
  ٢٠٢٢اذار ()مارس١١
 ،االبتدائية منطقة واشنطن للمدارس  وموظفي عائالت أعزائي 
 الربيع عطلة لقضاء غادرنا عندما عامين قبل الوقت هو هذا كان!  هنا الربيع عطلة 

 سنواجه أننا وأعلم معًا بالكثير مررنا لقد.  الحياة في طريقتنا ١٩-كوفيد وغير
 التي الوحيدة الطريقة هي هذه ألن ، نحن وأقول.  المستقبل وفي اآلن جديدة تحديات

 ندعم نحن.  األطفال تعليم ، معًا بالعمل ، الجميع من األمر يتطلب.  هذا بها يعمل
 عائلة هي هذه.  البعض بعضنا ونشكر البعض بعضنا تحملون ، البعض بعضنا

 .لدعمكم شكرا  .منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 عائلة عمل كيفية على رائعًا مثاالً  ، الخصوص وجه على ، األسبوع هذا كان  
 :الطالب نمو لدعم معًامنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 

 يوم الرياضيات في رائعة عمل ورشة التدريس وطرق المناهج قسم استضاف•  
 .للمعلمين المهني التطوير لدعم السبت

 منح شكل في أمريكي دوالر ٢٥٠٠ من أكثر بواشنطن التعليم مؤسسة منحت•  
 .الدراسية الفصول في التعلم لتعزيز للموظفين صغيرة

 خاص احتفال في ٣٤ عددهم البالغ مدهشين اجتماعيين بأخصائيين االحتفال تم•  
 و.  المجتمع في شركائنا بمساعدة من السيارات

 الموسم نهاية بطوالت في الرياضية والروح المهارة الرياضيون طالبنا أظهر•  
 .األسبوع هذا

 ، فضلك من لذا ، مشغوالً  األخير الربع سيكون ، االستراحة من نعود عندما 
 .واألصدقاء العائلة مع المرح ببعض واستمتع الراحة من كبير قسط على احصل

 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 .الربيع حالة تقييمات•  
 .مارس لشهر المعلم مقابلة معرض•  
 .التغذية خدمات وظائف معارض•  
 و  . ١٩-يرات كوفيدتذك•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة•  
 الربيع والية تقييمات 
 سيخضع.  الدولة تقييمات إجراء في المدارس ستبدأ ، الربيع عطلة من نعود عندما 

 ٢١ من بدًءا( علمي) AzSci الختبار والثامن الخامس الصف طالب جميع

 الصف طالب جميع سيخضع ،)نيسان (أبريل من الرابع من بدًءا.  )اذار(مارس

 والية في (AASA) األكاديمية المعايير لتقييم الكتابة اختبارات إلى الثامن حتى الثالث



 نافذة تغلق.  الرياضيات واختبارات (ELA) اإلنجليزية اللغة وآداب ، أريزونا

 طفلك( مدارس) مدرسة مراجعة من التأكد يرجى.  )نيسان(أبريل ٢٩ في االختبار
 الوقت هذا خالل الحضور.  المحددة االختبار وأوقات مواعيد لمعرفة( مدارسها)

 عدم ومحاولة يوم كل المحدد الوقت في طفلك وصول من التأكد يرجى.  للغاية مهم
 .الدراسي اليوم خالل خارجية مواعيد أي تحديد

  
 )اذار(مارس لشهر والشخصية االفتراضية المعلم مقابلة معرض 
  
 والمتوسط االبتدائي التعليم معلمي بتوظيفمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  تقوم 

منطقة واشنطن للمدارس  ستستضيف.  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الدراسي للعام والخاص
 الساعة من)اذار (مارس ٢٣ ، األربعاء يوم للمقابالت شخصيًا معرًضااالبتدائية 

منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  مركز في.  مساءً  ٦:٠٠ الساعة إلى ٣:٣٠

 ٢١ من افتراضية مقابلة ومعرض ، (.W . Sweetwater Ave 4650  اإلداري

 للمعلمين مفتوحة المقابالت.  مساءً  ٦:٠٠ حتى صباًحا ٧:٠٠ من مارس ٢٤ إلى
 أي في البكالوريوس درجة على والحاصلين المدرسين والطالب حاليًا المعتمدين

 على التخفيف استراتيجيات تطبيق سيتم.  مدرسين يصبحوا بأن مهتم مجال
 .الشخصية المقابالت

 تعرفهم الذين المدرسين أو المعلمين مع المعلومات هذه مشاركة من التأكد يرجى 
 اتصل ،منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في التدريس حول المزيد لمعرفة.  قريبًا

 أو Lydia.Garcia@wesdschools.org على ،  Lydia Garcia رسياليديا غابـ

 .٦٠٢-٣٤٧-٢٦٢٢ على االتصال طريق عن
 التغذية خدمات وظائف معارض 
  
 حدثًامنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في التغذية خدمات قسم سيستضيف 

 الخدمة مركز في صباًحا ١٠:٠٠ إلى ٩:٠٠ الساعة من ثالثاء يوم كل للتوظيف

،.12641 N . 39th Avenue.  ومساعدين ومديرين قادة عن يبحثون إنهم 

 هذه.  مبنى المدارس من العديد في وجزئي كامل بدوام وظائف لملء للوحدات
 الجدول نفس على يكونوا أن يريدون الذين لآلباء خاص بشكل رائعة المواقف

 عبر للتقدم /https://jobs.wesdschools.org بزيارة قم.  ألطفالهم الزمني

 .اإلنترنت



 كورونا فيروس حول محدثة إرشادات 
 ووفقًا ، اإليجابية ونسبة ألف ١٠٠ لكل الحاالت من كل انخفضت ، األسبوع هذا 

 ماريكوبا مقاطعة في المجتمع انتشار مستوى فإن ، األمراض على السيطرة لمركز
 متيقًظا البقاء في االستمرار يرجى ، المقبل األسبوع الربيع عطلة مع".  متوسط"

 :واآلخرين نفسك لحماية الوقائية اإلجراءات واتخاذ المرض لعالمات
 وما( ٥) خمسة لألفراد والتعزيز اللقاح مواقع.  التعزيز أو التطعيم على احصل•  

 !مجاني اللقاح.  فوق
 الهواء في أكبر مجموعات في أو بالداخل العامة األماكن في األقنعة ارتداء•  

 .الطلق
ً  تكون عندما المنزل في ابق•    .مريضا
 مواقع مؤخًرا ماريكوبا مقاطعة أضافت  ؟ ١٩-كوفيد اختبار إلى تحتاج هل•  

 .جديدة اختبار
جالنديل يونيون منطقة ومنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  أيًضا تستضيف 

 اختباًرا Glendale Union High School District (GUHSD)للمدارس الثانوية 

 !هنا موعد حدد.  مواقع تسعة في يارةمن الس مجانيًا
 o مجانية منزلية اختبار مجموعات على للحصول بالتسجيل قم. 

 الصحة معلومات لوحة تحديث 
  
منطقة واشنطن و ماريكوبا  مقاطعة في وانتشارها ١٩-كوفيد حاالت مراقبة نواصل 

 في العامة الصحة إدارة منالمعلومات  لوحة بيانات عرض يتم  .للمدارس االبتدائية 

 هذا نهاية في أريزونا والية في الصحية الخدمات ووزارة ماريكوبا مقاطعة
 .االتصال

  
 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

wesdcommserv@wesdschools.org ٦٠٢-٣٤٧-٢٦٠٠ على االتصال أو 

. 
 بالنجاح، تمنياتي مع 
 ستانتون بول دكتور 
 العام  المشرف 
 



 
 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 

 ١٠/٣/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 
 

 منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية 
 نسبة انتقال المجتمع 

 متوسطانتقال النسبة 
 
 
 

 األخيرةالنسب 
 الف شخص  ١٠٠. لكل  ٥٤.٧٣

 النسبة اإليجابية  ٪٨.٦٤
 

 الماضي األسبوع
 

 الف شخص  ١٠٠لكل   ٧٢.٧٠
 االيجابية النسبة ٪ ١٠.٠٥

 
 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ١٠/٣/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 
 محافظة :  ماريكوبا 

 مستوى الحاالت  : متوسطة
 اإليجابية : متوسطة 

 االنتقالي :متوسطالمستوى 


