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 الافتتاح لإعادة( DPSCD) العامة ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة خطة

 

 

 

 نظرة عامة
 وهي 19-الكوفيد جائحة ذروة من األخرى، والشركات والمنظمات التعليمية المناطق شأن شأنها ،(DPSCD) العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة خرجت

 الناجحة التعليمية المنطقة جهود في جميعًا ساهموا المجتمع وأعضاء والشركاء والموظفون واألسر الطالب. 2021 عام خريف في العادية العمليات إلى والعودة للتعافي مستعدة

 التدريس إلى العودة إلى نتطلع نحن العام، هذا خريف في. طالبنا بها نعلم التي الطريقة وتحسين اإلبتكار في اإلستمرار مع السابق الدراسي العام خالل السالمة على للحفاظ

 . آمنًا مجتمعنا على للحفاظ المصممة الجائحة آثار من التخفيف إجراءات وأفضل السالمة بروتوكوالت على باستمرار الحفاظ مع واسع نطاق على لوجه وجًها والتعلم

 

 وإدارة األمراض، على السيطرة مراكز ذلك في بما والوطنيين المحليين الصحية الرعاية متخصصي من توصيات إلى اإلفتتاح إعادة بشأن التعليمية المنطقة قرارات تستند

 القيام يمكن ولكن الطالب، مصلحة في فقط ليس لوجه وجًها التعليم إلى العودة أن إلى جميعها أشارت قد ميشيغان، في اإلنسانية والخدمات الصحة وإدارة ديترويت، في الصحة

 في بما والوطنيين، المحليين القادة مع اإلفتتاح إلعادة التعليمية المنطقة خطة تتماشى الطبيين، المهنيين توصيات إلى إضافة. المناسبة السالمة بروتوكوالت استخدام عند بأمان به

 . بأمان المدرسة إلى الطالب إعادة للغاية المهم من أنه على جميعًا يتفقون الذين للمعلمين، األمريكي االتحاد من القيادة ذلك

 الخلفية

 تعليم بمهمة( DPSCD) العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة قيام كيفية في وفورية كبيرة تغييرات إلى 2020 عام ربيع في 19-الكوفيد جائحة ظهور أدى

 بجمع الخيرية والمؤسسات الخاصة الشركات مع بالتنسيق( DPSCD) العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة قامت أسابيع، غضون في. ورعايتهم طالبها

. التعليمية المنطقة في طالب كل يد في جهاًزا نضع أن يمكن أننا يضمن مما ،(Connected Futures) فيتشرز كونيكتيد بإسم المعروفة لمبادرتها دوالر مليون 23 مبلغ

 األسرية المشاركة فريق وقاد المنزل، من تعلموه ما إلى الوصول من الطالب يتمكن حتى اإلنترنت عبر منصات إلى والدروس المناهج لنقل تعب دون فرقنا عملت

. الوباء حول الهامة المعلومات وتبادل لهم، والتدريب الدعم وتقديم العوائل مع تواصلهم لتسجيل والمنازل السكنية األحياء إلى للخروج ومستمرة فورية حمالت والمجتمعية

 العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة عوائل من لكل الطعام وجبات لتقديم المدينة أنحاء جميع في الطعام توزيع مراكز المدرسية التغذية مكتب نظم

(DPSCD)، حل ايجاد خالل من تحد كل لمواجهة كلل بال التعليمية منطقتنا عملت باختصار،. مجتمعنا في المساعدة إلى حاجة في هم الذين أولئك وكذلك. 

 

 المدينة بقية مثل ،(DPSCD) العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة جاهدت ،2020 عام خريف في المدرسة إلى التعليمية المنطقة في الطالب عودة مع

 اإلصابة حاالت في واإلنخفاض اإلرتفاع إلى اإلستجابة ءأثنا عملهم مواصلة في موظفيها واستمرارية الطالب تعليم مواصلة إلى الحاجة تلبية لغرض ككل، والبلد والوالية

ً  التعليم التعليمية المنطقة أوقفت الضرورة، وبحسب. المجتمع في 19-الكوفيد بعدوى  وعبر فيها العدوى ظهرت حيث المدارس من لعدد فردية مواقع في مؤقتًا لوجه وجها

 العام، مدار على اإلنترنت عبر التعلم لتعزيز. كبيًرا خطًرا يشكل قد لوجه وجًها التعليم استمرار أن تعني اللقاح تغطية ونقص المجتمعي اإلنتقال معدالت كانت عندما المواقع

 األجهزة إصالح أو اإلنترنت عبر التعلم دعم تلقي للعوائل يمكن حيث المدينة أنحاء جميع في التكنولوجي للدعم مركًزا عشر اثني من أكثر التعليمية المنطقة أطلقت

 سوى التعليمية المنطقة تشهد لم تقريبًا، الدراسي العام طوال لوجه وجًها التعليم أشكال من شكل مع العمل من الرغم على. األمر لزم إذا المستعارة، األجهزة أو اإللكترونية

 (. المدرسة مبنى ضمن الناس بين العدوى انتقال على دليل) المحددة" المرض تفشي" حاالت على مثااًل  20

 

 العمليات، سير على للحفاظ إضافي مخاطر بدل توفير مع االتفاقيات من عدد على التعليمية المنطقة تفاوضت الموظفين، نقابات مع والتعاون المستمرة المناقشة خالل من

 العديد اضطرت حين في. العمل فرص على للحفاظ والواجبات المهام على المؤقتة والتعديالت ،19-بكوفيد اإلصابة آثار من عانوا الذين للموظفين إضافية إجازة وخيارات

 تعويض حالة في بإبقائهم والتزمت موظفيها لجميع التوظيف إستمرارية على التعليمية المنطقة حافظت الموظفين، تسريح أو الموظفين عدد لتقليل والمناطق المنظمات من

 .واألسر الطالب دعم في استمروا بينما

 المجتمع المحلي في إعادة اإلفتتاحإشراك 

 التعليقات أحدث جمع لضمان والموظفين المجتمع وأفراد واألسر الطالب مع والتواصل المستمرة المشاركة التعليمية المنطقة واصلت الماضيين، العام ونصف العام مدار على

 إلى باإلضافة محددة، وجماهير موضوعات حول المنظمة المشاركة وجلسات األسرة، آراء واستطالعات المنتظمة، المدينة مجلس جلسات ساعدت. عملياتنا حول واآلراء

 . 2022-2021 في مدارسنا افتتاح بإعادة وأبلغنا 2021-2020 الدراسي العام طوال نهجنا تحسين في المخصص" اإلنترنت عبر التعلم عمل فريق"

 2021عام إجراءات السالمة على مستوى المنطقة التعليمية لخريف 

التابعة للمنطقة التعليمية لمدارس  19-، تظل أهم جوانب استراتيجية التخفيف من الكوفيد2022إلى  2021مع إعادة افتتاح المقاطعة للمدارس في الفترة من 

 (، التقيد بالتزامات السالمة األساسية، بما في ذلك: DPSCDديترويت المجتمعية العامة )

ت المطلوبة من قبل جميع الطالب والموظفين والمتعاقدين والزوار وأولياء األمور والمتطوعين أثناء وجودهم داخل اإلستخدام الصحيح للكماما •

 المباني المدرسية؛ الكمامات اختيارية عندما تكون في الهواء الطلق *

 (األسبوعي لجميع الموظفين )والطالب الذين لديهم استمارة موافقة مكتملة 19-اختبار لعاب كوفيد •

 إجراء اختبار اللعاب المطلوب "العودة إلى العمل" قبل اإلبالغ األولي في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر •

 أقدام لجلوس الطالب( 3التباعد الجسدي ) •

 غسل اليدين والحفاظ على اللباقة عند التنفس •

 تنظيف وصيانة المرافق الصحية •
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 الصحي باإلضافة إلى طاقم تمريض متخصص في جميع المدارستتبع اإلتصال )الشخص المصاب( باالقتران مع العزل والحجر  •

 فحص األعراض اليومية وإجراء فحوصات درجة الحرارة لجميع الطالب والموظفين  •

لكمامات من قبل أي يُطلب من موظفي المكتب المركزي في مواقع المكاتب المركزية حيث ال يتواجد الطالب ارتداء الكمامة إذا لم يتم تلقيحهم. يمكن ارتداء ا

 شخص تم تلقيحه يشعر بالراحة عند القيام بذلك. 

إلى أن التغييرات ضرورية و/أو تم توجيه المنطقة التعليمية لإلمتثال ألوامر أو  يمكن إعادة النظر في تدابير السالمة هذه أو مراجعتها حيث تشير البيانات

 متطلبات أخرى من قبل مسؤولي الصحة المحليين. 

 19-الترويج للقاح باعتباره أفضل حماية لنا من كوفيد
( من أوائل من حصلوا DPSCDديترويت المجتمعية العامة ) من خالل شراكتنا الوثيقة مع إدارة الصحة في ديترويت، أصبح موظفو المنطقة التعليمية لمدارس

دوالر للموظفين، وصلت المنطقة  500. من خالل الترويج المستمر، وعيادات اللقاحات التي تستضيفها المدرسة، وحافز لقاح بقيمة 19-على لقاح الكوفيد

. باإلضافة إلى الترويج للُّقاح مع الموظفين، تعاونت المنطقة التعليمية مع 2021ليو ٪ من موظفيها بحلول تموز/يو 70التعليمية إلى معدل تطعيم كامل ألكثر من 

حيث يصبح اللقاح متوفًرا للطالب األصغر  2021-2020شركاء المجتمع الستضافة فعاليات اللقاح للطالب واألسر وستواصل القيام بذلك في العام الدراسي 

 سنًا. 

 كمامات الوجه
، ستكون 2022-2021. لبدء العام الدراسي 19-تداء أغطية الوجه/ كمامات بشكل صحيح يمكن أن يكون وسيلة مهمة لمنع انتشار الكوفيدأظهرت األبحاث أن ار

مكتب من موظفي ال كمامات الوجه إلزامية لجميع الطالب والبالغين داخل المباني المدرسية. إرتداء الكمامات اختياري عند التواجد في الهواء الطلق. يُطلب

السلطات الصحية  المركزي في مواقع المكاتب المركزية دون الطالب ارتداء كمامات الوجه إذا لم يتم تلقيحهم. ستواصل المنطقة التعليمية العمل عن كثب مع

طات إضافية، فقد يُطلب من جميع في المجتمع. إذا تقرر أن معدل اإلصابة يستدعي احتيا 19-المحلية لمراقبة معدالت العدوى وأي دليل على انتشار الكوفيد

كجزء من المراجعة الطالب والموظفين في المدرسة أو عبر المنطقة التعليمية ارتداء كمامات الوجه، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل. سيتم اتخاذ هذه القرارات 

 .      19-المنتظمة لبيانات السالمة الخاصة بالكوفيد

 إختبار اللعاب األسبوعي

األسبوعي للُّعاب. سيُطلب من جميع الموظفين، بغض النظر عن حالة اللقاح، إجراء اإلختبار  19-ستواصل المنطقة التعليمية ممارستها إلجراء إختبار الكوفيد

( وموقع مكتب مركزي يوم DPSCDكل أسبوع ويتم تشجيع الطالب بشدة على اإلختبار. لكل مدرسة في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )

حة معلومات مطورة محدد من األسبوع حيث يمكن للطالب والموظفين تقديم عينات اللعاب والتأكد من بقائهم خالية من الكوفيد. يمكن للمسؤولين الوصول إلى لو

 حديثًا لعرض ما إذا كان اإلختبار المطلوب قد اكتمل كل أسبوع بسرعة. 

 ة الحرارةأكشاك )كيوسكس( لفحص درج

حرارة الطالب  في العام الماضي، قامت المنطقة التعليمية بشراء وتركيب أكشاك )كيوسكس( لفحص درجة حرارة لكل مدرسة. تُستخدم هذه األكشاك ألخذ درجات

أو  100.4ة الموظفين أو الطالب تبلغ أو الموظفين أو الزائرين. ستقوم األكشاك ومقاييس الحرارة التي تعمل بدون لمس بتنبيه المدارس إذا كانت درجة حرار

  إلى منازلهم. 100.4أعلى. سيتم إرسال األفراد الذين تزيد درجات الحرارة عن 

 أجهزة تنقية الهواء
اًء على طلب ب بنفي حين أن المنطقة التعليمية تمتثل لجميع توصيات نظام التهوية المطلوبة، فقد قدمت أيًضا جهاًزا لتنقية الهواء ألي صف دراسي أو مكت

 الموظف. 

 اإلستبيان الصحي اليومي/ فحص األعراض
ل استمارة ويب ستواصل المنطقة التعليمية استخدامها ألداة إلكترونية لجمع المعلومات اليومية من الموظفين حول استعدادهم لحضور العمل شخصيًا )من خال

الموظف بـ "نعم" على أي من األسئلة المتعلقة باألعراض في التطبيق ، فسيتلقى رسالة  أساسية(. يُطلب من جميع الموظفين إكمال فحص األعراض. إذا أجاب

تفاظ بالمعلومات تشير إلى أنه ليس عليه الحضور إلى العمل والسعي للحصول على الرعاية الطبية المناسبة )ما لم يكن لديه لقاح مؤكد في الملف. يتم اإلح

لى سبيل المثال جاهز/غير جاهز( مركزيًا من خالل لوحة تحكم المسؤول. سيُطلب من الموظفين غير القادرين على إكمال المتعلقة باإلستعداد للعمل اليومي )ع

 اإلستبيان إلكترونيًا قبل العمل إكمال قائمة لمراجعة التحقق مماثلة عند الوصول إلى موقع المنطقة التعليمية.

 وفحص درجة الحرارة عند وصولهم إلى المدرسة.سيقوم الطالب أيًضا بإكمال فحص األعراض اليومي 

 (:الضرورة حسب المتغيرة العامة الصحة إرشادات مع لتتوافق األسئلة تعديل يمكن) التالية األسئلة اإلستبيان يطرح
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 ؟ )نعم / ال(19-هل تم تلقيحك بالكامل ضد فايروس الكوفيد  .1

 بحالة معروفة مسبقًا )مثل الربو والحساسية(؟ هل تعاني حاليًا من أي من األعراض التالية غير المرتبطة .2

a. حمى أو قشعريرة 

b. السعال 

c. ضيق أو صعوبة في التنفس 

d. اإلرهاق 

e. آالم في العضالت أو الجسم 

f. الصداع 

g. فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم 

h. إلتهاب الحنجرة 

i. احتقان أو جريان األنف 

j. الغثيان والتقيوء 

k. اإلسهال 

l. أنا ال أعاني من أية أعراض 

 

-أو ظهرت عليه أعراض كوفيد  19-دقيقة( مع شخص لديه حالة إصابة مؤكدة من كوفيد  15أقدام لمدة تزيد عن  6كنت على اتصال وثيق )على بعد هل  .3

 ؟ )نعم / ال(19

 19-التزامات السالمة الخاصة بفيروس كوفيد 

 عندما. والموظفين واألسر الطالب وسالمة صحة لضمان صارمة سالمة وتوكوالتبر وستتبع( DPSCD) العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة أنشأت

 : بانتظام ومراقبتها التالية باألمور اإللتزام نتوقع سوف مدرسية، بيئة في تتواجد

  

 اإلختبار وفحص األعراض للطالب والموظفين

 السلبية اإلختبار نتيجة وقدموا 19- كوفيد اختبار الموظفون أكمل  

 بالكوفيد اإلصابة عدم اختبار معلومات تحكم ولوحة التعليمية للمنطقة األعراض عن المسائلة مدقق  

 متعددة دخول نقاط في الحرارة لدرجة فحوصات تثبيت تم  

 األعراض فحص عن الفتات تثبيت تم  

 كادر توظيف خطة ولديها العزلة منطقة تحديد تم  

 الضرورة حسب الصحي والحجر العزل في للمساعدة مخصص تمريضي دعم 

 الموثق الصحي الحجر بروتوكول على دليل وجود  

 تكوينات الصفوف الدراسية والمكاتب والممرات 

 إجتماعي تباعد الفتات وتركيب الكمامات ولبس اليدين غسل  

 المدرسة موظفي قبل من ونشرها لإلشغال األقصى الحد عالمات إعداد يتم  

 المكتب في شبكي زجاج تركيب تم  

  أقدام  3المقاعد الدراسية مفصولة بمسافة 

 لوجه وجًها دراسي صف كل في المرطبة والمناديل اليدين معقم يتوفر (F2F ) 

 مركزيًا تشغيلها يتم تهوية أو نوافذ على تحتوي ال التي الدراسية الصفوف استخدام يتم لن 

 التنظيف 

 ام، بالمكتب، الخاصة التحقق لمراجعة  قائمة  الصحيح مكانها في الدراسية الصفوف وتنظيف العزل منطقة الحمَّ

 األول للربع المناسبة التنظيف مستلزمات توافر  

 ومونتيسوري الروضة قبل ما لمرحلة الدراسية الصفوف في المستخدمة بالتالعبات الخاصة للتنظيف التحقق لمراجعة قائمة  

 بها معمولال الدراسية الصفوف تكنولوجيا لتنظيف التحقق لمراجعة قائمة 

 فصل كل الفلتر تغيير لهندسة الوقائية الصيانة سجالت تتضمن  

 وسائل النقل 

 مكانها في الحافالت تنظيف من للتحقق المراجعة قائمة 

 

 الطقوس والروتين 

 السالمة أجل من الروتينية واإلجراءات الطقوس وتعزيز الواضح للتدريس خطة المدير لدى 
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o  الدخول والخروج من المبنى 

o غسل اليدين 

o الذهاب إلى الحمام 

o (المياه زجاجات توفير يتم) المياه على الحصول 

o المحمولة الكمبيوتر أجهزة ذلك في بما الصف مواد إستخدام  

o  الغداء والوجبات الخفيفة 

o مطلوب هو كما الشخصية الحماية معدات ارتداء 

o  مداخل الممرات واإلنتقاالت 

 التدريب 

 المسبق التخطيط مرحلة للتسليم مكانهم في الموظفين تدريب 

 1 التسليم ليوم مكانهم في الطالب تدريب 

 المكان في الحراسة تدريب على إثبات  

  إثبات على تدريب سائق الحافلة 

 المدرسة وموظفي للطالب 19- الكوفيد تدريب إلكمال تحكم لوحة  

  التجمعات إدارة

 :المدرسة ممتلكات على المجموعات لنشر خطة المديرين لدى يكون

 المدرسة في التسجيل أمل على الجدد الوافدين عوائل 

 العوائل تجمع المواد التعليمية 

 (المطر انهمار بسبب السقفيات تحت األفراد ويتجمع تُمطر عندما المثال، سبيل على) ذلك غير وإلى واإلستجمام الطقس بسبب تتشكل قد مخصصة مجموعات 

 مراقبة اإللتزام بمعايير السالمة

 حول منتظمة تقارير وتقديم المدرسية المباني في السالمة لممارسات الروتيني للتدقيق األفراد من متخصص فريق على باإلعتماد ممارستها التعليمية المنطقة ستواصل

( DFT) ديترويت في المعلمين واتحاد التعليمية المنطقة ستواصل الفتح، إلعادة الموقع اإلتفاق لخطاب ووفقًا ذلك، إلى إضافة. المدارس في السالمة ببروتوكوالت اإللتزام

 يمكن. والسالمة التعليمية الممارسات تحسين بهدف الفتح إعادة قضايا ومراجعة بانتظام لإلجتماع( CSR) المدارس فتح إعادة بشأن واإلدارة العمل بين مشتركة لجنة

 تتعلق مخاوف أو أسئلة أي إرسال يمكن ذلك، إلى إضافة. org.12detroitk@reopen.info المخصص الوارد البريد عبر اإلفتتاح إعادة بشأن المخاوف مشاركة

 .7018-578-313 على الهاتف عبر( ذلك إلى وما الحّمام ومستلزمات النظافة خاصة) بالعمليات

 

 حجم الصف
(، ستبذل المنطقة التعليمية قصارى جهدها للحفاظ على DFTالتفاوضي إلعادة فتح المدارس مع اتحاد المعلمين في ديترويت ) كما هو مبين في خطاب اإلتفاق

، ستقوم المنطقة التعليمية بتوظيف معلمين إضافيين لتقليل حجم الصف 19-أحجام الصفوف على المستويات الواردة في الجدول أدناه. باستخدام تمويل الكوفيد 

 يادة ميزانية الصفوف الدراسية الضخمة لتعويض المعلمين عن أحجام الصفوف التي تزيد عن المستويات أدناه.وز

 2021-2020لعام  الكامل في المدارس االفتتاحعادة إل الدراسي أهداف حجم الصف

 2022-2021 المعيار مدى المرحلة الدراسية

K-2 25 22 

3-5 30 25 

6-8 35 27 

9-12 35 30 
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 مصفوفات األمان
ول أفضل السبل لتشغيل المدارس، سيتم استخدام مصفوفات السالمة على مستوى المنطقة التعليمية التخاذ قرارات عن سابق معرفة قائمة على البيانات ح

تستخدم  ومستوى المدرسة لتقييم مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تدفع المشرف إلى التوصية مراجعة إليقاف أو تعليق أنشطة معينة وجًها لوجه.

تقييم السالمة والمخاطر داخل المباني )على سبيل المثال من خالل اختبار اللعاب األسبوعي وتدقيق السالمة( ، وكذلك عبر المصفوفات نظاًما قائًما على النقاط ل

منطقة التعليمية المنطقة والمدينة والمقاطعة والمقاطعات الثالث في جنوب شرق ميشيغان التي تضم مقاطعات واين، ماكومب وأوكالند. في كل أسبوع، تقوم ال

حول آلية اجعة البيانات ذات الصلة في المصفوفات لتحديد، بناًء على إجمالي النقاط، ما إذا كان من الضروري إجراء أي مراجعة أو مناقشة إضافية بمر

ات، فسيتم مشاركة التشغيل. يتم تضمين المصفوفتين أدناه. إذا قرر المشرف والمجلس أن إيقاف األنشطة مؤقتًا أو تعليقها ضروري بناًء على أحدث البيان

لك الفترة، معلومات إضافية مع الطالب واألسر والموظفين حول المدة المتوقعة لهذا التوقف المؤقت، وكيف يُتوقع من الطالب والموظفين العمل خالل ت

 باإلضافة إلى أي تدابير أمان إضافية قد يلزم اتخاذها.

تلتزم المنطقة التعليمية بالتواصل أو تأكيدها في مدرسة أو موقع آخر في المنطقة التعليمية؟  19-ماذا لو تم اإلشتباه في وجود حالة إصابة إيجابية للكوفيد 

طقة التعليمية اإلستباقي حول الحاالت المؤكدة بمجرد تأكيد المعلومات مع مسؤولي الصحة العامة. في حالة وجود حالة مشتبه بها أو مؤكدة ، ستتبع المن

 البروتوكول أدناه: 

  إدارة الصحة العامة المحلية التي ستساعد في تطوير الخطوة التالية الموصى بها سيتم تأكيد الحاالت اإليجابية أو المشتبه بها لإلصابة بالفايروس مع

 بناًء على مستوى التعرض المحتمل لإلصابة. 

 بة أنفسهم سيتم إخطار الموظفين والعوائل إذا كانوا هم أو أحد الطالب على اتصال وثيق بحالة إصابة مؤكدة وقد يتم توجيههم إلى عزل أنفسهم ومراق

 عن األعراض المحتملة. بحًثا 

  على اتصال وثيق في الموقع )مثل المدرسة، القسم، إلخ( حيث تم تأكيد الحالة، وعلى الرغم من  ليسوانلتزم أيًضا بإخطار الموظفين والعوائل الذين

 عدم تحديدهم على أنهم من جهات اإلتصال الوثيقة ، يجب عليهم اإلستمرار في مراقبة األعراض و يواصلوا عملهم / تعلمهم كالمعتاد. 
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 2022-2021(: خيار جديد لعام DPSCDالمدرسة اإلفتراضية في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )
لطالب، قد يوفر التعلم بينما نتوقع عودة معظم الطالب إلى المدرسة وجًها لوجه بدوام كامل في الخريف، فإن التعلم األساسي من الوباء هو أنه بالنسبة لبعض ا

، ستدير المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة 2022-2021اإلفتراضي بديالً ضروريًا لبيئة التعلم التقليدية. إعتباًرا من السنة الدراسية 

(DPSCD( مدرسة افتراضية قائمة بذاتها للطالب في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر )K-12 .) ستقدم المدرسة قائمة من الدورات الدراسية

واللغة المزدوجة وما إلى ذلك. سيتم تزويد المدرسة اإلفتراضية ضمن  APو  IBالقياسية التي تؤدي إلى متطلبات التخرج ولكنها لن تقدم برامج متخصصة مثل 

والمعلمين وموظفي الدعم، وستصدر الدرجات واإلعتمادات بموجب رمز ( بموظفيها الخاصين DPSCDالمنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )

ا بها وفقًا للقواعد المدرسة الخاصة بها وإسمها وستستخدم العديد من التوصيات التي يقدمها فريق عمل التعلم عبر اإلنترنت لهذا العام، بشرط أن يكون مسموحً 

 التي تحكم التعلم اإلفتراضي في ميشيغان. 

الب في طالب الذين يلتحقون بالمدرسة اإلفتراضية من التسجيل لفصل دراسي في وقت واحد في بداية العام وقبل الفصل الدراسي الثاني. سيتمكن الطسيتمكن ال

مية لمدارس ديترويت المدرسة اإلفتراضية من اإلحتفاظ بمقعد في مدرستهم "المنزلية" لمدة تصل إلى عام دراسي واحد. سيكون الطالب الجدد في المنطقة التعلي

 (. DPSCD( مؤهلين أيًضا للتسجيل في المدرسة اإلفتراضية ضمن المنطقة التعليمية )DPSCDالمجتمعية العامة )

 التعلم المدمج للبرامج المتخصصة 
اإلتفاق التفاوضي إلعادة فتح المدارس مع للطالب في البرامج المتخصصة التي لن يتم تقديمها في المدرسة اإلفتراضية، قد يتوفر خيار مدمج. من خالل خطاب 

دوالر لكل ربع سنة( إذا كانوا يقومون بالتدريس في الوضع المختلط. قد  500(، سيحصل المعلمون على تعويض إضافي )DFTاتحاد المعلمين في ديترويت )

( لديهم حاجة طبية موثقة تمنعهم من اإللتحاق بالمدرسة IEPsفردية ) يكون هذا خياًرا للطالب في البرامج ثنائية اللغة أو الطالب الذين لديهم برامج تعليمية

والذين يحتاجون إلى إعداد افتراضي أن يطلبوا اجتماع فريق خطة التعليم  504( وخطط IEPsوجًها لوجه. يجب على الطالب الذين لديهم خطط تعليم فردية )

( في إعداد افتراضي. يجب على عائالت FAPEطالب الفردية وتقديم التعليم العام المجاني المناسب )( لتحديد ما إذا كان يمكن تلبية احتياجات الIEPالفردية )

( الخاص بك أو IEP( والذين لديهم أسئلة حول التعلم اإلفتراضي اإلتصال بمدير حالة فريق خطة التعليم الفردية )IEPsالطالب الذين لديهم خطط تعليم فردية )

 .313-873-7740طالب اإلستثنائي على اإلتصال بمكتب تعليم ال
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 2021( خريف DFTالملحق أ: اتفاقية إعادة اإلفتتاح التحاد المعلمين في ديترويت )
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