
 الروضة الى الصف الرابع  عائالت إلى إلكتروني برید إرسال
  
 ۲۰۲۱(تموز) یولیو ۳۰ 
  
 الوصي،/  األمر ولي عزیزي 
  
 لحاالت المتزاید العدد بشأن عائالتنا یساور قد الذي القلق نتفھمو ، اب)(أغسطس ۹ االثنین - أیام ۱۰ بعد على المدرسة من األول الیوم 

منطقة  تلتزم ، ذلك إلى باإلضافة.  للتعلم فاعلیة األكثر ھو الشخصي التعلیم في الطالب وجود یعد ، البحث على بناءً .   ۱۹-كوفید
 ، االجتماعي التباعد لدعم الصف مستویات جمیع في الفصل حجم تقلیل خالل من ۱۹-كوفید انتشار من بالحدواشنطن للمدارس االبتدائیة 

 المحسنة التھویة باستخدام ، األحیان من كثیر في العالیة االتصال نقاط مناطق وتنظیف ، متكرر بشكل أیدیھم الطالب غسل وضمان
 بعض أن نتفھم ، لألحداث الحالي الوضع إلى بالنظر ، ذلك ومع.  الملقحین وغیر الملقحین األفراد لجمیع أقنعة  باستخدام بشدة والتوصیة
 لدیھا التي للعائالت اإلنترنت عبر تعلیمیًا خیاًراواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  توفر ، لذلك.  اإلنترنت عبرالتعلیم  تفضل العائالت

 .الرابع الصف حتى األطفال روضة في طالب
 ما مراعاة یرجى.  الماضي العام بعد عن التعلم أثناء اإلنترنتبرعوا في التعلیم عبر الذین للطالب األنسب ھو بعد عن التعلم برنامج إن 

 :المسبق التسجیل نموذج استكمال قبل یلي
 الوالدین مشاركة ستتطلب.  للوالدین قوي دعم توفیر خالل من أطفالھم تعلم في بنشاط بالمشاركة االلتزام األوصیاء/  اآلباء على یجب•  

 الدراسي الفصل مھام ومراجعة ، جلوسال وقت دقائق وإرسال ، الحضور من والتحقق ، للطالب الیومي التعلم على اإلشراف ھذه
 .المماثلة المھام من وغیرھا

 في المھام وإكمال ،واشنطن للمدارس االبتدائیة من منطقة  مدرس مع كامل لیوم مباشر یومي تعلیم بحضور الطالب یلتزم أن یجب•  
 .مماثلة أخرى ومھاًما نشًطا متعلًما و ان تكون ، المباشر الدراسي الفصل مناقشة في والمشاركة ، المحدد الوقت

 لطفلك األفضل ھو اإلنترنت عبر البرنامج ھذا كان إذا ما لتحدید العائالت مع تعاوني بشكلواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  ستعمل•  
 بعد عن التعلیم برنامج في طفلك تسجیل وسیتم المنزلیة مدرستك من مدرًسا یكون لن اإلنترنت عبر طفلك مدرس أن مالحظة یرجى•  

 .لمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة 
 .بالبرنامج االلتحاق یضمن ال المسبق التسجیل استمارة واستكمال محدودة المساحة•  
  
واشنطن للمدارس في منطقة  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بعد عن التعلیم لبرنامج المسبق التسجیل نموذج إكمال المھتمین األوصیاء/  اآلباء على یجب 

(اب أغسطس ۲ االثنین یوم حتى إلكمالھ متاًحا المسبق التسجیل نموذج سیكون.  الروضة الى الصف الرابعصف  لطالباالبتدائیة 
 مزید في ترغب كنت إذا.  المدرسة بدایة قبل المعلمین وتعیین الزمنیة الجداول تطویر یمكن بحیث مساءً  ٥:۰۰ الساعة بحلول ۲۰۲۱)

 االتصال أو WESDAcademics@wesdschools.org على األكادیمیة الخدمات إلى إلكتروني برید إرسال یرجى ، المعلومات من
 . ٦۰۲-۳٤۷-۲۸۲۰ على

  
 آلى الصف الرابع ضة روال بعد عن التعلیم استمارة 
 :یلي بما تتعلق تحدیثات على أیًضا االتصال ھذا یحتوي 
 .المدرسة إلى العودة أحداث•  
 ، المسار ومعلومات األوقات ،توقف الباصات أماكن•  
 .الصحیةالمعلومات  لوحة معلومات•  
 و.   السنة مدرس •  
 .القساما اتصال جھات قائمة•  
  
 المدرسة إلى العودة أحداث 

 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.  حسب ترتیب اسم العائلة 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 ،(تموز)یولیو 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 مدرسنھائیات  افضل  
 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  
 
 


