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August 27, 2021
Dear WCS Community,
School starts next Tuesday, August 31, 2021, with a half-day in the morning for all students. Our entire staff
has worked very hard this summer to have our schools in great shape for students and staff!
In addition to what you have received from your child’s school this week, I have included a set of Frequently
Asked Questions (FAQs) to provide you up-to-date information on important issues.
As classes begin, I believe it is important that we come together as a community to support our children as
they accelerate their learning! I look forward to seeing them back in our classrooms where we will be setting
high expectations for them while promoting strong relationships with their classmates and teachers.
If you have any questions, please contact your child’s school or visit wcskids.net for more information. Thank
you for your continued support!
Sincerely,

Robert D. Livernois, Ph.D.
Superintendent
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عزيزي  WCSالمجتمع ،

تبدأ المدرسة يوم الثالثاء المقبل 31 ،أغسطس  ، 2021مع نصف يوم في الصباح لجميع الطالب .لقد عمل موظفونا بالكامل بجد هذا
الصيف لجعل مدارسنا في حالة رائعة للطالب والموظفين!

باإلضافة إلى ما تلقيته من مدرسة طفلك هذا األسبوع ،قمت بتضمين مجموعة من األسئلة الشائعة (األسئلة الشائعة) لتزويدك
بمعلومات محدثة حول القضايا الهامة.

مع بدء الدروس ،أعتقد أنه من المهم أن نجتمع كمجتمع لدعم أطفالنا وهم يسرعون تعلمهم! وإنني أتطلع إلى رؤيتهم مرة أخرى في
فصولنا الدراسية حيث سنطرح عليهم توقعات عالية مع تعزيز عالقات قوية مع زمالئهم ومعلميهم.

إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمدرسة طفلك أو زيارة  wcskids.netللحصول على مزيد من المعلومات .شكرا لدعمكم
المستمر!

اخالص

روبرت د .ليفرنوا ،دكتوراه
المشرف

Return to School 2021/2022
COVID FAQs
Section 1: Masks
1. Are masks mandatory for students while at school?
Yes, at this time, masks are required to be worn by student and staff indoors for all Pre-K-12 schools,
regardless of vaccination status, based on recommended CDC guidelines.

2. Are masks mandatory for students while on the bus?
At this time masks are required by the CDC on all public transportation. This will include WCS
school buses.

3. Are masks required for athletic competitions?
Based on WCS’s current policy, masks will be required to be worn by athletes while indoors, except
when actively competing. Athletes competing indoors may remove their mask but must put the mask
back on while not engaging in active competition (ex: on the sidelines, in locker rooms, etc.). This
expectation will be in place for both home and away competitions while indoors.

4. With the potential for some students wearing masks and others not how will the schools
handle potential conflicts over masking?
Any conflicts that take place will be handled individually and student expectations of behavior will
follow the Student Code of Conduct.

5. How can I prevent my child from getting COVID-19?
Several options and mitigation strategies are in place to help mitigate the risk of spreading the virus.
Continued mask-wearing to reduce individual risk, as well as to get vaccinated. We will also continue
following enhanced cleaning protocols, cleaning and sanitizing areas frequently, and we will have
PPE and hand sanitizer available at every building.

Section 2: Testing, Quarantines, and Vaccinations
1. If my child was vaccinated for COVID-19 will they have to quarantine if they are
exposed to someone who tests positive for COVID-19?
No. If your child is fully vaccinated and they are considered a close contact/exposed to someone with
COVID-19 they do not have to quarantine. It is recommended that you monitor your child for
symptoms of COVID-19 after exposure.

2. Where can I get a COVID vaccine for myself or my student?
Vaccination options are available throughout the county. Please visit the Macomb County Health
Department website for a list of vaccination sites.

3. How do we determine whether an individual is fully vaccinated?
A person is considered fully vaccinated 2 weeks after their second dose in a 2-dose series, such as
Pfizer or Moderna vaccines or 2 weeks after a single-dose vaccine, such as Johnson & Johnson’s
vaccine.

4. If my child had COVID-19 two months ago would they have to quarantine if they were
exposed to someone with COVID-19?
In this event, documentation confirming a previous positive result and a quarantine exemption notice
from a health department would be required in order to be exempted from a quarantine situation.

5. What symptoms would require my student to be excluded from school?
For a full list of COVID-19 symptoms that would require your student to be excluded from school,
please reference the MCHD Return to School Parent Toolkit.

6. How long is the quarantine period?
Based on CDC guidelines the quarantine time for an unvaccinated child is currently 10 days from the
last contact with someone who has tested positive for COVID-19. A vaccinated child does not need to
quarantine, but should monitor themselves for symptoms for 14 days from contact with a symptomatic
individual. The CDC recommends getting tested three to five days after exposure and wearing a mask
in public indoor settings for 14 days or until they receive a negative test. We continue to follow the
guidance of the MDHHS, CDC, and MCHD and will adjust as new information is released.

7. Is a physician note or negative COVID test required for the child to return to school if
they are sent home?
If a child has been symptomatic and tested positive, a physician’s note will be required to return to
school. If they were quarantined due to a close contact, but remained symptom free, a note is not
required to return to school. All students should be symptom free for at least 24 hours before returning
to school.

8. Does the school have a plan if multiple students/teachers are sent to quarantine in
which they would revert to remote? At what point would that determination be made?
The decision to shift to remote instruction will be made on a case-by-case basis. Information that will
factor into that decision will include the number of current cases, the number of individuals in
quarantine, and the availability of staff.
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9. If classrooms or buildings are placed into remote instruction, can the course work
completed remotely count it as instructional time?
Yes, if certain criteria are met and based on the availability of staff.

10. How is the homework/loss of school to be made up if my child is quarantined?
Students in quarantine will be provided homework and other materials through Schoology, similar to
other illness-related absences so they can still complete assignments. A virtual teacher will not be
assigned to quarantined students, unless the whole class and/or building is placed into remote
instruction status.

11. What is the Attendance policy for this school year if students are home due to
quarantine, getting tested when they have symptoms, or test positive for COVID?
Our absence policy will require for students to be called in with appropriate documentation to receive
an excused absence to avoid penalty.

12. If a parent is quarantined from an exposure, but not the child, can the child come to
school?
Yes. However, they will be cautioned to monitor symptoms and get tested to help prevent further
exposure to their child.

13. If a student is quarantined and obtains a negative COVID test, can I come back to
school?
Based on current MCHD guidelines, a negative test result does not shorten the length of the quarantine
period.

14. If a parent test positive and my children are sent to another household can they still
come to school?
This would depend upon their last date of exposure to the parent. That would be determined during the
contact tracing process on a case-by-case basis.

15. If a child test positive and the classroom is quarantined, will they switch to remote
instruction or be off for the period of quarantine?
There is a potential for a classroom or building to be placed into remote instruction, depending on the
level of cases and the availability of staff. Families would be notified if remote instruction is initiated
because of quarantines.

16. Does my child have to get vaccinated to attend in person school?
No, but it is strongly recommended for students that are eligible to receive the vaccine to help prevent
the spread of the virus.

17. Will parents be notified of a positive case of COVID-19 in the classroom?
If a child has been in close contact with someone with COVID19, the family will be contacted by
either the Pandemic Coordinator or another school official and told they may have been exposed.
Quarantine lengths may vary based on a student’s vaccination status and date/time of exposure within
the school.
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18. Is a student able to attend a virtual program while they are required to quarantine?
No, the student would receive homework through Schoology from their classroom teacher. The
Virtual Academy is available for families who do not wish to participate in in-person instruction, but
students cannot switch back and forth.

19. If my child is on quarantine, can they still participate in afterschool activities (sports,
band, etc.)
If your child is on quarantine due to COVID-19 they will not be permitted to attend any WCS
events such as sport practice, games, etc.
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Section 3: Safety Protocols & Practices
1. How will social distancing be accomplished?
Students will socially distanced as much as possible, including having desks in rows three feet apart,
when able. However, as we return to traditional class sizes and best teaching practices that involve
student interaction, there will be challenges. We will continue to remind students about good hygiene
habits like covering their mouths when coughing or sneezing and washing their hands to mitigate the
spread of viruses.

2. Will staff and student screening/temperature checks be required each day?
On-site staff and student daily screenings will not be conducted at this time. Parents will be expected
to self-monitor the symptoms of their children before sending them to school each day. Should the
student be experiencing symptoms, please reference the MCHD Return to School Parent Toolkit to
determine whether the student should report to school. If you are unsure, please contact your school
office.

3. Will we have quarantine rooms if a student presents symptoms while at school?
Yes. Students who begin exhibiting symptoms at school will be escorted to quarantine rooms and their
parents/caregivers will be contacted to pick them up promptly to mitigate potential exposure to others.

4. What protocols are in place for athletics and after-school programs?
Based on WCS policy, masks will be required to be worn by athletes while indoors, except for while
actively competing (ex: masks required on the sidelines, in locker rooms, etc.). The band and athletic
programs will follow the MHSAA guidelines and requirements and/or those from the MSBOA.

5. What are the cleaning protocols for playgrounds?
There are currently no specific cleaning protocol requirements that have been issued by the Health
Department or Department of Health & Human Services.

6. What ventilation improvements have been made to the WCS buildings? Especially
band rooms or gymnasiums where large groups of students are blowing and exhaling
while exerting themselves.
WCS is in the process of completing installation of a GPS system. Needlepoint bipolar ionization
from GPS is a patented technology that safely cleans the air by introducing ions into the space via
airflow in a ventilation system, eliminating particulates, odors, and pathogens. The new units were
easily installed in the district’s current HVAC system and will also lower the district’s carbon
footprint, reducing outdoor air intake, as well as reducing energy consumption.
GPS technology reduces the volume of infectious airborne pathogens to make air cleaner and safer to
breathe.
The technology deactivates viruses, so they are no longer infectious by disrupting surface proteins,
rendering them inactive and unable to replicate.

7. What are the cleaning strategies and mitigation strategies being set into place when
students will be in-person full-time this school year?
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Buildings will be cleaned using our aggressive protocols, frequent sanitization of high-touch surfaces,
Clorox 360 treatments, and a focus on proper hand-washing and hygiene will continue this school year
wherever possible. Protective equipment such as masks, hand sanitizer, desk shields, etc. will continue
to be available for staff and students.

8. How will lunch and snacks work this year?
Lunch and snacks will follow a model similar to that of pre-pandemic school years. We have added an
emphasis on proper hygiene habits and increased hand sanitizer stations to help mitigate the spread of
germs.

9. Many 1st graders, 7th graders, and 10th graders will be entering a school for the first
time without the benefit of a first-year orientation. Will one be provided?
Yes. Orientation sessions will be offered at these grade levels across the district. Please contact your
child’s school for more information.

10. If my student starts the school year in-person and then we decide that they would be
most safe in a virtual program, can I switch after the start of the school year?
No. If families wish to utilize the Virtual Academy, they will need to contact Student Services to
enroll their student/s by August 25, 2021. However, parents will be permitted to enroll students in the
Virtual Academy for the second semester. Dates and timelines for this will be released at a later date.

11. If my child is enrolled in the vitual program, can they participate in extracurricular
activities?
Yes! A virtual student may still participate in extracurricular activities at their registered building.
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العودة إلى المدرسة 2022/2021
أسئلة شائعة COVID
القسم  :1أقنعة
 .1هل األقنعة إلزامية للطالب أثناء وجودهم في المدرسة؟
نعم ،في هذا الوقت ،يجب ارتداء األقنعة من قبل الطالب والموظفين في الداخل لجميع مدارس ما قبل  ،K-12بغض النظر عن
حالة التطعيم ،استنادا إلى إرشادات CDCالموصىبها.
 .2هل األقنعة إلزامية للطالب أثناء ركوب الحافلة؟
في هذا الوقت مطلوب أقنعة من قبل مركز السيطرة على األمراض على جميع وسائل النقل العام .وسيشمل ذلك حافالت
مدرسية من المراكز.
 .3هل األقنعة مطلوبة للمسابقات الرياضية؟
واستنادا إلى السياسة الحالية ل  ،WCSسيطلب من الرياضيين ارتداء األقنعة أثناء وجودهم في الداخل ،إال عند التنافس بنشاط.
الرياضيين المتنافسين في الداخل قد إزالة قناعهم ولكن يجب وضع القناع مرة أخرى في حين ال تشارك في المنافسة النشطة
(على سبيل المثال :على هامش ,في غرف خلع المالبس ,الخ) .سيكون هذا التوقع قائما لكل من المسابقات المنزلية والخارجية
أثناء وجوده في الداخل.
 .4مع احتمال أن يرتدي بعض الطالب أقنعة والبعض اآلخر ال كيف ستتعامل المدارس مع الصراعات المحتملة حول اإلخفاء؟
سيتم التعامل مع أي نزاعات تحدث بشكل فردي وستتبع توقعات الطالب للسلوك مدونة سلوك الطالب.
 .5كيف يمكنني منع طفلي من الحصول على COVID-19؟
وهناك عدة خيارات واستراتيجيات للتخفيف للمساعدة في التخفيف من خطر انتشار الفيروس .استمرار ارتداء القناع للحد من
المخاطر الفردية  ،وكذلك الحصول على التطعيم .كما سنواصل اتباع بروتوكوالت التنظيف المحسنة والتنظيف وتعقيم
المناطق بشكل متكرر ،وسيكون لدينا معدات الوقاية الشخصية ومطهر اليدين المتاحة في كل مبنى.

القسم الثاني :الفحص والحجر الصحي والتطعيمات
 .1إذا تم تطعيم طفلي ل COVID-19هل سيضطر إلى الحجر الصحي إذا تعرض لشخص تكون نتيجة الفحص إيجابية ل COVID-
19؟
ال .إذا تم تطعيم طفلك بشكل كامل ويعتبر على اتصال وثيق  /يتعرض لشخص مصاب ب  ، COVID-19فال يتعين عليه
الحجر الصحي .من المستحسن مراقبة طفلك للكشف عن أعراض  COVID-19بعد التعرض.
 .2أين يمكنني الحصول على لقاح  COVIDلنفسي أو لطالبي؟
تتوفر خيارات التطعيم في جميع أنحاء المقاطعة .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة الصحة في مقاطعة ماكومب للحصول
على قائمة بالمواقع التي يتم تطعيمها.
 .3كيف نحدد ما إذا كان الفرد قد تم تطعيمه بالكامل؟
يعتبر الشخص ملقحين بالكامل بعد أسبوعين من الجرعة الثانية في سلسلة من جرعتين ،مثل لقاحات فايزر أو مودرنا أو بعد
أسبوعين من لقاح جرعة واحدة ،مثل لقاح جونسون آند جونسون.
 .4إذا كان طفلي قد  COVID-19قبل شهرين سيكون لديهم للحجر الصحي إذا تعرضوا لشخص مع COVID-19؟
وفي هذه الحالة ،ستكون هناك حاجة إلى وثائق تؤكد نتيجة إيجابية سابقة وإشعار إعفاء من الحجر الصحي من إدارة الصحة من
أجل إعفائها من حالة الحجر الصحي.
 .5ما هي األعراض التي تتطلب استبعاد الطالب من المدرسة؟
للحصول على قائمة كاملة من أعراض  COVID-19التي تتطلب استبعاد الطالب من المدرسة  ،يرجى الرجوع إلى مجموعة
أدوات العودة إلى المدرسة أولياء األمور .MCHD
 .6كم هي مدة الحجر الصحي؟
استنادا إلى إرشادات  ، CDCفإن وقت الحجر الصحي للطفل غير المطعم هو حاليا  10أيام من آخر اتصال مع شخص ثبت
إصابته ب  .COVID-19ال يحتاج الطفل الملقح إلى الحجر الصحي ،ولكن يجب عليه مراقبة نفسه لألعراض لمدة  14يوما
من مالمسة شخص مصاب باألعراض .توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها بإجراء االختبار بعد ثالثة إلى
خمسة أيام من التعرض وارتداء قناع في األماكن العامة المغلقة لمدة  14يوما أو حتى يتلقوا اختبارا سلبيا .ونحن نواصل اتباع
توجيهات  ،MDHHS، CDCو MCHDوسوف تتكيف مع صدور معلومات جديدة.
 .7هل يلزم إجراء فحص الطبيب أو اختبار  COVIDالسلبي لعودة الطفل إلى المدرسة إذا تم إرساله إلى المنزل؟
إذا كان الطفل يعاني من أعراض واختبارات إيجابية ،سيطلب من الطبيب العودة إلى المدرسة .إذا تم عزلهم بسبب اتصال وثيق
 ،لكنهم ظلوا خاليين من األعراض  ،فال يلزم مالحظة للعودة إلى المدرسة .يجب أن يكون جميع الطالب خالية من األعراض
لمدة  24ساعة على األقل قبل العودة إلى المدرسة.
 .8هل لدى المدرسة خطة إذا تم إرسال العديد من الطالب  /المعلمين إلى الحجر الصحي حيث سيعودون إلى عن بعد؟ وفي أي مرحلة
سيتم اتخاذ هذا القرار؟
وسيتخذ قرار التحول إلى التعليم عن بعد على أساس كل حالة على حدة .وستشمل المعلومات التي ستعامل في ذلك القرار عدد
الحاالت الحالية ،وعدد األفراد في الحجر الصحي ،وتوافر الموظفين.
 .9إذا تم وضع الفصول الدراسية أو المباني في التعليم عن بعد ،هل يمكن أن يحسب عمل الدورة التدريبية عن بعد على أنه وقت
تعليمي؟
نعم ،إذا تم استيفاء معايير معينة وعلى أساس توافر الموظفين.
 .10كيف يتم التوصل إلى الواجبات المنزلية  /فقدان المدرسة إذا كان طفلي في الحجر الصحي؟

سيتم تزويد الطالب في الحجر الصحي بالواجبات المنزلية وغيرها من المواد من خالل  ، Schoologyعلى غرار الغيابات
األخرى المتعلقة بالمرض حتى يتمكنوا من إكمال المهام .لن يتم تعيين مدرس ظاهري للطالب المعزولين ،ما لم يتم وضع
الفصل و/أو المبنى بأكمله في حالة التعليم عن بعد.
 .11ما هي سياسة الحضور لهذا العام الدراسي إذا كان الطالب في المنزل بسبب الحجر الصحي  ،أو الحصول على اختبار عندما تكون
لديهم أعراض  ،أو اختبار إيجابي ل COVID؟
تتطلب سياسة الغياب الخاصة بنا استدعاء الطالب بوثائق مناسبة للحصول على غياب معذور لتجنب العقوبة.
 .12إذا تم عزل أحد الوالدين من التعرض ،ولكن ليس الطفل ،هل يمكن للطفل أن يأتي إلى المدرسة؟
نعم .ومع ذلك ،سيتم تحذيرهم من مراقبة األعراض والحصول على اختبار للمساعدة في منع المزيد من التعرض ألطفالهم.
 .13إذا تم عزل طالب وحصل على اختبار  COVIDسلبي ،هل يمكنني العودة إلى المدرسة؟
استنادا إلى إرشادات  MCHDالحالية ،ال تؤدي نتيجة االختبار السالبة إلى تقصير مدة الفحص.
 .14إذا كان أحد الوالدين إيجابيا وتم إرسال أطفالي إلى أسرة أخرى هل يمكنهم االستمرار في القدوم إلى المدرسة؟
وهذا يتوقف على تاريخ تعرضهم األخير للوالد .وسيحدد ذلك خالل عملية تتبع المخالطين على أساس كل حالة على حدة.
 .15إذا كان اختبار الطفل إيجابيا وتم عزل الفصل الدراسي  ،هل سيتحول إلى التعليم عن بعد أو يكون خارج لفترة الحجر الصحي؟
وهناك إمكانية لوضع فصل دراسي أو مبنى في التعليم عن بعد ،حسب مستوى الحاالت وتوافر الموظفين .وسيتم إخطار األسر
إذا بدأ التعليم عن بعد بسبب الحجر الصحي.
 .16هل يجب تطعيم طفلي لاللتحاق بالمدرسة الشخصية؟
ال ،ولكن يوصى بشدة للطالب المؤهلين لتلقي اللقاح للمساعدة في منع انتشار الفيروس.
 .17هل سيتم إخطار الوالدين بحالة إيجابية من  COVID-19في الفصل الدراسي؟
إذا كان الطفل على اتصال وثيق مع شخص مصاب ب  ،COVID19سيتم االتصال باألسرة إما من قبل منسق الجائحة أو
مسؤول مدرسة آخر وأخبرهم بأنهم ربما تعرضوا .قد تختلف أطوال الحجر الصحي بناء على حالة تطعيم الطالب وتاريخ/وقت
التعرض داخل المدرسة.

 .18هل يستطيع الطالب حضور برنامج افتراضي بينما يطلب منه الحجر الصحي؟
ال ،سيحصل الطالب على الواجبات المنزلية من خالل  Schoologyمن معلم الفصل الدراسي الخاص به .األكاديمية
االفتراضية متاحة للعائالت التي ال ترغب في المشاركة في التعليمات الشخصية ،ولكن الطالب ال يستطيعون التبديل ذهابا
وإيابا.
 .19إذا كان طفلي في الحجر الصحي ،هل يمكنه المشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة (الرياضة والفرقة وما إلى ذلك)
إذا كان طفلك في الحجر الصحي بسبب  COVID-19لن يسمح له بحضور أي أحداث  WCSمثل الممارسة الرياضية
واأللعاب وما إلى ذلك.

القسم  :3بروتوكوالت وممارسات السالمة
 .1كيف سيتم تحقيق االبتعاد االجتماعي؟
سوف ينأى الطالب اجتماعيا قدر اإلمكان ،بما في ذلك وجود مكاتب في صفوف ثالثة أقدام عن بعضها البعض ،عندما تكون
قادرة .ومع ذلك ،مع عودنا إلى أحجام الفصول التقليدية وأفضل ممارسات التدريس التي تنطوي على تفاعل الطالب ،ستكون
هناك تحديات .سنستمر في تذكير الطالب بعادات النظافة الجيدة مثل تغطية أفواههم عند السعال أو العطس وغسل أيديهم
للتخفيف من انتشار الفيروسات.
 .2هل ستكون هناك حاجة إلى فحص الموظفين والطالب  /درجة الحرارة كل يوم؟
لن يتم إجراء فحوصات يومية للموظفين والطالب في الموقع في هذا الوقت .ومن المتوقع أن يقوم اآلباء بمراقبة أعراض
أطفالهم بأنفسهم قبل إرسالهم إلى المدرسة كل يوم .إذا كان الطالب يعاني من أعراض ،يرجى الرجوع إلى مجموعة أدوات
العودة إلى المدرسة لتحديد ما إذا كان يجب على الطالب الحضور إلى المدرسة .إذا لم تكن متأكدا ،يرجى االتصال بمكتب
المدرسة.
 .3هل سيكون لدينا غرف الحجر الصحي إذا كان الطالب يعرض األعراض أثناء وجوده في المدرسة؟
نعم .سيتم مرافقة الطالب الذين يبدأون في إظهار األعراض في المدرسة إلى غرف الحجر الصحي وسيتم االتصال بأولياء
أمورهم  /مقدمي الرعاية الصطحابهم على الفور للتخفيف من التعرض المحتمل لآلخرين.
 .4ما هي البروتوكوالت المعمول بها أللعاب القوى وبرامج ما بعد المدرسة؟
واستنادا إلى سياسة الجمعية ،سيطلب من الرياضيين ارتداء األقنعة أثناء وجودهم في الداخل ،باستثناء التنافس النشط (على سبيل
المثال :األقنعة المطلوبة على الهامش ،في غرف خلع المالبس ،وما إلى ذلك) .ستتبع الفرقة والبرامج الرياضية إرشادات
ومتطلبات  MHSAAو  /أو تلك الواردة من .MSBOA
 .5ما هي بروتوكوالت تنظيف المالعب؟
ال توجد حاليا متطلبات محددة لبروتوكول التنظيف تم إصدارها من قبل وزارة الصحة أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية.
 .6ما هي تحسينات التهوية التي أدخلت على مباني WCS؟ خاصة غرف الفرقة أو صاالت األلعاب الرياضية حيث مجموعات كبيرة
من الطالب تهب والزفير في حين تبذل نفسها.
و تقوم خدمة الشبكة العالمية للنظم العالمية باستكمال تركيب نظام لتحديد المواقع Needlepoint .ثنائي القطب التأين من نظام
تحديد المواقع العالمي ( )GPSهي تقنية حاصلة على براءة اختراع تنظف الهواء بأمان من خالل إدخال األيونات إلى الفضاء
عبر تدفق الهواء في نظام التهوية  ،والقضاء على الجسيمات والروائح ومسببات األمراض .وقد تم تركيب الوحدات الجديدة
بسهولة في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الحالي في المنطقة ،كما ستخفض البصمة الكربونية للمنطقة ،مما يقلل من
استهالك الهواء في الهواء الطلق ،فضال عن الحد من استهالك الطاقة.
تكنولوجيا  GPSيقلل من حجم مسببات األمراض المعدية المحمولة جوا لجعل الهواء أنظف وأكثر أمانا للتنفس.
تعمل هذه التقنية على تعطيل الفيروسات ،لذلك لم تعد معدية عن طريق تعطيل البروتينات السطحية ،مما يجعلها غير نشطة
وغير قادرة على التكرار.
 .7ما هي استراتيجيات التنظيف واستراتيجيات التخفيف التي يتم وضعها عندما يكون الطالب في شخص بدوام كامل هذا العام
الدراسي؟
سيتم تنظيف المباني باستخدام بروتوكوالتنا العدوانية  ،والتطهير المتكرر لألسطح عالية اللمس  ،وعالجات ، Clorox 360
وسيستمر التركيز على غسل اليدين والنظافة الصحية بشكل صحيح هذا العام الدراسي كلما أمكن ذلك .وستظل معدات الحماية
مثل األقنعة ومطهر اليدين والدروع المكتبية وما إلى ذلك متاحة للموظفين والطالب.
 .8كيف سيعمل الغداء والوجبات الخفيفة هذا العام؟

وسيتبع الغداء والوجبات الخفيفة نموذجا مماثال لنموذج السنوات الدراسية السابقة للجائحة .لقد أضفنا التركيز على عادات
النظافة الصحية المناسبة وزيادة محطات مطهر اليدين للمساعدة في التخفيف من انتشار الجراثيم.
 .9العديد من طالب الصفاألول7 ،طالب
السنة األولى .هل سيتم توفير واحدة؟

الصف،

و10طالب الصف 1سوف يدخلون المدرسة للمرة األولى دون االستفادة من التوجه في

نعم .وستعرض جلسات توجيهية على هذه المستويات من الرتب في جميع أنحاء المقاطعة .يرجى االتصال بمدرسة طفلك
للحصول على مزيد من المعلومات.
 .10إذا بدأ الطالب العام الدراسي شخصيا ثم قررنا أنه سيكون أكثر أمانا في برنامج افتراضي ،هل يمكنني التبديل بعد بداية العام
الدراسي؟
ال .إذا كانت العائالت ترغب في استخدام األكاديمية االفتراضية ،فستحتاج إلى االتصال بخدمات الطالب لتسجيل طالبها /
طالبهم بحلول  25أغسطس  .2021ومع ذلك ،سيسمح لآلباء بتسجيل الطالب في األكاديمية االفتراضية للفصل الدراسي الثاني.
سيتم إصدار التواريخ والجداول الزمنية لهذا في وقت الحق.
 .11إذا كان طفلي مسجال في البرنامج الفيتوني ،هل يمكنه المشاركة في األنشطة الالصفية؟
نعم! ال يزال الطالب االفتراضي يشارك في األنشطة الالصفية في مبناه المسجل.

