
 ۲۰۲۲ (نیسان)أبریل،۸
 السبت یوم والموظفین،عائالت منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة اعزائي  

 أسرة تكون أن یعنیھ ما یجسدون حدثین حضور سروري دواعي من كان الماضي،
 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 

 وجیراننا أصدقائنا قبل من یخطط رائع مجتمعي حدث ،صلوب  مھرجان حضرت 
 األحیاء مجموعات مع جمعیة مراقبة الحيو الشرقيصلوب  صني حي جمعیة في

صني  منطقة في الثالثة مدارسنا تمثیل تم. فینیكس ومدینة األخرىفي صني صلوب 
 في كبیر وقت لدینا وكان ،صني صلوبو ماوتن فیو ،فیودسرت  مدرسة ،صلوب

مؤتمر  أیضا حضرت. المنتخبین والمسؤولین والجیران العائالت مع االنخراط
 المعلمین من (NBCTS) 11اإلدارة مجلس في المعتمدین لمعلمینا خاصللتعارف ال

 المنجز بالتعلیم عشر الثاني السنوي االحتفال في النموذجیین،المتخصصین 
 لمجتمعنا جدا مھمة واالحتفاالت الروابطان . K12 أریزونا مركز من المستضاف

 في بدأوا قد الطالب من العدید أن أعلم. منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  وعائلة
 على وطالبنا وعائالتنا موظفینا أشكر أن أرید. األسبوع ھذا اختبارات الوالیة اتخاذ

 وأرید طالب كل تنمیة على فرقنا تعمل. ھذه المحاولة أوقات خالل حاالتھم أفضل
 تحدیثات على االتصال ھذا یحتوي. النمو ھذا من جزءا كونك على الجمیع أشكر أن

 :بشأن
 الصیف؛ أكادیمیة•  
 ؛appstart األطفال ضھور•  
 الثاني للطالب الموھوبین اختبار•  
 األسبوعیة؛ الوظیفة معرض التغذیة خدمات•  
 الضریبیة؛ االعتمادات•  
 ؛Covid-19 الصحي الحجر تحدیث•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة•  و 
مقبلة من ال للصفوف صیفیة أكادیمیة واشنطن للمدارس االبتدائیةمنطقة  تقدم 

 صیفیة أكادیمیة تقدم االبتدائیة، واشنطن منطقة فيالروضة الى الصف الثامن 
 الطالب یكون قد. (حزیران)یونیو ۲۳ - )أیار(مایو  ۳۱في أسابیع وأربعة مجانیة
 الصیفیة األكادیمیة ستكون. والتقییم االحتیاجات بیانات على بناء للحضور مؤھلین
واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في ۳۲ المدارس لجمیع موقعا ۲۷ عند متاحة

 الریاضیات الصیفیة المدارس في المشاركین تقدیم سیتم. والغداء اإلفطار وتشمل
.  االجتماعیة المھارات على واحصل الجذري والتعلم العملي والتعلم والقراءة



 یرجى. ۲۰۲۲(نیسان )أبریل ۲٥ االثنین، یوم التسجیل یفتح.  محدودةاألماكن 
-۳٤۷-۳٥۰٤ االتصال أو المعلومات من لمزید الصیفیة مدرستك بمنسق االتصال

٦۰۲ 
الصیفیة  األطفال وضةر استعداد برنامجواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  تقدم 
)Jumpstart( 
 واشنطن منطقة  تقدم! جددال األطفال وضةر طالب من األمور ولیاءأل تنبیھ 

 أیام أربعة لمدة أسابیع أربعة لمدة أطفال روضة استعداد برامج االبتدائیةللمدارس 
 وضةر یبدأون الذین لألطفال ،(حزیران)یونیو ۲۳ - )أیار(مایو ۳۱ الصیف، ھذا

واشنطن للمدارس منطقة  في موقعا ۲۷ في البرنامج ھذا یتوفر. الخریف في األطفال
 االجتماعیة، المھارات  المتعلمون یكتسب سوف. والغداء اإلفطار ویشملاالبتدائیة 
 برنامج في الطالب تسجیل یجب للمشاركة،! وأكثر للمدرسة الروتینات وممارسة

-۲۰۲۲الدراسیة للسنةواشنطن للمدارس االبتدائیة في منطقة  األطفال وضةر
  W.Cholla Ave.3200  والتسجیل الترحیب مركز في العائالت تسجل قد. ۲۰۲۳

 التسجیل یفتح. www.wesdschools.org/registration على اإلنترنت عبر أو
 ببرنامج المتعلقة لألسئلة.  ۲۰۲۲(نیسان )أبریل ۲٥ االثنین یوم Jumpstart في

  ٦۰۲-۳٤۷۰-۳٥۰٤ على االتصال یرجى ،Jumpstart األطفال وضةر استعداد
 
 الثانيلطالب الصف  الموھوبین اختبار 
 الثاني الصف طالب جمیع الختبار التمویل قدمت أریزونا والیة في التعلیم وزارة 

 الطالب من ممكن عدد أكبر تحدید ھو الممارسة ھذه من الھدف. الموھوبین للقدرات
 شھر في االختبار ھذا إدارة سیتم. الموھوبین الخدمات لتلقي مؤھلین یكونوا قد الذین
 فیما إعالم بخطاب الثاني الصف طالب عائالت جمیع توفیر سیتم. (نیسان)مایو

 Dr. Rowe Van ب االتصال یرجى المعلومات، من لمزید. باالختبار یتعلق
Meter، في لدینا، الموھوب التعلیم منسق 

Rowe.vanmeter@wesdsshools.org. 
 التغذیة لخدمات الوظائف خدمات 
تعیین  حدثاواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  في التغذیة خدمات قسم ستستضیف 

 مركز في صباحا ۱۰:۰۰ الساعة إلى ۹:۰۰ الساعة من ثالثاء یوم كلللموظفین 
 والمساعدین والمدیرین الوحدات قادة عن یبحثون إنھم.   N 39 St  1264الخدمة،

 بشكل رائعة المواقف ھذه. مدارسنا من العدید في والجزئیة الكاملة الوظائف لملء

mailto:Rowe.vanmeter@wesdsshools.org


 قم. كطفلھم الجدول نفس في یكونوا أن في یرغبون الذین واألمھات لآلباء خاص
 اإلنترنت عبر لتطبیقھا /https://jobs.wesdschools.org بزیارة

 
 أنك تعلم ھل. الحالي الوقت في  ضرائب یوم خالل من المحلیة مدرستك إلى تبرع. 
واشنطن منطقة  في الطالب ودعم الضریبیة المسؤولیة تقلیل على قادرا تكون قد

واشنطن منطقة  لطالب تبرعك توفر ضریبي؟ ائتماني تبرع معللمدارس االبتدائیة 
 األنشطة في والنجاح المیدانیة الرحالت في للمشاركة الفرصةللمدارس االبتدائیة 

 للمدربین رواتبو ومعدات موحدة بدائل مثل بنود تمویل خالل من الالمنھجیة
 لوحات ، تمویلان یساعد في  أیضا تبرعك  یمكن ذلك، إلى باإلضافة. والرعایة

 كتب األبعاد، ثالثیة طابعات ملعب، معدات الركود، القدم، كرة أھداف تسجیالت،
دوالر  مقابلدوالر  أیضا تتلقى سوف! والمزید الدراسیة الفصول وأثاث المكتبة
 ۱٥ بحلول تبرعك بإجراء تقوم عندما. بك الخاصة الدولة دخل ضرائب علىالتبرع 
 كنت إذا.  االئتمان لتطبیق الالزمة الضریبیة السنة اختیار یمكنك ،(نیسان)أبریل
 في التفكیر فیرجى إضافي، دعم استخدام یمكنھا مدرسة في المساھمة إلى تتطلع

 االبتدائیة منزانیتا ،شابرال االبتدائیة  االبتدائي، جاكوب جون االبتدائي، صن ست
 W.wesdschools.org/taxcredit. بسیط التبرع. جونیوردزرت فوتھیل و

 من لمزید. لدعمكم شكرا. فقط قلیلة خطوات في الطفل تعلیم تعزیز ویمكنك
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳۱المعلومات،

 
 ، ۱۹-كوفید الصحي الحجر تحدیث.   

 الخاصة ۱۹-كوفید عملیة في تغییراتاالبتدائیة منطقة واشنطن للمدارس  نفذت  
 المعدلة الصحي الحجر إرشادات إلى استنادا. الصحي للحجر بعد عن التحكم بجھاز

قد یبقى  ماریكوبا، مقاطعة في العامة الصحة وزارة بھا أوصت التي المدرسیة
 لشخص تعرضھم بعد أیام ۱۰ لمدة الصحي الحجر فترة خالل المدرسة في الطالب 
 :التالیة المعاییر واجھوا إذا ۱۹-كوفید إیجابي

 الحجر على یجب الذي ۱۹-كوفید مع لشخص وثیق لتعرض الطالب تحدید یتم•  
  ؛ ۱۹-كوفید أعراض لدیھ ولیس ؛MCDPH التوجیھ أساس على الصحي

 في أثناء األوقات جمیع في صحیح بشكل ةمناسب كمامة باستمرار یرتدي أن یجب• 
 ). الشرب/  األكل باستثناء( المدرسة
 الصحیةالمعلومات  لوحة تحدیث



" منخفض" ك ماریكوبا مقاطعة في المجتمع نقل مستوى تعیین تم ،األسبوع ھذا 
 محاذاة إلىالمعلومات  لوحة بانتقال العامة الصحة بمجلس ماریكوبا مقاطعة قامت

 المستخدمة الثالثة المقاییس). CDC( األمراض لمراقبة الجدیدة المجتمع مستویات
 لكل جدیدة  ۱۹-كوفید حاالت) المرتفعة أو والمتوسطة المنخفضة( المستوى لتحدید

 ۱۰۰٫۰۰۰ لكل ۱۹-لكوفید الجدید والقبول الماضیة، السبعة األیام في ۱۰۰،۰۰۰
 الذین الداخلیین المرضى أسرة من المئویة والنسبة الماضیة السبعة األیام في نسمة

 إلكتروني برید إرسال یرجى أسئلة، أي لدیك كان إذا. المرضى  ۱۹-كوفید یشغلھا
Wesdcommserv@wesdschools.org ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰ اتصل أو- .

 بامتنان،
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 

 منخفض: ھو ماریكوبا مقاطعة في ۱۹-كوفیدلـ الحالي المجتمعي المستوى
 لقلی 
 
 ،اخضع للفحص لو عندك اعراض ۱۹-كوفید لقاحات على اطالع على ابق 

 (متوسط)
 ، شدید بمرض لإلصابة كبیر لخطر معرًضا كنت إذا
 أعراض لدیك كانت إذا للفحص اخضع 
 حول الصحیة الرعایة مزود فور إلى تحدث 
 و قناع ارتداء إلى بحاجة كنت سواء 
 أخرى احتیاطات اتخذ 

 (عالي)
 العامة األماكن في بالداخل قناًعا ارتدِ  
  ۱۹-كوفید لقاحات على اطالع على ابق 
  أعراض لدیك كانت إذا للفحص اخضع 
 إضافیة احتیاطات إلى حاجة ھناك تكون قد 
 خطیرة بأمراض لإلصابة كبیر لخطر المعرضین لألشخاص 
  
 


