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، تعمل  Covid-19في هذه األوقات غير المسبوقة ، التي جلبها لنا وباء 

العديد من الشركات ومنظمات الخدمات بجد لالستجابة لمتطلبات هذه األزمة. 

للمراوح من  Ford Motor Companyأبرزت قصة إخبارية حديثة استخدام شركة 

الشهير في إنتاجها ألجهزة التهوية لدعم المرضى. غيرت محالت  F-150sطراز 

البقالة إجراءات الخروج للحد من انتشار الجراثيم. انتقلت الكنائس إلى 

 خدمات البث المباشر.

 

وأعقب قرار المحافظ ويتمان إغالق المدرسة لمدة ثالثة أسابيع تبدأ في 

أبريل، والذي أدى إلى إنهاء  2مارس بأمرها التنفيذي الصادر في 

التعليم الشخصي للسنة الدراسية. هذه القرارات، التي اتخذها الحاكم 

لضمان سالمة األطفال في واليتنا، تتطلب من منطقتنا أن تكون مرنة وتستجيب 

لمطالب األزمة الحالية، التي سببتها أكبر جائحة شهدته منطقتنا في 

المائة عام الماضية. بينما ال يستطيع األطفال القدوم إلى مبانينا، يمكن 

 Warrenللتعليم، ويجب أن يستمر. بالعمل مًعا، يلتزم موظفو مدارس 

Consolidated Schools .بالبقاء على اتصال بك ودعم طفلك 

لن نكرر تماًما اإلعداد األكاديمي الذي توفره مدارسنا. ومع ذلك، يمكننا 

تقديم فرص التعلم واالتصاالت والدعم. يهدف دليل الوالدين هذا إلى 

تزويدك بالمعلومات واالقتراحات وبروتوكوالت االتصال عندما تكون شريًكا مع 

 منطقتنا لمواصلة تعليم طفلك.

، ونتطلع إلى اليوم الذي  WCSيرجى العلم أننا نفتقد جميع طالب وعائالت 

 يمكننا فيه فتح أبوابنا ونرحب بأطفالك مرة أخرى إلى المدرسة.

مارس  22هذه الوثيقة هي الخطوة التالية في رحلة بدأت في مجتمعنا في 

أسابيع. تبقى العديد من  3بإعالن أولي من المحافظ إلغالق المدارس لمدة 

األسئلة دون إجاب ، مثل متى سيقوم الطالب بتنظيف الخزائن وفرص التعلم 

الصيفية والبدء وأحداث مهمة أخرى. بينما ننتظر الخطوات التالية من 

الوالية بمجرد رفع ترتيب البقاء في مكاننا، ينصب تركيزنا على مساعدة 

 الطالب أكاديمًيا على مدار الشهرين القادمين.
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 المبادئ األساسية لهذه الخطة 

في حين أن هذه أوقات غير مسبوقة، وتعمل منطقتنا بطريقة تختلف كثيًرا 

عن عملياتنا اليومية التقليدية، إال أن بعض القيم األساسية لمنطقتنا ال 

 تزال في مكانها:

 العالقات

أولويتنا القصوى هي التواصل والحفاظ على العالقات مع الطالب واألسر. إن 

المكون األساسي لما يجب أن نسعى إليه هو الرفاهية الجماعية لمجتمعنا. 

حاليا، االحتياجات العاطفية للناس هائلة، وللمعلمين دور رئيسي في دعم 

األطفال خالل هذه األوقات. سيبدو جزء من عملنا ببساطة وكأن معلمك 

"يسجل"، ويخبر طفلك أنه يفكر فيه. سيكون العمل األساسي لموظفينا خالل 

هذه الفترة هو الحفاظ على عالقات إيجابية. نحن نركز على التأكد من 

العقلية اإليجابية/العالقة  -أننا ال نفقد أهم عنصر لنجاح الطالب 

 اإليجابية مع مدّرستهم.

 توقعات عالية

الهيكل هو المفتاح للطالب. سيساعدك وجود جدول زمني محدد وروتيني، 

مدعوم بمواد من مدرسينا، بصفتك أحد الوالدين، على توفير الهياكل 

الرئيسية للطالب لمواصلة التعلم. توصيتنا في المنطقة هي أن يقرأ 

الطالب ويكتبوا ويكملوا بعض ممارسات الرياضيات ويفعلوا شيًئا مبدًعا 

 وأن يكونوا نشطين كل يوم.

 ركز على التعلم

أبريل، يجب أن يتوقع اآلباء تلقي األنشطة األكاديمية  21بداية من أسبوع 

األسبوعية مباشرة من معلميهم باستخدام مجموعة متنوعة من األساليب 

للتواصل مع الطالب. لقد عمل فريق المناهج الدراسية لدينا على تطوير 

المستندات بأهم معايير الوالية التي سيغطيها طالبنا من اآلن وحتى 

يونيو، والتي ستقود المناهج الدراسية التي يقدمها معلمونا. دعمك في 

ضمان أن طفلك يحافظ على روتين يومي مع العمل الذي يرسله إليك 

 المعلمون سيقطع شوًطا طويالً لضمان استمرار تعلم الطالب.
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 تقويم المنطقة

سنلتزم بالتقويم التقليدي خالل وقت التعلم عن بعد هذا، لذا 

 قد ال تسمع من المعلمين، أو لديك أنشطة لهذه األيام:

 

 استئناف الدروس -أبريل  04

 نصف يوم K-12 -مايو  11

 يوم عطلة من المدرسة؛ يوم ذكرى الشهداء -مايو  15

 استئناف الدروس -مايو  16

 آخر يوم لطالب الصف الثاني عشر -مايو  19

 آخر يوم دراسي للطالب والموظفين -يونيو  00
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صل هو المفتاحواالت  

مثل قيمنا األساسية، تظل ممارسات التواصل في منطقتنا سليمة خالل هذا 

 الوقت غير المسبوق.

يمكنك االعتماد على منطقتنا إلبقائك على علم بما يحدث على مستوى 

الوالية وكيف يؤثر على مدارسنا. من خالل قنوات االتصال العادية لدينا، 

،  www.wcskids.netمثل الرسائل، وموقع منطقتنا على شبكة اإلنترنت 

 ومنصات التواصل االجتماعي الخاصة بنا، سنستمر في البقاء على اتصال.

مدّرسة طفلك هي محور هذه الخطة. أسئلة مباشرة إلى معلم طفلك و/أو 

مدير المدرسة. يعرف المعلمون أفضل مكان لمواصلة تعليم أطفالك. 

ولهذه الغاية، ستتلقى اتصاالت منتظمة من مديرك ومعلميك حول أنشطة 

 التعلم اليومية والعروض المقدمة من مدرستك.

كما هو الحال دائًما، إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات ، فابدأ 

بمعلم طفلك. تتوفر معلومات االتصال بالمدرس من خالل "دليل الموظفين" 

 .Power Schoolعلى موقع الويب الخاص بكل مدرسة، ومن خالل 

إذا كانت لديك مخاوف أنك لم تسمع من معلم طفلك، يرجى االتصال بمدير 

المدرسة. في الصفحة التالية، سترى تحليالً، حسب المستوى، لمعلومات 

 االتصال الخاصة بهم.
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School Contact Information 

ELEMENTARY SCHOOLS 

School Administrator Name Email Address Office Number 

Black Elementary School Khris Nedam knedam@wcskids.net 586-825-2840

Cromie Elementary School Jack Stanton jstanton@wcskids.net 586-574-3160

Green Acres Elementary School Stacey Leavell sleavell@wcskids.net 586-825-2890

Harwood Elementary School Jason Clark Clark@wcskids.net 586-825-2650

Holden Elementary School Cheryl Priemer Priemer@wcskids.net 586-825-2670

Jefferson Elementary School Keith Karpinski Kkarpinski@wcskids.net 586-825-2680

Lean Elementary School Kerry Keener Kkeener@wcskids.net 586-574-3230

Siersma Elementary School Corey Tremmel Ctremmel@wcskids.net 586-574-3174

Susick Elementary School Michele Tremmel Mbabbish@wcskids.net 586-825-2665

Wilde Elementary School Matt Guinn Mguinn@wcskids.net 586-294-8490

Wilkerson Elementary School Anthony Viviano aviviano@wcskids.net 586-825-2550

Willow Woods Elementary School Vera Ivezaj Vivezaj@wcskids.net 586-825-2850

MIDDLE SCHOOLS 

School Administrator Name Email Address Office Number 

Beer Middle School Robin Stanton Rstanton@wcskids.net 586-574-3175

Carleton Middle School Eric Kausch ekausch@wcskids.net 586-825-2590

Carter Middle School Amy Hendry Hendrya@wcskids.net 586-825-2620

Grissom Middle School Elizabeth Iljkoski Eljkoski@wcskids.net 586-825-2560

Butcher Educational Center Catherine Neuhoff Cfealaneuhoff@wcskids.net 586-574-3171

HIGH SCHOOLS 

School Administrator Name Email Address Office Number 

Cousino High School Brad Perkins Bperkins@wcskids.net 586-574-3100

Sterling Heights High School Craig Miller cmiller@wcskids.net 586-825-2700

Warren Mott High School Dave Meengs meengs@wcskids.net 586-574-3250

Butcher Educational Center Catherine Neuhoff Cfealaneuhoff@wcskids.net 586-574-3171

Career Prep Center Carlie McClenathan CMcClenathan@wcskids.net 586-825-2800

Community High School Cathy West cwest@wcskids.net 586-825-2900

mailto:knedam@wcskids.net
mailto:jstanton@wcskids.net
mailto:sleavell@wcskids.net
mailto:Clark@wcskids.net
mailto:Priemer@wcskids.net
mailto:Kkarpinski@wcskids.net
mailto:Kkeener@wcskids.net
mailto:Ctremmel@wcskids.net
mailto:Mbabbish@wcskids.net
mailto:Mguinn@wcskids.net
mailto:aviviano@wcskids.net
mailto:Vivezaj@wcskids.net
mailto:Rstanton@wcskids.net
mailto:ekausch@wcskids.net
mailto:Hendrya@wcskids.net
mailto:Eljkoski@wcskids.net
mailto:Cfealaneuhoff@wcskids.net
mailto:Bperkins@wcskids.net
mailto:cmiller@wcskids.net
mailto:meengs@wcskids.net
mailto:Cfealaneuhoff@wcskids.net
mailto:CMcClenathan@wcskids.net
mailto:cwest@wcskids.net
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كيف ستبدو الدراسة من اآلن وحتى 

 يونيو؟

 

 

 :وضع العالمات

يحظر أمر الحاكم بأن الطالب الذين "كانوا في وتيرة إغالق المدرسة" يمنعنا من معاقبة الطالب 

لعدم مشاركتهم في هذه األنشطة. في حين أن الدرجات الرسمية ليست خياًرا في الوقت الحالي ، 

يمكنك توقع تلقي مالحظات من معلمك. إذا أرسل الطالب عمال مكتمال إلى المعلمين ، فسيراجعونه 

 وسيقدمون رًدا.

خلقت توقيت إغالق المدرسة ، في منتصف ربع/الثلث ، العديد من األسئلة لآلباء والطالب حول 

الدرجات ، خاصة على مستوى المدرسة الثانوية. نحن في انتظار مزيد من التوجيه من الوالية ، 

ومنطقة مدرسة ماكومب المتوسطة ، وجمعية مديري مقاطعة ماكومب حول هذه القضايا. هدفنا هو أن 

 نكون مرنين وعادلين مع جميع الطالب، وسيكون لدينا المزيد من المعلومات قريًبا.

 

 مدرسة ابتدائية:

دقيقة 30ما قبل الروضة:   

دقيقة 45األول إبتدائي: -الروضة  

دقيقة 60الثاني والثالث :   

دقيقة 90الرابع والخامس:   

 المدرسة المتوسطة:

دقيقة لكل معلم 30: 8 - 6  

 المدرسة الثانوية:

دقيقة لكل معلم 30: 9-12  

أبريل ، يجب أن يتوقع اآلباء تلقي األنشطة األكاديمية األسبوعية مباشرة  21بداية من أسبوع 

 من معلميهم. سيستخدم المعلمون مجموعة متنوعة من األساليب للتواصل مع الطالب أسبوعًيا.

 الوقت:

بعد مراجعة خطط التعلم عن بعد من إلينوي وكنساس وأوهايو ، جنًبا إلى جنب مع استشارة قادة 

المدارس في والية واشنطن ، واستناًدا إلى توصيات من جمعية ميشيغان لجمعية مديري المدارس 

 المتوسطة ، فإن الوقت التقريبي الذي نوصي الطالب بقضاءه في األنشطة اليومية األكاديمية هي:
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كيف ستبدو التعليمات من اآلن 

 وحتى يونيو؟
 
 

 تعليم اكتساب اللغة:

( من قسم ESLدعم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) Warren Consolidated Schoolsتقدم مدارس 

( ESLاكتساب اللغة. سيتلقى الطالب الذين يتلقون دعًما للغة اإلنجليزية كلغة ثانية )

االتصال من مدرس اكتساب اللغة الخاص بهم. ستوفر جهة االتصال هذه المزيد من التشجيع 

 وأنشطة الدعم لممارسة مهارات اللغة ومحو األمية بناًء على احتياجات الطالب.

 دعم العنوان األول:

مع طاقم البناء للعثور على أفضل الطرق لمواصلة دعم الطالب  I Titleسيعمل المدرسون 

الذين عملوا معهم. وهذا يشمل: الوصول إلى الطالب من خالل أنشطة التشجيع والدعم 

واإلثراء ، والعمل مع معلمي مستوى الصف لتوفير أنشطة اإلثراء المناسبة ، وتقديم 

 التغذية الراجعة للطالب أثناء عملهم في أنشطة الرياضيات والقراءة والكتابة.

 التعليم الخاص:

كان قسم التعليم الخاص لدينا على اتصال بالعائالت لتقديم مخطط للدعم خالل اإلغالق 

األولي للمدرسة. سيتم تقديم المزيد من المعلومات ، ولكن في غضون ذلك ، يجب أن 

تتوقع العائالت أن تسمع من مقدمي خدمات الطالب حول أفضل طريقة لتحقيق التقدم نحو 

 الخاصة بالطفل. IEPأهداف 
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 ماذا عن دعم المدارس؟

 التكنولوجيا: توّفر

التواصلمع مجتمعنا هو عنصر رئيسي في خطتنا. ولتحقيق هذه الغاية، تم 

أبريل لمساعدتنا في تحديد أفضل طريقة لدعم  9إرسال مسح مجتمعي في 

 أسرنا.

يتطلب قانون حماية اإلنترنت لألطفال أنه في حالة قيام المنطقة بتعيين 

أجهزة كمبيوتر محمولة لالستخدام المنزلي للطالب، فيجب أن يكون الجهاز 

مزوًدا بتصفية آمنة لإلنترنت يتم شراؤها وتثبيتها. تتوافق أجهزة 

، ومع ذلك، ال يمكننا التحكم حالًيا  WCSالمقاطعة عندما تكون على شبكة 

على الشبكات المنزلية الخاصة. نحن مستمرون في  URLفي تصفية عناوين 

 البحث عن خيارات لألجهزة الطالبية لالستخدام المنزلي في المستقبل.

في بعض الحاالت، ندرك أن بعض العائالت قد تفضل حزمة ورقية على الموارد 

اإللكترونية لألعمال المدرسية. سنعمل جاهدين لتوفير هذه الموارد لك 

مباشرًة. يرجى االتصال بمعلم/مدير طفلك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول 

 كيفية تلقي الحزمة.

 

 دعم المستشارين:

يتوفر مستشارو المدرسة لتوفير الموارد والدعم للطالب واألسر خالل هذه 

الفترة الصعبة. قم بزيارة موقع الويب الخاص بمدرستك للعثور على عنوان 

 البريد اإللكتروني لمستشار طفلك.

 

 خدمات التغذية:

ستستمر منطقتنا في تقديم المساعدة الغذائية من خالل إدارة خدمات 

التغذية لدينا، وبالشراكة مع بنك الغذاء جلينرز. سيحدث توزيع الوجبات 

في خط االستالم من نمط "درايف ثرو". يتم نشر مواعيد التوزيع األسبوعية 

 على موقعنا.
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ان ِادارة مجارس وورن الموحدة حريصة جدا على خدمة الطالب في التعلم 

عن بعد. حرصا من قبل الكادر التعليمي و الذين سيقومون بالتواصل 

المستمر معكم لهذا الغرض. يمكن الولياء االمور دعم الكادر التعليمي و 

 اوالدهم و ذلك بِاتباع الخطوات التالية:

 االتصال االسبوعي مع المعلمة •

 مشاركة و مساعدة اوالدكم في الفعاليات التعليمية يوميا •

 القراءة مع اوالدكم يوميا  او التأكد من ان اوالدكم يقرأون يوميا •

وضع روتين يومي لكل شئ) من ضمنها وجبات الطعام و الوجبة الخفيفة  •

 و وقت للهدوء(

 تشجيع اوالدكم على الكتابة حول اي موضوع اي االنشاء •

 تشجيع اوالدكم على اداء الفعاليات البدنية و المحافظة على النشاط •

 

بما ِانك ولي االمر، فِانك تعرف اوالدك افضل من اي شخص اخر، لذلك ِاذا 

 كنتم بحاجة الى اي مساعدة، الرجاء االتصال بنا لنتمكن من دعمكم.

 

ِاذا رغبتم بالمزيد من المواد التعليمية الشغال الطالب خالل اليوم، 

اي التعليم   ”learning at Home“فسوف توفر لكم ِادارة المدارس صفحة 

في المنزل  و ذلك بزيارة الموقع االلكتروني التالي: 

www.wcskids.net/LearnAtHome باالضافة الى ما سترسله لكم المعلمة ،

 من مواد تعليمية و ذلك الشغال الطالب خالل اليوم.

ماذا يترتب علي عمله كولي  

 امر ؟

http://www.wcskids.net/LearnAtHome
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 بعض االسئلة االكثر شيوعا

 لماذا قررت حاكمة والية مشيكان ِاغالق كافة المدارس في الوالية؟

لقد قررت الحاكمة ِاغالق كافة المدارس في الوالية و حتى نهاية العام  •

الخذ التدابير الالزمة لحماية االطفال، و عائالتنا، و ” الدراسي الحالي 

 “الصحة العامة.

اي  29كما ِانها تعتبر هذه التدابير هي لتأخير ِانتشار فايروس كوفايد  •

 فايروس كورونا.

 ماذا حول الفعاليات االخرى للطلبة؟

حاليا لقد تم الغاء كافة الفعاليات الرياضية و النوادي و الفعاليات  •

 التي تشرف عليها المدارس.

كيف يمكن الوالدي اخذ ممتلكاتهم الخاصة من المدرسة ِاذا تم اغالق المدارس 

 كليا؟

“ البقاء في البيت، البقاء في امان” حاليا نحن نتبع قرار الحاكمة  •

الساري المفعول. حالما ينتهي سريان هذا القرار، سوف نكون على ِاتصال 

 لنضع خطة لحضور الطالب الى المدرسة الخذها.

 أدوية اوالدي في المدرسة، كيف يمكنني الحصول عليها؟ 

ِاذا كان الوالدكم ادوية في المدرسة و كنتم بحاجة اليها االن، الرجاء  •

 االتصال مباشرة بمديرة اوالدكم عن طريق االيميل.

جتماع حول التعليم الخاص، كيف سيكون تأثيره عليهم؟  لدى أبني/ ِابنتي ِ

لقد تم ِارسال رسائل الى كافة العوائل في هذا الخصوص و وسائل االتصال اذا  •

. ِاذا لم تستلموا هذه الرسالة، الرجاء 3/23كان لديهم اي ِاستفسار في يوم 

 netInfo@wcskids.االتصال بنا عن طريق االيميل على العنوان التالي: 

ِابني/ ِابنتي في صف الثاني عشر، كيف سيؤثر ذلك عليه/ عليها؟ كيف ستصلنا 

المعلومات حول حفلة المتخرجين البرام؟ و ماذا حول الحصول على الفتات التي 

 توضع على الحديقة للمتخرجين؟

حالما نعرف توصيات الوالية فيما يخص التجمع في أواخر شهر َايار، سوف نضع  •

قراراتنا حول الحفلة الراقصة و مراسيم توزيع الشهادات و نبلغكم بذلك. 

لمدرسة  2/2كما سنفعل ذلك فيما يخص مراسيم التخرج و التي ستكون في 

لثانويات سترلنك هايتس و وورن مات و  2/2و  Community Highكميونتي هاي 

 .(Cousino, Sterling Heights, and Warren Mott) كازنو

تدرك ِادارة المدارس مدى أهمية فعاليات المتخرجين مثل الحفلة الراقصة و  •

مراسيم توزيع الشهادات للطلبة و عوائلهم. كما ذكرنا سابقا نحن االن نتبع 

قرار حاكمة الوالية فيما يخص الفعاليات المستقبلية و التوصيات الصادرة 

من قبل مركز الوقاية و  السيطرة على االمراض سوف نستمر بالتواصل معكم 

 حول هذه االمور.
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حالما نعرف توصيات الوالية فيما يخص التجمع في أواخر شهر َايار، سوف نضع  •

قراراتنا حول الحفلة الراقصة و مراسي توزيع الشهادات و نبلغكم بذلك. كما 

لمدرسة كميونتي  2/2سنفعل ذلك فيما يخص مراسيم التخرج و التي ستكون في 

 Cousino, Sterling)لثانويات سترلنك هايتس و وورن مات و كازنو  2/2هاي و 

Heights, and Warren Mott). 

كما ِاننا على علم برغبة الطلبة بالحصول على كتاب السنة و مالبس التخرج و  •

االمور االخرى الخاصة بالمتخرجين. نحن لم ننسى ذلك و ِاننا نبحث عن حلول 

لذلك و سنتصل بكم حلما نعرف توصيات و قرارات الوالية حول هذه االمور و عدد 

 التجمع المسموح به.

 هل يمكن الدارة المدارس ِارسال كمبيوتر للعائلة؟

ليس في الوقت الحاضر. يتطلب قانون حماية االطفال من االستعمال الخاطئ 

لالنترنت بأن  ينصب الجهاز على الكمبيوتر. ان االجهزة التي لدينا حاليا تعمل 

على شبكة مدارس وورن فقط و لن يكون لدينا السيطرة على مسار االنترنت 

 البيتية و لكننا نفكر في حلول مستقبلية لهذا الغرض

 هل هناك تسجيل للطلبة حاليا؟

و لن نقبل اي تسجيل للطلبة  3/22ستغلق االدارة ابوابها نهائيا ابتداءا من  •

في هذا الوقت. ِاذا  كان لديكم اسئلة حول التسجيل، يرجى االتصال بمديرة 

او االتصال على:  kdumas@wcskids.netشؤون الطلبة السيدة كيلي داماس على 

. الرجاء فتح الصفحة االلكترونية للمدرسة حول المزيد من 298-1293 (582

 المعلومات.

كان من المفروض امتحان ابني لمعرفة ِاذا كان التمهيدي االنتقالي مناسبا له/ 

 لها. هل سيحصل ذلك؟

حالما تسمح لنا الحاكمة، سوف نستأنف ذلك. سوف نقوم باالتصال بكم حالما  •

 نتمكن من ِاختبارهم.

و كان لدي نية في تسجيلهم في المتوسطة او الثانوية  8و  5اوالدي في صفوف 

 غير التي هم تابعين لها اي من ِاختياري. كيف يمكنني فعل ذلك؟

الموظفين المسؤولين عن هذا االمر  .at this linkهذه االستمارات موجودة على  •

البقاء في البيت، البقاء ” الزالوا يعملون و ال يمتثلون لقرار الحاكمة 

 ، لذلك سيأخذ بعض الوقت للعمل عليها بعد ان تقدموها. “بأمان

 ؟ SATِابني/ ِابنتي هو في مرحلة جونير، ماذا عن امتحان سات  

لقد تم الغاء االمتحان الذي كان مقررا في شهر نيسان. نحن نعمل على خطة  •

حول كيفية ِاعطاء الطلبة هذا االمتحان في مدارسنا لطلبة الجونير في الخريف 

 القادم عندما تفتح المدارس للعام الدراسي القادم.
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و هي الدروس على مستوى الجامعة،     APمن المقرر ان يأخذ ِابني/ ِابنتي امتحان

 ماذا علي ان افعل؟

وضع مجلس الكليات بعض جداول االمتحانات لهذه الدروس للطلبة الذين كانوا  •

 سيمتحنون في هذا الربيع. يمكنكم ِايجاد هذه التواريخ و المعلومات في زيارة: 

-changes/coronavirus-ap/news-https://apcentral.collegeboard.org/about

&rid=17702227-update?SFMC_cid=EM288201 

ِاذا كان لديكم سؤال، الرجاء ارسال ايميل الى معلمة او مدير مدرسة اوالدكم او  •

اذا ال يرغب اوالدكم بأخذ االمتحان  يمكنكم اخذ المبالغ المدفوعة لهذا الغرض 

 1/30في يوم 

 ِابني/ ِابنتي طالب في المرحلة الثانوية، كيف سيؤثر ذلك على معدله/ معدلهأ؟ 

تعمل ادارة مدارسنا االن على وضع خطة لالجابة على التوجيهات المقرة من قبل  •

 حاكمة الوالية .

 هل سيذهب ابني/ ِابنتي للمرحلة الدراسية التالية في العام القادم؟

ان قرار الحاكمة في اغالق المداريس و التعليم ال يعاقب الطالب لعدم مشاركته  •

في الفعاليات التعليمية من مدراسهم في هذا الوقت، لهذا فِان كافة الطلبة 

الذين كانوا على وتيرة  ان يذهبوا الى المرحلة التالية عندما كانوا في 

 المدرسة سيذهبوا الى المرحلة التالية عندما اغلقت المدارس.

ِانني قلق من ناحية عدم ِاستالم واجب من المعلمات، بينما يستلم طلبة من ِادارات 

 مدارس اخرى ِامتحانات و ِاختبارات قصيرة للتواصل مع الواجب المدرسي.

ِاننا نستمر على تشجيع الطلبة على زيارة المواقع التعليمية المتاحة. الرجاء  •

مراقبة ما سيعلنه المدير العام للمدارس الدكتور ليفرنوي حول خططنا االضافية 

 .2020/1/21و التي ستبدأ في بداية اسبوع 

 هل هناك مصادر ِاضافية اخرى؟

ارسلت العديد من المدارس فعاليات تعليمية للطلبة لالستمرار في التعليم.  •

//:httpباالضافة الى ذلك تقوم ادارة المدارس بأطالق هذا الموقع: 

 www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHome/index.html  و الذي

 .22-يحتوي على العديد من الخيارات للطلبة من التمهيدي

هل ستقوم مدرسة اوالدي بِارسال الفعاليات التعليمية الى بيتي ام انها موجودة 

 على هذا الموقع فقط و هل هي ِاجبارية؟

كال، هذه الفعاليات ليست ِاجبارية و ِانما ِاختيارية من أجل االستمرار في  •

 التعليم بينما تبقى المدارس مغلقة.

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
http://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHome/index.html
http://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHome/index.html
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كان ِابني/ ِابنتي يسعى في التقديم الى العديد من المساعدات المالية للكليات 

 عندما أغلقت المدارس، هل سيستمر ذلك؟ NHSمن ضمنها 

نعم، حالما نفتح المدارس سنستمر بهذه الخدمات بضمنها التي كانت موجودة  •

 في هذا العام.

 متى ستفتح المدارس؟

ِاننا نراقب القرار التنفيذي من قبل حاكمة الوالية و الذي سيقرر موعد فتح  •

 المدارس.    

جي اي الجيل الخامس لالنترنت؟ هذه 5هل تنوي المدارس خالل اغالقها على تأسيس 

 ِاشاعات مغرضة.

جي في اي من بناياتها. 5هذه ِاشاعات. ال تنوي مدارس وورن الموحدةبتأسيس  •

 باالضافة الى ذلك، فِان ادارة المدرسة ليس لها أي خطط مستقبلية لذلك.  

 ماذا يمكنني ان افعل في البيت البقي اطفالي بأمان؟ 

 التأكيد على استراتيجية منع ِانتشار الجراثيم مع اوالدكم مثل: •

 الغسل المستمر و المناسب لليدين. •

التشجيع بالعطس و السعال في المناديل الورقية اما ِاذا لم تتوفر المناديل  •

 كم أو ردن المالبس. الورقية يمكن ِاستخدام 

عدم تشجيع االطفال بوضع يدهم على فمهم خالل العطاس او السعال، الن ذلك  •

  سيترك جراثيم على ايديهم و التي ستنتشر حينما يلمسون شيئا او شخصا اخر.

 ماذا أفعل ِاذا مرض ِابني/ ِابنتي؟

 المحافظة الى الهدوء •

االتصال بطبيب االطفال. يعرف طبيب اوالدكم تاريخهم الطبي و سيعرف ِاذا كان  •

هناك اي تهديد لصحتهم. سيسالكم الطبيب كيف هي صحتهم و فيما ِاذا تقربوا 

من شخص مصاب بفايروس كورونا. كما سيرشدكم مكتب الطبيب الى الخطوة 

     التالية و ِاذا كانتم بحاجة الى زيارة الطبيب بصورة شخصية.

 ماذا يدور في مدارس اوالدي بينما تبقى مغلقة امام الطلبة؟

بينما تبقى المدارس مغلقة، يبقى فراشوا المدرسة فيها لغرض التنظيف الجيد  •

لكافة اروقتها. يمنع منعا باتا اداء فعاليات مدرسية خارج او داخل 

المدرسة في هذا الوقت. نستقبل بعض الزوار و ذلك لغرض و اسباب خاصة فقط

     ) بصورة رئيسية المتعاقدين الداء ترميمات و تصليحات للبناية(.
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 كيف ستكون طريقة  ارجاع المبالغ المدفوعة للفعاليات و السفرات؟

ِان أفضل شخص يمكنكم االتصال به لهذا الغرض فيما يخص السفرات المدرسية و  •

ِارجاع المبالغ المدفوعة هو الشخص المسؤول عن السفرات في المدرسة او 

المدير. الرجاء االتصال بهم عن طريق االيميل للحصول على المعلومات 

 المطلوبة.

أما ِاذا حاولتم االتصال و لم تحصلوا على الجواب، الرجاء االتصال على  •

Info@wcskids.net 

 ماذا يعني التنظيف اللدقيق للمدارس؟

بتطهير اسطح الكمبيوترات و الكاونترات و   سيقوم الفراشين في المدرسة •

الطاوالت. كما سيقوم الفريق العامل  بالتطهير المستمر لالشياء التي يتم 

لمسها بكثرة مثل يدة االبواب و احواض الغسل و البواري و نافورة المياه و 

المفاتيح الكهرباء. ارضية الحمامات و االرض و المطابخ و التي سنقوم 

 بتنظيفها و تعقيمها بصورة جيدة هي ايضا مشمولة في هذه الحملة.

هل من الممكن ان تختار ِادارة المدارس المعقم و الذي يستخدم بعموم المدارس 

 من النوع الذي ال يؤذي الطلبة الذين يعانون من مرض االزمة او الربو؟

معظم مواد التعقيم و التطهير و التي نستخدمها في مدارسنا تشبه الى حد  •

كبير تلك التي تباع في المحالت و توجد في البيوت. لقد وضعنا أصناف 

//:httpالمعقمات و التي تستخدمها المدارس على 

wcs.mi.safeschoolssds.com/.  الرجاء اخذ رأي الطبيب اطفالكم بهذا الخصوص

 اذا تعرضوا لمثل هذه المعقمات.

ِابني/ ِابنتي تركب الباص المدرسي، ماذا يجري في وسائل النقل الدارة المدرسة 

 عندما ال يوجد دوام مدرسي؟

تستخدم دائرة النقل اي الباصات المناديل المعقمة لتطهير كافة الباصات  •

بضمنها مقاعد الجلوس و عواميد ِاسناد االيدي. نستخدم المطهر الكهربائي 

 لتعقيم و تطهير بعض االماكن في الباصات المدرسية.

 هل يتوفر هناك برنامج للتغذية الوالدي في فترة اغالق المدارس؟

تستمر ادارة مدارس وورن بتقديم االغذية للطلبة كمساعدة غذائية من خالل قسم  •

االغذية و بالتعاون مع بنك كلينرز لالغذية. يتم توزيع االغذية من خالل 

المرور في في ساحة المدرسة الخذ االغذية. توجد مواعيد توزيع هذه االغذية 

 على الصفحة االلكترونية للمدرسة.
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