
  ٢٠٢١( األول)كانون  ديسمبر ٣
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 ممتن أنا.  واألصدقاء العائلة مع الشكر عيد براحةم استمتعت قدتكونوا  أن أتمنى 

 هذه خالل المثابرة تواصلوا كلكم.  المتفانية أسرنا وكذلك ، الدؤوب موظفينا لجهد
 يجعلنا البعض لبعضنا نظهره الذي والتعاطف والحب الصبر.  الصعبة األوقات

واشنطن للمدارس منطقة  عائلة من جزًءا كونك على لك شكًرا.  مستمرين جميعًا
 .بنا الخاصةاالبتدائية 

  
.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  من المساعدة وطلب منكم قليل عدد تواصل 

 مع تواصل.  مساعدة إلى بحاجة كنت إذا التواصل على اآلخرين أشجع أن أريد
منطقة واشنطن .  المنطقة مكتب أو مدرستك أو االجتماعي األخصائي أو المسؤول

 يمكنه شخص مع اتصال على تجعلك أوتساعدك  سوفللمدارس االبتدائية 
 .المساعدة

  
 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 ؛ سنة ١١ إلى ٥ سن من لألطفال ١٩-كوفيد التطعيم عيادات•  
 .الموظفين وظائف معرض دعم•  
 و.  للمدارس إلكترونية ومواقع جديد شامل إعالم نظام•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة معلومات•  
  
 سنة ١١ إلى ٥ سن من لألطفال ١٩- كوفيد مرض ضد التطعيم عيادات 
  
 األولى للجرعة ١٩-كوفيد لقاحات تقدم أنواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  يسر 

 ١١ إلى ٥ بين أعمارهم تتراوح الذينواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  لطالب

 وصيدليات( MCDPH) ماريكوبا بمقاطعة العامة الصحة إدارة مع بالشراكة. عاًما

 من اثنين أخرى رةمواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  ستستضيف ، سفراي
 اللقاح.  موعد لتحديد داعي ال ، التطعيم عيادات  ١٩-كوفيد السريعة اللقاحات

 .واحدة لديهم كان إذا ، تأمين بطاقة إحضار إلى العائالت ستحتاج.  مجاني
  
 سنة ١١-٥ سن من لألطفال  ١٩-كوفيد ضد التطعيم عياداتالمواقع المجانية ل 
 أرويو مدرسة 



 4535 W. 
Cholla Street. 
Glendale, AZ 

85304 

  
 ٢٠٢١ ديسمبر ٨ األربعاء 
 مساءً  ٧:٠٠ حتى ٣:٠٠ 
 
 فيو ماونتن مدرسة 

 801 W. 
Peoria Ave. 
Phoenix, AZ 

85029 

  
 ٢٠٢١(األول)كانون  ديسمبر ٩ الخميس 
 .مساءً  ٨:٠٠ إلى ٤:٠٠ من 
 واحدة لديك كان إذا ، تأمين بطاقة إحضار يرجى*  
  
 تحديد إلى العيادات هذه إحدى في األولى الجرعة تتلقى التي العائالت ستحتاج 

 بالقرب صحية رعاية مقدم اختيار أو سفراي صيدلية موقع على ثانية جرعة موعد
 كان إذا مما للتحقق أو ، والصيدليات المجتمعية األحداث قائمة على لالطالع.  منهم
 لديك يكن لم إذا.  أدناه الرابط فوق انقر ، مدرًجا لطفلك الصحية الرعاية مقدم

-٦٧٦٧ على العامة الصحة رعاية بفريق االتصال فيمكنك ، الويب إلى وصول
 .لقاح موعد تحديد في للمساعدة ٦٠٢-٥٠٦

  
  ١٩-كوفيد لقاحات مواقع 
 واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  دعم فريق وظائف معرض 
  
 الثالثاء الدعم فريق وظائف معرضللمدارس االبتدائية واشنطن منطقة  تستضيف 

  ارويو  مدرسة في.  مساءً  ٦:٠٠ إلى ٤:٠٠ الساعة من( األول)كانون ديسمبر ١٤

، 4535 W. Cholla St  . 



 ذلك في بما النطاق واسعة مزايا للموظفينواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  تقدم 
 والية تقاعد في العمل صاحب مع المتطابقة والمساهمات ، المدفوعة اإلجازة
 ، األسبوع في ساعة ٣٠ يعملون الذين للموظفين التأمين ومزايا ، أريزونا

 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  ترعاها التي األطفال رعاية على وخصومات
 .التقدم وفرص المكثف والتدريب

 راسل أو jobs.wesdschools.org إلى انتقل ، المعلومات من لمزيد 

HumanResources@wesdschools.org. 

 المدارس ومواقع الجديد الشامل االعالم نظام 
 الحالي الشامل اإلشعارات نظام منواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  نظام ينتقل 

 إرسال النظام هذا لنا يتيح  )بالك بورد(.Blackboard يسمى جديد نظام إلى لدينا

 النظام باختبار قمنا لقد.  ونصوص إلكتروني بريد ورسائل جماعية هاتفية مكالمات
.  العامة اإلخطارات وبعض اليومي الحضور خالل من المواقع من قليل عدد في
 والموظفين العائالت جميع إلى التحديث هذا إلرسال نخطط ، المقبل الجمعة يوم

 مجلد من التحقق فالرجاء ، التحديث تتلق لم إذا.  الجديد النظام هذا باستخدام
 حظر إلغاء إلى بحاجة كنت إذا ما لمعرفة العشوائي البريد/  االقتحامية الرسائل

Blackboard.(بورد  )بالك 

 ويب مواقع على ستحصل المدارس جميع نشارك أن يسعدنا ، ذلك إلى باإلضافة 
 المواقع هذه.  الشتاء عطلة قبل مرة ألول عرضهم يتم أن المقرر ومن!  جديدة

 على قادًرا ستكون.  المحمول جهازك على رائعة وتبدو االستخدام سهلة الجديدة
 في ، والتقويم العمل وساعات الهواتف أرقام مثل األساسية المعلومات إلى الوصول

 !برأيك وأخبرنا لمدرستك الجديد الموقع مشاهدة على احرص.  يدك متناول
 الصحة معلومات لوحة تحديث 
 
منطقة واشنطن  وماريكوبا  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. 



 مع الشكر  
  
 ستانتون بول الدكتور 
 العام المشرف 
 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ١٢/٠٢/٢٠٢١بتاريخ مقاييس المدارس 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالية

 
 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ٢٧٥.٦٧

 النسبة اإليجابية  ٪١٩.٠٣.
 

 الماضي  األسبوع
 

 الف شخص  ١٠٠لكل   ٣٢٥.٥٠
 االيجابية النسبة ٪١٩.٤٥

 
 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ١٢/٠٢/٢٠٢١/ مقاييس المدارس بتاريخ
 محافظة :  ماريكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالية
 اإليجابية : عالية

 المستوى االنتقالي : عالي



 


