
 ۲۰۲۰) األول(تشرین  أكتوبر ۲۳تحدیث  
  
 ، واشنطن للمدارس االبتدائیة األعزاءمنطقة  عائالت 
  
 :یلي بما تتعلق معلومات على االتصال ھذا یحتوي 
 .الھجین النموذج في األول األسبوع•  
 .المبكر نصرافاإل وتواریخ المعلمین/  اآلباء اجتماع•  
 .تتصل بمن•  
 .اإللكتروني والبرید ۱۹لكوفید   الساخن الرئیسي  الخط•  
 و.  الیومیة توزیع الوجبات برنامج•  
 .أكتوبر )األول(تشرین  ۲۲ لیوم المقاطعة مقاییس•  
  
 الھجین لنموذجا من األول األسبوع 
 على أثني أن أود.  اإلنترنت عبر بعد عن والتعلم أ/ ب الھجینة نماذجنا في التعلم من رائعًا أسبوعاول  قضینا بأننا أبلغكم أن یسعدني 

 التباعد: لدینا سالمةال إجراءات اتباع بعد األسبوع ھذا مدارسمبنى ال في كانوا الذین واإلداریین والموظفین والمعلمین الطالب جمیع
 .المدرسة إلى الوصول قبل المنزل في الصحیة ماتھمتقی واستكمال ، متكرر بشكل یدیھمأ وغسل ، الوجھ أقنعة وارتداء ، االجتماعي

 
 المبكر النصرافا وتواریخ عبراالنترنت ینالمعلم/  الوالدین اجتماع 
  
 عن التعلم - الطالب لجمیع مبكر نصرافا أیام ستكون ) األول(تشرین  أكتوبر  ۳۰  الجمعة حتى ) األول(تشرین  أكتوبر ۲۷  الثالثاء 

 یوم المبكر نصرافاال جداول المدارس ستتبع.  عبر االنترنت   المعلمین/  اآلباء من اجل اجتماع  – اإلنترنت وعبر الھجین بعد
 كانت إذا.  الدراسي العام من األولى التسعة األسابیع في تقدمھ لمراجعة لطفلك األول الفصل بمدرس ستلتقي.  التواریخ ھذه في األربعاء

 .طفلك بمدرسة أو طفلك بمعلم االتصال یرجى ، التقاریر بطاقات أواالجتماعات  حول أسئلة لدیك
  
  
 تتصل بمن 
 
 :یلي ما إلى إلكتروني برید إرسال أو االتصال یرجى ، بالبرنامج خاصة أسئلة لدیك كانت إذا 
 ، WESDAcademics@wesdschools.org  ٦۰۲-۳٤۷-۲۸۲۰ ، اإلنترنت وعبر والمختلط األكادیمي الدعم 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۹۲ ؛ Cathy-ann.Gentry@wesdschools.org - جینتري كاثي ،) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو 
   ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۱ ؛ Jason.mcintosh@wesdschools.org - ماكنتوش جایسون. د ، الموھوبین تعلیم 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦۳٦ ؛ Dorothy.watkins@wesdschools.org - واتكینز دوروثي ، العاطفي/  االجتماعي الدعم 
 ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٤۲  ؛Jeanne.koba@wesdschools.org - كوبا جین. د الخاصة التربیة 
  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲۸٤ ؛ james.spellman@wesdschools.org - سبیلمان.  J.J ، النقل 
  
 اإللكتروني والبرید ۱۹كوفید ل الساخن الخط  
 
 إذا.  ۱۹كوفید بـ متعلقة أسئلة لدیھم الذین لآلباء واالتصال اإللكتروني بالبرید لالتصال خًطا ماریكوبا مقاطعة في الصحة وزارة أنشأت 

 أو COVIDparenthotline@Maricopa.gov إلى إلكتروني برید إرسال للوالدین فیمكن ، ۱۹كوفید بـ تتعلق أسئلة لدیك كانت
 .الساخن الخط موظفي بأحد لالتصال ۳ الخیار ثم ۱۹كوفید لـ  ٦ الخیار على الضغط ثم  ۲-۱-۱  بالرقم االتصال

 
 الیومي توزیع الطعام برنامج 
  
 للطالب.  ظھًرا ۱۲:۳۰ حتى صباًحا ۱۱:۳۰ الساعة من الجمعة إلى االثنین من اآلن متاحة من على الرصیف للتوزیع الطعام وجبات 

 ، سنًا األكبر أو األصغر واألخوة ، اإلنترنت عبر بعد عن والمتعلمین ، الیوم ذلك في مبنى المدرسة في المتواجدین غیر المختلطون
 یمكن.  أقل أو عاًما ۱۸ أعمارھم تبلغ الذین األطفال لجمیع مجانیة الوجبات تظل  WESD برنامج في التعلیم طالب غیر من والطالب
 .لتوزیع وجبات الطعام موقع أي في لألطفال وجبات على الحصول األوصیاء/  للوالدین

 أو  ٦۰۲-۸۹٦-٥۲٤۰ على Nicole Augustine بـ اتصل ، الخاصة الغذائیة االحتیاجات أو المعلومات من لمزید 
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 

  

mailto:Jeanne.koba@wesdschools.org%D8%9B


 أكتوبر ) األول( تشرین  ۲۲ لیوم المقاطعة مقاییس 
  
 أن یجبواشنطن للمدارس االبتدائیة منطقة  أن إلى) الرسالة ھذه نھایة في( باألمس إصدارھا تم التي ماریكوبا مقاطعة مقاییس تشیر 

 للتعلیم مفتوًحا ء مدارسناإبقا في االستمرار من نتمكن حتى االنتشار لتقلیل بدورنا جمیعًا نقوم أن المھم من.  الھجین التعلم نموذج في تظل
 :یلي ما تذكر یرجى.  ** الشخصي

 ؛ العامة األماكن في الخروج عند للوجھ قناًعا دائًما ارتدِ •  
 ؛ الكحول على المعتمد الیدین معقم استخدم أو والصابون بالماء باستمرار یدیك اغسل•  
 ؛ العامة األماكن في تكون عندما اآلخرین من األقل على أقدام ستة مسافة على حافظ•  
 .مریضا تكون عندما المنزل في دائما ابق•  
 .الكبیرة التجمعات تجنب•  
 الطبیة الرعایة على الحصولو قم ب ، ۱۹كوفید لـ إیجابیة األسرة أفراد أحد اختبار نتیجة كانت إذا اإلمكان قدر المنزل في ابق•  

 و  ؛ والطعام الطبیة والوصفات األساسیة
 .الخطورة عالیة مجموعة في كنت إذا خاصة ، أسرتك خارج بأشخاص االتصال من قلل ، ممكنًا ذلك یكون عندما•  
  
 ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة خدمات إدارة من**  
  
  
 برید إرسال في تتردد ال.  األسبوع ھذا أ / ب  الھجین التعلم نموذج إلى انتقالنا أثناء ودعمك صدرك سعة على أخرى مرة نشكرك 

 البقاء یرجى.  أسئلة أي لدیك كان إذا  ٦۰۲-۳٤۷-۲٦٥۷ على االتصال أو wesdcommserv@wesdschools.org إلى إلكتروني
 .www.wesdschools.org/returntolearn على بنا الخاصةالعودة للتعلیم   صفحة زیارة خالل من اطالع على

  
 بإخالص، 
  
 ستانتون بول الدكتور 
  العام  المشرف 
 
 
  

  معاییر منطقة واشنطن للمدارس االبتدائیة
  التقلیدي
 ٪ ٥اقل من 

 (اصفر فاتح ) حالة ۳۲من اقل 
 او اكثر أسبوعین متتالین

  المختلط
 ( اصفر غامق) ٪ ۷اقل من 

  أسبوعین متتالین او اكثر
  الحالة الراھنة

  المتوسطة
  خطة التعلیم الموصى بھا

  و التعلیم من الموقع التعلیم المختلط
 ۱۰/۲۲/۲۰۲۰المعاییر بتاریخ 
  البیانات الحدیثة

 الف شخص ۱۰۰حالة لكل   ٥٥٫٥٤..
 الحاالت اإلیجابیة .٪ ٤٫۷٤
 ۱۹بكوفید  امراض شبیھة ٪ ۳٫۰۰

  بیانات األسبوع الماضي
  الف شخص ۱۰۰ حالة لكل  ٤۱٫٦٦

  الحاالت اإلیجابیة ٪ ٥٫٤٦
 ۱۹امراض تشبھ كوفید  ٪ ۳٫۰۰

  لبلدیة ماریكوبا الصحة المصدر مدیریة



  
 


