
   Frequently Asked Questions 

         The 2020-2021 School Year 

In addition to reviewing the information below, please consult our “Parent’s Guide to Remote Learning,” available at 

wcskids.net. 

Please note: New questions/update information will appear in blue.  

If you have a question that is not answered, please submit it to info@wcskids.net.  

1. I’m very disappointed in the district’s decision to suspend athletics, as is my child. Please explain this decision.  

When the Board of Education decided to move all instruction to Remote Learning due their concerns 

for safety, it changed our course regarding athletics, extra-activities, and many other programs.  

Prior to this decision, we were planning to offer both in-person and remote, which would have allowed 

us to keep things operating in our schools.  Also, while it may be simple to dismiss, there is a very 

important fairness issue if some things could operate and not others, and if everything were allowed to 

continue, it would create many of the same space and capacity issues given how many clubs and 

groups we have throughout the district.    

Please know that we are implementing safety protocols so that we are ready for the return of in-person 

instruction, which is the goal for all of us.  Finally, as you may be aware the MHSAA is a non-profit 

corporation that does not have any executive authority over schools as our membership is voluntary.  

Likewise, they are in a very difficult position as they try to offer guidance to a state that is very much 

divided over whether things are safe for students in school, which in our case, we do not believe they 

are at this time. 

Please also know we are working everyday trying to find solutions so our students can be students 

again. 

2. What would be the best device for my 2nd grader to use for schoolology? Any specific laptop or device that 
would be the best? 

 

The district recommends using a Windows 10 PC/laptop for accessing online resources.  Schoology 
works with most other devices, however, the versatility offered with the Windows 10 platform may 
make the experience smoother. 

 

3. Are kids required to have web cams?  Mine have desktop computers but not web cams.  Are these required so 
the teacher can see the student? 

 

Without a webcam the student can only watch Webex Meetings and will be limited to chatting with the 
room via the keyboard. It is highly recommended. 
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4. How will you be coordinating schedules at MMSTC with home school schedules? 

 

While the Macomb Math Science Technology Center (MMSTC) is located in Warren Consolidated 
Schools, the program draws from 11 high schools in our county. We have a schedule developed to 
meet the needs of the students who come to our programs that will be shared with families.  

 

5. How does a student miss class for a doctor’s appointment?  Do they send a message, and email/call the normal 
school number?  And how do they make up work?  Do they contact the teacher directly?  

   

Students will miss classes for appointments or due to illness. Our attendance clerks will still be at work, 

and we will still follow the protocol that parents will call their children in sick.  As for makeup work, 

much like during our normal operations, that will be handled between the teacher and the student.  

6. Will Schoology Trainings for parents will be available on our website as recordings?    

The Schoology training video will be ready to view by the public by the beginning of next week on our 

district website.   An Arabic version will be available by the end of next week.  Also, there is potential 

for the video to be uploaded to YouTube and then would be able to add closed captions in the language 

of choice.  In addition, the video will be available to the hearing-impaired community as we are working 

with sign language interpreters, which is also expected back next week. 

7. How does the district and the teachers plan to fit all of the required curriculum into what is essentially only 2 
hours per week per class of instruction? How are we going to ensure our students don’t fall farther behind? 

 

We are mindful of the reduction in instructional time that Remote Learning will create. We have 
provided professional learning to our teachers on how to be mindful of learning gaps that may result 
from last spring, as well as how to best select the most critical grade level standards to focus on in their 
instruction. By focusing on working more efficiently, our teachers can maximize the time we do have 
with students, which is less time than we have traditionally had.  

 

8. Let’s say students start remote and there is a return to school later in the year, but I am not comfortable 
sending them back to school. Can they do virtual learning? If so, do we need to register or put ourselves on a 
list NOW, or will we register for it when the decision is made to go back face to face? 

 

Plans on virtual learning and students returning to in-person instruction will be shared with the 

community throughout the year. As has been our practice up to this point, we will work with families 

and do our best to accommodate needs. For now, families don’t need to do anything. We have a list of 

families who have expressed an interest in keeping their children home, and will ask parents as we get 

closer to returning to school if they’d prefer to remain virtual. 



9. What criteria will you put in place to bring students back to school? When will possibly returning to school be 
considered by the Board? 

 

The district will continue to work with the Macomb County Health Department and consider directives 
from the Governor’s Office, informing our ongoing review of how to safely bring students back to 
school. The State of Michigan requires our Board of Education to review our plans, including details on 
returning students to school, monthly. 
 

10. When will I find out my child’s teacher/my child’s schedule? 

 

During the week of August 31, parents should expect an email from their child’s school with schedule 
information as well as who your child’s teachers are. 

 

11. My child is in one of the WCS Pre-K programs (World of Fours, Paid Pre-school), how does this impact us? 

 

Families who have registered for one of our Pre-K programs will be contacted by our Early Childhood 
Education team to outline how our Remote Plan will impact them. Students enrolled in Transitional 
Kindergarten will be contacted directly by their teacher/school principal. 
 

12. Will schools that previously provided free breakfast and lunch still provide these services? Does the lunch 
application need to be completed? 

 

Yes, we still provide these services, and yes, the application still needs to be completed.  

 

13. I completed the technology survey and requested a laptop for my child.  If and when face-to-face learning 
resumes, would students have to return the laptop or do they have the use of it for the entire school year 
regardless of the method of instruction? 

 

The additional laptops our district has purchased will be used in classrooms when we return to face to 
face instruction. Families should expect to return them to the district, and we will redeploy them into 
our buildings.  

 

14. If not for this pandemic, I would not have been aware of the laptop rental provision. Have district laptops 
always been available to students?   

 



The district allowing students to borrow laptops for at-home use is a new concept in response to the 
move to Remote Learning.  

 

15. Warren Consolidated schools sent out an announcement plan for the Fall of 2020 and there was a section that 
stated that all students will do remote learning except those who are required to have in-person supports as 
required by state and federal law. What are the requirements for in-person learning? 

 

Some students have state and federal requirements that must be met as part of the Individualized 
Education Plan (IEP) process.  

 

16. My daughter is coming back to Cousino in sept.as a senior my question is when do the seniors get to take 
S.A.T...A.C.T?? Without scores it's kind of hard to be applying to colleges. 

 

We are very sensitive to the need for students, particularly those who were Juniors last year, to take 
the SAT this fall for the purposes of college applications. We are working with the College Board on 
what options are available and will have updates for families through our High Schools.  

 

17. Will latchkey be available once in person learning starts? 

 

Yes, latchkey will be available once in-person learning resumes. 

 

18. If students go to the Resource Support room, will they be able to get help from the resource support room 
teacher on remote learning as well? 

 

Yes, as part of our Contingency of Learning Plans, those supports for students will be discussed for all 
students with IEPs. 

 

19. Are all bands cancelled for now or just the marching band? I have a 7th grader who loves playing the flute in 
band. If bands are all cancelled will she be assigned a different elective? 

 

Currently, the suspension of extracurricular activities does not impact band courses that take place 
during the school day.  

 



20. Will the Schoology virtual classroom be like a Zoom call? 

 

Yes, very similar.  The district uses WebEx as its virtual meeting room platform within Schoology. 

 

21. The Sample Schedule in the Parent Guide Remote Learning provides Teacher collaboration time from 12:45 - 
4pm on Wednesdays. Essentially will this be like a half day every Wednesday for students? 

 

Students will likely have school work during this period of time, however, elementary teachers will not 
be available during this time. 

 

22. Are laptops required or can we use iPads? 

 

IPads are compatible. Keep in mind the district is offering to provide a district laptop for home use. You can fill 
out a survey by clicking here.  Please disregard if you already filled out the survey. 

 

23. Will the school's start and end time be different than regular start and end times or will they still be the same? 

 

Detailed schedules, including times, will be sent directly from your school during the week of August 
31. 

  

24. Last spring was a challenge for our family, how will remote learning be different? 

 
Our plan last spring was a quick response to a crisis situation. As reflected in our Parent’s Guide to 
Remote Learning, we will offer a more rigorous program with more academic instructional 
expectations along with a commitment to providing mental health supports for students. 
 

25. How will the district accommodate those students that are full time (Native) students at Butcher if and when 
the district becomes In-Person for learning and you as a parent do not feel it’s safe for your student to return? 
The academic courses are advanced at Butcher, therefore, if I feel it’s not safe to return in person, my son could 
potentially lose out on the opportunity to finish at Butcher. What is being discussed by the district to 
accommodate those students? 

 
The district is working on a solution to the middle school students who attend the programs at Butcher 
all day. Please watch for more information during the month of September on progress on these plans. 
   

26. Why did the district suspend sports, band, and extra-curricular activities after they could start practicing this 
summer and not follow the guidelines from the Michigan High School Athletic Association? 
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When summer athletic and marching band activities started, the district was planning to offer both in-

person learning and a virtual option, which would have allowed our activities to continue into the 

school year.  However, when the decision was made to start school with remote learning for safety 

reasons, it was important to suspend all activities separate from the guidelines from the Michigan High 

School Athletic Association.  There are over 40 different sports, clubs, and activities district-wide and 

there was concern for fairness if selected activities could proceed and not others.  

27. Why wasn't the decision to suspend athletics, band, and extra-curricular activities discussed at the Board 
meeting? 

 

At the time of the Board of Education meeting, the district was awaiting further direction from the 

Michigan High School Athletic Association (MHSAA), which was announced the day after the 

meeting.  Part of the guidance from the MHSAA was to wait for "the issuance of future Executive 

Order(s)" from the Governor's office, which was not consistent with the district's immediate concern 

for safety.  Also, the decision to suspend these activities is consistent with district policy for snow days 

when after afterschool activities are also canceled, especially when it is not safe to allow them to 

continue.  

28. Will my child have assigned teachers?  

Yes, children will be assigned to teachers, as we have in the past. This information will come directly 

from your school.  

29. My daughter is in Kindergarten. Will her online teacher be the teacher she will have when the kids return to 

school?  

It is very likely that students will have the same teacher for Remote Learning that they will have when 

we return to in-person instruction. Changes may come for students who want to remain virtual when 

in-person instruction resumes.  

30. Will my child have textbooks, worksheets, and other instructional materials? 

 

Parents should expect their children to have textbooks, worksheets, and instructional materials. Your 

school will send you information about an initial materials pickup, and will then inform you throughout 

the year on additional items your child may need to participate in their classes remotely.  

 

31. My child has a 504 Plan. Will counselors be doing regular check ins? 

Yes, families should expect to hear from counselors/staff if their child has a 504 plan.  

32. Will teachers be receiving instruction on how to use the required technology?  

This summer, our teachers have participated in training on our required technology platforms, as well 

as training on how to best select standards/plan instruction for students in a Remote Environment.  

33. What accommodations are being made for Early College of Macomb (ECM) students? The sample schedule in 

the remote learning guidelines will not be feasible for them since their college day begins at 11. 



We are working in collaboration with the Macomb Intermediate School District on this issue. Third and 

Fourth year ECM students should expect to hear something directly from their high school. Fifth year 

students will hear directly from the ECM staff.  

34. My child will be a student at one of the middle schools and Butcher. Will both schools be using Schoology? 

Yes, all of our schools will be using Schoology. A feature of the program will allow parents to access all 

of their child(ren)’s information through this system.   

35. How do I login to Schoology?  

The simplest route is to go directly to wcskids.schoology.com (schoology.com will not work with WCS 

accounts). Another option is through Office365. There is also a Schoology link on the Parents/Students 

tab of the WCS webpage. 

36. I am having trouble logging into to Schoology. What do I do? 

 Please contact Shelly Adragna at (586) 698-4702 or via email at madragna@wcskids.net. 

37. Does my child need an account for WebEx? 

No, students will not need an account to access WebEx.  

38. What is the Return to School Plan for Warren Consolidated Schools to start the 2020-2021 School Year? 

At their meeting on August 19, 2020, the WCS Board of Education approved a two-part 

recommendation: 

Part 1:  Approve to start school September 8, 2020, in a remote learning environment for all students, 

except those who are required to have in-person supports as required by state and federal law.  

Part 2:  Approve the revised Warren Consolidated Schools COVID-19 Preparedness and Response Plan 

for The MI Safe Schools:  Michigan’s 2020-21 Return to School Roadmap. 

39. What is the difference between “Virtual Learning” and “Remote Learning?” 

 

There are similarities between “Virtual” and “Remote” learning, however, they are not identical as you 

will see in the chart below. For clarity, the School Board’s decision means ALL students in WCS will 

begin the year with Remote Learning. 
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40. Our family 

registered for 

virtual learning, what 

do we do?  

At this time, 

we have a 

record of all 

families who 

have 

registered for 

virtual 

learning, so 

you don’t need to do anything other than watch for communication from your child’s school/teacher. 

When the time comes to move students back to in-person classes, these families will be contacted to 

see if they still prefer a virtual learning environment and to be informed of what options they have.  

41. How can students check-out a laptop if needed?  
Families will be asked to complete a technology survey, which will provide WCS with the needed 
information.  Laptops, along with other necessary school materials, will be available for pickup prior to 
the start of school and into the month of September.  More details will follow.   

 
42. What is Schoology? 

 
Put simply, Schoology is a Virtual Classroom where a teacher can interact with students and post 
information and assignments to complete. It will serve as our single platform for teachers and students 
during Remote Learning.  
 
For parents, they will be able to log in to Schoology and access information for all their children.  

 
43. My son/daughter has an IEP, and I am worried about how they will receive the services they need in a Remote 

Environment. What is the plan for our family? 
 

All students with an IEP will be contacted by a member of our Special Education Department to write 
an Individualized Contingency Learning Plan. This document will be written in collaboration with 
families, and will overview the supports and services students will receive in a Remote Learning 
Environment.  
 
In addition, Primary providers will be taking data on IEP goals this fall. This data will be utilized to 
discuss IEP services later in the first semester or second trimester. Decisions will be made 
collaboratively with parents via an IEP or IEP Amendment based on parent input. 
 
Beginning with our Contingency Learning Plan and IEP process, we may make arrangements for 
students to come in to our buildings for support services.  

 
44. Last spring, there were no grades for students. Will that be the same in a Remote Environment? 

 
Students should expect to receive grades as they have in the past. High School students will earn credit 
and should expect to see their performance reflected in their Grade Point Average.  

 
45. Will there be the option later in the year to go face to face?  
 

“Virtual Learning” “Remote Learning” 

Option for families for children to 
learn completely online for a semester 
or the entire school year. 

Should the Governor choose to move 
back to Phase 3, or the Board of 
Education choose to move to a virtual 
option. 

At this time, some programs, such as 
WCSPA, CPC, MS2TC, MMSTC, MSVPA, 
TK are only offered in-person. 

Programs such as WCSPA, CPC, MS2TC, 
MMSTC, MSVPA, TK would be offered. 

Schoology is our platform, with 
supplemental support from WebEx.  

Schoology is our platform, with 
supplemental support from WebEx.  

Taught by WCS teachers, delivering 
our curriculum, aligned to state 
standards. 

Taught by WCS teachers, delivering 
our curriculum, aligned to state 
standards.  



Our goal is to return all students to in-person learning at some point this year, depending on the status 
of the pandemic.  For those students who elect to remain on a virtual schedule, adjustments will be 
considered at that time. 

 
46. Has the board considered a hybrid plan?  

In July, another Macomb County district approached the Macomb Intermediate School District with a 

similar concept. In response, Pupil Service Contacts throughout our county received guidance in a 

meeting from the Supervisor of Pupil Accounting from the MISD that such schedules, under the 

traditional law that was updated by the Legislature last weekend, would put a district in a position of 

being funded only for the students who were present for a day of instruction. Considering that risk, we 

chose not to pursue development of a hybrid schedule.  

On a related note, earlier in the summer, the district was pursuing both an in-person and a virtual 

option for families. The results of our Fall Parent Option Survey showed 37% of our parents wanted in-

person learning, 40% wanted to keep their children home, and 22% were unsure.  

47. Do you have a plan to provide counseling and other mental health supports for students? 

Yes, part of our plan for Remote Instruction involves a check-in (every day for elementary students, 

three days per week for secondary) where teachers can talk with students and develop relationships. 

Should teachers see students struggling, they will be referred to a member of our Counseling 

Department.  

In addition, counselors will be available to students should they feel as though they need support.  

48. Will there be an Open House this fall? 

While they will look different, and will likely be virtual events, we will hold Open House this fall for 

families. We see this as a good opportunity for parents to ask questions and ensure they know how to 

best support their children’s learning.  

49. How will my child get a lunch? 

Our Nutrition Services Department will continue to offer meals for all students while in a remote 

environment on school days. Please watch for additional updates on times and locations for picking up 

food.  

 



 األسئلة المتداولة    

 2021-2020العام الدراسي          

 . wcskids.netباإلضافة إلى مراجعة المعلومات أدناه، يرجى الرجوع إلى "دليل الوالدين للتعليم عن بعد"، المتوفر في  

 يرجى مالحظة: ستظهر األسئلة الجديدة/معلومات التحديث باللون األزرق. 

 .  info@wcskids.netإذا كان لديك سؤال لم تتم اإلجابة عليه، يرجى إرساله إلى  

 أشعر بخيبة أمل كبيرة في قرار المقاطعة بتعليق ألعاب القوى، كما هو الحال مع طفلي. يرجى توضيح هذا القرار.  .1

عندما قرر مجلس التعليم لنقل جميع التعليمات إلى التعليم عن بعد بسبب مخاوفهم على السالمة، غيرت مسارنا فيما يتعلق ألعاب القوى،  

 واألنشطة اإلضافية، والعديد من البرامج األخرى.  

للحفاظ على األمور تعمل في مدارسنا.   قبل هذا القرار، كنا نخطط لتقديم كل من الشخص والنائية، والتي كان من شأنها أن تسمح لنا 

أيضا ، في حين أنه قد يكون من السهل أن يصرف ، هناك مسألة عدالة مهمة جدا إذا كان بعض األشياء يمكن أن تعمل وليس غيرها ،  

األندية  وإذا سمح كل شيء على االستمرار ، فإنه من شأنه أن يخلق العديد من نفس الفضاء والقضايا القدرات نظرا لعد عدد

 والمجموعات لدينا في جميع أنحاء المنطقة.    

يرجى أن تعلموا أننا ننفذ بروتوكوالت السالمة حتى نكون مستعدين إلعادة التعليم الشخصي، وهو الهدف بالنسبة لنا جميعا.  وأخيراً، 

هي شركة غير ربحية ليس لديها أي سلطة تنفيذية على المدارس ألن عضويتنا طوعية.  وبالمثل،   MHSAAكما قد تكون على علم 

وهم يحاولون تقديم التوجيه لدولة منقسمة إلى حد كبير حول ما إذا كانت األمور آمنة للطالب في المدرسة،  فهم في موقف صعب للغاية

 والتي في حالتنا، ال نعتقد أنها كذلك في هذا الوقت. 

 يرجى أيضا أن نعرف أننا نعمل كل يوم في محاولة إليجاد حلول حتى طالبنا يمكن أن يكون الطالب مرة أخرى. 

 ل جهاز لبلدي الصف الثاني الستخدامها في المدرسة؟ أي كمبيوتر محمول معين أو جهاز من شأنه أن يكون أفضل؟ ما هو أفض .2

 

للوصول إلى الموارد عبر اإلنترنت.  يعمل   Windows 10توصي المنطقة باستخدام جهاز كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول من 
Schoology التنوع المقدم مع منصة  مع معظم األجهزة األخرى ، ومع ذلك ، فإنWindows 10  .قد يجعل التجربة أكثر سالسة 

 

ى  هل األطفال مطالبون بـ أن يكون لديهم كاميرات ويب؟  األلغام وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ولكن ليس كاميرات الويب.  هل هذه مطلوبة حت .3
 يتمكن المعلم من رؤية الطالب؟

 

فقط وسيقتصر على الدردشة مع الغرفة عبر لوحة المفاتيح. ينصح به   Webexجتماعات بدون كاميرا ويب يمكن للطالب مشاهدة ا 
 بشدة. 

 

 مع جداول المدارس المنزلية؟ MMSTCكيف سيتم تنسيق الجداول الزمنية في  .4

 

مدرسة   11في مدارس وارن الموحدة ، فإن البرنامج يستمد من  ( MMSTCفي حين يقع مركز ماكومب لتكنولوجيا الرياضيات )
 ثانوية في مقاطعتنا. لدينا جدول زمني تم تطويره لتلبية احتياجات الطالب الذين يأتون إلى برامجنا التي سيتم مشاركتها مع العائالت.  
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صل في موعد الطبيب؟  هل يرسلون رسالة، والبريد اإللكتروني / االتصال برقم المدرسة العادي؟  وكيف يُصنعون  كيف يغيب الطالب عن الف .5
 العمل؟  هل يتصلون بالمعلم مباشرة؟ 

   

الطالب سوف يغيب عن الفصول للمواعيد أو بسبب المرض. سيظل كتبة الحضور لدينا في العمل، وسنظل نتبع البروتوكول الذي 

سيدعو اآلباء أطفالهم إلى المرضى.  أما بالنسبة للعمل ماكياج، مثل الكثير خالل عملياتنا العادية، التي سيتم التعامل بين المعلم  

 والطالب.

 ات المدرسة لآلباء متاحة على موقعنا على االنترنت كمسجالت؟   هل ستكون تدريب .6

سيكون فيديو تدريب المدرسة جاهًزا للعرض من قبل الجمهور بحلول بداية األسبوع المقبل على موقعنا اإللكتروني.   وستتاح نسخة  

ومن ثم يمكن إضافة تسميات توضيحية   YouTubeعربية بحلول نهاية األسبوع المقبل.  كما أن هناك إمكانية لتحميل الفيديو إلى 

مغلقة باللغة التي تختارها.  وباإلضافة إلى ذلك، سيكون الفيديو متاحا للمجتمع الذي يعانون من ضعف السمع، حيث نعمل مع  

 مترجمي لغة اإلشارة، ومن المتوقع أيضا العودة إلى األسبوع المقبل. 

ناهج الدراسية المطلوبة في ما هو في األساس ساعتين فقط في األسبوع لكل صف من فصول  كيف تخطط المنطقة والمعلمون الحتواء جميع الم .7
 التدريس؟ كيف سنضمن أن طالبنا ال يتخلفون أكثر؟

 

ونحن ندرك االنخفاض في الوقت التعليمي الذي سوف يخلق التعلم عن بعد. لقد قدمنا التعلم المهني لمعلمينا حول كيفية وضع  
الثغرات التعليمية التي قد تنتج عن الربيع الماضي في االعتبار، وكذلك كيفية اختيار معايير مستوى الصف األكثر أهمية للتركيز  

ل التركيز على العمل بشكل أكثر كفاءة، يمكن لمعلمينا زيادة الوقت الذي لدينا مع الطالب إلى أقصى حد،  عليها في تعليمهم. من خال
 وهو وقت أقل مما كان لدينا عادة.  

 

كنهم  لنفترض أن الطالب يبدأون عن بعد وهناك عودة إلى المدرسة في وقت الحق من هذا العام، لكنني لست مرتاحاً إلرسالهم إلى المدرسة. هل يم  .8
إذا كان األمر كذلك، هل نحن بحاجة إلى تسجيل أو وضع أنفسنا على قائمة اآلن، أو أننا سوف تسجيل لذلك عندما يتم  القيام بالتعلم االفتراضي؟ 

 اتخاذ قرار العودة وجها لوجه؟ 

 

مع على مدار العام. وكما كانت  وسيتم تبادل الخطط المتعلقة بالتعلم االفتراضي والطالب العائدين إلى التعليم الشخصي مع المجت

ممارستنا حتى هذه اللحظة، سنعمل مع العائالت ونبذل قصارى جهدنا لتلبية االحتياجات. في الوقت الراهن، العائالت ال تحتاج إلى  

نقترب من العودة   القيام بأي شيء. لدينا قائمة بالعائالت التي أعربت عن اهتمامها بإبقاء أطفالها في المنزل، وسوف نسأل اآلباء ونحن 

 إلى المدرسة إذا كانوا يفضلون البقاء على قيد الواقع.

 ما هي المعايير التي ستضعها إلعادة الطالب إلى المدرسة؟ متى سينظر المجلس في إمكانية العودة إلى المدرسة؟ .9

 

ن مكتب الحاكم، وإرشادنا في  وستواصل المقاطعة العمل مع إدارة الصحة في مقاطعة ماكومب والنظر في التوجيهات الصادرة ع

استعراضنا المستمر لكيفية إعادة الطالب بأمان إلى المدرسة. تتطلب والية ميشيغان من مجلس التعليم لدينا مراجعة خططنا، بما في ذلك  

 تفاصيل عن عودة الطالب إلى المدرسة، شهريا.
 

 متى سأعرف جدول مواعيد معلم طفلي؟ .10

 

أغسطس، يجب أن يتوقع اآلباء رسالة إلكترونية من مدرسة أطفالهم تتضمن معلومات عن الجدول   31خالل األسبوع الذي يبدأ في 
 الزمني وكذلك من هم معلمو طفلك. 



 

 عالم األربعة، مدفوع األجر قبل المدرسة(، كيف يؤثر هذا علينا؟ ) WCS Pre-Kطفلي في أحد برامج  .11

 

لدينا من قبل فريق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لدينا لتحديد كيفية تأثير   Kت التي سجلت ألحد برامج ما قبل سيتم االتصال بالعائال

 خطتنا عن بعد عليها. سيتم االتصال مباشرة من قبل المعلم /مدير المدرسة الطالب المسجلين في مرحلة الروضة االنتقالية. 
 

 إفطار وغداء مجانية في السابق تقدم هذه الخدمات؟ هل يجب إكمال طلب الغداء؟  هل ستظل المدارس التي كانت تقدم وجبة .12

 

 نعم، ما زلنا نقدم هذه الخدمات، ونعم، ال يزال التطبيق بحاجة إلى إكمال.  

 

إعادة الكمبيوتر  أكملت مسح التكنولوجيا وطلبت جهاز كمبيوتر محمول لطفلي.  إذا ومتى يستأنف التعلم وجًها لوجه، هل سيتعين على الطالب .13
 المحمول أو هل لديهم استخدامه للعام الدراسي بأكمله بغض النظر عن طريقة التدريس؟

 

أجهزة الكمبيوتر المحمولة اإلضافية التي اشترتها منطقتنا سوف تستخدم في الفصول الدراسية عندما نعود إلى التعليم وجها لوجه.  
 ، وسوف نعيد نشرهم في مبانينا.  يجب أن تتوقع العائالت إعادتهم إلى المنطقة

 

الب لوال هذا الوباء، لما كنت على علم بتوفير إيجار أجهزة الكمبيوتر المحمولة. هل كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المنطقة متاحة للط .14
 دائًما؟  

 

لم عن  المنطقة التي تسمح للطالب باستعارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لالستخدام المنزلي هو مفهوم جديد استجابة لالنتقال إلى التع
 بعد. 

 

وكان هناك قسم ينص على أن جميع الطالب سوف يقومون بالتعلم عن بعد   2020أرسلت مدارس وارن الموحدة خطة إعالنية لخريف عام  .15
باستثناء أولئك الذين يطلب منهم الحصول على دعم شخصي كما هو مطلوب بموجب قانون الوالية والقانون االتحادي. ما هي متطلبات التعلم  

 الشخصي؟

 

 عملية.  ( IEPب لديهم متطلبات الدولة واالتحادية التي يجب الوفاء بها كجزء من خطة التعليم الفردية )بعض الطال

 

سؤالي األول هو متى يحصل كبار السن على أخذ )س. أ.ت(... أي سي تي؟ بدون العشرات من  sept.asابنتي ستعود إلى )كوزينو( في  .16
 الصعب أن تتقدم للكليات

 

هذا الخريف ألغراض تطبيقات   SATنحن حساسون جدا لحاجة الطالب، وخاصة أولئك الذين كانوا صغارا في العام الماضي، التخاذ 
 الكلية. نحن نعمل مع مجلس الكلية حول الخيارات المتاحة وسيكون لدينا تحديثات للعائالت من خالل مدارسنا الثانوية.  



 

 التعلم شخصيًا؟ هل سيكون القفل متاًحا بمجرد بدء  .17

 

 نعم، سوف يكون القفل متاًحا بمجرد أن يتم إجراء السيرة الذاتية للتعلم الشخصي.

 

إذا كان الطالب يذهبون إلى غرفة دعم الموارد، هل سيتمكنون من الحصول على مساعدة من معلم غرفة دعم الموارد حول التعلم عن بعد  .18
 أيًضا؟ 

 

 تم مناقشة تلك الدعم للطالب لجميع الطالب مع برامج التعليم المتكاملة.نعم، كجزء من خطط التعلم الطارئة، سي

 

غاء  هل تم إلغاء جميع الفرق في الوقت الحالي أم مجرد فرقة المسيرة؟ لدي طالب في الصف السابع يحب العزف على الناي في الفرقة. إذا تم إل .19
 جميع العصابات سيتم تعيينها لها اختيارية مختلفة؟ 

 

 يوم الدراسي. وفي الوقت الراهن، ال يؤثر تعليق األنشطة الالصفية على الدورات التي تقام خالل ال

 

 ؟ Zoomمثل مكالمة   Schoologyهل سيكون الفصل الدراسي االفتراضي في  .20

 

 . Schoologyكمنصة غرفة اجتماعات افتراضية داخل   WebEx نعم، مشابه جداً.  تستخدم المنطقة

 

يوم األربعاء. أساسا سيكون هذا مثل نصف  4pm  - 12:45يوفر الجدول الزمني للعينة في دليل الوالدين التعلم عن بعد وقت تعاون المعلم من  .21
 يوم كل يوم واحد للطالب؟ 

 

تكون متاحة خالل   من المرجح أن يكون الطالب في المدرسة العمل خالل هذه الفترة من الزمن، ومع ذلك، فإن المعلمين االبتدائيين لن
 هذا الوقت. 

 

 هل أجهزة الكمبيوتر المحمولة مطلوبة أم يمكننا استخدام أجهزة آي باد؟ .22

 

النقر أجهزة آي باد متوافقة. نضع في اعتبارنا المنطقة تقدم لتوفير كمبيوتر محمول منطقة لالستخدام المنزلي. يمكنك ملء استطالع من خالل 
 .  يرجى تجاهل إذا كنت قد مألت االستطالع بالفعل. هنا

 

http://webex.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pn_A77MqyEGnCKQjOeA4oghxt_rcqYZHki3O5jWi87xUNVVCOUdZSkc5VkhMVlZXS0RaREU4N0tCWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pn_A77MqyEGnCKQjOeA4oghxt_rcqYZHki3O5jWi87xUNVVCOUdZSkc5VkhMVlZXS0RaREU4N0tCWC4u


 هل سيكون وقت بدء المدرسة ونهايةها مختلًفا عن أوقات البدء واالنتهاء العادية أم أنها ستظل كما هي؟ .23

 

 أغسطس. 31سيتم إرسال جداول زمنية مفصلة، بما في ذلك األوقات، مباشرة من مدرستك خالل األسبوع الذي يبدأ في 

  

 كان الربيع الماضي تحديا لعائلتنا، كيف سيكون التعلم عن بعد مختلفا؟ .24

 
ثر وكانت خطتنا في الربيع الماضي استجابة سريعة لحالة األزمة. وكما هو مبين في دليل الوالدين للتعليم عن بعد، فإننا سنقدم برنامجا أك

 صرامة مع توقعات تعليمية أكثر أكاديمية جنبا إلى جنب مع االلتزام بتوفير دعم الصحة النفسية للطالب.
 

إذا وعندما تصبح المنطقة في الشخص للتعلم وأنت كوالد ال   Butcherم طالب بدوام كامل )أصليون( في كيف سيستوعب الحي الطالب الذين ه .25
ابني تشعر أنه من اآلمن للطالب الخاص بك للعودة؟ الدورات األكاديمية متقدمة في الجزار، لذلك، إذا شعرت أنه ليس من اآلمن العودة شخصيا، 

 نهاء في الجزار. ما الذي يناقشه الحي الستيعاب هؤالء الطالب؟ يمكن أن تفقد من المحتمل على فرصة إل
 

تعمل المنطقة على إيجاد حل لطالب المدارس المتوسطة الذين يحضرون البرامج في جزار طوال اليوم. يرجى االطالع على مزيد من 
 المعلومات خالل شهر أيلول/سبتمبر عن التقدم المحرز بشأن هذه الخطط.

   

المبادئ التوجيهية من  لمنطقة األنشطة الرياضية والفرقة واألنشطة الالصفية بعد أن يتمكنوا من بدء ممارسة هذا الصيف وعدم اتباع لماذا علقت ا .26

 ? رابطة ميشيغان الرياضية في المدارس الثانوية؟

 

عندما بدأت األنشطة الرياضية الصيفية وفرقة المسيرة، كانت المنطقة تخطط لتقديم كل من التعلم الشخصي والخيار االفتراضي، مما  

ومع ذلك ، عندما تم اتخاذ قرار لبدء المدرسة مع التعلم عن بعد ألسباب تتعلق    كان سيسمح لنشاطاتنا باالستمرار في العام الدراسي.

هناك   من المهم تعليق جميع األنشطة منفصلة عن المبادئ التوجيهية من رابطة ميشيغان الرياضية في المدرسة الثانوية. بالسالمة ، كان

رياضة مختلفة، نادياً ونشاطاً على مستوى المقاطعة، وكان هناك قلق على اإلنصاف إذا كان من الممكن المضي في أنشطة   40أكثر من 

 مختارة وليس غيرها.

 يتم مناقشة قرار تعليق ألعاب القوى والفرقة واألنشطة الالصفية في اجتماع المجلس؟  لماذا لم .27

 

(، MHSAAفي وقت اجتماع مجلس التعليم، كانت المنطقة تنتظر المزيد من التوجيه من جمعية ميشيغان الرياضية في مدرسة ثانوية )

وكان جزء من التوجيه الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والغالف الجوي هو    والتي تم اإلعالن عنها في اليوم التالي لالجتماع.

كما أن قرار    تنفيذي في المستقبل" من مكتب الحاكم، وهو ما ال يتفق مع اهتمام المقاطعة المباشر بالسالمة.انتظار "إصدار األمر ال

  تعليق هذه األنشطة يتسق مع سياسة المقاطعة أليام الثلوج عندما يتم إلغاء أنشطة ما بعد المدرسة أيضاً، خاصة عندما ال يكون من اآلمن 

 السماح لهم باالستمرار.

 ين طفلي معلمين؟  هل سيع .28

 نعم، سيتم تعيين األطفال للمعلمين، كما فعلنا في الماضي. هذه المعلومات ستأتي مباشرة من مدرستك.  

 ابنتي في روضة األطفال هل سيكون معلمها على اإلنترنت المعلم الذي ستحظى به عندما يعود األطفال إلى المدرسة؟  .29

لمعلم للتعلم عن بعد الذي سيكون لديهم عند عودتنا إلى التعليم الشخصي. قد تأتي تغييرات  من المحتمل جداً أن يكون لدى الطالب نفس ا

 للطالب الذين يرغبون في البقاء افتراضيًا عند استئناف التعليم الشخصي.  

 هل سيحصل طفلي على كتب مدرسية وأوراق عمل ومواد تعليمية أخرى؟ .30

 



الكتب المدرسية وأوراق العمل والمواد التعليمية. سوف ترسل لك مدرستك معلومات حول  يجب أن يتوقع اآلباء أطفالهم أن يكون لديهم 

 استالم المواد األولية، ثم سوف تبلغك على مدار العام عن العناصر اإلضافية التي قد يحتاجها طفلك للمشاركة في فصوله عن بعد.  

 

 . هل سيقوم المستشارون بتسجيل الدخول المنتظم؟ 504طفلي لديه خطة  .31

 .  504نعم، يجب أن تتوقع األسر أن تسمع من المستشارين/ الموظفين إذا كان لدى طفلهم خطة 

 هل سيتلقى المعلمون تعليمات حول كيفية استخدام التكنولوجيا المطلوبة؟  .32

اتنا التكنولوجية المطلوبة، باإلضافة إلى التدريب على أفضل طريقة الختيار  هذا الصيف، شارك معلمونا في التدريب على منص

 المعايير/خطة التعليم للطالب في بيئة نائية.  

بالنسبة لهم  ما هي أماكن اإلقامة التي يتم توفيرها لطالب كلية ماكومب المبكرة؟ لن يكون الجدول الزمني للعينة في إرشادات التعلم عن بعد ممكنًا  .33

 بدء يومهم الجامعي في الحادية عشرة. منذ 

  ECMونحن نعمل بالتعاون مع منطقة ماكومب للمدارس المتوسطة بشأن هذه المسألة. يجب أن يتوقع طالب السنة الثالثة والرابعة من 

 مجلس.  سماع شيء ما مباشرة من مدرستهم الثانوية. طالب السنة الخامسة سوف يسمع مباشرة من موظفي إدارة المحتوى في ال

 طفلي سيكون طالباً في إحدى المدارس اإلعدادية و"الجزار" هل ستستخدم المدرستان المدرسة؟ .34

نعم، كل مدارسنا سوف تستخدم مدرسة ميزة من سمات البرنامج سوف تسمح للوالدين للوصول إلى جميع معلومات أطفالهم )رن( من 

 خالل هذا النظام.   

 ؟كيف يمكنني الدخول إلى مدرسة أوِجي .35

(. WCSتعمل مع حسابات  لن  schoology.com) wcskids.schoology.comالطريق األبسط هو الذهاب مباشرة إلى 

على عالمة التبويب اآلباء / الطالب من صفحة ويب    Schoologyهناك أيضا ارتباط . Office365خيار آخر هو من خالل 

WCS. 

 أواجه مشكلة في الدخول إلى المدرسة. ماذا أفعل؟ .36

 . madragna@wcskids.net أو عبر البريد اإللكتروني في   4702-698( 586على ) يرجى االتصال شيلي أدرينا

 ؟WebExهل يحتاج طفلي إلى حساب لـ  .37

 .  WebExال، لن يحتاج الطالب إلى حساب للوصول إلى 

 ؟ 2021-2020ما هي خطة العودة إلى المدرسة لمدارس وارن الموحدة لبدء العام الدراسي  .38

 على توصية من جزئين: WCS، وافق مجلس التعليم 2020أغسطس  19في اجتماعهما في 

الذين يطلب منهم   ، في بيئة تعلم عن بعد لجميع الطالب، باستثناء أولئك2020سبتمبر  8الجزء األول: الموافقة على بدء الدراسة في 

 الحصول على دعم شخصي كما هو مطلوب بموجب قانون الوالية والقانون االتحادي.  

عودة ميشيغان  : MIللمدارس اآلمنة  COVID-19: الموافقة على خطة االستعداد واالستجابة المنقحة للمدارس الموحدة وارن 2الجزء 

 إلى خارطة الطريق المدرسية.  2020-21

 ن "التعلم االفتراضي" و "التعلم عن بعد؟" ما هو الفرق بي .39

 

انه الرسم البياني أدناه. هناك أوجه تشابه بين "الظاهري" و "عن بعد" التعلم ، ومع ذلك ، فهي ليست متطابقة كما سترى في تي

 سيبدأون العام بالتعلم عن بعد.   WCSللوضوح، يعني قرار مجلس المدرسة أن جميع الطالب في 

mailto:madragna@wcskids.net


 

مسجلة للتعلم  عائلتنا  .40

االفتراضي، ماذا 

 نفعل؟ 

في هذا الوقت، لدينا 

سجل لجميع  

العائالت التي  

سجلت للتعلم  

االفتراضي، لذلك ال 

تحتاج إلى القيام بأي 

شيء آخر غير 

ذه العائالت  مشاهدة االتصال من مدرسة طفلك / معلمه. عندما يحين الوقت إلعادة الطالب إلى الفصول الشخصية، سيتم االتصال به

 لمعرفة ما إذا كانت ال تزال تفضل بيئة تعليمية افتراضية ولالطالع على الخيارات المتاحة لديها.  

 كيف يمكن للطالب تسجيل الخروج من جهاز كمبيوتر محمول إذا لزم األمر؟ .41
ات الالزمة.  وسوف تكون أجهزة  وسيطلب من األسر استكمال دراسة استقصائية للتكنولوجيا، من شأنها أن تزود الجمعية بالمعلوم

الكمبيوتر المحمولة، إلى جانب المواد المدرسية الضرورية األخرى، متاحة اللتقاطها قبل بدء الدراسة وفي شهر أيلول/سبتمبر.  وسوف  

 يتبع ذلك المزيد من التفاصيل.   
 

 ما هو المدرسة؟ .42
 
ببساطة ، المدرسة هي الفصول الدراسية االفتراضية حيث يمكن للمعلم التفاعل مع الطالب ونشر المعلومات والواجبات إلكمال. وسوف  

 تكون بمثابة منصتنا الوحيدة للمعلمين والطالب خالل التعليم عن بعد.  
 

 بالنسبة لآلباء واألمهات، سيتمكنون من تسجيل الدخول إلى المدرسة والوصول إلى المعلومات لجميع أطفالهم. 
 

 وأنا قلق حول كيفية حصولهم على الخدمات التي يحتاجونها في بيئة نائية. ما هي الخطة لعائلتنا؟ ،  IEPابني / ابنتي لديه  .43
 

للطوارئ. سيتم   الفردية من قبل عضو في قسم التعليم الخاص لدينا لكتابة خطة التعلم IEPمج سيتم االتصال بجميع الطالب الذين لهم برنا

 عن بعد.في بيئة التعلم الطالب  سيحصل عليها التي والخدمات  كتابة هذا المستند بالتعاون مع العائالت، وسوف يتم استعراض الدعم 
 

هذا الخريف. سيتم استخدام هذه البيانات لمناقشة   IEPوباإلضافة إلى ذلك، فإن مقدمي الخدمات األولية سوف تأخذ البيانات عن أهداف 

وسيتم اتخاذ القرارات بالتعاون مع اآلباء واألمهات عن طريق   في وقت الحق في الفصل الدراسي األول أو الثلث الثاني. IEPخدمات 

IEP  أوIEP ديل على أساس مدخالت اآلباء.التع 
 

 قد نقوم بالترتيبات للطالب في الدخول إلى مبانينا لخدمات الدعم.  ، IEPبدءا من خطة التعلم الطارئة لدينا وعملية 
 

 في الربيع الماضي، لم تكن هناك درجات للطالب. هل سيكون هذا هو نفسه في بيئة نائية؟  .44
 

ت كما كانوا في الماضي. سيحصل طالب المدارس الثانوية على رصيد وينبغي أن يتوقعوا  يجب أن يتوقع الطالب الحصول على الدرجا

 أن يروا أدائهم ينعكس في متوسط نقطة الصف.  
 

 هل سيكون هناك خيار في وقت الحق من هذا العام للذهاب وجها لوجه؟   .45
 

 وهدفنا هو إعادة جميع الطالب إلى التعلم الشخصي في مرحلة ما من هذا العام، حسب حالة الوباء.  بالنسبة للطالب الذين يختارون البقاء

 على جدول زمني افتراضي ، سيتم النظر في التعديالت في ذلك الوقت.
 

 هل نظر المجلس في خطة هجينة؟  .46

وفي يوليو/تموز، اقتربت مقاطعة أخرى من مقاطعة ماكومب من منطقة ماكومب للمدارس المتوسطة بمفهوم مماثل. وردا على ذلك،  

تلقى االتصال بخدمة التالميذ في جميع أنحاء مقاطعتنا توجيهات في اجتماع من المشرف على محاسبة التالميذ من إدارة المعلومات  

ول الزمنية، بموجب القانون التقليدي الذي تم تحديثه من قبل الهيئة التشريعية في نهاية األسبوع الماضي،  اإلدارية أن مثل هذه الجدا

ستضع منطقة في وضع يتم تمويله فقط للطالب الذين كانوا حاضرين ليوم واحد من التعليم. وبالنظر إلى هذا الخطر، اخترنا عدم متابعة 

 وضع جدول زمني مختلط.  

 "التعلم عن بعد"  ي""التعلم االفتراض

خيار للعائالت لألطفال لتعلم االنترنت تماما لمدة  
 فصل دراسي أو السنة الدراسية بأكملها. 

إذا اختار الحاكم العودة إلى المرحلة الثالثة، أو  
 مجلس التعليم اختيار االنتقال إلى خيار افتراضي.

في هذا الوقت، يتم تقديم بعض البرامج، مثل  
WCSPA، CPC، MS2TC، MMSTC  ،

MSVPA ، .المعارف التقليدية فقط في شخص 

،  WCSPA، CPCوسيتم تقديم برامج مثل 
MS2TC، MMSTC، MSVPA، TK . 

المدرسة هي منصتنا، مع دعم تكميلي من  
WebEx  . 

المدرسة هي منصتنا، مع دعم تكميلي من  
WebEx  . 

وتقديم المناهج ، WCSتدرس من قبل المعلمين 
 الدراسية لدينا، بما يتماشى مع معايير الدولة.

وتقديم المناهج ، WCSتدرس من قبل المعلمين 
 الدراسية لدينا، بما يتماشى مع معايير الدولة.



، كانت المقاطعة تتبع في وقت سابق من الصيف خيارا شخصيا وخيـارا افتراضيا لألسر. أظهرت نتائج مسح خيار  وفي هذا الصدد

 ٪ غير متأكدين.  22٪ يريدون إبقاء أطفالهم في المنزل، و 40٪ من والدينا يريدون التعلم الشخصي، و 37الوالدين الخريف لدينا 

   للطالب؟ات الدعم في مجال الصحة النفسية هل لديك خطة لتقديم المشورة وغيرها من خدم .47

نعم، يتضمن جزء من خطتنا للتعليم عن بعد تسجيل الوصول )كل يوم لطالب المرحلة االبتدائية، ثالثة أيام في األسبوع للمرحلة 

ن، سيتم إحالتهم إلى أحد  التحدث مع الطالب وتطوير العالقات. إذا شاهد المعلمون الطالب الذين يكافحوالثانوية( حيث يمكن للمعلمين 

 أعضاء قسم اإلرشاد لدينا.  

 للطالب إذا شعروا كما لو كانوا بحاجة إلى الدعم.  ounselors cذلك،سيتوفر cباإلضافة إلى 

 هل سيكون هناك بيت مفتوح هذا الخريف؟  .48

في حين أنها سوف تبدو مختلفة، وسوف تكون على األرجح األحداث االفتراضية، وسوف تعقد البيت المفتوح هذا الخريف للعائالت.  

 ونحن نرى في هذه فرصة جيدة لآلباء لطرح األسئلة وضمان أنهم يعرفون أفضل وسيلة لدعم تعلم أطفالهم.  

 على الغداء؟ طفلي كيف سيحصل  .49

في بيئة نائية في أيام الدراسة. يرجى مشاهدة  ت التغذية في تقديم وجبات الطعام لجميع الطالب أثناء وجودهم سوف يستمر قسم خدما

 للحصول على تحديثات إضافية على األوقات والمواقع اللتقاط المواد الغذائية. 
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