
  ٢٠٢٢)كانون الثاني( يناير ٢١
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 تلبية على تركز مدارسنا وتظل الثالث للربع الطريق منتصف من نقترب 

 في المنزل إلى التقارير بطاقات عادت.  لطالبنا والعاطفية التعليمية االحتياجات
 الخاصة التقدم تقارير الطالب سيتلقى ، التالي والشهر)كانون الثاني(يناير شهر بداية
 في المعلمين/  لآلباء مؤتمر لعقد موعد لتحديد طفلك مدرس سيتواصل.  بهم

 المدارس جميع أن تذكر يرجى(.  فبراير) شباط شهر أوائل في العام منتصف
 ١١ ، الجمعة حتى)شباط (فبراير ٨ ، الثالثاء من مبكر وقت فينصرف ست

منطقة واشنطن للمدارس  لعائلة دعمك على نشكرك ، أخرى مرة.  )شباط(فبراير
 .بنا الخاصةاالبتدائية 

 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 ؛ التخفيف وتذكيرات المجانية ١٩-كوفيد اختبارات•  
 و.  األطفال وضةر في التسجيل•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة•  
 التخفيف وتذكيرات المجانية ١٩-كوفيد اختبارات 
 التي الخطوات إحدى.  ١٩-كوفيدلـ كبيًرا انتقاالً  تشهد ماريكوبا مقاطعة تزال ال 

 أو بالمرض نشعر عندما الفيروس اختبار هي االنتشار لتقليل جميعًا نتخذها أن يمكن
 األسبوع هذا الفيدرالية الحكومة أطلقت.  بالفيروس مصاب لشخص نتعرض عندما
 ما لطلب مؤهلة أسرة كل.  المجانية ١٩-كوفيد اختبار لمجموعات إلكترونيًا موقعًا
 منزلك إلى تسليمها ويتم مجانية المجموعات.   ١٩-كوفيد اختبارات أربعة إلى يصل

 !خاصتك لطلب االرتباط فوق انقر.  يوًما ١٢ إلى سبعة غضون في
  
 ١٩-فيدكولـ المجانية المنزلية االختبارات 
  
 التطعيم هو آخر.   ١٩-كوفيدانتشار  من للتخفيف واحدة خطوة االختبار يعد 

 اللقاح.  مجتمعنا في كوفيد ومعززات لقاح لتلقي الفرص من العديد هناك.  والتعزيز
 الرابط على الضغط الرجاء.  فوق وما الخامسة سن من األفراد لجميع ومتاح مجاني

 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه
  
  ١٩-كوفيد لقاحات مواقع 
  



 :يلي ما االنتشار لتقليل اتخاذها يمكنك التي األخرى الخطوات تشمل 
.  المزدحمة الخارجية واألماكن العامة المغلقة األماكن في للوجه قناع ارتداء•  

 .واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في الوجه قناع باستخدام بشدة ينصح
 .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-لـكوفيد  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 
 موقعًامنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  يستضيف.  االختبار إجراء فعليك ،

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

يونيون جالنديل منطقة )  Glendale Union High School District مدرسة

 مجانًا ١٩-كوفيد اختبار ،بري هيلث()ام Embry Health مع بالشراكة ،الثانوية(

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

  

 GUHSD من المجاني ١٩-كوفيد اختبار 

  
 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 سبتمبر
Kindergarten فبراير من األول ، الثالثاء يوم فيه تعيش الذي الحي مدرسة في 

 لمقابلة الفرصة لك ستتاح.  مساءً  ٦:٣٠ الساعة إلى ٥:٠٠ الساعة من)شباط ( 
 األطفال رعاية برنامج حول معلومات على والحصول والموظفين والمدير المعلمين

 ذلك وغير المدرسية والوجبات ، النقل وخدمات ،()كيدزسبيس KidSpace في

 !الكثير



 تتناول األبحاث على قائمة مناهًجا 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 هضور في التسجيل حول المعلومات من

www.wesdschools.org/registration ٨٩٦-٦٩٥٠ على االتصال أو-

٦٠٢. 
 الصحة معلومات لوحة تحديث 
  
منطقة واشنطن  وماريكوبا  مقاطعة في وانتشارها ١٩-كوفيد حاالت مراقبة نواصل 

 العامة الصحة إدارة من لوحة المعلومات 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 االمتنان  
  
 ستانتون بول دكتور 
 العام المشرف 
 
 

 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ١/٢٠/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 

 
 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 نسبة انتقال المجتمع 
 انتقال النسبة عالية

 

http://www.wesdschools.org/registration%20أو%20الاتصال%20على%20٦٩٥٠-٨٩٦-٦٠٢
http://www.wesdschools.org/registration%20أو%20الاتصال%20على%20٦٩٥٠-٨٩٦-٦٠٢


 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ١٤٢٩.٨٣

 النسبة اإليجابية  ٪٤٣.٨٣.
 

 الماضي األسبوع
 

 الف شخص  ١٠٠لكل   ١٢٠٤.٣٩
 االيجابية النسبة ٪٣٧.٧٧

 
 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ١/٢٠/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 
 محافظة :  ماريكوبا 

 مستوى الحاالت  : عالية
 اإليجابية : عالية

 االنتقالي : عاليالمستوى 

  
 


