جزيالً  شكراً  أرسل أن أود.  كبيًرا نجاًحا األسبوع هذا)ماونتن فيو 

 منسق ، ميركادو إجناسيو إلى باإلضافة ، موري وميشيل اليلز فيليب ، المدارس مديري



 في العامة الصحة إدارة مع عمل الذي ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في والثقافة المناخ

 .بسالسة األحداث يرس  لضمان سفراي وصيدليات( MCDPH) ماريكوبا مقاطعة

  
 التخفيف تدابير أكثر أحد فإن ، العامة في مقاطعة ماريكوبا الصحة وزارة لتوصيات وفقًا 

واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تواصل.  التطعيم هو ١٩-كوفيد انتشار من الحد في فعالية
 أعمارهم تتراوح الذين لطالبنا إضافية لقاح فرص توفير الستكشاف المجتمع شركاء مع العمل

 من العديد في لألطفال ١٩-كوفيد لقاحات MCDPH تقدم ، ذلك غضون في.  عاًما ١١-٥ بين

 الرعاية مقدم خالل من متاًحا اللقاح يكون قد ، ذلك إلى باإلضافة.  المجتمع في األحداث
 .المحلية الصيدلية في أو لطفلك الصحية

  
 الرعاية مقدم كان إذا مما للتحقق أو ، والصيدليات المجتمعية األحداث قائمة على لالطالع 

 فيمكنك ، الويب إلى وصول لديك يكن لم إذا.  أدناه الرابط فوق انقر ، مدرًجا لطفلك الصحية
 موعد تحديد في للمساعدة -٦٠٢-٥٠٦-٦٧٦٧ على العامة الصحة رعاية بفريق االتصال

 .لقاح
 
  ١٩-كوفيد لقاحات مواقع 

 الطعام خدمات مناصب لشغل الوظائف معرضمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  تستضيف  
  
  ١:٣٠ حتى صباًحا ١١:٣٠ الساعة من( ديسمبر) األول كانون من األول في إلينا انضم 

 ، West Sweetwater)  االبتدائية واشنطن لمدرسة اإلداري المركز في.  مساءً 
Glendale ، AZ 85304 4650  ) قادة عن نبحث نحن.  التغذية خدمات وظائفلمعرض 

 دون -مدارسنا  من العديد في وجزئي كامل بدوام وظائف لملء للوحدات ومساعدين ومديرين

 jobs.wesdschools.org موقع بزيارة قم!  األسبوع نهاية عطالت أو أمسيات إلى الحاجة

 .الوظائف هذه عن المزيد لمعرفة
 عطلة تذكير الشكر عيد 
  
 عيد عطلة في)تشرين الثاني ( نوفمبر ٢٦ و ٢٥ ، والجمعة الخميس يومي مدرسة توجد ال 

منطقة  مؤسسة تتمنى  ( )تشرين الثاني.نوفمبر ٢٩ االثنين المدرسة ستستأنف.  الشكر
 .سعيد شكر عيد وموظفيها لعائالتناواشنطن للمدارس االبتدائية 

  
 الصحة معلومات لوحة تحديث 
  



منطقة واشنطن للمدارس  وماريكوبا  مقاطعة في وانتشارها ١٩-كوفيد حاالت مراقبة نواصل 
 ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بيانات عرض يتم.  االبتدائية 

 .االتصال هذا نهاية في أريزونا والية في الصحية الخدمات ووزارة
  
 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

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

 لك، شكرا 
  
 ستانتون بول دكتور 
 العام  المشرف 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ١١/١٨/٢٠٢١مقاييس المدارس بتاريخ/

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالية

 
 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠لكل  . ٢٤٧.٤٩

 النسبة اإليجابية  ٪١٥.١٣. 
 

 الماضي  األسبوع
 الف شخص  ١٠٠.  لكل ٢٦٥.٨٧.

 االيجابية النسبة ٪١٦.٣٩
 

 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا
 ١١/١٨/٢٠٢١مقاييس المدارس بتاريخ/

 محافظة :  ماريكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالية

 اإليجابية : عالية
 المستوى االنتقالي : عالي



 

 

 


