
 ٢٠٢٢)كانون الثاني( يناير ١٤
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 للمقاطعات تحديًا يمثالن الثاني الدراسي الفصل من األوالن األسبوعان كان 

 بنا الخاصةواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وألسرة البالد مستوى على التعليمية
 أقدر وأنا معًا الصعب الوقت هذا نجتاز جميعًا نحن.  ومجتمعنا وموظفينا طالبنا  ؛

 .هذا نتجاوز سوف.  ودعمك صدرك سعة حقًا
 احتفاالً  ،)كانون الثاني(يناير ١٧ ، االثنين يوم مدرسة توجد ال ، تذكر فضلك من 

 ومريحة آمنة أسبوع نهاية بعطلة تحظى أن أتمنى.  جونيور كينغ لوثر مارتن بعطلة
 .أيام ثالثة لمدة

 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 ؛ ١٩-كوفيدلـ والعزل الصحي الحجر إرشادات•  
 ؛ ١٩-كوفيد من التخفيف تذكيرات•  
 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  لجنة تحديث•  
لمنطقة واشنطن للمدارس  اإلنجليزيةفنون اللغة لالدراسي  المنهج مواد ادخال•  

 .االبتدائية 
 .المعلم مقابلة معرض•  
 و.  األطفال وضةر في التسجيل•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة•  
 ١٩-لكوفيد والعزل الصحي الحجر إرشادات 
 ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة أصدرت ، األخيرة اآلونة في 

(MCDPH )١٩-فيدكوبـ المتعلق والعزل الصحي للحجر المحدثة إرشاداتها *  .

 للطالب مخصصةالعزل بـ الخاصة المحدثة اإلرشادات أن مالحظة يرجى
منطقة  ويسعى.  الوقت هذا في فقط للطالب مخصصة العزل إرشادات.  والموظفين

 الصحي الحجر بشأن إضافية إرشادات على للحصولواشنطن للمدارس االبتدائية 
 .بالموظفين المتعلق

 تم إذا ، أيام( ٥) خمسة إلى والعزل الصحي الحجر وقت من المحدث التوجيه يقلل 
 :معينة معايير استيفاء

 استخدام بدون) األقل على ساعة ٢٤ لمدةالحرارة  من خاليًا الفرد يكون أن•  
 و( للحرارة الخافضة األدوية

 .تتحسن األخرى أعراضهم•  



 أو العزلة يغادرون الذين األفراد على يجب ، لإلرشادات وفقًا ، ذلك إلى باإلضافة 
 مناسب قناع ارتداء ، العاشر اليوم قبل ولكن( ٥) الخامس اليوم بعد الصحي الحجر

واشنطن منطقة  في األقنعة باستخدام بشدة يوصى حين في.  اآلخرين وجود عند
 الحجر أو العزلة مغادرة معايير يستوفون الذين األفراد فإن ،للمدارس االبتدائية 

منطقة واشنطن  مرافق في قناع ارتداء منهم سيُطلب العاشر اليوم قبل الصحي
 للمدارس االبتدائية 

 أو بالعزل طفلك أو أنت فيها تقوم أن يجب التي المدة حول أسئلة لديك كانت إذا 
 الصحة بتكنولوجيا االتصال فيرجى ، الجديد التوجيه هذا على بناءً  الصحي الحجر

-٣٤٧-٢٦٢٤ علىشؤون الموظفين  بقسم فاتصل ، موظفًا كنت إذا أو المدرسية
٦٠٢ . 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  من التخفيف تذكيرات 
 من الحد في مساعدتنا الرجاء.  ماريكوبا مقاطعة في مرتفع ١٩-كوفيد انتقال 

 :خالل من مجتمعنا في ١٩-كوفيد انتشار
 العديد هناك.  الشديد المرض من للحد طريقة أفضل هي هذه - والتعزيز التطعيم•  

 لجميع ومتاح مجاني اللقاح.  مجتمعنا في كوفيد ومعززات لقاح لتلقي الفرص من
 على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء.  فوق فما سنوات ٥ عمر من األفراد
 .منك بالقرب موقع

  
  ١٩-كوفيد لقاحات مواقع 
  
 ينصح.  المزدحمة الخارجية واألماكن العامة المغلقة األماكن في قناع ارتداء•  

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

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

 .سلبية نتيجة تتلقى
 ١٩-كوفيدبـ مصاب لشخص تعرضت إذا أو أعراًضا طفلك أو أنت تعاني كنت إذا 
 موقعًاواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  ستضيفت.  االختبار إجراء فعليك ،



 تستضيف ، ذلك إلى باإلضافة.  بنا الخاص الخدمة مركز ملحق في لالختبار

 Glendale Union Highللمدارس الثانوية ( جالنديل يونيونمنطقة ) مدرسة
School District ، يلث(ه ي)امبر مع بالشراكةEmbry Health ، كوفيد اختبار-

 وساعات المواقع عن معلومات على للحصول.  ثانوية مدارس ثماني في مجانًا ١٩
 :أدناه الرابط فوق انقر ، والمواعيد العمل

  

 GUHSD من المجاني ١٩-كوفيد اختبار 

  
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  لجنة تحديث 
 إلى لالنضمام مجتمعنا مع الدائرة تتواصل سوف ، الماضي الشهر في ذكرنا كما 

 الذين المجتمع أعضاء عنمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  تبحث.  منطقتنا لجان
 مراجعة لجنة في أعضاء عن التربوية العلوم دائرة تبحث ، واليوم.  مجتمعنا يمثلون

منطقة واشنطن  قيام جدوى في النظر هو اللجنة من الغرض.  والتجاوز السندات
. ٢٠٢٢ نوفمبر في اإللغاء أو/  و السندات انتخابات بإجراءللمدارس االبتدائية 

 إلى لتقديمها توصية ووضع المنطقة واحتياجات الميزانية بمراجعة اللجنة وستقوم
 في واإللغاء السندات مراجعة لجنة ستجتمع.  فيها للنظر اإلدارة ومجلس المشرف
 نهاية في اجتماعها وتبدأ شهريًا مرتينواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة 

 ٥ الساعة في االجتماعات ستبدأ.  )شباط(فبراير من األول /)كانون الثاني(يناير
 ، اللجنة هذه إلى باالنضمام مهتًما كنت إذا.  الحقًا تحديدها يتم التواريخ.  مساءً 

 على األعمال خدمات في شيكاني جاكي إلى إلكتروني بريد إرسال فيرجى

Jackie.shikany@wesdschools.org ٢٠٢٢ يناير ٢١ الجمعة يوم بحلول. 

 مواد في مدخالت على الحصول إلىواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تسعى 

 ELA منهج

 اإلنجليزية اللغة فنون مواد مراجعة بصدد بواشنطن االبتدائية المدارس دائرة 

(ELA )والتهجئة والقواعد والكتابة القراءة بتعليمات المعلمين لدعم واعتمادها 

 .الطالب تحصيل لتعزيز والمفردات
 وأفراد واألسر والموظفين المعلمينواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تدعو 

واشنطن منطقة  مركز في المعروضة المواد من متنوعة مجموعة لعرض المجتمع

 بمراجعة ELA اعتماد لجنة ستقوم.  المدخالت وتقديم اإلداريللمدارس االبتدائية 



.  اإلدارة ومجلس المشرف إلى مستنيرة توصية تقديم في للمساعدة التعليقات جميع
 .أريزونا في اإلنجليزية اللغة فنون معايير مع مراجعتها تتم التي المواد جميع تتوافق

 اإلداريواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مركز في شخصيًا المواد مراجعة يمكن 
،   

Sweetwater Ave. ، Glendale ، AZ 85304 4650 W.   ساعات  خالل 

.  الجمعة وحتى االثنين من.  مساءً  ٤:٣٠ حتى صباًحا ٧:٣٠ من العادية العمل
 للسماح رابط لدينا يكون أن نأمل.  )اذار(مارس ١٦ حتى للمراجعة متاحة المواد

 .متاحة تكون عندما نشاركها سوف.  افتراضيًا المواد بمراجعة المهتمة لألطراف

 ماكويرتر بباوال االتصال فيرجى ، العملية أو ELA مواد حول أسئلة لديك كانت إذا 

 .paula.mcwhirter@wesdschools.org على ، والتعليم المناهج مديرة ،

)كانون يناير في المعلم مقابالت تستضيفواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  
 الثاني(

  
 والمتوسط االبتدائي التعليم معلمي بتوظيفواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تقوم 

واشنطن للمدارس منطقة  ستستضيف.  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الدراسي للعام والخاص
 من)كانون الثاني( يناير١٩ ، األربعاء يوم للمقابالت شخصيًا معرًضااالبتدائية 

واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مركز في.  مساءً  ٧:٣٠ إلى ٣:٣٠ الساعة

 ١٨ من افتراضية مقابلة ومعرض ،) W. Sweetwater Ave.4650)  اإلداري

 مفتوحة المقابالت.  مساءً  ٦:٠٠ حتى صباًحا ٧:٠٠ من)كانون الثاني(يناير ٢٠ إلى
 البكالوريوس درجة على والحاصلين المدرسين والطالب حاليًا المعتمدين للمعلمين

 .مدرسين يصبحوا بأن مهتم مجال أي في
  
 تعرفهم الذين المدرسين أو المعلمين مع المعلومات هذه مشاركة من التأكد يرجى 

 اتصل ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في التدريس حول المزيد لمعرفة.  قريبًا

 Lydia.Garcia@wesdschools.org على ،   Lydia Garcia ليديا غارسيا بـ

 . ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٢٢ على االتصال طريق عن أو
  
 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 من األول ، الثالثاء يوم فيه تعيش الذي الحي مدرسة في 

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

 والوجبات ، النقل وخدمات ،)كيدزسبيس( KidSpace األطفال رعاية برنامج

 !الكثير ذلك وغير المدرسية
 يتناول البحث على قائًما منهًجا 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 ٦٠٢-٨٩٦-٦٩٥٠على االتصال أو. 

 الصحة معلومات لوحة تحديث 
  
منطقة واشنطن  و ماريكوبا مقاطعة في وانتشارها ١٩-كوفيد حاالت مراقبة نواصل 

 العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بيانات عرض يتم.  للمدارس االبتدائية 
 هذا نهاية في أريزونا والية في الصحية الخدمات ووزارة ماريكوبا مقاطعة في

 .االتصال
  
 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

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

. 
 الشكر، جزيل مع 
  
 ستانتون بول دكتور 
 العام  المشرف 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
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 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 
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 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ١٢٠٤.٣٩
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 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ١/١٣/٢٠٢٢ مقاييس المدارس بتاريخ
 محافظة :  ماريكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالية
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 المستوى االنتقالي : عالي

  
 


