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 واشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 إلى باإلضافة ، المقبل األسبوع المدارس إلى المعلمون یعود (اب) أغسطس ۹ االثنین - فقط أیام ۱۰ بعد على المدرسة من األول الیوم 

 االجتماعي والدعم والسالمة الصحة على یركز جدید دراسي لعام المدرسیة مجتمعاتنا جمیع تخطط.  اعمینالد موظفيال من العدید
 .األكادیمیین وبالطبع ، والعاطفي

منطقة  أن حین في.  الوجھ ألقنعة إرشاداتھا بتحدیث) CDC( منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز قامت ، لي تحدیث آخر منذ 
 باإلضافة.  الملقحین وغیر الملقحین األفراد من لكل بشدة األقنعة تشجیع یتم ، الوجھ أقنعة تتطلب أن یمكن الواشنطن للمدارس االبتدائیة 

.  ماریكوبا مقاطعة في المواقع من العدید في فوق فما عاًما ۱۲ سن من لألفراد بسھولة ومتاح مجاني ۱۹-كوفید  لقاح فإن ، ذلك إلى
 .منك بالقرب موقع على للعثور أدناه الرابط على الضغط الرجاء

  ۱۹-كوفید لقاحات مواقع 
 :بخصوص تحدیث على االتصال ھذا یحتوي 
 .المدرسة إلى العودة أحداث•  
 ، المسار ومعلومات األوقات ، توقف الباصات أماكن•  
 .ب الحضانة الى الصف الرابع لطال بعد عن التعلم•  
 .الصحیة معلوماتلوحة ال•  
 و.  النھائیة السنة مدرس•  
 .القسم اتصال جھات قائمة•  
  
 المدرسة إلى العودة أحداث 
مبنى   في األشخاص عدد لتقلیل.  المقبل األسبوع المعلم لقاء/  المدرسة إلى العودة حول حدثًا ۳۲ الـ المدارس جمیع ستستضیف 

 من التأكد یرجى.  سم العائلةترتیب احسب  عائالتبرنامج لل  لدیھم معظمھم.  الحدث وقت المدارس وسعت ، واحد وقت فيالمدرسة 
منطقة واشنطن للمدارس  ویب موقع على واألوقات التواریخ على العثور یمكنك.  لعائلتك المحدد الوقت لمعرفة طفلك مدرسة مراجعة

 .https://www.wesdschools.org/BackToSchool على بنا الخاصاالبتدائیة 
 المسار ومعلومات واألوقات توقف الباصات أماكن 
 محطة موقع على التعرف المدرسة إلى باصال طالبھا یستقل التي للعائالت یمكن ،)(تموزیولیو ۲٦ الموافق االثنین یوم من اعتباًرا 
 :https: اإلنترنت عبر الجدید التوجیھ موقع زیارة خالل من باصال ورقم المسار ومعلومات التوصیل ومواعید باصاتال

//www.wesdschools.  org / FindYourBus  .بمجرد. الدخول لتسجیل المیالد وتاریخ الطالب رقم إلى األمور أولیاء سیحتاج 
 یمكنك ، بطفلك الخاص الطالب رقم تعرف ال كنت إذا".  طالبي عرض" ثم الصفحة أعلى في" الطالب" فوق انقر ، الدخول تسجیل
 للحصول طفلك بمدرسة االتصال یرجى ، مساعدة إلى بحاجة كنت إذا.  StudentVUE أو ParentVUE حساب إلى الدخول تسجیل

 .بھ الخاص الھویة رقم على
 الحضانة الى الصف الرابع  بلطال بعد عن التعلم 
واشنطن للمدارس منطقة  تلتزم ، ذلك إلى باإلضافة.  للتعلم فاعلیة األكثر ھوالتعلیم الشخصي  في الطالب وجود یعد ، البحث على بناءً  

 غسل وضمان ، االجتماعي التباعد لدعم الصف مستویات جمیع في الفصل حجم تقلیل خالل من ۱۹-كوفید انتشار من بالحداالبتدائیة 
 بشدة والتوصیة المحسنة التھویة باستخدام ، األحیان من كثیر في العالیة االتصال نقاط مناطق وتنظیف ، متكرر بشكل أیدیھم الطالب

.  ألطفالھم اإلنترنت عبر التعلیم تفضل العائالت بعض أن نتفھم نحن ، ذلك ومع.  الملقحین وغیر الملقحین األفراد لجمیع أقنعة  باستخدام
 الصف حتى األطفالروضة  في الطالب لیشمل بعد عن التعلم برنامج توسیع علىواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  برنامج یعمل
 .الرابع الصف حتى األطفالروضة  من لعائالتنا البرنامج ھذا في المسبق التسجیل كیفیة حول معلومات توفیر تم.  الرابع

  
 الصحة معلومات لوحة تحدیث 
 لوحة بیانات تظھر.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة  و ماریكوبا مقاطعة في وانتشارھا ۱۹-كوفید حاالت مراقبة واصلنا لقد 

 .االتصال ھذا نھایة في أریزونا والیة في الصحیة الخدمات ووزارة ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة منالمعلومات 
  للسنة مدرسافضل  نھائیات  
 ۱۰ أفضل من ھي ، االبتدائیة یاشأكا موسیقى معلمة ، وید ألیسا!  لمشاركتھا مثیرة أخبار بالفعل لدینا ولكن ، بعد یبدأ لم الدراسي العام 

 الذي المعلم أصبح ، التدریس في" األوسكار جوائز" لكونھ نظًرا.  التعلیمیة أریزونا مؤسسة في للعام معلم أفضل لجائزة نھائیین متسابقین
 .العام لھذا وطني معلم ألفضل والیتنا في مرشًحا أریزونا والیة في للعام معلم كأفضل النھایة في اختیاره تم
 ۱۰ أفضل كأحد أیًضا اختیاره تم الذي ، بیترسون لیندسي ،واشنطن للمدارس االبتدائیة  منطقة  إدارة مجلس لعضو خاصةتھنئة  

 یونیون جلیندیل مدرسة منطقة في الثانویة أبولو مدرسة في إنجلیزیة لغة معلمة ھي بیترسون السیدة!  النھائیة للتصفیات المتأھلین
 .الثانویة

  



 !سعیًدا حًظا االستثنائیین المعلمین ھؤالء من لكل نتمنى.  أكتوبر في أریزونا في العام مدرس عن اإلعالن سیتم 
  
 القساما اتصال جھات قائمة 
 ، بالبرنامج خاصة أسئلة لدیك كانت إذا.  التعلیمیة واحتیاجاتھ بطفلك خاصة أسئلة لدیك یكون قد أنھ نعلم ، الجدید للعام نستعد بینما 

 :یلي ما إلى إلكتروني برید إرسال أو االتصال فیرجى
 -٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲؛Jeanne.Koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة

   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱؛ Rowe.Vanmeter@wesdschools.org ، متر فان رو - الموھوبین تعلیم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۹۲؛ Jessica.Stevens@wesdschools.org - ستیفنز جیسیكا ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦؛ Dorothy.Watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
   ٦۰۲-۳٤۷-۳٥٤۲؛ Paula.Mcwhirter@wesdschools.org - ماكویرتر بوال ، والتعلیم المناھج 
 .٦۰۲-۳٤۷-۲٦۰۰على  االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، أخرى أسئلة ألیة 
 .المضطربة األوقات ھذه في الجدید للعام نستعد بینما ودعمك صبرك حقًا نقدر 
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
 المشرف العام  
 

 مدیریة الصحة في بلدیة ماریكوبا 
 ۷/۲۹/۲۰۲۱مقاییس المدارس بتاریخ 

 دائیة منطقة واشنطن للمدارس االبت
 نسبة انتقال المجتمع 

 انتقال النسبة عالیة
 

 األخیرةالنسب 
  الف شخص ۱۰۰. لكل  ۱٥۱٫۹۳ 
 النسبة اإلیجابیة   ٪۱۹٫۰٦ 
 

 الماضي  األسبوع
 
 الف شخص  ۱۰۰لكل  ۱۲۷٫۸۳. 
 االیجابیة  النسبة   ۱۷٫۱۱٪ 
 
 
 

 تقریر وزارة الصحة في والیة اریزونا
 محافظة :  ماریكوبا 

 الحاالت  : عالیةمستوى 
 اإلیجابیة : عالیة

 المستوى االنتقالي : عالي
 


