
 ٢٠٢٢)اذار (  مارس ٢٥
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
 اإلعالن تم ، الربيع عطلة قبل.  مريحة ربيع عطلة على حصلت قد تكون أن أتمنى 

 تم تقدير أعلى هي التعلم مصباح جائزة.  ٢٠٢٢ لعام التعلم بمصباح الفائزين عن
 الفريدة بالمساهمات يحتفل إنه.  منطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  في تقديمه

 احتفال في فرًدا ٢٠ تكريم سيتم ، العام هذا.  المجتمع وأعضاء لموظفينا والمثالية
 الرجاء ، الكاملة القائمة على للحصول.  الربيع هذا من الحق وقت في خاص

 .أدناه الرابط على الضغط
  التعلم ابيحمصتكريم  ٢٠٢٢ 
 .الدراسي العام إلنهاء نستعد ونحن المستمر دعمك على نشكرك 
 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 .الضريبية اإلعفاءات•  
 .التغذية خدمات وظائف معارض•  
 و.   ١٩-كوفيد تذكير•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة•  
  
 الضريبية االئتمانات خالل من المحلية مدرستك إلى الجميل برد قم 
  
 الضريبية مسؤوليتك تقليل على قادًرا تكون قد أنك تعلم هل.  الضرائب يوم اقترب 

 باالئتمان التبرع خالل منواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في الطالب ودعم
 الفرصةواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  لطالب تبرعك يوفر  الضريبي؟
 تمويل خالل من الالمنهجية األنشطة في والنجاح الميدانية الرحالت في للمشاركة

.  الراعية والجهات المدربين ورواتب والمعدات الموحد الزي بدائل مثل بنود
 ، التبرعات بجمع يقوم أن أيًضا بك الخاص للتبرع يمكن ، ذلك إلى باإلضافة
 والطابعات ، الملعب ومعدات ، والسرادق ، القدم كرة وأهداف ، النتائج ولوحات

 تتلقى سوف!  والمزيد الدراسية الفصول وأثاث ، المكتبية والكتب ، األبعاد ثالثية
 تبرعك تقديم عند.  بك الخاصة الدخل ضرائب على الدوالر لخصم ردوال أيضا

 .عليها االئتمان تطبيق تريد التي الضريبية السنة اختيار يمكنك ، أبريل ١٥ بحلول
 فالرجاء ، إضافيًا دعًما تستخدم أن يمكن مدرسة في المساهمة إلى تتطلع كنت إذا 

 John Jacobs و(االبتدائية  ) صن ستSunset Elementary في التفكير
Elementary  واالبتدائية()جان جيكوب Chaparral Elementary ( شابرال



 Desert Foothillsمانزنيتا االبتدائية ()و Manzanita Elementaryاالبتدائية (
Junior High.بزيارة قم.  بسيط التبرعالمتوسطة (فوتهيل  )دسيرت 

www.wesdschools.org/taxcredit بضع في الطفل تعليم تحسين ويمكنك 

-٣٤٧-٢٦٣١ على اتصل ، المعلومات من لمزيد.  لدعمكم شكرا.  فقط خطوات
٦٠٢. 

 !(رائع طعام ، طعام) التغذية خدمات وظائف معارض 
  
 حدثًاواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  في التغذية خدمات قسم سيستضيف 

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

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

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

 .اإلنترنت عبر للتقديم /https://jobs.wesdschools.org بزيارة قم.  ألطفالهم

 
  ١٩-كوفيد تذكير 
 أنه على ماريكوبا مقاطعة في المجتمعي االنتقال مستوى تصنيف تم ، األسبوع هذا 
 اإلجراءات واتخاذ المرض لعالمات متيقًظا البقاء في االستمرار يرجى".  منخفض"

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

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

 .جديدة اختبار

 Glendale Union High وواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  أيًضا تستضيف 
School District (GUHSD)  اختباًرايونيون للمدارس الثانوية()منطقة جالنديل 

 !هنا موعد حدد.  مواقع تسعة فيمن السيارات  مجانيًا

 o مجانية منزلية اختبار مجموعات على للحصول بالتسجيل قم. 

 الصحة معلومات لوحة تحديث 
  



 الخاصةالمعلومات  لوحة بتحويل ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة قامت 
 والوقاية األمراض على السيطرة لمركز الجديدة المجتمع مستويات مع لتتماشى بها

 .لإليجابية المئوية النسبة عن تبلغ تعد ولم( CDC) منها

  
 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، أسئلة أي لديك كان إذا 

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

. 
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