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February 16, 2021 

 
Dear Parents, 

By now many of you have heard that our community has met the health criteria set by the Dearborn Board of Education 
and we can start our plan to bring students back to in-person learning through a phased in approach.  A new schedule 
for students has been created and will be shared with parents next week.  This schedule starts for all students on 
Monday, March 1, 2021. 

We have worked very hard to develop a plan that will allow us to safely resume a hybrid model of face to face 
learning.  When we start to bring students back, you will notice that we have added signage and other safety measures 
to our school, stockpiled PPE’s, and enhanced cleaning procedures.  Also, by the time students start coming back for 
instruction, all staff members who have chosen to receive the COVID-19 vaccine will have had the opportunity to get 
at least their first dose.   

The District plan is a phased in approach that will allow us to work through the process slowly and cautiously to ensure 
the safety of our students and staff.  Of course, each school will face their own unique challenges and we will be working 
with our staff, students, and parents to make sure the transition goes as smoothly as possible.  

To reduce the number of students in the building and each classroom, we have split students into two groups (Blue & 
Gray Groups).  This hybrid schedule has been created to increase the amount of time students receive face to face 
instruction while maintaining smaller class sizes.  All schools in the Dearborn High School Feeder Track have adopted 
this framework to accommodate families on all three levels (elementary, middle and high school).  Attendance will be 
taken each day whether your child is learning face to face or remotely. 

 Students assigned to the Blue Group have addresses that end with an even number (0, 2, 4, 6, 
8).  Those students will come to school on Monday and Thursday.  On Tuesday, Wednesday and Friday 
students will attend class remotely through Zoom.  On days that your child is coming to school, students will 
be allowed to enter the building at 8:40 a.m.  They will be given breakfast on their way to their Advisory 
class.  Instruction starts at 8:50 a.m. and ends at 1:30 p.m.  Virtual learning labs will be available for students 
as scheduled by teachers. 

 Students assigned to the Gray Group have addresses that end with an odd number (1, 3, 5, 7, 9).  Those 
students will come to school on Tuesday and Friday.  On Monday, Wednesday and Thursday students will 
attend class remotely through Zoom.  On days that your child is coming to school, students will be allowed to 
enter the building at 8:40 a.m.  They will be given breakfast on their way to their Advisory class.  Instruction 
starts at 8:50 a.m. and ends at 1:30 p.m.  Virtual learning labs will be available for students as scheduled by 
teachers.  

Please see the timeline below that shows when your child’s grade level will be coming back to school. 

 6th Grade Phase-in = Week of March 1st 
 7th Grade Phase-in = Week of March 8th 
 8th Grade Phase-in = Week of March 15th   

If your child is transported to school by bus, the Dearborn Schools Transportation Department will be sending notice to 
each family regarding bus stop location and time for pick up.   

Moving to this next phase is exciting news and we look forward to seeing your children in our classrooms.  We also 
know that for some it may bring about uneasy feelings or even concern.  Please know that all of us here at Bryant 
Middle School are working to create the very best learning experience for your child while maintaining the safety of all 
students and staff.  

Be safe and continue to Mask UP!  
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  أولياء األمور األعزاء،

 
دة الطالب لقد سمع الكثير منكم اآلن أن مجتمعنا قد استوفى المعايير الصحية التي وضعها مجلس ديربورن للتعليم ويمكن البدء في تطبيق خطتنا إلعا
هذا الجدول  إلى التعلم الشخصي من خالل نهج تدريجي. تم إنشاء جدول جديد للطالب وستتم مشاركته مع أولياء األمور األسبوع المقبل. يبدأ العمل

 . ٢٠٢١مارس  \آذار  ١لجميع الطالب يوم االثنين 
 

ننا أضفنا لقد عملنا بجد لتطوير خطة تسمح لنا باستئناف نموذج هجين من التعلم المباشر وجهاً لوجه بأمان. ستالحظ عندما نبدأ في إعادة الطالب أ
الوقاية الشخصية وإجراءات التنظيف المحّسنة. نعلمكم ايضاً أنه بحلول الوقت  الفتات وإجراءات أخرى للسالمة إلى مدرستنا ، وقمنا بتخزين معدات

للحصول   ١٩ -الذي يبدأ فيه الطالب في العودة للتعلم داخل المبنى ، ستكون الفرصة قد أتيحت أمام جميع الموظفين الذين اختاروا تلقي لقاح كوفيد
  على جرعتهم األولى على األقل.

 
يمي عبارة عن نهج مرحلي سيسمح لنا بالعمل من خالل العملية االنتقالية ببطء وحذر لضمان سالمة طالبنا وموظفينا. بالطبع ، خطة القطاع التعل

   سة.ستواجه كل مدرسة تحدياتها الفريدة الخاصة بها وسنعمل مع موظفينا وطالبنا وأولياء األمور للتأكد من سير االنتقال بأكبر قدر من السال
 

دد الطالب في المبنى وفي كل فصل دراسي ، قمنا بتقسيم الطالب إلى مجموعتين (مجموعات زرقاء ورمادية). تم إنشاء هذا الجدول المدمج لتقليل ع
مغية بعة / اللزيادة فترة التدريس المباشر وجًها لوجه مع إبقاء حجم الصفوف الدراسية صغيراً. لقد تبنت جميع المدارس اإلعدادية و االبتدائية التا

العائالت في المراحل التعليمية الثالث. سيتم أخذ الحضور كل يوم سواء كان طفلك يتعلم   هذا اإلطار لتسهيل هذه المرحلة على جميع  لثانوية ديربورن
 وجها لوجه داخل المبنى أو عن بعد.

 
سيأتي هؤالء الطالب إلى المدرسة يومي االثنين   ).  ٨، ٦، ٤،  ٢، ٠برقم زوجي (  تضم المجموعة الزرقاء الطالب الذين تنتهي أرقام منازلهم● 

منصة زووم . في األيام التي يأتي فيها طفلك إلى المدرسة ،   والخميس. في أيام الثالثاء واألربعاء والجمعة سيحضر الطالب الفصل عن بُعد من خالل
اإلفطار لهم في طريقهم إلى الفصل االستشاري. يبدأ التدريس في الساعة صباًحا وسيتم تقديم وجبة  ٨: ٤٠سيسمح للطالب بدخول المبنى في الساعة 

         مساًء ، وستكون مختبرات التعلم االفتراضية متاحة للطالب وفقًا لما حدده المعلمون.  ١:  ٣٠صباًحا وينتهي في الساعة  ٨:  ٥٠
 

سيأتي هؤالء الطالب إلى المدرسة يومي الثالثاء  ).  ٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ١دي (تضم المجموعة الزرقاء الطالب الذين تنتهي أرقام منازلهم برقم فر● 
مدرسة ، والجمعة. في أيام اإلثنين واألربعاء والخميس سيحضر الطالب الفصل عن بُعد من خالل منصة زووم. في األيام التي يأتي فيها طفلك إلى ال

سيتم تقديم وجبة اإلفطار لهم في طريقهم إلى الفصل االستشاري. يبدأ التدريس في صباًحا و   ٨: ٤٠سيسمح للطالب بدخول المبنى في الساعة 
         مساًء ، ، وستكون مختبرات التعلم االفتراضية متاحة للطالب وفقًا لما حدده المعلمون.  ١:  ٣٠صباًحا وينتهي في الساعة  ٨:  ٥٠  الساعة

 
 ضح متى سيعود صف طفلك إلى المدرسة.يرجى االطالع على الجدول الزمني أدناه الذي يو

 
         الصف السادس = األسبوع األول من مارس  ●
          مارس  آذار/ ٨الصف السابع = أسبوع ● 
            آذار/ مارس ١٥الصف الثامن = أسبوع ● 

اًرا إلى كل عائلة بخصوص موقع ووقت وصول إذا كان طفلك ممن يستقلون الحافلة المدرسية ، فسوف ترسل إدارة النقل في مدارس ديربورن إشع
  الحافلة.

 
يتسبب هذا األمر بعدم يعد االنتقال إلى هذه المرحلة التالية خبًرا مثيًرا ونتطلع إلى رؤية أطفالك في فصولنا الدراسية. نعلم أيًضا أنه بالنسبة للبعض قد 

نت نعمل على خلق أفضل تجربة تعليمية لطفلك مع الحفاظ على سالمة جميع الطالب الراحة و القلق . يرجى العلم بأننا جميعًا هنا في إعدادية براي
 والموظفين.

 
 نتمنى لكم الصحة و السالمة و الرجاء االستمرار في ارتداء الكمامات!

 
  

   


