
  ٢٠٢٢ ،)شباط(فبراير ٤
 استضافت األسبوع، هذا والموظفين،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  عائالت اعزائي

"   All Aboard to kindergarte" أطفالنا روضة تسجيلواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة 

 الموهوبين موظفينا،ين المستقبلواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  طالبب نتقابل أن رائعا كان
. الدعم وتقديم تهملتحيالذين كانوا متحمسين  األمور أولياءنظمة مو الدعم وموظفو والمسؤولين

 أتمكن أن أيضا وأود. ممكنا الليلة هذه جعلوا الذين وشركائنا فريقنا أعضاء لجميع جزيال شكرا
كل  ويعمل للغاية صعبا عاما كان هذا أن نعلم نحن. المتخصصين موظفينال خاصال شكرال من

بعضنا معنويات  ورفع البعض،بعضنا  نتحمل البعض، بعضنا لمساعدة شكرا. همنكم فوق طاقت
 لك جزيال شكرا. لك نقدر نحن. البعض

 والقدرة لتفهمك، شكرا. كثيرا بوقت صعب  تمر أنك نعلم نحن. وليةاللعائالتنا الشكر الكبير  
 هذا. لك نقدر نحن. الصعبة األوقات هذه خالل احتمالكو مرن تكون أن على

. المعلمين/  الوالدين لمؤتمرات المبكر اإلصدار أيام ١١ -)شباط (فبراير ٨ أن تذكر يرجى 
 :بشأن تحديثات على االتصال هذا يحتوي

 ؛)شباط(فبراير معلم مقابلة معرض•  
 التغذية؛ خدمات وظائف معارض•  

  •Kidspace الدراسي؛ البرنامج وبعد قبلئف معرض وظا 

   ١٩ دكوفي من والتخفيف الرشاداتا•  
 .الصحية معلوماتال لوحة• 

للتعليم مدرسين ابتدائي و متوسط و  مدرسين وظفتمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 
 الخصوصي 

 ١٧ الخميس يوم شخصيا مقابلة معرضواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تسضيفس  
واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مركز في. مساء ٦:٠٠ – ٣:٣٠ الساعة من)شباط (فبراير

 الى)شباط( فبراير ١٤ افتراضية مقابلة ومعرض) W. Sweetwater Ave.4650)  اإلداري

 للمعلمين مفتوحة المقابالت. مساء ٥:٠٠ – صباحا ٧:٠٠ الساعةفبراير )شباط(  من ١٧
 مهتمين منطقة أي في البكالوريوس درجة لديهم الذين وأولئك الطالب ومعلمي حاليا المعتمدين

 التأكد يرجى. ةشخصيال مقابالتال أجل من التخفيف استراتيجيات ستطبق. معلمين تصبح بأن
 حول المزيد لمعرفة. سيكونوا مدرسين قريبا أو المعلمين مع المعلومات هذه مشاركة من

 ، ،Lydia Garcia غارسيا(بـليديا ) اتصل ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في التدريس

 . ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٢٢ االتصال طريق عن أو Lydia.garcia@wesdschools.org في

 
 التغذية لخدمات الوظائف خدمات 
 يوم كل توظيف حدثواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في التغذية خدمات قسم سيستضيف 

 الخدمة، مركز في صباحا ١٠ الساعة إلى ٩:٠٠ الساعة من ثالثاء



  N. 39 Avenue.12641 ءللم والمساعدين والمديرين الوحدات قادة عن يبحثون إنهم 

 لآلباء خاص بشكل رائعةالوظائف  هذه. مدارسنا من العديد في والجزئية الكاملة الوظائف
 بزيارة قم. كطفلهم الجدول نفس في يكونوا أن في يرغبون الذين واألمهات

https://jobs.wesdschools.org/ اإلنترنت عبر لتطبيقها 

 .Kidspace المدرسة في الوظائف برنامج وبعد قبل  

 ،المدرسي المدرسية قبل و بعد الدوام  الرعايةواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  برنامج 
سيتم معرض  سوف! فريقهم إلى لالنضمام والمرحينمتحمسين وال المحبين األفراد عن يبحث 

. مساء ١:٠٠ الساعة إلى صباحا ١١:٣٠ الساعة من)شباط (فبراير ٢٢ في ئف االطفاللوظا

  W. Sweetwater Ave.4650)  اإلداريواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مركز في

 مساعد ذلك في بما المتاحة والجزئية الكاملة الوظائف من متنوعة مجموعة هناك)

KidsPace، في تذكيرات تلقي في اشترك. البرامج ومدير الدعم ومدرب الموقع، منسق 

https://bit.ly/kidspacejobfair وزيارة https://jobs.wesdschools.org/ لتطبيق 

 .اإلنترنت عبر
  ١٩-كوفيد من والتخفيف اإلرشادات موارد  

 يجب هبوطي، اتجاه في ١٩-كوفيد من األخيرة )اوميكرون(OMICRON موجة أن يبدو بينما 

واشنطن منطقة  تعتمد. مجتمعنا في  ١٩-كوفيد انتشار تقليل يمكننا بما القيام في نستمر أن

 الستجابتها( MCDPH) العامة للصحة ماركوبا مقاطعة قسم إرشادات علىللمدارس االبتدائية 

  ١٩-كوفيد
 . المعلومات من لمزيد أدناه الروابط إلى الرجوع يرجى. 

 فهم على األفراد لمساعدة أدوات منطقة ماريكوبا(مديرية الصحة ل) MCDPH تأنشأ• 

 أو( العزلة) مريضا كنت إذا به القيام يجب لما األفضل الزمنية لفترةوا الصحيح التوجيه
 (.الصحي الحجر) ١٩-فيدللكو تعرضال
  العزلة أداة 
  الصحي الحجر أداة 
 حجر الصحيالو المحدثة العزلة 
. جديدة اختبار مواقع مؤخرا ماريكوبا مقاطعة أضافت ؟ ١٩-كوفيد اختبار إلى تحتاج•  

 Glendale Union High وواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مقاطعة أيضا تستضيف
School (GUHSD) ( للمدارس يونيون منطقة جالنديل) خالل من تجريبا اختباراالثانوية 

 ! هنا موعد تحديد. مواقع تسعة
 .المجانية المنزل اختبار مجموعات في اشترك 
 !مجاني اللقاح. فوق وما( ٥) خمسة لألفراد معززة ومواقع لقاح•  
. مزدحمةال األماكنفي  الطلق الهواء في و عامةال غلقةالم األماكن في قناع ارتداء:  تنسى ال•  

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في الوجه قناع بشدة ينصح
 . كثيرا يديك اغسل. جسديال تباعدال. 



 أي طفلك عرض إذا. برد نزلة مجرد كان لو حتى مريضا، تكون عندما المنزل في البقاء 
 ، كوفيد لل إيجابية طفلك اختبارات إذا. المنزل في به االحتفاظ يرجى ، ١٩-كوفيد أعراض
 فيرجى ، ١٩-كوفيد اختبار نتائج ينتظر طفلك كان إذا. المدرسة إلى عنها اإلبالغ فيرجى

 في نستمر الصحية،المعلومات  لوحة تحديث. سلبية نتيجة تتلقى حتى المنزل في بها االحتفاظ
منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  و ماريكوبا مقاطعة في واالنتشار ١٩-كوفيد حاالت مراقبة

 وخدمات العامة الصحة في ماريكوبا مقاطعة قسم منالمعلومات  لوحة بيانات تظهر. 
 بريد إرسال يرجى أسئلة، أي لديك كان إذا. االتصال هذا نهاية في أريزونا الصحية الخدمات

    ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٠٠ اتصل أو Wesdcommserv@wesdschools.org إلكتروني

 التقدير، خالص مع
  ستانتون بول الدكتور 

 العام  المشرف
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ٢/٠٣/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالية

 
 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ٧٦٤.١٣

 النسبة اإليجابية  ٪٣٤.٤٥.
 

 الماضي األسبوع
 

 الف شخص  ١٠٠لكل   ١١٤٢.٧٢
 االيجابية النسبة  ٪٤٣.٥٥

 
 اريزوناتقرير وزارة الصحة في والية 

 ٢/٠٣/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 



 محافظة :  ماريكوبا 
 مستوى الحاالت  : عالية

 اإليجابية : عالية
 المستوى االنتقالي : عالي

  
 
 
 


