حضرة أولياء األمور األعزاء,
بينما نخطط للعودة إلى المدرسة  ،نحن متحمسون لرؤية جميع طالب فوردسن في المبنى .لقد عملنا بال كلل من أجل انتقال آمن وسلس .في ما يلي
معلومات مهمة الطالعكم على التعمليات والتوقعات التي وضعناها
فحص الكوفيد
من المتوقع أن يقيس األهالي كل صباح درجة حرارة جميع أفراد األسرة قبل أن يأتي الطالب إلى المدرسة .إذا كانت درجة حرارة أي فرد من
أفراد األسرة  100.4أو أعلى يجب على الطالب الدراسة"عن بُعد" وعدم الذهاب إلى المدرسة " إذا كان الطالب يعانون من أعراض الكوفيد ،
فال ينبغي عليهم الحضور إلى المدرسة .يجب عليهم "الدرس عن بعد" في ZOOM
مرحلة العودة إلى المدرسة في الجدول الزمني
أسبوع  9 - 1آذار/مارس -سيشارك طالب الصف التاسع (مجموعة  )2024في التوجيه
مراجعة مهارات الدراسة
●
إجراءات
●
أسبوع  8آذار /مارس  -عودة طالب الصف العاشر (مجموعة  )2023للتعليم المزدوج
طالب الصف التاسع يواصلون الحضور
●
األسبوع الذي يبدأ من  15إلى  11أذار /مارس (مجموعة  )2022وطالب الصف الثاني عشر (مجموعة  )2021يعودون إلى التعليم المزدوج
طالب الصف التاسع يواصلون الحضور
●
طالب الصف العاشر يواصلون الحضور
●
الجدول
عندما نتغير إلى الجدول المزدوج  ،يكون وقت بدء المدرسة الساعة  8:00صباحًا واالنصراف الساعة  12:40بعد الظهر .ستفتح أبواب المدرسة
الساعة  7:50صباحًا .ألسباب تتعلق بالسالمة  ،ال يمكننا السماح للطالب بالحضور مبكرًا والتجمع في الممرات الطالب الذين يتعلمون من
المنزل سوف يتبعون نفس الجدول الزمني في الصباح سيصعد طالب  MBCCإلى الحافلة عند الساعة 7:50
الجدول أدناه
المجموعة  Aو المجموعة B
الغرض من النموذج المزدوج هو تقليل عدد الطالب في الفصل  /المبنى في وقت واحد .سيستمر جميع الطالب في التواجد في نفس الفصول
الدراسية مع نفس المعلم على  .Schoologyيحتاج الطالب الذين يأتون إلى المدرسة إلى إحضار جهاز الكمبيوتر الكروم بوك الخاص بهم
المشحون للمتابعة على برنامج  ZOOMو .Schoology
 .سيقوم المعلم بإعطاء التعليمات عبر  Schoologyلكل من الطالب المتواجدين في الفصل والطالب في المنزل.
للقيام بذلك  ،يأتي نصف الطالب كل يوم
● سيأتي طالب مجموعة  Aالذين تنتهي اسم العائلة من .A-Eالى المدرسة يومي االثنين والخميس.سيقوم الطالب في هذه المجموعة
بالحضور عن بعد عبر  ZOOMأيام الثالثاء واألربعاء والجمعة وفقًا للجدول.
.
● سيأتي طالب مجموعة  Bالذين تنتهي اسم العائلة من  F-Zالى المدرسة يومي الثالثاء والجمعة .سيقوم الطالب في هذه المجموعة
بحضور عن بعد عبر  ZOOMأيام االثنين واألربعاء والخميس وفقا للجدول.
.
● يوم األربعاء  ،سيبقى جميع الطالب في المنزل ويحضرون الفصول افتراضيا" .عندما يتعلم ولدكم من المنزل  ،سيقوم بحضور الفصل
عبر " ."ZOOMستبدو أيام األربعاء مثل التعلم عن بعد  -ما يفعله الطالب اآلن.

طالب ال  VLPبرنامج التعليم االفتراضي
الطالب الذين قاموا بالتسجيل ليبقوا افتراضيًا طوال العام سيتبعون أيضًا الجدول أدناه .سيحضر ولدكم الفصول الدراسية افتراضيا من المنزل .إذا
لم تقم بالتسجيل في التعليم االفتراضى و ال تخطط لعودة ولدكم إلي المبني لهذا العام فيجب على أحد أولياء االمور االتصال على الرقم ٧٢٨-٣١٣
 ١٤٠٠أو مراسلتي عبر البريد اإللكتروني على .alcodrh@dearbornschools.orgإجراءات الدخول  /الخروج إلى المدرسة
سيتم فتح األبواب التالية الساعة  7:50صباحًا للطالب لدخول المبنى:
شارع 3 W- Horger
باب 6 W- Academy
موقف للطالب 24 E-
موقف للطالب 26 E-
سيكون المراقبون عند كل مدخل
لن يُسمح للطالب بدخول المبنى دون ارتداء األقنعة
إعداد الفصل الدراسي
تم تصميم الصفوف لتوفير التباعد االجتماعي حيث يجلس جميع الطالب نفس االتجاه
الحمامات
سيتم منح الطالب الذين يحتاجون إلى استخدام الحمام تصريح دخول .ستتم مراقبة الحمامات لضمان سالمتهم
وجبة الغذاء
سيتم إعطاء الطالب وجبة لتناول الطعام خالل فترة االستراحة لمدة  15دقيقة في الساعة  .25 :10-10 :10سوف يأكلون في الفصل
يأخذ الطالب الذين يذهبون إلى  DCMSTو MBCCالوجبة معهم
توقعاتنا من الطالب أثناء وجودهم في المبنى
يجب ارتداء األقنعة في جميع األوقات .لن يُسمح للطالب بالتجمع في أي وقت .أثناء المرور في الممرات لتغيير الفصل ،يُطلب من الطالب المشي
فورًا إلى الفصل التالي .إذا اختار ولدكم كسر قواعد التباعد االجتماعي  ،فسوف يجبر على التعلم افتراضيًا .هذه قاعدة صارمة وغير قابلة
للتفاوض.
.
لوازم الطالب واألجهزة
يجب على الطالب إحضار أجهزة الكمبيوتر(الكروم بوك) واإلمدادات مشحونة إلى المدرسة كل يوم .يجب شحن أجهزة الكروم بوك بالكامل في
المنزل ألنه ليست لدينا القدرة على شحن األجهزة الفردية .يجب إحضار األجهزة إلى المدرسة في حقيبة ظهر للطالب والتعامل معها بعناية .تم
تعطيل جميع نوافير المياه في المدرسة .لذلك نشجع الطالب على إحضار زجاجة ماء من المنزل
عملية التعقيم
جميع الغرف المستخدمة سيتم تعقيمها حسب توصيات مركز السيطرة على األمراض والوقاية .ومع ذلك  ،فإن أهم تدابير السالمة هي ( )1الحفاظ
على التباعد االجتماعي  )2( ،إبقاء األقنعة فوق األنف  ،و ( )3غسل اليدين
غرفة عزل الطالب
إذا كان ولدكم في المدرسة وبدأ يشعر بالمرض ،خصصنا غرفة لولدكم النتظاركم حتى يتم اصطحابه .يتم اإلشراف على هذه الغرفة ومراقبتها
عن كثب لضمان اتباع إجراءات السالمة
ماذا لو كان ولدكم على اتصال وثيق بشخص مصاب؟
في حالة اعتبار ولدكم "على اتصال وثيق" بشخص آخر ثبتت إصابته بالفيروس  ،سيتم إخطارك على الفور وبتعليمات محددة .لن نقدم أسماء
األشخاص اآلخرين المعنيين .لمنع حدوث ذلك  ،هناك حاجة إلى شفافيتكم .لتوخي الحذر ولتفادي الوقوع في الخطأ  -احتفظ بولدكم في المنزل إذا

لم يكن على ما يرام أو كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو إذا تعرض لشخص مصاب بفيروس كوفيد .هذه هي حقيقة وضعنا الحالي.
تذكروا  ،لن يغيب ولدكم عن الدراسة حيث يمكنه الحضور افتراضيا
السفر الدولي
سيتطلب السفر الدولي إجراءات إضافية قبل أن يتمكن الطالب من العودة إلى المدرسة .تنص وزارة الصحة على ما يلي :عند العودة من السفر
الدولي  ،يجب على الفرد الحجر الصحي لمدة  7أيام  ،وفي نهاية األيام السبعة  ،يجب أن يكون فحص الكوفيد سلبيا ً قبل عودة الفرد  /الطالب إلى
المدرسة .اعتبارًا من 2/11/20201
مختبرات التعلم
ستكون مختبرات التعلم متاحة أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة  2:55-1:40ستكون مختبرات التعلم إما في المدرسة أو يتم
إجراؤها افتراضيًا .يمكن للطالب طلب مساعدة إضافية من المعلم خالل هذا الوقت
سيستخدم المعلمون هذا الوقت أيضًا إلعداد اجتماعات مع الطالب لتقديم دعم إضافي
بإخالص،
السيدة القادري

الجدول المزدوج الفصل الثاني
الجمعة
المجموعة B

الخميس
المجموعة A

االربعاء
متزامن

الثالثاء
المجموعة B

االثنين
المجموعة A

الوقت

الحصة األولى

الحصة األولى

الحصة األولى

الحصة األولى

الحصة األولى

8:00-8:40

الحصة الثانية

الحصة الثانية

الحصة الثانية

الحصة الثانية

الحصة الثانية

8:45-9:25

الحصة الثالثة

الحصة الثالثة

الحصة الثالثة

الحصة الثالثة

الحصة الثالثة

9:30-10:10

استراحة-النقل الى
MBCC/DCMST

استراحة-النقل الى
MBCC/DCMST

استراحة

استراحة-النقل الى
MBCC/DCMST

استراحة-التقل الى
MBCC/DCMST

10:10-10:25

الحصة الرابعة

الحصة الرابعة

الحصة الرابعة

الحصة الرابعة

الحصة الرابعة

10:30-11:10

الحصة الخامسة

الحصة الخامسة

الحصة الخامسة

الحصة الخامسة

الحصة الخامسة

11:15-11:55

الحصة السادسة

الحصة السادسة

الحصة السادسة

الحصة السادسة

الحصة السادسة

12-12:40

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

انصراف الطالب 12:40
 12:40-1:10استراحة المعلم

12:40-1:10

وقت إضافي تخطيط المعلم

1:10-1:45

PLC, PD, MTSS,
اجتماعات أولياء األمور

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

1:45-2:55

