
 ٢٠٢٢)اذار( مارس ٤
 ،واشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  وموظفي عائالت أعزائي 
منطقة  موظفي إلى االنضمام شرف لي كان ،)شباط( فبراير ٢٦ ، الماضي السبت 

 في وأصدقائهم وعائالتهمواشنطن للمدارس االبتدائية 

  5K Kiwanis Walk-a-thon في  القدم كرة مالعب في ASU . 

 للتفاعل رائعة وفرصة رائعًا صباًحا كان لقد  الفرع الغربي اريزونا ()جامعة 

 .ومدارسنا طالبنا إلى Walk-a-thon عائدات تعود.  حقًا ممتع وقت وقضاء

 إرشادات على إجراؤها تم التي التغييرات على ستتعرف ، التحديث هذا في  
.   ١٩-كوفيد بفيروس المتعلقة بالمنطقة الخاصة التعلم إلى العودة وخطة المدارس

 المتغير الفيروس نواكب بينما ودعمك صدرك سعة على نشكرك ، أخرى مرة
 .واإلرشادات

 :بخصوص تحديثات على االتصال هذا يحتوي 
 ؛ ١٩-كوفيد حول محدثة إرشادات•  
 و.  التغذية خدمات وظائف معارض•  
 .الصحيةالمعلومات  لوحة•  
 
 كورونا فيروس حول محدثة إرشادات 

( MCDPH) ماريكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة قدمت ، األسبوع هذا 

 تشمل(.  CDC) منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز من محدثة إرشادات

 :يلي ما الرئيسية هذه النقاط
 
 بدالً .  مختلف بشكل المجتمع انتقال بقياس األمراض على السيطرة مركز يقوم•  

 السيطرة مركز يستخدم ، اإليجابية الحاالت معدالت إلى أساسي بشكل النظر من
 أسرة ونسبة المستشفى إلى الدخول حاالت عدد مثل جديدة مقاييس األمراض على

 الجديدة المقاييس هذه على بناءً .   ١٩-كوفيد مرضى يشغلها التي الداخليين المرضى
 في هذا ينعكس".  متوسط" قالانت مستوى في اآلن ماريكوبا مقاطعة أصبحت ،

 من لمزيد".  CDC بيانات" ضمن التحديث هذا نهاية في المعلومات لوحة معلومات

 .أدناه الرابط على النقر يرجى ، ١٩-كوفيد المجتمع مستويات حول المعلومات
  ١٩-كوفيد المجتمع مستويات 



 بناءً  ١٩-كوفيد من للوقاية خطواته أيًضا األمراض على السيطرة مركز راجع•  
 .هنا الخطوات هذه على العثور يمكن.  الجديدة المجتمع مستويات إرشادات على

 المدارس العامة الصحة توصي ، متوسط الحالي المجتمع انتقال مستوى مع•  
 ارتداء في يرغبون الذين أو كبير لخطر المعرضين ألولئكالكمامة  لبس بتشجيع

 قناع بارتداء للفيروس تعرض لديه شخص أي بشدة MCDPH يوصي.  الكمامة

 .التعرض بعد أيام ١٠ لمدة
 الطالب من يُطلب يعد لم ، األمراض على السيطرة مركز لتحديث وفقًا•  

 الذين الطالب تشجيع يتم.  المدرسية الحافالت في كماماتال ارتداء والموظفين
 .بذلك القيام على الكمامة ارتداء في يرغبون

 الصحي والحجر العزل إرشادات فإن ، ماريكوبا لمقاطعة الصحي للتحديث وفقًا•  
 .تتغير لم ١٩-كوفيدلـ
 للزوارمنطقة واشنطن للمدارس االبتدائية  برنامج سيسمح ، المقبل األسبوع في•  

 ، االثنين يوم من اعتباًرا.  المجدولةالمدرسية  األيام بحضورلمبنى المدرسي ا في
المباني  في بالتواجد للزوار السماح سيتم ، الربيع عطلة بعد ،)اذار( مارس ٢١

 .الغداء وقت باستثناءالمدرسية 
 انتشار من للتخفيف بنشاط العملواشنطن للمدارس االبتدائية منطقة  ستواصل•  

 :خالل من ١٩-كوفيد

 o ؛ يمرضون عندما المنزل في البقاء على والموظفين الطالب تشجيع 

 o الذين أو كبير لخطر المعرضين ألولئكباستخدام الكمامات  بشدة التوصية     

 ؛ ارتدائها في يرغبون

 o متكرر بشكل اليدين غسل ، 

 o ؛ لجيدا التنظيف 

 o الهواء مرشحات استخدام HEPA و  ؛ الكبيرة والمناطق الدراسية الفصول في 

 o ممكن حد أقصى إلى ، االجتماعي التباعد. 

 :االنتشار لتقليل اتخاذها للجميع يمكن التي الخطوات تذكر أيًضا المهم من 
 وما( ٥) خمسة لألفراد والتعزيز اللقاح مواقع.  التعزيز أو التطعيم على احصل•  

 !مجاني اللقاح.  فوق
 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)  يونيون للمدارس الثانوية( اختبارا )منطقة جالنديل

 !هنا موعد حدد.  مواقع تسعة فيمن السيارات  مجانيًا

 o مجانية منزلية اختبار مجموعات على للحصول بالتسجيل قم. 

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

الوظائف  هذه.  المباني المدرسية  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

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

 العامة الصحة إدارة منلوحة 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 

. 
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 مديرية الصحة في بلدية ماريكوبا 
 ٣/٣/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 
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 تقرير وزارة الصحة في والية اريزونا

 ٣/٣/٢٠٢٢مقاييس المدارس بتاريخ 
 محافظة :  ماريكوبا 
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