
  ٢٠٢٢ ،)شباط( فبراير ١١
 مدرسينا بإثناء أبدأ أن أريد. والموظفينعائالت منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  مرحبا

 الفرصة لي أتيحت. المعلمين/  الوالدين مؤتمرات من رائع أسبوع على المدارس مدراءو
 الموظفين بين والتواصل بالرعاية حقا أعجبت وكنت األسبوع هذا متعددة مدارس لزيارة
 الخاصة المدارس ومناخ طالبنا نمو من األهم بالغ أمر المدرسة/  المنزل اتصال إن. واألسر

 الطعام، وجبات قدموا الذين المجتمعيين والشركاء جمعيات االهل جميع على جزيال شكرا. بنا
 متأخر وقت في المؤتمرات وأثناء األسبوع طوال موظفينا من الكثير ودعم لالهتمام لك شكرا

 لنا بالنسبة لكثيرا يعني التعاون هذا. الليل من
 في الوباء بدأ أن منذ. التغذية خدمات في فريقنا إلى خاص شكر كبير أعطي أن أيضا أريد. 

 وجبات على طالبنا من الكثير يعتمد! ةوجب مليون ٧.٨تم تسليم و أعدوا ، ٢٠٢٠)اذار( مارس
 من تمكنا لقد لدينا، المطبخ لموظفي الشاق العمل وبفضل المدرسة من يتلقونها التي الطعام

 ما الوباء، في عامين. البعض بعضهم ورعاية لدعم الجهد من الكثير الجميع قدم لقد. تزويدهم
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  أسرة نعمل زلنا

 :بشأن تحديثات على االتصال هذا يحتوي. 

  ؛(AEL) اإلجمالي اإلنفاق حدود•  

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

  الدراسي؛ البرنامج قبل و بعد الوظائف برنامج)كيدزسبيس( Kidspace•  ؛

  ؛ ١٩-كوفيد تحديث• 
 . الصحيةالمعلومات  لوحة•  و

منطقة واشنطن انتم عائالت  معك، المعلومات مشاركة أردنا الذي اإلنفاق إجمالي ودحد

 األخبار في مشترك موضوع وهو ،(AEL) للنفقات اإلجمالي الحد حول ،للمدارس االبتدائية 

 حد أريزونا الناخبون أقر ،١٩٨٠ عام في ؟(AEL) للنفقات اإلجمالي الحد هو ما• . المحلية

الحضانة الى  )من K-12 المدارس تنفق أن يمكن بكيف يتعلق فيما( AEL) اإلنفاق إجمالي

 أن يمكنما  إجمالي في ،همقدار ويحدد اإلنفاق هو مقدار AEL. دراسيال عامال فيالثانوي (

 ذلك في موجودة تكن لم ألنها اإلنفاق حد في خاصةال مدارسال تضمين يتم ال. المقاطعة تنفق
 الوقت

  مهم؟ الموضوع هذا لماذا. • 
 فستحتاج مارس، من األول بحلول اإلنفاق حد لتجاوز أريزونا تجلس أنظمة تصوت لم إذا

 علم، على تكون أن يرجى. ميزانياتها من دوالر مليار ١.٢ خفض إلى العامة المدارس مناطق
 . جديدة ضريبة ليس وهذا جديدة أمواال ليس هذا
  االبتدائية؟ واشنطن مدرسة منطقة على التأثير هو ما• 

واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  من فسيطلب ،AEL تنازل على التشريعية الهيئة يوافق لم إذا

 السنة هذه من األخير الربع خالل دوالر مليون ٢٧ بحوالي الحالية السنة ميزانية تقليل



 والموظفين والفوائد الرواتب على المقاطعة ميزانية من٪ ٨٨ حوالي ينفق. الدراسية
 من لمزيد. المستقبلية الدراسة سنوات على الحجم هذا من الميزانية خفض يؤثر قد. المتعاقدين
 .اإلنترنت على موقعنا إلى االنتقال يرجى به، القيام يمكنك وما الموضوع هذا حول المعلومات

 
 بشكل شخصياالنترنت و للمعلمين لشهر شباط عبر المقابالت للتوظيف  معرض

 والمدارس االبتدائي للتعليم مدرسين منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية تقوم بتعيين    
واشنطن منطقة  سيستضيف ٢٠٢٣-٢٠٢٢- الدراسي للعام الخاصة والتعليمات المتوسطة

 – ٣:٣٠ الساعة من)شباط (فبراير ١٧ الخميس يوم شخصيا مقابلة معرضللمدارس االبتدائية 

 W. Sweetwater)  اإلداريواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مركز في. مساء ٦:٠٠
Ave.4650  (فبراير١٤ افتراضية مقابلة ومعرض) صباحا ٧:٠٠ الساعة من ١٧ -)شباط – 

 .مساء ٥:٠٠
 درجة لديهم الذين وأولئكالمعلمين الطالب  و حاليا المعتمدين للمعلمين مفتوحة المقابالت 

 أجل منالحماية  إجراءات ستطبق. معلمين اصبحي بأن مهتمين دراسة أي في البكالوريوس
 قريباال مدرسين أو المعلمين مع المعلومات هذه مشاركة من التأكد يرجى. الشخصية  مقابالتال

 Lydia ب اتصل ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في التدريس حول المزيد لمعرفة. نك م
Garcia،  في ،المسؤولةالموظفة Lydia.garcia@wesdschools.org طريق عن أو 

 .  ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٢٢ االتصال
 التغذية لخدمات الوظائف خدمات

 يوم كل التعيين حدثواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في التغذية خدمات قسم ستستضيف 

.    N 39 ST 12641 الخدمة، مركز في صباحا ١٠:٠٠ الساعة إلى ٩:٠٠ الساعة من ثالثاء

 في والجزئية الكاملة الوظائف لملء والمساعدين والمديرين الوحدات قادة عن يبحثون إنهم
 أن في يرغبون الذين واألمهات لآلباء خاص بشكل رائعة المواقف هذه. مدرسينا  من العديد

 لتطبيقها /https://jobs.wesdschools.org بزيارة قم. كطفلهم الجدول نفس في يكونوا

 اإلنترنت عبر

 .Kidspace  عطل المدارس أيامو في   المدرسة في قبل و بعد الدوام الوظائف برنامج، 

 األفراد عن يبحث ،المدرسة وبعد قبلواشنطن للمدارس االبتدائية الرعاية منطقة  برنامج
 وظيفة بعرض يحتفظون سوف! فريقهم إلى لالنضمام المرح منالمليئين يوين والح المحبين
 مركز في. ظهرا   ١الساعة إلى صباحا ١١:٣٠ الساعة من)شباط (فبراير ٢٢ في لألطفال

 هناك.(. W. Sweetwater Ave  4650 اإلدارياالبتدائية  واشنطن للمدارسمنطقة 

 ،KidsPace مساعد ذلك في بما المتاحة والجزئية الكاملة الوظائف من متنوعة مجموعة

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

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

 .اإلنترنت عبر
  ١٩-تحديث كوفيد 



 الحاالت عدد فإن ،(MCDPH) العامة للصحة ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة لوزارة وفقا

 أعلى ان وصل الى بعد االنخفاض في ماريكوبا مقاطعة في ١٩-كوفيد من المئة في واإليجابية
 للحد. مرتفعا يزال ال االنتقال فإن ذلك، ومع. )كانون الثاني(يناير في الوقت طوال مستوياته

 : يلي بما المقاطعة تذكرنا االنتشار، من
 عززه أو تطعيم على احصل• 
 !مجاني اللقاح. فوق وما( ٥) خمسة لألفراد معززة ومواقع لقاح. 
 بشدة ينصح. الطلق الهواء في أكبر مجموعات في أو الداخل في العامة األماكن في الكمامة•  

 .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في الوجه ارتداء كمامات
 االحتفاظ يرجى ،دكوفي أعراض أي طفلك عرضت إذا. مريضا تكون عندما المنزل في البقاء•  

 .المنزل في به
 طفلك كان إذا. المدرسة إلى عنها اإلبالغ فيرجى ، ١٩-كوفيد لل إيجابية طفلك اختبارات إذا 

 . سلبية نتيجة تتلقى حتى المنزل في به االحتفاظ فيرجى ، ١٩-كوفيد اختبار نتائج ينتظر
. جديدة اختبار مواقع مؤخرا ماريكوبا مقاطعة أضافت ؟ ١٩-كوفيد اختبار إلى تحتاج هل• 

 Glendale Union High وواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  مقاطعة أيضا تستضيف
School (GUHSD) مواقع تسعة خالل من تجريبا اختبارا 

 ! هنا موعد تحديد. 
 الصحية،المعلومات  لوحة تحديث. المجانية المنزل اختبار مجموعات في اشترك 
منطقة واشنطن  و ماريكوبا مقاطعة في واالنتشار ١٩-كوفيد حاالت مراقبة في نستمر 

 للمدارس االبتدائية
 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

  تقدير،مع كل ال. 
 ستانتون بول الدكتور

 العام المشرف 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ٢/١٠/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالية

 



 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ٤٥٥.٧٨

 النسبة اإليجابية  ٪٢٦.٠٧.
 

 الماضي األسبوع
 

 الف شخص  ١٠٠لكل   ٧٦٤.١٣
 االيجابية النسبة  ٪٣٤.٥٥

 
 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ٢/١٠/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 
 محافظة :  ماريكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالية
 اإليجابية : عالية

 المستوى االنتقالي : عالي

  
 
 
 

 


