
Bryant Middle School  

 
August 24, 2020 
 
Dear Parents and/or Guardians, 
 
I hope that you have enjoyed your summer vacation and that your family is doing well.  Mrs. Turfe and I 
have been working hard over the past few weeks to organize the start of the school year.  Unlike the 
spring, we are hoping to make your child’s “school” experience more engaging and more rigorous.  We 
are meeting with teachers later this week for professional development and to discuss other vital 
components of the school year.  We will continue to update our families with information about the start of 
the school year when those details are finalized. 
 
Under normal circumstances, we encourage parents to stay involved and work with us to support their 
child’s academic, social and emotional development.  We recognize that in order to be successful in 
school, children need support from both the home and school.  We know that a strong partnership with 
you will make a great difference in your child’s education.  
 
I would like to give you a number of updates regarding school this fall: 
 

● If you have opted your child into the Virtual Learning Program, the district will be sharing 
information with each participant soon.  
 

● Student schedules will be made available to parents through ParentConnect on Thursday, August 
27th.  If you are unable to access your ParentConnect account, please contact the Bryant Office 
at (313) 827-2900 and somebody will help you with username and password information.  A 
student can also access his/her schedule through StudentConnect. 
 

● Since all students are starting the school year on-line (Virtual Learning Program or Remote 
Learning Program), learning expectations for students and parents have been crafted.  These 
expectations will help define how school will on-line school will look for students.  Please click on 
the links to read and please review these expectations with your child. 

○ Parent Expectations (English and Arabic) 
○ Student Expectations (English and Arabic) 
○ Face Covering Expectations (English and Arabic) 

 
● In order to make the school year a little more rigorous and beneficial for our students, we have 

created a daily schedule for students and teachers to follow.  This will help teachers deliver daily 
lessons to students and coordinate other important instructional activities (small group work, one 
to one work, parent communications, etc.).  Briefly, teachers will be using a video conference tool 
(Zoom) to deliver instruction for your child each morning from 8:15 - 11:10 a.m.; student 
attendance will be taken.  A more detailed explanation will be given at a later date regarding 
Learning Labs and other supports for students.  

○ 7th & 8th Grade Schedules  
○ 6th Grade Schedule 

 
● The kitchen at Bryant will be open and serving food to students during the school year.  At this 

time, they are scheduled to provide breakfast and lunch for students using a curbside pick-up 
model one day each week.  When dates and times of this service have been finalized, we will 
share that information with parents. 
 

● The district has purchased a learning management system called Schoology.  When this tool is 
fully implemented, all stakeholders will be able to access daily lessons and other important 
information from one spot.  In addition, we will be using Zoom for video conferencing which will 
provide a much needed layer of security for our learning community.  

https://docs.google.com/document/d/1fkovw5c2xS6EQ3sCiuptTkmSYWPPwEBOpNRZXGnzM8w/edit?ts=5f3d4898
https://docs.google.com/document/d/1-938u-gZnwrz6y7HemXGnq5iyfBPwuqu7X1wxUPpkkA/edit?ts=5f3d4898
https://docs.google.com/document/d/1yPHBVC3ssjKEDmcYnhM5hQ-eQjQRs1gdNZEaCIXDuAg/edit?ts=5f3d4898
https://docs.google.com/document/d/1d58-V6q1fYMmrwiHb4gvGRXmryc_1kcLTggGPt1fx3k/edit
https://docs.google.com/document/d/1n5ArzUvwUDDwO4DUF2acwyxZgLokxAWH85Nnpso3w90/edit


 
● Tentative schedule for the first week of school (August 31st - September 3rd) is as follows: 

 

Date Schedule for students 

Monday, August 31st First day of school.  Students will follow their schedule 
and meet with their teacher through a video conference 
call (Zoom).  

Tuesday, September 1st 6th grade students will pick-up materials (math 
workbook, literature book, etc.) from school using a 
drive through pick-up model.  This will take place from 
8:30 - 11:30 a.m. 
 
7th & 8th grade students will continue to follow their 
schedule and continue to meet with their teacher 
through a video conference call (Zoom). 

Wednesday, September 2nd 7th grade students will pick-up materials (math 
workbook, literature book, etc.) from school using a 
drive through pick-up model.  This will take place from 
8:30 - 11:30 a.m. 
 
6th & 8th grade students will continue to follow their 
schedule and continue to meet with their teacher 
through a video conference call (Zoom). 

Thursday, September 3rd 8th grade students will pick-up materials (math 
workbook, literature book, etc.) from school using a 
drive through pick-up model.  This will take place from 
8:30 - 11:30 a.m. 
 
6th & 7th grade students will continue to follow their 
schedule and continue to meet with their teacher 
through a video conference call (Zoom). 

 
 
Starting Tuesday, September 8th, teachers will be meeting with students during live virtual lessons using 
Zoom.  More details will be shared with the Bryant community as we get closer to this date.  
 
If you have any questions regarding the school start-up plan or anything else, please email me at 
denisoa@dearbornschools.org or Mrs. Turfe (Assistant Principal) at turfef@dearbornschools.org.  
 
 
Sincerely, 
Mr. Andrew Denison 
Principal 
 

  
 

mailto:denisoa@dearbornschools.org
mailto:turfef@dearbornschools.org


 

 مدرسة براینت اإلعدادیة
  

  ٢٤ آب \ أغسطس ٢٠٢٠
  

 أولیاء األمور و / أو األوصیاء األعزاء ،
  

 أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باإلجازة الصیفیة وأن تكون أسركم بخیر. لقد عملت أنا والسیدة طرفة بجد خالل األسابیع القلیلة الماضیة لتنظیم بدایة العام
 الدراسي. على عكس فصل الربیع ، نأمل أن نجعل تجربة طفلك "المدرسیة" أكثر فعالیة وأكثر صرامة. سوف نجتمع مع المعلمین في وقت الحق من
 هذا األسبوع من أجل التطویر المهني ومناقشة المكونات الحیویة األخرى للعام الدراسي. سنواصل إطالع عائالتنا على المعلومات المتعلقة ببدایة العام

 الدراسي عند االنتهاء من هذه التفاصیل.
  

 في ظل الظروف العادیة ، نشجع اآلباء على االستمرار في المشاركة والعمل معنا لدعم نمو أطفالهم األكادیمي واالجتماعي والعاطفي. نحن ندرك أنه
 من أجل تحقیق النجاح في المدرسة ، یحتاج األطفال إلى دعم من المنزل والمدرسة. نحن نعلم أن الشراكة القویة معكم ستحدث فرًقا كبیًرا في تعلیم

  طفلكم.
  

 أود أن أقدم لكم عدًدا من المستجدات المتعلقة بالمدرسة لهذا الخریف:
  

   ● إذا اخترت انضمام طفلك إلى  برنامج التعلم االفتراضي  ، فسوف یقوم القطاع التعلیمي بمشاركة المعلومات مع كل مشارك قریًبا.

  
 ● ستتاح جداول الطالب ألولیاء األمور من خالل ParentConnect - رابط تواصل ألهل  یوم الخمیس ، ٢٧ آب  أغسطس. إذا لم

 تتمكن من الدخول إلى حساب رابط تواصل األهل  ParentConnect الخاص بك ، یرجى االتصال بمكتب براینت الرئیسي على
 الهاتف رقم: ٢٩٠٠- ٨٢٧ (٣١٣ )  وسیساعدك شخص ما في الحصول على معلومات اسم المستخدم وكلمة المرور. یمكن للطالب

.StudentConnect أیًضا الحصول على نسخة عن برنامجه\ها الدراسي من خالل  

  
 ● نظًرا لبدء جمیع الطالب  العام الدراسي عبر اإلنترنت (برنامج التعلم االفتراضي أو برنامج التعلم عن ُبعد) ، فقد تمت صیاغة بعض
 توقعات التعلم للطالب وأولیاء األمور. ستساعد هذه التوقعات في تحدید ما ستبدو علیه الدراسة عبر اإلنترنت للطالب. یرجى النقر

  على الروابط لقراءة ومراجعة هذه التوقعات مع طفلك.

  ○ توقعات األهل (اإلنجلیزیة و العربیة)

  ○ توقعات الطالب (اإلنجلیزیة والعربیة)

  ○ توقعات تغطیة الوجه (االنجلیزیة والعربیة)

  
 ● من أجل جعل العام الدراسي أكثرصالبة وفائدة لطالبنا ، قمنا بإنشاء جدول زمني یومي یتبعه الطالب والمعلمین. سوف یساعد هذا
 الجدول المعلمین على تقدیم دروس یومیة للطالب وتنسیق األنشطة التعلیمیة المهمة األخرى (العمل ضمن مجموعات صغیرة ،

 والعمل الفردي ، واالتصاالت بین الوالدین ، وما إلى ذلك). باختصار ، سیستخدم المعلمون منصة زووم  (Zoom) لتقدیم التعلیمات
 للطالب كل صباح من الساعة ١٥ :٨  إلى ١٠  :١١ صباًحا ؛ سیتم تفقد حضور الطالب في كل حصة. سیتم تقدیم شرح أكثر

  تفصیًال في وقت الحق بخصوص مختبرات التعلم وأشكال الدعم األخرى للطالب.

  ○ جداول الصف السابع والثامن

  ○ جدول الصف السادس

  
 ● سیكون المطبخ في مدرسة براینت مفتوًحا ویقدم الطعام للطالب خالل العام الدراسي. في هذا الوقت ، من المقرر أن یقدموا وجبات
 اإلفطار والغداء للطالب باستخدام طریقة االستالم من على جانب الرصیف یوًما واحًدا كل أسبوع. سوف نشارك تواریخ وأوقات

  إنتهاء هذه الخدمة مع أولیاء األمور الحقُا.

  
 ● اشترت المنطقة نظاًما إلدارة التعلم یسمى سكوُلجي \ Schoology. عند تفعیل هذه المنصة سیتمكن جمیع أصحاب المصلحة من

Zoom  \ الوصول إلى الدروس الیومیة والمعلومات المهمة األخرى من مكان واحد. باإلضافة إلى ذلك ، سنستخدم منصة زووم 
   لمؤتمرات الفیدیو التي ستوفر مساحة آمنة مطلوبة بشدة لمجتمع التعلم لدینا.

  
  ● إلیكم في ما یلي الجدول الزمني  المؤقت  لألسبوع الدراسي األول (٣١ آب\ أغسطس -٣ أیلول \سبتمبر):

 
 
 

 

 التاریخ الجدول الزمني للطالب

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/document/d/1fkovw5c2xS6EQ3sCiuptTkmSYWPPwEBOpNRZXGnzM8w/edit%3Fts%3D5f3d4898
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/document/d/1-938u-gZnwrz6y7HemXGnq5iyfBPwuqu7X1wxUPpkkA/edit%3Fts%3D5f3d4898
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/document/d/1yPHBVC3ssjKEDmcYnhM5hQ-eQjQRs1gdNZEaCIXDuAg/edit%3Fts%3D5f3d4898
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/document/d/1d58-V6q1fYMmrwiHb4gvGRXmryc_1kcLTggGPt1fx3k/edit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/document/d/1n5ArzUvwUDDwO4DUF2acwyxZgLokxAWH85Nnpso3w90/edit


 أول یوم في المدرسة. سوف یتبع الطالب جدولهم الزمني ویلتقون بمعلمهم من خالل مكالمة جماعیة
  عبر الفیدیو (زووم).

  االثنین ٣١ آب\ أغسطس ٢٠٢٠

 سوف یحصل طالب الصف السادس على المواد (كتاب الریاضیات ، كتاب األدب ، إلخ) عبر المرور
 بالسیارة قرب المدرسة واستالم الكتب. سیتم ذلك من الساعة ٣٠ :٨   -٣٠ :١١ صباًحا

  
 سوف یستمر طالب الصفین السابع والثامن في متابعة جدولهم الزمني ومواصلة االجتماع مع معلمهم

 من خالل مكالمة جماعیة عبر الفیدیو (زووم)

  الثالثاء ١ أیلول \ سبتمبر ٢٠٢٠

 سوف یحصل طالب الصف السابع على المواد (كتاب الریاضیات ، كتاب األدب ، إلخ) عبر المرور
 بالسیارة قرب المدرسة واستالم الكتب. سیتم ذلك من الساعة ٣٠ :٨  -٣٠ :١١ صباًحا

 سیستمر طالب الصف السادس والثامن في متابعة جدولهم الزمني ومواصلة االجتماع مع معلمهم من
 خالل مكالمة جماعیة عبر الفیدیو (زووم).

 
 

  األربعاء ٢  أیلول \ سبتمبر ٢٠٢٠

 سوف یحصل طالب الصف الثامن على المواد (كتاب الریاضیات ، كتاب األدب ، إلخ) عبر المرور
 بالسیارة قرب المدرسة واستالم الكتب. سیتم ذلك من الساعة ٣٠ :٨  -٣٠ :١١ صباًحا

 سوف یستمر طالب الصف السادس والسابع في متابعة جدولهم الزمني ومواصلة االجتماع مع معلمهم
 من خالل مكالمة جماعیة عبر الفیدیو (زووم).

 

  الخمیس ٣ أیلول \ سبتمبر ٢٠٢٠

 
 
 
 

  
  

 سوف یجتمع المعلمون مع الطالب خالل الدروس االفتراضیة المباشرة باستخدام زووم ابتداًء من الثالثاء ٨ أیلول \ سبتمبر ، . ستتم مشاركة المزید
  من التفاصیل مع مجتمع براینت مع اقترابنا من هذا التاریخ.

  
إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص خطة بدء المدرسة أو أي شيء آخر ، یرجى مراسلتي عبر البرید اإللكتروني التالي:

 denisoa@dearbornschools.org أو السیدة مراسلة السیدة طرفة (نائبة المدیر) على البرید االلكتروني التالي:
. turfef@dearbornschools.org 

  
  

 مع كل التقدیر
 السید أندرو دینیسون

 المدیر
  

 
 


