
حضرة أولیاء األمور األعزاء,

انتقال آمن وسلس. في ما یليجمیع طالب فوردسن في المبنى. لقد عملنا بال كلل من أجلبینما نخطط للعودة إلى المدرسة ، نحن متحمسون لرؤیة
وضعناھامعلومات مھمة الطالعكم على التعملیات والتوقعات التي

فحص الكوفید

كانت درجة حرارة أي فرد منإذاأفراد األسرة قبل أن یأتي الطالب إلى المدرسة.من المتوقع أن یقیس األھالي كل صباح درجة حرارة جمیع
،الكوفیدأعراضمنیعانونالطالبكانإذا"المدرسةإلىالذھابوعدمبُعد"الدراسة"عنالطالبعلىیجبأعلىأو100.4األسرةأفراد

ZOOMفيبعد"عن"الدرسعلیھمیجبالمدرسة.إلىالحضورعلیھمینبغيفال

 رحلة العودة إلى المدرسة في الجدول الزمنيم 

التوجیھفي)2024(مجموعةالتاسعالصفطالب-سیشاركآذار/مارس9-1أسبوع
مراجعة مھارات الدراسة●
إجراءات●

المزدوجللتعلیم)2023(مجموعةالعاشرالصفطالبعودة-مارسآذار/8أسبوع
طالب الصف التاسع یواصلون الحضور●

المزدوجالتعلیمإلىیعودون)2021(مجموعةعشرالثانيالصفوطالب)2022(مجموعةمارسأذار/11إلى15منیبدأالذياألسبوع
طالب الصف التاسع یواصلون الحضور●
طالب الصف العاشر یواصلون الحضور●

الجدول
المدرسةأبوابستفتحالظھر.بعد12:40الساعةواالنصرافصباًحا8:00الساعةالمدرسةبدءوقتیكون،المزدوجالجدولإلىنتغیرعندما

منیتعلمونالذینالطالبالممراتفيوالتجمعمبكًرابالحضورللطالبالسماحیمكنناال،بالسالمةتتعلقألسبابصباًحا.7:50الساعة
7:50الساعةعندالحافلةإلىMBCCطالبسیصعدالصباحفيالزمنيالجدولنفسیتبعونسوفالمنزل

الجدول أدناه

BالمجموعةوAالمجموعة
في نفس الفصول/ المبنى في وقت واحد. سیستمر جمیع الطالب في التواجدالغرض من النموذج المزدوج ھو تقلیل عدد الطالب في الفصل

بھمالخاصبوكالكرومالكمبیوترجھازإحضارإلىالمدرسةإلىیأتونالذینالطالبیحتاج.Schoologyعلىالمعلمنفسمعالدراسیة
.SchoologyوZOOMبرنامجعلىللمتابعةالمشحون

المنزل.فيوالطالبالفصلفيالمتواجدینالطالبمنلكلSchoologyعبرالتعلیماتبإعطاءالمعلمسیقوم.
یومكلالطالبنصفیأتي،بذلكللقیام

المجموعةھذهفيالطالبوالخمیس.سیقوماالثنینیوميالمدرسة.الىA-EمنالعائلةاسمتنتھيالذینAمجموعةطالبسیأتي●
للجدول.وفقًاوالجمعةواألربعاءالثالثاءأیامZOOMعبربعدعنبالحضور

.
المجموعةھذهفيالطالبسیقوموالجمعة.الثالثاءیوميالمدرسةالىF-ZمنالعائلةاسمتنتھيالذینBمجموعةطالبسیأتي●

للجدول.وفقاوالخمیسواألربعاءاالثنینأیامZOOMعبربعدعنبحضور
.

بحضور الفصلعندما یتعلم ولدكم من المنزل ، سیقومالفصول افتراضیا".یوم األربعاء ، سیبقى جمیع الطالب في المنزل ویحضرون●
اآلن.الطالبیفعلھما-بعدعنالتعلممثلاألربعاءأیامستبدو".ZOOM"عبر



االفتراضيالتعلیمبرنامجVLPالطالب
الدراسیة افتراضیا من المنزل. إذاالعام سیتبعون أیًضا الجدول أدناه. سیحضر ولدكم الفصولالطالب الذین قاموا بالتسجیل لیبقوا افتراضیًا طوال

٧٢٨-٣١٣الرقمعلىاالتصالاالمورأولیاءأحدعلىفیجبالعاملھذاالمبنيإليولدكملعودةتخططالواالفتراضىالتعلیمفيبالتسجیلتقملم
.alcodrh@dearbornschools.orgعلىاإللكترونيالبریدعبرمراسلتيأو١٤٠٠-

إجراءات الدخول / الخروج إلى المدرسة
المبنى:لدخولللطالبصباًحا7:50الساعةالتالیةاألبوابفتحسیتم

3 W- Horger شارع
6 W- Academy باب

24 E- للطالبموقف
26 E- للطالبموقف

مدخلكلعندالمراقبونسیكون
األقنعةارتداءدونالمبنىبدخولللطالبیُسمحلن

الدراسيالفصلإعداد
االتجاهنفسالطالبجمیعیجلسحیثاالجتماعيالتباعدلتوفیرالصفوفتصمیمتم

الحمامات
سالمتھملضمانالحماماتمراقبةستتمدخول.تصریحالحماماستخدامإلىیحتاجونالذینالطالبمنحسیتم

الغذاءوجبة
الفصلفيیأكلونسوف.10:25-10:10الساعةفيدقیقة15لمدةاالستراحةفترةخاللالطعاملتناولوجبةالطالبإعطاءسیتم

معھمالوجبة MBCCو DCMST إلىیذھبونالذینالطالبیأخذ

توقعاتنا من الطالب أثناء وجودھم في المبنى
الفصل، یُطلب من الطالب المشيبالتجمع في أي وقت. أثناء المرور في الممرات لتغییریجب ارتداء األقنعة في جمیع األوقات. لن یُسمح للطالب

ھذه قاعدة صارمة وغیر قابلةالتباعد االجتماعي ، فسوف یجبر على التعلم افتراضیًا.فوًرا إلى الفصل التالي. إذا اختار ولدكم كسر قواعد
للتفاوض.

.
واألجھزةالطالبلوازم
فيبالكاملبوكالكرومأجھزةشحنیجبیوم.كلالمدرسةإلىمشحونةواإلمداداتبوك)الكمبیوتر(الكرومأجھزةإحضارالطالبعلىیجب

تمبعنایة.معھاوالتعاملللطالبظھرحقیبةفيالمدرسةإلىاألجھزةإحضاریجبالفردیة.األجھزةشحنعلىالقدرةلدینالیستألنھالمنزل
المنزلمنماءزجاجةإحضارعلىالطالبنشجعلذلكالمدرسة.فيالمیاهنوافیرجمیعتعطیل

التعقیمعملیة
الحفاظ)1(ھيالسالمةتدابیرأھمفإن،ذلكومعوالوقایة.األمراضعلىالسیطرةمركزتوصیاتحسبتعقیمھاسیتمالمستخدمةالغرفجمیع
الیدینغسل)3(و،األنففوقاألقنعةإبقاء)2(،االجتماعيالتباعدعلى

الطالبعزلغرفة
ومراقبتھاالغرفةھذهعلىاإلشرافیتماصطحابھ.یتمحتىالنتظاركملولدكمغرفة،خصصنابالمرضیشعروبدأالمدرسةفيولدكمكانإذا

السالمةإجراءاتاتباعلضمانكثبعن

مصاب؟بشخصوثیقاتصالعلىولدكمكانلو اذام 
أسماءنقدملنمحددة.وبتعلیماتالفورعلىإخطاركسیتم،بالفیروسإصابتھثبتتآخربشخصوثیق"اتصال"علىولدكماعتبارحالةفي

إذاالمنزلفيبولدكماحتفظ-الخطأفيالوقوعولتفاديالحذرلتوخيشفافیتكم.إلىحاجةھناك،ذلكحدوثلمنعالمعنیین.اآلخریناألشخاص

mailto:alcodrh@dearbornschools.org


الحالي.وضعناحقیقةھيھذهكوفید.بفیروسمصابلشخصتعرضإذاأوالحرارةدرجةفيارتفاعمنیعانيكانأویرامماعلىیكنلم
افتراضیاالحضوریمكنھحیثالدراسةعنولدكمیغیبلن،تذكروا

الدوليالسفر
السفرمنالعودةعندیلي:ماعلىالصحةوزارةتنصالمدرسة.إلىالعودةمنالطالبیتمكنأنقبلإضافیةإجراءاتالدوليالسفرسیتطلب

إلىالطالب/الفردعودةقبلسلبیاًالكوفیدفحصیكونأنیجب،السبعةاألیامنھایةوفي،أیام7لمدةالصحيالحجرالفردعلىیجب،الدولي
2/11/20201مناعتباًراالمدرسة.

التعلممختبرات
یتمأوالمدرسةفيإماالتعلممختبراتستكون2:55-1:40الساعةمنوالجمعةوالخمیسوالثالثاءاالثنینأیاممتاحةالتعلممختبراتستكون

الوقتھذاخاللالمعلممنإضافیةمساعدةطلبللطالبیمكنافتراضیًا.إجراؤھا
إضافيدعملتقدیمالطالبمعاجتماعاتإلعدادأیًضاالوقتھذاالمعلمونسیستخدم

بإخالص،
السیدة القادري

الثانيالفصلالمزدوجالجدول
الوقت االثنین

A المجموعة
الثالثاء

B المجموعة
االربعاء
متزامن

الخمیس
A المجموعة

الجمعة
B المجموعة

8:00-8:40 الحصة األولى الحصة األولى الحصة األولى الحصة األولى الحصة األولى

8:45-9:25 الحصة الثانیة الحصة الثانیة الحصة الثانیة الحصة الثانیة الحصة الثانیة

9:30-10:10 الحصة الثالثة الحصة الثالثة الحصة الثالثة الحصة الثالثة الحصة الثالثة

10:10-10:25 استراحة-التقل الى
MBCC/DCMST

استراحة-النقل الى
MBCC/DCMST

استراحة استراحة-النقل الى
MBCC/DCMST

الىاستراحة-النقل
MBCC/DCMST

10:30-11:10 الحصة الرابعة الحصة الرابعة الحصة الرابعة الحصة الرابعة الحصة الرابعة

11:15-11:55 الحصة الخامسة الحصة الخامسة الحصة الخامسة الحصة الخامسة الحصة الخامسة

12-12:40 الحصة السادسة الحصة السادسة الحصة السادسة الحصة السادسة الحصة السادسة

12:40-1:10 12:40 الطالبانصراف
المعلماستراحة12:40-1:10

1:10-1:45 وقت إضافي تخطیط المعلم

1:45-2:55 وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

PLC, PD, MTSS,
األمورأولیاءاجتماعات

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم

وقت عمل الطالب
مختبرات التعلم


