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The Warren Consolidated Schools Board of Education will consider starting school in September       
remotely for all grades TK-12.  This guide provides details on what a remote instructional schedule 
would include along with information on technology, in-person supports, special education, our district 
calendar, and related issues.  Wednesday, August 19, 2020, at 7:30pm, the Board of Education will  
consider this plan. Meeting information is available at wcskids.net. 
  
As you read through this plan, it is important to understand how things have changed over the        
summer. For example, when we first set-up our virtual option in July, it was done with the expectation 
that we would still offer in-person instruction and therefore, students who chose virtual could not stay 
in many of our magnet programs like MSVPA, MS2TC, MMSTC, CPC, etc. and certain courses like      
auto shop, band, etc. because a teacher could not be in two places at once doing both in-person and 
virtual. However, this plan moves all students to a    remote option, allowing them to remain in these 
programs.  When the district resumes in-person learning, families will have a choice to either return to 
school or move to a virtual option, which may also come with schedule adjustments to help accommo-
date families. 
 
This plan awaits further direction from the Michigan High School Athletic Association (MHSAA) and the 
Michigan School Band and Orchestra Association (MSBOA), both of which have been issuing guidance 
on activities. For example, MHSAA recently moved football to spring with additional announcements 
about other sports coming soon. As our decisions are finalized on extra-curricular activities, we will 
update you.   
 
Finally, as we continue to adapt to changes from the state legislature and health officials, it is            
important to clarify some terms that have been used regarding learning at-home, virtual, online, and 
remote.   
  
Before the pandemic: WCS offered traditional face-to-face instruction known as "In-Person        
Learning." Other online academies and cyber schools, not part of WCS, existed and were known as 
"Virtual Learning."  
  
During the pandemic: "In-Person Learning" was suspended by the Governor, requiring WCS and   
other schools to do "Remote Learning." Other online academies and cyber schools continued 
"Virtual Learning" as they were never face-to-face doing "In-Person Learning."  
  
For September 2020:  This plan recommends that all students are put into "Remote Learning," and 
when the district returns to "In-Person Learning," families will have the choice to remain online 
through a "Virtual Learning" option if they do not want face-to-face, "In-Person Learning."  
  
Please submit any questions to info@wcskids.net, and we will publish information on our website as 

we prepare for the start of school.   

 

 

mailto:info@wcskids.net
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District Calendar 

Our district will follow our published calendar, which can be found at this link or below.      
Parents can expect an alternate, shortened schedule for scheduled half days.  

http://wcskids.net/District/Calendar/docs/District-Calendar.pdf
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Schedule 

Parents can expect a set schedule from their school, and for their child to interact virtually 

with their teachers every day, Monday through Friday. Teachers will take attendance, deliver 

our district curriculum, and students will be expected to submit work and receive feedback 

and grades. Below are sample schedules for elementary and secondary students.  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Morning 
Meeting 

9:00 – 
9:15 

Morning 
Meeting 

9:00 – 
9:15 

Morning 
Meeting 

9:00 – 
9:15 

Morning 
Meeting 

9:00– 
9:15 

Morning 
Meeting 

9:00 – 
9:15 

ELA Block 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 
  

9:15 – 
10:45 

ELA Block 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 
  

9:15 – 
10:45 

Ancillary 
Groups/
Intervention 
Groups/Student 
Supports/
Counseling  
Services 

9:20 – 
12:00 

ELA Block 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 
  

9:15 – 
10:45 

ELA Block 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 
  

9:15 – 
10:45 

Break 10:45 – 11:00 Break 10:45 – 11:00 Lunch 12:00 – 12:45 Break 10:45 – 11:00 Break 10:45 – 11:00 

Specials 11:00 – 
12:00 

Specials 11:00 – 
12:00 

12:45 – 4:00 – Teacher 
collaboration time 
  
Instructional Materials 
Pick Up day 

Specials 11:00 – 
12:00 

Specials 11:00 – 
12:00 

Lunch 12:00 – 1:00 Lunch 12:00 – 1:00 Lunch 12:00 – 1:00 Lunch 12:00 – 1:00 

Math 
Instruction 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 

1:00 – 
2:30 

Math      
Instruction 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 

1:00 –
2:30 

Math      
Instruction 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 

1:00 –
2:30 

Math         
Instruction 
(combination 
of whole 
group/small 
group) 

1:00 – 
2:30 

Science 2:45 – 
3:30 

Social  Studies 
  

2:45 –
3:30 

Specials  
Lesson/Grade 
Level Teacher 
work time 
  

2:45 –
3:30 

Specials  
Lesson/
Grade Level 
Teacher 
work time 
  
  

2:45 – 
3:30 

Teacher 
Work Time 

3:30 – 
4:00 

Teacher Work 
Time 

3:30 – 
4:00 

Teacher Work 
Time 

3:30 – 
4:00 

Teacher 
Work Time 

3:30 – 
4:00 

Sample Elementary Schedule: 
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Schedule 

Parents can expect a set schedule from their school, and for their child to interact virtually 

with their teachers every day, Monday through Friday. Teachers will take attendance, deliver 

our district curriculum, and students will be expected to submit work and receive feedback 

and grades. Below are sample schedules for elementary and secondary students.  

Sample Secondary Schedule: 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Check In – 7:30 – 8:00 4th hour – 8:10 – 9:10 Check In – 7:30 – 8:00 4th hour – 8:10 – 9:10 Check In – 7:30 – 8:00 

1st hour – 8:10 – 9:10 1st hour – 8:10 – 9:10 8:00 – 12:00 
Extra support groups 
  
Counselor/Student 
meetings 
  
Weekly Materials 
Pickup time 
  
Student work time 

2nd hour – 9:20 -  10:20 5th hour – 9:20 – 10:20 2nd hour – 9:20 – 10:20 5th hour – 9:20 – 10:20 

3rd hour – 10:30 – 11:30 6th hour – 10:30 – 11:30 3rd hour – 10:30 – 11:30 6th hour – 10:30 – 11:30 

Lunch – 11:30 – 12:00 Lunch 11:30 – 12:00 Lunch – 11:30 – 12:00 Lunch 11:30 – 12:00 Lunch 12:00 – 12:30 

Office Hours –  
12:00 – 2:30 

Office Hours –  
11:45 – 2:30 

Office Hours –  
12:00 – 2:30 

Office Hours –  
12:00 – 2:30 

Teacher Collaboration 
Time –  
12:30 – 2:30 
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Student Attendance and Grades: Daily attendance will be taken, and students will be           

expected to submit assignments for grades and feedback. We will publish report cards on our 

regular schedule. High School students will earn credits in their classes and their grades will be 

calculated as part of their Grade Point Average. As has been our practice for many years, 

grades and attendance will be tracked through Power School.  

 

Technology Access: Students will be able to check out a laptop device should they need 

one.  More information regarding request and checkout procedures will be forthcoming. 

   

Curriculum and Instruction: The Warren Consolidated Schools curriculum, which families have 

known for years, and aligns with the State Standards, will be used in our remote learning    

environment. Our curriculum is warehoused digitally in our Schoology platform for all     

teachers to have quick access. Instruction will consist of whole group and small group         

synchronous (live) and asynchronous (off-line or recorded delivery method) delivery methods. 

 

A variety of instructional materials will be used, both electronic and hard copy.  Material pick 

up dates will be scheduled for classes that require textbooks or other materials. 

 

Teacher Work Time: To support our teachers as they continue to shift their instructional  

practices from in-person instruction to a remote platform, you will notice time in our sample 

schedules is reserved for “teacher work time.” This could be a professional learning              

opportunity for teachers, time to collaborate with colleagues, or a chance to connect with  

students or parents.  

 

“Office Hours”: In our plan for secondary schools, “Office Hours” are created as an               

opportunity for teachers to meet online with small groups of students or to support students 

with work from their classes. These may also be times teachers are asked to attend meetings 

about their students.  

 

Students with Disabilities: 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. 
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Nutrition Services:  The District will continue to offer meals for all students while in a remote 
environment on school days.  Meals (including breakfast and lunch) will be available for      
pick-up.  Similar to a traditional school year, Nutrition Services will be collecting payment for 
the meals or deducting the price of the meal from each student account, upon meal            
pick-up.  However, all families are encouraged to complete a free and reduced lunch            
application at www.lunchapp.com.  We will continue to accommodate any documented food 
allergies and menu modifications that are on file with Nutrition Services will be handled using 
a preorder system.     
 

Facilities Management:  Custodians will be staffed in buildings to accommodate the      

needs of each building.  Regular sanitization; particularly of frequently touched surfaces      

and restrooms will occur.  The buildings will also be stocked with hand sanitizer, wipes and 

masks.    

 

Technology Platform: Schoology will serve as our virtual learning hub. This will allow parents 

to log into a single site and have access to all of their student’s information, regardless of   

how many children they have. WebEx, a premium, secure, video conferencing service, will be     

another platform available for teacher/student interactions.  

 

Technology Support: WCS will offer training for parents and students on our technology 

platforms. In addition to handouts and prerecorded videos on our website, we will offer     

parent trainings on the following days/times: 

August 26 – 2 pm 
August 27 – 2 pm 
August 27 – 6 pm 
September 2 – 9 am 
September 3 – 9 am 
September 3 – 6 pm 
 
Watch for a special update on our district website, wcskids.net, with links for these training 

and resources. 

http://www.lunchapp.com
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Role of Parents: Parents are vital supports to their children’s learning in a remote                 

environment and should be prepared to assist their students in logging on and monitoring 

their time spent on school work.  

 

Parent Support: In addition to our Schoology training plan, our district will operate a     

Technology Help Desk to provide technical support.  A phone number will be provided with 

scheduled hours that students and parents can call for technical help.  If a technician is not 

available, voicemails left will be automatically transcribed into help tickets and will be          

addressed by the next available WCS representative.   

 

Communication: As always, our district will keep you informed of important developments.   

It is critically important that families maintain accurate contact information in PowerSchool to 

ensure they receive all the information from our schools/district. Schools will have                

information for families about how to update contacts should addresses or phone numbers 

change.   



 

 

 

 

  

دل�ل الوالدين 



 

 

مقدمة ال  
 

ي أ�لول/سبتم�ب عن بعد لجميع الصفوف من 
ي بدء الدراسة �ف

ي سينظر مجلس وارن الموحد للمدارس للتعل�م �ف
الحضانة حىت الثاىف

.  �قدم هذا الدل�ل تفاص�ل حول ما �مكن أن يتضمنه الجدول التعل��ي عن بعد إ� جانب معلومات عن التكنولوج�ا، والدعم ع�ش 
، والتعل�م الخاص، والتق�  ي منطقتنا، والقضا�ا ذات الصلة.  األر�عاء  الشخ�ي

ي الساعة 2020أغسطس  19�م �ف
مساًء،  7:30، �ف

ي 
ي هذە الخطة. تتوفر معلومات االجتماع �ف

   wcskids.net سينظر مجلس التعل�م �ف
   

ت األمور خالل فصل الص�ف. ع� سب�ل المثال، عندما   إعداد  تم كما تقرأ من خالل هذە الخطة، من المهم أن نفهم ك�ف تغ�ي
ي  خ�ار ال

ي التعل�مقد نيوليو، تم ذلك مع توقع أننا    الظاهري �ف
، الطالب الذين اختاروا  شخ�ي ال قدم �ف الظاهري ال التعلم ، و�التا�ي

ي العد�د من
امج لدينا مثلال  �مكن البقاء �ف ،  الخ ودورات معينة مثل ، الفرقة، الخ ألن المعلم ال  MSVPA  ،MS2TC ،MMSTC �ب

ي وقت واحد الق�ام ع� حد سواء شخص
ف �ف ي مكانني

. ومع ذلك، هذە الخطة ينقل جميع الطالب إ� خ�ار ا وظاه�� �ا �مكن أن �كون �ف
امج.  وعندما � ي هذە ال�ب

، س�كون لأل� خ�ار إما العودة إ�  بع�د، مما �سمح لهم بالبقاء �ف ستأنف المقاطعة التعلم الشخ�ي
ي است�عاب األ�

ي للمساعدة �ف ي الجدول الزمىف
ي أ�ضا مع تعد�الت �ف

، والذي قد �أىت ي
ا�ف  .المدرسة أو االنتقال إ� خ�ار اف�ت

 
ي المدارس الثان��ة

ورابطة فرقة مدرسة م�ش�غان   (MHSAA) هذە الخطة تنتظر الم��د من التوج�ه من جمع�ة م�ش�غان ال��اض�ة �ف
ا ا إ� ال��يع مع  MHSAA ، وكالهما تم إصدار إرشادات حول األ�شطة. ع� سب�ل المثال، انتقلت (MSBOA) واألوركس�ت مؤخر�

ي �عان ما. بما أن قراراتنا قد تم االنتهاء منها �شأن األ�شطة الالصف�ة، سنق وم  إعالنات إضاف�ة حول ال��اضات األخرى الىت
 بتحديثك. 

، من المهم توضيح     ف ف الصحيني �ع�ة للوال�ة والمسؤولني ي تطرأ ع� الهيئة الت�ش ات الىت ي التك�ف مع التغي�ي
، مع استمرارنا �ف ا� وأخ�ي

نت، ومن بع�د ل، والظاهري، وع� اإلن�ت ف ي الم�ف
ي تم استخدامها ف�ما يتعلق بالتعلم �ف  .  بعض المصطلحات الىت

  
". كانت  قبل الجائحة:   لوجه المعروفة باسم "التعلم الشخ�ي

�
قدمت الجمع�ة العالم�ة للتعل�مات التقل�د�ة وجها

ا من  ي ل�ست جزء�
ون�ة األخرى، الىت ون�ة والمدارس اإلل��ت ، موجودة وكانت تعرف باسم "التعلم  WCS األ�اد�م�ات اإلل��ت

 ." ي
ا�ض     االف�ت

 
ها من المدارس الق�ام : خالل انتشار ال��اء " مما تطلب من الجمع�ة العالم�ة للمدارس وغ�ي أوقف الحا�م "التعلم الشخ�ي

  
�
 وجها

�
" ألنها لم تكن أبدا ي

ا�ض نت "التعلم االف�ت ون�ة األخرى ومدارس اإلن�ت "بالتعلم عن بعد". واصلت األ�اد�م�ات اإلل��ت
 ". تقوم "بالتعلم الشخ�ي و لم لوجه  

 
ي "التعلم عن بعد"، وعندما تعود المنطقة إ�  : 2020سبتم�ب بالنسبة لشهر 

تو�ي هذە الخطة بأن يتم وضع جميع الطالب �ض
" إذا كانوا ال ي��دون "التعلم   ي

ا�ض نت من خالل خ�ار "التعلم االف�ت "، س�كون للعائالت خ�ار البقاء ع� اإلن�ت "التعلم الشخ�ي
ا لوجه.  " وجه� ، وسوف نقوم بن�ش المعلومات ع� موقعنا ع�  info@wcskids.net ير�ب تقد�م أي أسئلة إ�  الشخ�ي

نت ونحن �ستعد لبدء الدراس  ة. االن�ت
 2  



 

 

لمنطقةل الرزنامة السن��ة/ تق��م  
ي �مكن العثور  ي هذا الرابط أو أدناە. سوف نتبع موقعنا التق��م المنشور، والىت

  � عليها �ف
�
بد�ً� مخت�ا�  مكن للوالدين أن يتوقعوا جدوً� زمن�ا

.لنصف يوم مجدول

 



 

 

 الجدول 
ا، من   ا مع معلميهم يوم�� ي محدد من مدرستهم، وأن يتفاعل أطفالهم تق��ب� ف إ� الجمعة. المعلمون س�أخذون الحضور، �مكن لآلباء توقع جدول زمىف االثنني

ي المالحظات والدرجات. وف�ما ��ي عينات الجداول الزمن� و�قدمون
ي المنطقة، وسوف يتوقع من الطالب لتقد�م العمل وتل�ت

ة للطالب لدينا المناهج الدراس�ة �ف
   االبتدائ�ة والثان��ة

ي نموذج 
 الجدول االبتدائئ

 

 

ف   الجمعة الخم�س األر�عاء  الثالثاء  االثنني

 9:00 اجتماع صبا�ي 
–  
9:15  

 9:00 اجتماع صبا�ي 
–  
9:15  

اجتماع 
 صبا�ي 

9:00 
–  
9:15  

9:00 اجتماع صبا�ي 
–  
9:15  

 9:00 اجتماع صبا�ي 
–  
9:15  

ELA   بلوك (م��ــــج من
مجموعة كاملة /  
ة)    مجموعة صغ�ي

9:15 
–  
10:4
5  

ELA   بلوك (م��ــــج من
مجموعة كاملة /  
ة)    مجموعة صغ�ي

9:15 
–  
10:4
5  

المجموعا 
ت 
اإلضاف�ة/  
مجموعات 
التدخل/  
دعم 
الطالب/  
خدمات  
   اإلرشاد

9:20 
–  
12:0
0  

ELA   بلوك (م��ــــج من
مجموعة كاملة /  
ة)   مجموعة صغ�ي

9:15 
–  
10:4
5  

ELA   بلوك (م��ــــج من
مجموعة كاملة /  
ة)    مجموعة صغ�ي

9:15 
–  
10:4
5  

احة احة  11:00 – 10:45إس�ت  – 12:00غذاء  11:00 – 10:45 إس�ت
12:45  

احة احة  11:00 – 10:45 إس�ت   11:00 – 10:45 إس�ت

السب�ش�لس ك  
/ال�ي  ال��اضة/الموس��ت

المكتبة -د�ا  

11:0
0 –  
12:0
0  

السب�ش�لس ك  
/ال�ي  ال��اضة/الموس��ت

المكتبة -د�ا  

11:0
0 –  
12:0
0  

12:45 – 4:00 –   
 وقت تعاون المعلم 
   
يوم   المواد التعل�م�ة
 إلتقاط

السب�ش�لس ك  
/ال�ي  ال��اضة/الموس��ت

المكتبة -د�ا  

11:0
0 –  
12:0
0  

السب�ش�لس ك  
/ال�ي  ال��اضة/الموس��ت

المكتبة -د�ا  

11:0
0 –  
12:0
0  

  1:00 – 12:00 الغداء  1:00 – 12:00 الغداء  1:00 – 12:00 الغداء  1:00 – 12:00 الغداء

تعل�م ال��اض�ات (م��ــــج  
من مجموعة كاملة /  
ة)   مجموعة صغ�ي

1:00 
–  
2:30  

تعل�م ال��اض�ات (م��ــــج  
من مجموعة كاملة /  
ة)   مجموعة صغ�ي

1:00 
– 
2:30  

تعل�م ال��اض�ات (م��ــــج  
كاملة /  من مجموعة  

ة)   مجموعة صغ�ي

1:00 
– 
2:30  

تعل�م ال��اض�ات (م��ــــج  
من مجموعة كاملة /  
ة)   مجموعة صغ�ي

1:00 
–  
2:30  

 2:45 العلوم 
–  
3:30  

 2:45    الدراسات االجتماع�ة
– 
3:30  

  / السب�ش�لدرس 
مستوى الصف المعلم  
    وقت العمل

2:45 
– 
3:30  

  / السب�ش�لدرس    
المعلم  مستوى الصف 

 وقت العمل
   

2:45 
–  
3:30  

 3:30   وقت عمل المعلم
–  
4:00  

 3:30 وقت عمل المعلم 
–  
4:00  

 3:30 وقت عمل المعلم 
–  
4:00  

 3:30   وقت عمل المعلم
–  
4:00  



 

 

ي   الجدول الزمىف
ف إ� �مكن  ا، من االثنني ا مع معلميهم يوم�� ي محدد من مدرستهم، وأن يتفاعل أطفالهم تق��ب� لآلباء توقع جدول زمىف

ي المنطقة، ومن المتوقع أن �قدم الطالب  
الجمعة. س�أخذ المعلمون الحضور، و�قدمون مناهجنا الدراس�ة �ف

 الزمن�ة للطالب االبتدائ�ة والثان��ة.  العمل و�حصلون ع� المالحظات والدرجات. وف�ما ��ي عينات الجداول
 

 جدول الثانوي  النموذج 

ف   الجمعة  الخم�س  األر�عاء  الثالثاء  االثنني
 – 8:10 – الساعة الرابعة  8:00 – 7:30 –الحضور

9:10  
  8:00 – 7:30 – الحضور  9:10 – 8:10 – الساعة الرابعة  8:00 – 7:30 – الحضور

1st hour – 8:10 – 9:10  �مجموعات   12:00 – 8:00  9:10 – 8:10 – الساعة األو
ي مستشار /  

دعم إضا�ف
اجتماعات الطالب  
األسبوع�ة المواد ب�ك اب  
  وقت عمل الطالب

  - 9:20 – الساعة الثان�ة
10:20  

 – 9:20 – الساعة الخامسة
10:20  

 – 9:20 – الساعة الثان�ة
10:20  

 – 9:20 – الساعة الخامسة
10:20  

 – 10:30 – الساعة الثالثة
11:30  

 – 10:30 – الساعة السادسة
11:30  

 – 10:30 – الساعة الثالثة
11:30  

 – 10:30 – الساعة السادسة
11:30  

  12:30 – 12:00 الغداء  Lunch 11:30 – 12:00  12:00 – 11:30 – الغداء  12:00 – 11:30 الغداء  12:00 – 11:30 – الغداء

 ساعات العمل 
 –  12:00 – 2:30  

 11:45  – ساعات العمل
– 2:30  

 12:00– ساعات العمل
– 2:30  

 12:00– ساعات العمل
– 2:30  

وقت تعاون  
ف  – المعلمني
12:30 – 2:30  

5  
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، ومن المتوقع أن �قدم الطالب مهام للصفوف والمالحظات. سنن�ش بطاقات  حضور الطالب والدرجات  : سيتم الحضور اليو�ي
ي العادي. س�حصل طالب المدارس الثان��ة ع� اعتمادات ي جدولنا الزمىف

ي فصولهم الدراس�ة وسيتم حساب   ك��د�ت/ التق��ر �ف
�ف

 .   باورسكولنت ممارستنا لسنوات عد�دة، سيتم تتبع الدرجات والحضور من خالل درجاتهم كجزء من متوسط نقطة الصف. كما كا 
     
جهاز كمبيوتر محمول إذا احتاجوا إل�ه.  م��د من المعلومات حول  الحصول ع�  : سيتمكن الطالب من التكنولوج�ا ع� صول حال

    .سوف تكون قادمة حصولإجراءات الطلب وال 
 

ي بيئة  المنهج والتعل�م: 
سيتم استخدام منهج وارن الموحد للمدارس، الذي عرفته األ� منذ سنوات، و�تما�ش مع معاي�ي الدولة، �ف

ف للوصول ال��ــــع. وسوف تتكون من   ي منصة المدرسة لدينا لجميع المعلمني
ا �ف التعلم عن بعد. يتم تخ��ن مناهجنا الدراس�ة رقم��

امن (خارج الخط أو ط��قة التسل�م المسجلة) طرق التسل�م.     مجموعة كاملة ومجموعة صغ  ف امن (الع�ش) وغ�ي م�ت ف ة م�ت �ي
ون�ة أو المطبوعة.  سيتم جدولة مواع�د التقاط المواد  وستستخدم مجموعة متنوعة من المواد التعل�م�ة، سواء منها اإلل��ت

ها من المواد ي تتطلب ال�تب المدرس�ة أو غ�ي   .للصفوف الىت
 

: لدعم مدرسينا وهم يواصلون تح��ل ممارساتهم التعل�م�ة من التعل�م الشخ�ي إ� منصة نائ�ة ، ستالحظ أن  مل المعلموقت ع
، أو وقت للتعاون   ف ي للمعلمني

ا�ف ي جداول العينات الخاصة بنا محجوز لـ "وقت عمل المعلم". قد تكون هذە فرصة تعلم اح�ت
الوقت �ف

  .طالب أو أول�اء األمورمع الزمالء، أو فرصة للتواصل مع ال 
  
ة من  ساعات العمل" " نت مع مجموعات صغ�ي ف لقاء ع� االن�ت ي خطتنا للمدارس الثان��ة ، "ساعات العمل" �ي فرصة للمعلمني

: �ف
ف حضور اجتماعات حول    أوقات �طلب فيها من المعلمني

�
الطالب أو لدعم الطالب مع العمل من فصولهم. وقد تكون هذە أ�ضا

  .طالبهم
 

خاص  من قبل أحد أعضاء قسم التعل�م الالخاص سيتم االتصال بجميع الطالب الذين لهم برنامج التعل�م الطالب ذوي اإلعاقة: 
نظرة عامة ع� الدعم والخدمات  �ل�ت . سيتم كتابة هذا المستند بالتعاون مع العائالت، وسوف ةارئطالل�تابة خطة التعلم الفرد�ة 

ي 
ي س�حصل عليها الطالب �ف  بيئة التعلم عن بعد. و�اإلضافة إ� ذلك، فإن مقد�ي الخدمات األول�ة سوف تأخذ الب�انات عن  الىت

ي الفصل الدرا�ي األول أو الثلث   IEP هذا الخ��ف. سيتم استخدام هذە الب�انات لمناقشة خدمات IEP أهداف
ي وقت الحق �ف

�ف
.  وسيتم اتخاذ القرارات بالتعاون مع اآلباء واألمهات   ي

  .التعد�ل ع� أساس مدخالت اآلباء IEP أو  IEP عن ط��قالثاىف
 

ي أ�ام الدراسة.  تتوفر  خدمات التغذ�ة:  
ي بيئة نائ�ة �ف

ستواصل المقاطعة تقد�م وجبات الطعام لجميع الطالب أثناء وجودهم �ف
ي ذلك وجبة اإلفطار والغداء) لالستالم.  وع� غرار السنة الدراس�ة التقل�

د�ة، ستقوم خدمات التغذ�ة بجمع  وجبات الطعام (بما �ف
مدفوعات الوجبات أو خصم سعر الوجبة من حساب كل طالب، عند استالم وجبة الطعام.  ومع ذلك، يتم �شجيع جميع األ� ع�  

ي 
ي است�عاب أي  www.lunchapp.com إ�مال طلب وجبة غداء مجان�ة ومخفضة �ف

حساس�ة غذائ�ة   وث�قة عن  سنستمر �ف
ي ملفات خدمات التغذ�ة باستخدام نظام طلب مسبقوسيتم التعامل مع  

 .تعد�الت القائمة الموجودة �ف
 

ي  إدارة
ي الم   : المباىف

ي �ف
.  سيتم توظ�ف أمناء المباىف ي لتلب�ة احت�اجات كل مبىف

األ���   سط�ح الالتعق�م المنتظم؛ �شكل خاّص  باىف
ي  كما سيتم تزو�د ا الم�اە/الحمامات.   ودورات إستعماال  

 �مامات. بمطهر ال�د والمناد�ل واللمباىف
 

ي لدينا. وهذا س�سمح لآلباء بتسج�ل الدخول إ� موقع واحد  منصة التكنولوج�ا: 
ا�ف ستكون المدارس بمثابة مركز التعلم االف�ت

، قسط ، آمنة ، وخدمة   WebEx .والحصول ع� جميع المعلومات الخاصة بطالبهم، بغض النظر عن عدد األطفال الذين لديهم
ف / الطالب التفاعالتم  .ؤتمرات الف�ديو ، وسوف تكون منصة أخرى متاحة للمعلمني
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 : ي ات ومقاطع   WCS سوف توفر  الدعم التكنولو�ب التدر�ب ألول�اء األمور والطالب ع� منصاتنا التكنولوج�ة. باإلضافة إ� الن�ش

ي 
ا ع� موقعنا، سنقدم تدر�بات للوالدين �ف  األ�ام/األوقات التال�ة: الف�ديو المسجلة مسبق�

ي الساعة   26
 بعد الظهر  2:00آب �ف

ي الساعة   27
 بعد الظهر  2:00آب �ف

ي الساعة   27
 مساء   6:00آب �ف

ي الساعة  2
 صباحا  9:00أ�لول �ف

ي الساعة  3
 صباحا  9:00أ�لول �ف

ي الساعة  3
 مساء   6:00أ�لول �ف

  
ع 

ّ
ا ع� موقعنا ع� ال��ب ،   توق ا خاص�     .، مع روابط لهذە التدر�بات والموارد wcskids.netتحديث�

 
ي �سج�ل الدخول  دور اآلباء: 

ي أن �كونوا مستعدين لمساعدة طالبهم �ف
ي بيئة نائ�ة و�نب�ف

م أطفالهم �ف
�
اآلباء هم دعم حيوي لتعل

ي العمل المدر�ي 
  .ومراقبة الوقت الذي �قضونه �ف

  
.  سيتم  الوالدين: دعم  ي باإلضافة إ� خطة التدر�ب ع� المدرسة، ستقوم منطقتنا بتشغ�ل مكتب مساعدة تقن�ة لتقد�م الدعم الفىف

ي �مكن للطالب وأول�اء األمور االتصال بها للحصول ع� المساعدة التقن�ة.  إذا لم �كن   تزو�د رقم الهاتف بالساعات المجدولة الىت
ا، سيتم �سخ   ي متاح� ا إ� تذا�ر المساعدة وسيتم معالجتها من قبل ممثلالفىف ي يتم تركها تلقائ�� ي الىت

�د الصوىت التا�ي   WCS رسائل ال�ب
  .المتاح

، سوف تبق�ك مقاطعتنا ع� اطالع ع� التطورات الهامة.   من المهم للغا�ة أن تحتفظ العائالت  التواصل:  
�
كما هو الحال دائما

ي 
لضمان تلقيها جميع المعلومات من مدارسنا/ المنطقة. س�كون لدى المدارس   PowerSchool بمعلومات االتصال الدق�قة �ف

ي حالة تغي�ي العناو�ن أو تغي�ي أرقام الهواتف
  .معلومات للعائالت حول ك�ف�ة تحد�ث جهات االتصال �ف
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