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إغالق المدارس في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة  األسئلة الشائعة حول
 ( COVID-19) 19-يروس كوفيدبسبب ف 2020-2019للعام الدراسي 

 .الق المدارسغإالصادر من الوالية بشأن  2020-35التنفيذي  لألمر تبعا  أسئلة وأجوبة 
 

 األسر

 ؟2020-2019المدرسة رسميًا للعام الدراسي نتهى الدوام في إسؤال: هل 

األمر  رويتم ةالحاكم ت(، أعلنكورونا )فيروس 19-كوفيد  نعم. لضمان صحة وسالمة جميع الطالب وموظفي المدرسة خالل أزمة الجواب:

ما تبقى من العام لا لوجه م وجه  يميشيغان مغلقة للتعلوالية المدارس في  الذي ذكر أن جميع (لأبرينيسان ) 2الخميس  2020-35رقم  التنفيذي

المنطقة التعليمية  . ستنفذالتفويض بحسب، (أبريلنيسان ) 28يتم وضع النماذج بحلول  سوفم عن بعد. عل  الت   نموذجالدراسي. ستنتقل المدارس إلى 

 .2020 (أبريلنيسان ) 20أسبوع  بداية أقصاه خطتها في موعد (DPSCD) عامةلمدارس ديترويت المجتمعية ال

 ؟سرللطالب واأل الطعام سؤال: هل سيستمر تقديم

ا وأربعة أربع وجبات إفطار مطبوخة مسبق   والمستخدمة حالي ا في خدمة تقديم وجبات الطعام في تقديم حقيبة 17نعم. ستستمر المدارس الـ  الجواب:

ثنين، سيتم تقديم ثالث مدرسة. في أيام اإل 17الـ االثنين والخميس في  يومي لطعاما. سيستمر توزيع سرللطالب/األسبق ا وجبات غداء مطبوخة م

قديم أربعة وجبات إفطار وغداء إلى ثالث وجبات غداء مطبوخة مسبق ا. يوم الخميس، مرة أخرى، سيتم ت إضافة  وجبات إفطار مطبوخة مسبق ا 

ثنين والخميس من الباب إلى الباب اإلسيستمر تسليم الوجبات يومي . 17ستالم الطعام من أي من المواقع الـ إ األسريمكن للطالب/مطبوخة مسبق ا. 

كما سيتم توسيع وجبات اإلفطار والغداء ي. طب ضعفن يعانون من ( الذيDPSCDالمنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )لطالب 

زيادة مواقع توزيع المواد الغذائية ب نيسان )أبريل( 16يوم الخميس  (Roberto Clemente and Gompers)كليمنت وجومبرزفي روبرتو 

  .موقع ا 19لدينا إلى 

 
ا.  اترزملحديد مواقع إضافية لتوزيع ا. كما تم ت19األكاديمية المطبوعة في هذه المواقع الـ  اتمركما سيتم توفير الز حصول على نظر أدناه للأأيض 

ا الوصول إلى   األكاديمية. اترزملاالقائمة الكاملة للمدارس التي ستوفر أيض 

 

 ؟ 19-كوفيد / فيروس كوروناسؤال: أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول 

السيطرة على األمراض ، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز  19-كوفيد  /فيروس كوروناومات حول للحصول على أحدث المعل الجواب:

 (.ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019والوقاية منها )

 

 الصحي التي ستكون متاحة للطالب واألسر؟أشكال الدعم سؤال: ما هي 

اج إلى دعم طبي على اإلتصال بطبيب الرعاية األولية الخاص بها أو إذا لم يكن لديك طبيب رعاية أولية، يرجى التي تحت األسريتم تشجيع  الجواب:

البريد اإللكتروني:  عبر ة في اليوم؛ أو ساع 24، 313-876-4000اإلتصال بإدارة الصحة في ديترويت على الخط الساخن: 

dhdoutbreak@detroitmi.gov. 
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 ؟سرسؤال: ما هي أشكال الدعم العاطفي المتاحة للطالب واأل

  3978-466-833-1خالل خط ساخن، يرجى اإلتصال على الرقميوجد في المنطقة التعليمية مستشارون وموظفو دعم متوفرون من  الجواب:

ا ح 9:00من اإلثنين إلى الخميس من الساعة  ، والساعة  4:00تى الساعة صباح  من الساعة مساء  والجمعة  8:00مساء  حتى الساعة  5:00مساء 

 .(لأبرينيسان ) 20مساء  سيتم تشغيل الخط الساخن بحلول  3:00 حتى الساعة صباحا ، 9:00

 

َمَعنَبعدعل َالت َ

 
 مواد التَعلُّم عن بعد؟ سرسؤال: كيف سيتلقى الطالب واأل

 17األكاديمية المطبوعة التي ستكون متوفرة في مواقع توزيع الطعام الـ  اترزملاومن خالل  )عن بعد( اك طالبنا إفتراضي اسنقوم بإشر الجواب:

والمدارس المختارة(. تتوفر قائمة بالمواقع في الصفحة Clemente and Gompers جومبرز)باإلضافة إلى الموقعين اإلضافيين، كليمنت و

لدينا  التعليمية ستالم. يعمل موظفو المنطقةجاهزة لإل رزملاعندما تكون  سرمكالمة هاتفية آلية لأل التعليمية سترسل المنطقةاألخيرة من هذا المستند. 

ا للتعلم لطالب ار تعلم جديدرس لتطوير إطابجد منذ إغالق المد معرفة في  (PreK-12) المراحل من الروضة الى الصف الثاني عشر سيوفر فرص 

ا. سيبني التعلم من المنهج الدراسي والرياضيات والعلوم والدراسات اإللكتابة القراءة وا جتماعية. سيشمل ذلك دروس ا في التربية البدنية والفن أيض 

. (أبريل) نيسان 20الأسبوع ة في وفرالمطبوعة مت زمرالتعلم. ستكون ال واجباتتقدم مفاهيم وبِه ة تعلقي ا مع مقاطع فيديو مالذي يستخدمه طالبنا حال

  .ستالمإللسننشر التواريخ الدقيقة 

 

 ؟المستقطعة سؤال: هل سيُطلب من المعلمين والموظفين العمل خالل هذه الفترة

خالل  أثناء اإلغالق من سرواألأدوار ومسؤوليات محددة إلشراك ودعم الطالب  التعليميةنعم. سيكون لجميع موظفي المدرسة والمنطقة  :الجواب

 .”Teams“أو  ق"ر  المكالمات الهاتفية والمنصة االفتراضية لـ "الفِ 

 

 ”Teams“ ق؟"رَ سؤال: ما هي "الف  

 ملفات على مجموعة متنوعة من التطبيقات، ويستخدم معظم األشخاص (Microsoft Office) فيسبرنامج مايكروسوفت أو يحتوي الجواب:

 هو تطبيق في مجموعة (Microsoft Teams(. مايكروسوفت تيمز )PowerPoint) باور بوينتو (Excelإكسيل )و (Word) وورد

الفيديو، ومشاركة الرسائل المكتوبة )على غرار  عبر دردشةاللتحدث ووالطالب والموظفين من ا درسينّكن المم  ، ي  (Microsoft) مايكروسوفت

ا  درسينالرسائل النصية(، باإلضافة إلى المستندات والواجبات. يمكن للم جتماعات والتعاون مع الطالب اإل )جدولة( مواعيد دتحديوالطالب أيض 

 five FREE) خمسة تراخيص مجانيةلديه ( DPSCDالمجتمعية العامة ) المنطقة التعليمية لمدارس ديترويتاآلخرين. كل موظف وطالب في 

 licenses) ام هذا التطبيق وستخدإل( مايكروسوفت أوفيسMicrosoft Office )التعليميةستخدام عنوان البريد اإللكتروني للمنطقة إب. 

 

 د هذا؟سؤال: كيف نقوم بإعدا

قة ستخدام حسابات المنطإب Cleverلطالب. يمكنهم تسجيل الدخول من خالل من قبل استخدام جاهزة لإلهي و (Teams) قر  تم إعداد الفِ  الجواب:

ا تنزيل تطبيق  سرلألاألرجواني. يمكن  Teamsالخاصة بهم والنقر فوق رمز التعليمية   بلآ أو (Android) أندرويد لنظام Teamsأيض 

(Apple iOS) بلعتماد الطاإستخدام بيانات إوتسجيل الدخول مباشرة ب (student’s credentials)  من خاللClever. 

 

 ؟وادمسؤال: متى سيتم تنفيذ هذه ال

 تعليمية المنصة لكن ال ،2020 (أبريلنيسان ) 20 في األسبوعبداية بدأ حتى يعلى الرغم من أن التعلم والمشاركة لن  الجواب:

 نركز على تعلموف س .https://www.detroitk12.org/Domain/5087 الرابط على طالعة ومتاحة لإلوجودجديدة ملا

ا. سحتياجاتهم العاطفية اإلإالطالب و   والطالب سرلألة الدراسي واجباتتم طباعة جميع اليجتماعية خالل هذه األوقات الصعبة أيض 

 .األكاديمية المشار إليها في هذه الردودرزمة لاتكنولوجيا و/أو إنترنت. هذه هي الالذين ليس لديهم  

 
 
 
 
 

COVID-19 Q & A 2

https://www.detroitk12.org/Page/8974
https://www.detroitk12.org/Page/8974
https://www.detroitk12.org/Domain/5087


 ؟Teamsسؤال: ليس لدي هاتف ذكي أو جهاز لوحي )تابلت( أو كمبيوتر. هل مايزال بإمكاني إستخدام 

على هاتف ذكي أو جهاز لوحي )تابلت( أو كمبيوتر اإلستفادة من  Teamsإستخدام تطبيق ب غير القادرين على ال يزال بإمكان الطال الجواب:

بحيث يمكن للطالب  (pinرقم تعريف شخصي )( و313محدد مسبق ا رقم هاتف محلي يبدأ بـ )؛ يتضمن كل إجتماع Teamsالدعم المقدم في 

 لسة.تصال والمشاركة في األجزاء الصوتية للجاإل

 

 أو خدمة إنترنت؟ )تابلت( سؤال: هل ستوفر المقاطعة أجهزة كمبيوتر محمولة/أجهزة لوحية

في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية  سراألستراتيجية لتزويد جميع إمال لتنفيذ بنشاط مع مجتمع األع التعليمية تعمل المنطقة الجواب:

 .(مايوآيار)لتزام من منتصف إلى أواخر هو تنفيذ هذا اإلنترنت. هدفنا بجهاز لوحي وإ( DPSCDالعامة )

 

 نني الحصول على المساعدة؟، أين يمكTeamsسؤال: لدي كمبيوتر وإنترنت، وال أعرف كيفية تسجيل الدخول إلى 

. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم، انه. يمكنك الوصول إلى التعليمات Cleverمن خالل  Teamsتسجيل الدخول إلى  سرلأليمكن  الجواب:

 .info.clever@detroitk12.orgيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

َ

 السؤال:َكمَساعةَيتوقعَأنَيعملَالطالبَكلَيوم؟

الخاص  اإللكترونيموقع ال طفلك ويمكن العثور عليها أيًضا على  درسبواسطة م سرألاستتم مشاركة جداول الطالب الموصى بها مع  الجواب:

مستويات الصف المختلفة لديهم عدد . الطالب في https://www.detroitk12.org/Domain/5087 الموقع اإللكتروني على لمنطقة التعليميةبا

ساعات في اليوم للمشاركة في  4إلى  3ين ، يمكن للطالب قضاء ما بسط الفيديو الموصى بها. في المتوعبر المباشرة و اتمشاركمختلف من ال

ستمرار في التعلم مشاركتهم. هدفنا هو اإلتحديد مستوى  سراألاألنشطة األكاديمية الموصى بها. بعد مراجعة العمل الذي ينصح به الطالب، يجب على 

 دعمها. أسرهمبسرعة يمكن للطالب و/أو 

 

 العمل؟َيممَتقهلَسيتسؤال:َ

طفلك بتقييم  درسمالحظات حول جميع األعمال التي يقدمها الطالب، ولكن لن يحصل الطالب على درجات. قد يقوم م درسونسيقدم الم الجواب:

سجالت الأو  الدرجات تقرير اء نسبة مئوية من اإلجابات الصحيحة، ولكن لن يتم تضمين هذه الدرجة في أي بطاقاتالعمل، مثل قول "رائع" أو إعط

 إتمام للعمل.في الطالب إجادة فقط للتعبير عن مدى  سدرستخدام أي مالحظات يقدمها المإدائمة. سيتم ال

 

 طفليَخاللَهذهَالفترة؟َدرسسؤال:َهلَيجبَأنَأكونَم

إلى مساعدتك تحديا للعمل. نحن نعلم أن طفلك سيحتاج تربية األطفال ومسؤولياتك األخرى تشكل التأرجح بين مهمات ، نحن نتفهم أن ال الجواب:

قدر اإلمكان مع جميع أنشطة التعلم التي سيحتاجها طفلك. من وطفلك أكبر قدر من الدعم لطفلك  رسدفي التعلم عن بعد. سيقدم م مشاركةودعمك لل

دور أكبر في تسهيل التعلم في المنزل  الرعاية إلى لعب ( ، سيحتاج مقدموPreK-3 الثالث الصفمن الروضة حتى للطالب األصغر سنا )الواضح 

 من مقدمي الرعاية مع الطالب األكبر سنا.

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COVID-19 Q & A 3

mailto:info.clever@detroitk12.org


 سؤال:َكيفَيمكننيَمساعدةَطفليَفيَعمله؟

سق تناعاطفيًا، والحفاظ على ال ، ودعمه  بةفعم بالمحستمرار في تزويده بمنزل مدة طفلك في واجباته المدرسية هي اإلإن أفضل طريقة لمساع الجواب:

يشعر  عندما قدر اإلمكان. يتعلم األطفال بشكل أفضل عندما يكونون متحررين من القلق والتوتر ويكون لديهم بيئة يمكن التنبؤ بها. سيتعلم طفلك أفضل

 ب ألول مرة ويكون أقرب ما يكون إلى "الحياة الطبيعية".باألمان والح

معين  روتين . سيساعد إعداده  نتباهإحيث يمكنه العمل دون تشتيت  ومطمئنةمن خالل مساعدته على إعداد مساحة هادئة أيًضا فلك يمكنك مساعدة ط

 ستعداد للتعلم.على التكيف واإلأيًضا طفلك ل

 

 خلق بيئة هادئة من خالل:

 )أطفالك( مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت مع طفلك مشاهدة -

 درسالم المساعدة في التواصل مع -

  https://www.detroitk12.org/homeworkhotlineتصال بالخط الساخن للواجبات المنزلية إذا كنت بحاجة إلى المساعدة: اإل -

 ترنتعبر اإلن (Khan Academy) أكاديمية خانو iReady إختبار إتمام الطالب لدروس -

 

 بتشجيعَطفليَعلىَمواكبةَالتعلمَالموصىَبه،َفماذاَأفعل؟يسمحَليَفيَوضعََأحدَالوالدينَأوَمقدمَالرعايةَولستَ َنتَ سؤال:َإذاَكَ 

قوم أننا ال ن في مواقع مختلفة لدعم التعلم في المنزل، وهذا هو السبب في ارنأسالمستمر. نحن نعلم أن اليومي وم عل  فعل ما بوسعك لتشجيع الت  إ الجواب:

طلب من الطالب أن يقرؤوا يوميًا، ويتحدثوا معك أعدد ممكن من الواجبات. أيًضا،  ب إكمال أكبرطلب من الطالأالدرجات. في الحد األدنى،  بإعطاء

 ، فاجعله يكمل دروستصال باإلنترنتإجهاز وكان لديك تمتلك  تالقراءة. إذا كن بشأنجعلهم يحتفظون بمفكرة حول أفكارهم إحول ما يقرؤونه، و

 )المدرسة الثانوية(. (Khan Academy) أكاديمية خانو (k-8)من الروضة حتى الصف الثامن   iReadyإختبار

 

 جتماعياً؟إسؤال:َكيفَيتفاعلَالطالبَ

سي من الطفولة وهو مهم من يوم أي طالب. إن بناء الصداقات والحفاظ عليها هو جزء أسا مهم   جتماعي جزء  نحن نتفهم أن التواصل اإل الجواب:

مباشًرا مع الطالب ويشجعون ثقافة مستمرة  افة صفًا دراسيًاستضبتخصيص وقتًا أل وندرسالم يقوم وفبشكل خاص في األوقات الصعبة مثل هذه. س

 من المشاركة العالية للطالب مع كل من المعلم وزمالئه.

 

 ؟تصلع ليَأنَأ،َبمنَيدرسستيَأوَمَ درَ سؤال:َلمَأسمعَمنَمَ 

لى عصول حطفلك. يمكن ال مدرسة   فأرسل رسالة إلكترونية إلى مدير نيسان )أبريل( 20 سبوع فيبداية األطفلك بعد  درسإذا لم تسمع من م الجواب:

 .www.detroitk12.orgعناوين البريد اإللكتروني على 

 

 ؟(IEP)َتعليمَفرديَبرنامجَسؤال:َهلَسيكونَهناكَتعليمَعنَبعدَللطالبَالذينَلديهم

ة أيًضا للطالب وفقًا لمعايير وفرمت ةزمرالعن بعد. ستكون ة قررالمامة بإكمال مواد التعلم ايير الععلى المعإستنادًا نعم. سيقوم الطالب  الجواب:

حتياجات أيًضا. سنواصل تطوير المواد لجميع الطالب ذوي اإل (IEP) التعليم الفردي برنامج مع الطالب من خالل درسونخاصة. سيتواصل الم

 د.الخاصة مع تقدم عملية التعلم عن بع

 

 ،َوكيفَسيؤثرَذلكَعليهمَفيَالعامَالمقبل؟إكماله،َفهلَسيتمَيلطالب(IEPَ)َالتعليمَالفرديسؤال:َلمَيتمَإكمالَبرنامجَ

برنامج التعليم  وتقدمه في عمليةحتياجات كل طالب إختالف ًما في عملية برنامج التعليم الفردي. نظًرا إلد  نحن مستمرون في المضي ق   الجواب:

 .تصال بمدير مدرستك لفهم الخطوات التالية بشكل أفضل لمتابعة عملية التقييم، يرجى اإل(IEP) الفردي
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 سؤال: هل سيستمر الطالب في تلقي بطاقات تقرير الدرجات األكاديمي أو النصوص خالل تعليمنا عبر اإلنترنت؟

. يمكن تحسين واجباتمالحظات لل ء التعلم عبر اإلنترنت؛ ومع ذلك، سيتم إعطاءال، لن يتم إصدار بطاقات تقرير الدرجات أثنا الجواب:
 األكاديمية.رزمة لا من خالل التعلم عبر اإلنترنت/ واجباتمن خالل إكمال ال غالق المدارسقبل إ (Failing statusرسوب )حالة ال

 
 ؟للواجبات رجات سؤال: هل سيتم إعطاء الد

ستناد ا إلى الطالب الذين يحتاجون إلى إكمال الواجبات للحصول على درجة النجاح التي ستمنحهم إت سيتم إثراء الواجبا الجواب:
 للفصل الدراسي الثاني. النجاح "تصريح"

 
 مالجئ؟الالمشردة أو التي تعيش في  رسألسؤال: هل ستتوفر الموارد ل

 .وفركما هو متوالمطلوبة  موادع لتوفير الونعمل مع شركاء المجتم سراصل مع األنعم، نحن نتو الجواب:

 
 كمورد؟ للواجبات متوفًراالخط الساخن  بقى سؤال: هل سي

 :العمل تكون نعم ، ساعات الجواب:

ا  9:00الخميس:  -االثنين   . مساء   8:00 -مساء   5:00مساء ،  4:00 -صباح 

ا  9:00 -الجمعة   مساء   3:00 -صباح 

 خالل ساعات العمل.  3978-466-833-1الرقم  تصل على الخط الساخن علىإ
 

المنطقة ، سيكون لدى (IEP) برنامج تعليم فرديللطالب الذين لديهم  (MDE) إدارة التعليم في ميشيغان وفق ا إلرشادات ومتطلبات

عتمدين( متاحين ة المالخاص )معلمي التربية (ESEلطالب )( تعليم إستثنائي لDPSCDالتعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )

 الساخن.المنزلي عبر الخط 

 
 ءاقالصف الثالث، فهل سيتم إب بحسب مستوى قراءةالبسبب قانون  بقاء في صفه  سؤال: تلقيت رسالة مفادها أن طفلي معرض لخطر ال

 أو ترقيته إلى الصف الرابع؟ في صفه   طفلي

اآلن بسبب إغالق المدارس.  ملغاةالعام. الرسالة التي تلقيتها  الث هذالصف الثا بحسب مستوىانون القراءة لن يتم تطبيق ق الجواب:

ف. في نهاية المطاف، سيعتمد قرار صفي ال يالعمل إستناد ا الى أداِءهِ الثالث  الصف ستعتمد قرارات الترقية على المكانة األكاديمية لطالب

 .والدينلاو درسعلى قرار المدير والمِه في صف طالب الصف الثالث بقاءأ

 

 ؟M-STEPأخذ إختبار سؤال: هل ال يزال طفلي بحاجة إلى 

 .الواليةختبار إال ، تم إلغاء  الجواب:

 

 سؤال: مخاطبة الطالب الغائبين بشكل مزمن، ماذا سيحدث لهم في العام التالي؟ ما هي المتابعة التي تقوم بها المدارس معهم؟

، وهذا يشمل وكالء الحضور وعمداء الثقافة ومنسقي الثقافة ارسأثناء إغالق المد م جميع الموظفين بمواصلة العمليلتز الجواب:

 للعمل على حل أي مشاكل متبقية. سرلمتابعة مع األل كادر موظفيناالمدرسية. سيكرس 

 

 بتدائية من الروضة حتى نهاية العام الدراسي؟سؤال: هل يمكننا تسجيل أطفالنا في المرحلة اإل

تم التسجيل عادة  ي. (DPSCDالمنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ) يزال بإمكان الطالب التسجيل في نعم. ال الجواب:

 (مايوآيار ) 1نترنت الذي سيتم إطالقه بحلول في المدرسة التي تختارها. في الوقت الحالي، ننتقل إلى نظام التسجيل عبر اإل شخصيا

تصال للحصول على آخر التحديثات. للتسجيل اليوم، يرجى اإل detroitk12.org/enroll. يرجى مراجعة موقعنا على اإلنترنت 2020

 .6345-873-313تصال بالرقم بأخصائي التسجيل خالل ساعات العمل العادية عن طريق اإل
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 ؟2021-2020لخريف  (DPSCDمنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )للعة تابسؤال: كيف يمكنني تسجيل طفلي في مدرسة 

 1قه بحلول . في الوقت الحالي، ننتقل إلى نظام التسجيل عبر اإلنترنت الذي سيتم إطالفي المدرسة التي تختارهاتم التسجيل شخصيا عادة  ي الجواب:

للحصول على آخر التحديثات. إذا كانت لديك  https://detroitk12.org/enrollاإلنترنت راجعة موقعنا على . يرجى م2020آيار )مايو( 

 .6345-873-313تصال بالرقم تصال بأخصائي التسجيل خالل ساعات العمل العادية عن طريق اإللوقت، فيرجى اإلبشأن امخاوف 

 

 الطالب
 

؟ بطاقات ( GPAللدرجات ) لربع الثالث والرابع والفصل الدراسي؟ ماذا عن المعدل التراكميف سيتم التعامل مع الدرجات لسؤال: كي

 ؟خريف؟َاألهليةَالرياضيةَللسجلَالطالب؟َالدرجاتَتقرير

على الدرجات  جاح / الرسوبالن للفصل الدراسي الثاني. ستعتمد عالمات (PASS/FAILنجاح / رسوب ) سيحصل الطالب على درجة  الجواب:

تي حصل عليها الطالب قبل اإلغالق الذي تفرضه الوالية على جميع المدارس خالل الربع الثالث )مع إدخال جميع الدرجات قبل اإلغالق(. ال

. (FAILلرسوب )اسيحصلون على  فإنهم F درجة . إذا كان لديهم(PASS) النجاح أو أعلى سيحصلون على -D درجة الطالب الذين حصلوا على

أو أعلى  -D درجة إذا كان يعتقد أن الطالب كان سيحصل على F درجة إذا كان لديه (PASS) النجاح الفرصة إلعطاء الطالب رسدسيتم منح الم

خالل لواجبات امالحظات حول  درسونمع المزيد من الوقت التعليمي و/أو إذا أكمل الطالب الواجبات خالل فترة التعلم عبر اإلنترنت. سيقدم الم

للربع الثالث/الرابع أو الفصل الدراسي. تستخدم  درجاتال درجات. لن يتم إعطاء بطاقات تقريرال تقرير لتعلم عبر اإلنترنت ولكن ال يصدرونفترة ا

ا . وهذا سيسمح للطالب بالحصول على رصيد لدورات الترقية و/أو التخرج. ويسم(PASS/FAIL) رمز النجاح/الرسوب سجل الطالب ح هذا أيض 

 النجاحنتيجة اإلغالق. بالنسبة لألهلية الرياضية، سيحتاج الطالب إلى الحصول على  اظل محايد  يبأن  (GPAللدرجات ) التراكميلمعدل ل

(PASS )خريف.تي تقام في فصل الفي معظم دوراته للمشاركة في الرياضات ال 

 

 خرج في نهاية العام؟سأت إذا كنتأن أعرف ، كيف لي (seniorطالب المرحلة النهائية )سؤال: أنا من 

أو أعلى(، فستتخرج هذا العام.  -Dبدرجة الربع الثالث ) دروسجتزت جميع إإذا كنت في طريقك للتخرج في نهاية العام، وكنت قد  الجواب:

 تخرج.ال نمالنهائية  طالب المرحلة موققللتواصل بوضوح  ،(seniorطالب المرحلة النهائية )ستتواصل كل مدرسة ثانوية مع 

 

 ؟دروسوأحتاجَإلىَأخذَدروسَإضافيةَللتخرج.َهلَستتاحَليَالفرصةَألخذَهذهَال(seniorَطالبَالمرحلةَالنهائيةَ)سؤال:َأناَمنَ

 recoveryلتحسين المجموع )ما يصل إلى ثالث دورات  والىإضافية  دروسنعم. سيتم تسجيل الطالب الذين يحتاجون إلى  الجواب:

courses) سيحصلون على الدرسالطالب على رصيد كاٍف للحصول على درجة النجاح في ال. بمجرد حصول ،( تقديرcredit) قد تكون .

ا فرصة لتعويض ال  )وجها  لوجه و/أو عبر اإلنترنت( بناء  على الحالة الصحية لألزمة. تقديرالمدرسة الصيفية أيض 

 

 حفالتَالتخرج؟َتقامسهلَوسيحصلونَعلىَدبلوماتهم؟ََ(يونيو)َحزيرانَفي(seniorَةَ)طالبَالمرحلةَالنهائيَمازالَسيتخرجالسؤالَهلَ

ا (يونيو) حزيرانالدبلومات بحلول نهاية  ونلمتسيوس (يونيو) حزيراننعم. ال يزال الطالب المؤهلون يتخرجون في  الجواب: . نحن منفتحون أيض 

. إذا كان ذلك (يوليوتموز )أو أوائل  (يونيو) حزيرانيحدث هذا في أواخر  ونأمل أن "البقاء في المنزل"، أمرحفل التخرج بمجرد رفع  إلقامة

. يجب أال يكون هناك توقع بأن الحفل التعليمية منطقةالبديلة في الثانوية المدرسة الحتفاالت التخرج في المدرسة الثانوية أو إممكن ا، فستقام جميع 

 حديات المتعلقة بالحجز وتوفر الموقع.بسبب الت سيقام حيث كان من المقرر أن يتم في األصل

 سؤال:َماَهوَوضعَحفلةَالتخرج؟

، ونأمل أن يحدث هذا في أواخر البقاء في المنزلأمر الحفالت بمجرد رفع  إقامة حالي ا. نحن منفتحون على حفالت التخرجتم إلغاء جميع  الجواب:

ستقام جميع حفالت التخرج في المدرسة الثانوية. لن يتم إقامة حفل التخرج في مكان ممكن ا، ف. إذا كان ذلك (يوليوتموز )أو أوائل  (يونيو) حزيران

 التخرج األصلي المخطط له.
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 السؤال:َلقدَدفعتَمستحقاتَالصفَاألولَ/َالثامن،َفهلَسنستردَأموالناَومتى؟

والعمل في المنزل وعودة موظفي المدرسة للعمل البقاء ة التخرج بمجرد رفع أمر مور ألنشطنعم. ستتم إعادة األموال للطالب/أولياء األ الجواب:

 التخرج. تحفالالتخرج /أو مصاريف مراسيم أي وجميع  التعليمية . ستغطي المنطقةالمالية المبالغ على إعادة

 

 ؟المدرسيةَهمَوإعادةَالكتب/األدواتاتسؤال:َمتىَسيتمكنَالطالبَمنَتنظيفَخزان

 متعلقاتهم.خذ والمدارس بوضع جدول زمني للطالب أل التعليمية، ستقوم المنطقة في المنزلالبقاء أمر د رفع بع لجواب:ا

 

؟َ(COVID)َيروسَكوفيدفَأثناءَأزمةَمنَالمدرسةَأوَطردهمَإيقافهمسؤال:َكيفَيؤثرَالبقاءَفيَالمنزلَوإغالقَالمدارسَعلىَالطالبَالذينَتمَ

 فتراضية؟يمهمَفيَهذهَالبيئةَاإلتئنافَتعلسهلَهناكَفرصَلهمَإل

ستئناف تعليمات إنضباط، يجب أن يكون معظم الطالب في وضع يسمح لهم باإلعقوبة على الرغم من أنها ستعتمد على نوع ومستوى  الجواب:

ا ألن كل حادث فريد رزمةلا مدرسة للحصول على معلومات ع مدير ال، فإننا نشجع الطالب على التواصل ممن نوعه األكاديمية/عبر اإلنترنت. نظر 

 محددة.

 

أمَبسببَهذهَاألزمةَسيتمَتعديلهَلتعويضَالوقتَالتعليميَالضائعَالذيَكان2020ََسؤال:َهلَسيبدأَالعامَالدراسيَكماَهوَمقررَفيَخريفَعامَ

 ي؟للعامَالدراسيَالتالَوطالبَالمرحلةَماَقبلَالنهائيةالسنةَالثانيةَالبَوطَالجددَبالطالسيعدَ

في الوقت المحدد، بعد  21-2020. نأمل أن نبدأ العام الدراسي حاكم الواليةيتوقف توجيه فتح المدرسة على األمر التنفيذي الذي يقدمه  :الجواب

 .(Labor Day) عيد العمال

 

ميةَلمدارسَديترويتَةَالتعليالمنطقتقومَسريخَالحقَوهلَاتإلى2020َََ(أبريل)َنيسان14َفيSATََختبارَإسؤال:َهلَتمَإعادةَتحديدَموعدَ

 ختبار؟خاللَهذهَالفترةَفيماَيتعلقَباإلَطالبَالمرحلةَماَقبلَالنهائيةلتسهيلَاألمرَعلىََإجراءَبأي(DPSCDَالمجتمعيةَالعامةَ)

ختبار إإجراء  من هائيةوالن طالب المرحلة ما قبل النهائية على مستوى الوالية. سيتمكن جميعلربيع لفصل ا SAT إختبار تم إلغاء إدارة الجواب:

SAT  الدرجات في الوقت المناسب لعمليات القبول في الكلية. عادة. سيتم إ2020في خريف عام 

 

 سؤال:َهلَسيتمَإلغاءَأوَتأجيلَرحالتناَإلىَدولَأخرى؟

 تم إلغاء جميع الرحالت. الجواب:

 

 سي؟صلَالدرافيَالفَ(transcriptسجلَالطالبَ)سؤال:َهلَستفهمَالكلياتَسببَعدمَوجودَ

في ضوء إغالق المدارس في جميع أنحاء البالد.  (transcriptسجل الطالب )نحن غير متأكدين من كيفية مراجعة الكليات والجامعات ل الجواب:

جاح أو مع ذلك، نعتقد أنه سيكون هناك تعاطف وطني وجماعي للطالب ووضعهم األكاديمي. لتجنب التحدي الذي قد يحدث، سيتم إصدار درجة الن

( هو نفسه في نهاية الفصل الدراسي األول. GPA) للدرجات . يكون المعدل التراكمي(creditالتقدير )وسيتم منح  الرابعو الثالثللربعين  رسوبلا

سيكسبه ا مة؛ هذا المكتسبة لدورات معين (creditsتقديرات )درجات للربع الثالث أو الرابع. تركز الكليات والجامعات عادة  على الاللن يتم إصدار 

 كما كان قبل اإلغالق.( GPA) للدرجات المعدل التراكمي بقىيطالب المدارس الثانوية هذا العام. س
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 سؤال:َهلَستكونَهناكَمدرسةَصيفية؟

في عدد متزايد من المواقع  إلغناءس الصيفية لت المدارمفتوحة لتقديم خدما المنطقة التعليميةفي المنزل، تكون  بقاءبمجرد رفع أمر ال الجواب:

الذين يحتاجون  المرحلة النهائيةمن  محددينطالب لأيًضا بتقديم المدرسة الصيفية  التعليمية الصيفية إذا تحسنت الحالة الصحية للمدينة. تلتزم المنطقة

 م عبر اإلنترنت.ل التعلللتخرج وجهاً لوجه و/أو من خال (creditsالتقديرات )أو أقل من  3إلى 

 
 ؟ةالصيفيالتدريباتََسؤال:َهلَسنتمكنَمنَالمشاركةَفي

في المنزل. ونأمل أن يحدث هذا  بقاءأمر البعد رفع  (MHSAA)ميشيغان في  ثانويةالرس امدال يجمعية رياضي سيتم تحديد ذلك بتوجيه من الجواب:
 .(يونيوشعر حزيران )بحلول 

 

 ينموظفال
 

 أو البرامج عبر اإلنترنت؟ هانفسالمنصات  يندرسلمم جميع اسؤال: هل يستخد

كنظام أساسي للتعلم عبر اإلنترنت.  (Microsoft Teamsالتعليمية برنامج مايكروسوفت تيمز ) في المنطقة درسينسيستخدم جميع الم الجواب:

واجب الفيديو أو الهاتف مع الطالب، وجمع ال عبرجتماعات إ بالتواصل مع الطالب، وعقد ندرسيللم (الفرق( )Teamsبرنامج تيمز)سمح ي

بأكملها تنتقل إلى  التعليمية ، قبل اآلن، لكن المنطقة(Zoom) زوم أخرى، مثلمنصات ن يستخدمو أ رسيندملل يمكن، وتقديم المالحظات. المنزلي

قة األساسية التي يتفاعل بها الطالب هي الطري (الفرق( )Teamsتيمز). ستكون (Microsoft Teamsبرنامج مايكروسوفت تيمز )ستخدام إ

 ومعلمهم.

 

الموقع اإللكتروني على  التعليميةلمنطقة اتنزيلها على موقع  سرللطالب والتي يمكن لأل التعليميةمن الموارد المطورة للمنطقة  درسونسيستفيد الم

https://www.detroitk12.org/Domain/5087. 

 

 أكاديمية خانو i-Ready إختبار الوصول إلى العديد من أدوات التعلم عبر اإلنترنت. وهذا يشمل التعليمية مدرسين والطالب في المنطقةيمكن لل

(Khan Academy) ماي أونو (myON)  و( نيوزيالNewsela) .أو تدريب أو قراءة  إعطاء واجب إضافي درسونيقرر الم يمكن أن

إكمال والقيام ب Clever (clever.com/in/dpscd) برنامج الوصول إليها من خالل إلى ذلك، يمكن للطالب ات. إضافة  إضافية من تلك المنص

 .ةممارسة مستقلواجب و

 

 ماذا أفعل؟ (Teamsبرنامج تيمز)ول إلى دخسؤال: ال يمكنني الوصول إلى اإلنترنت أو الهاتف لل

 التعليمية تقديم الدعم للطالب للتعلم عبر اإلنترنت. ستحدد المنطقةتقديم تقرير إلى إحدى المدارس ل وفق ا لألمر التنفيذي، يمكن للموظفين الجواب:

جتماعية. من المتوقع أن يحصل الموظفون المباني المدرسية لهذا الغرض وسيتمكن الموظفون من العمل في غرف منفصلة للحفاظ على المسافة اإل

ة التي يوفرها عان، على إجازة من خالل الحماية واإل19-كوفيدبتعلق معزل أمر أو أو صحي  ر شخصيحج أمرغير القادرين على العمل بسبب 

ستحقاقات والخدمات الصحية للموظفين. يرجى إرسال تصال بقسم اإل(. يجب على الموظفين المتضررين اإلFMLAقانون اإلجازة العائلية والطبية )

 .منافعللتحدث مع فريق ال 313 -576-3180رقم الأو االتصال ب dps.ehs@detroitk12.orgبريد إلكتروني إلى 

 

 ؟أخذها بنظر اإلعتبار ة تقييمات المدرسين؟ هل سيتمهي وضعيسؤال: ما 

ا، ولكنه لن يشمل عوامل إنجاز ا التعليمية لن يتم إصدار تقييمات المعلمين هذا العام. سيتلقى المسؤولون في المنطقة الجواب:  لطالب.والمدرسة تقييم 

 

 ؟ن من تنظيف غرف الصف الخاصة بهم أو جمع متعلقاتهم الشخصيةسؤال: هل سيتمكن الموظفو

 في المنزل. سيتم اإلعالن عن الجدول الزمني للقيام بذلك بقاءالأمر ال، ليس حتى رفع  الجواب:
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 عمل اليومي؟عل عندما يحين وقت العودة إلى القدم رعاية لشخص مريض، فماذا أفأسؤال: إذا كنت مريًضا أو 

اإلجازة العائلية والطبية يحتاج الموظفون المرضى أو الذين يعتنون بشخص مريض إلى إجازة. يمكن تحديد األهلية للحصول على  الجواب:

(FMLA)   ل بريد إلكتروني إلى ستحقاقات والخدمات الصحية للموظفين. يرجى إرساة أخرى من قبل إدارة اإلدد  م  أو إجازة م

dps.ehs@detroitk12.org منافعالللتحدث مع فريق  313-576-0080رقم الأو االتصال ب. 

 
 إجازة؟ أخذ سؤال: لست مريضاً لكني غير قادر على العمل مع أطفالي في المنزل. هل أحتاج إلى

ن غير القادرين على العمل أي إلى إجازة. لن يكون لدى الموظفي نعم. يحتاج أي موظف غير قادر على العمل أثناء عملية التعلم عن بعد الجواب:

اإلجازة العائلية ضطروا إلى أخذ إجازة أثناء التعلم عبر اإلنترنت. يمكن تحديد األهلية للحصول على إتحيز أو حكم أو خطر على عملهم ألنهم 

بريد إلكتروني إلى  مات الصحية للموظفين. يرجى إرسالستحقاقات والخدأخرى من قبل قسم اإلة دد  م  م  أو إجازة  (FMLAوالطبية )

dps.ehs@detroitk12.org منافعالللتحدث مع فريق   0080-576-313رقم الأو االتصال ب. 

 
 ؟المزيد منهم، ماذا يمكنني أن أفعل إلشراك حل الواجبمن طالبي يقومون ب فقط قليلالسؤال: 

في  سرللمساءلة إذا لم يكن الطالب و/أو األ درسونع المأكبر عدد ممكن من طالبك. لن يخض من المتوقع أن تستمر في التواصل مع الجواب:

 ستمرار أثناء التعلم عبر اإلنترنت.إوضع يمكنهم من المشاركة ب

 

 حتفاظ بهذه الوظيفة؟سؤال: بصفتي موظفًا، حصلت على وظيفة ثانية خالل فترة اإلجازة. هل مسموح لي اإل

ا الكشف عن فالعادية.  خارج ساعات العمليتم العمل  كاننعم. إذا  الجواب: ي عمل إضافي من مزاولتك ألوفق ا لسياسة المجلس، يجب عليك أيض 

 .(Peoplesoft) بيبولسوفت برنامج في ةالموظف الموجودعن عمل  الكشف إستمارةخالل ملء 

 

 سؤال: هل سيستمر دفع رواتب جميع الموظفين؟

 أن يتم بالحفاظ على نفس معدل التمويل خالل هذه السنة المالية، ولكن هذا األمر يفترضخيبة أمل ألن الهيئة التشريعية لم تلتزم نشعر ب الجواب:

موظفينا رواتبهم الكاملة ودخلهم المتوقع طالما أنهم يشاركون في هذا التعلم تلقي ستمرار إبموجب األمر التنفيذي للحاكم. سنعمل لضمان 

 .اأسرنومع طالبنا  نوبات العملفي والمشاركة 

 

 أن يعمل جميع الموظفين أثناء عملية التعلم عبر اإلنترنت؟ المنطقة التعليميةؤال: هل تتوقع الس

شخص نعم، إذا كان الموظفون يتوقعون أن يتقاضوا رواتبهم، فعليهم العمل طوال الفترة المتبقية من السنة التقويمية. سيكون دور كل  الجواب:

الموظفين من المنزل؛ ومع ذلك، عندما ال يكون ذلك ممكن ا بناء  على مسؤولياتهم الوظيفية، يمكن فتح  مختلف ا بناء  على مسؤولياتهم. سيعمل معظم

الحفاظ  ثلى، مثلسالمة الجميع وممارساتهم المضمان مباني المدرسة بموجب األمر التنفيذي لدعم التعلم عبر اإلنترنت. إذا حدث ذلك، فسنتأكد من 

خدام األقنعة والقفازات، والتنظيف اليومي لمناطق العمل. سيتم إبالغ الموظفين، إذا ومتى، قد يحتاجون إلى إكمال ستإجتماعية، والمسافة اإل على

 فع أمر البقاء في المنزل.أو مبنى المدرسة إذا، ومتى تم رالتعليمية عملهم في المباني المدرسية. ستتطور حالة العمل من المنزل أو المنطقة 
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 (Grab-and-Go)َةَ)إستلمَوإذهب(األكاديميَالمواداإلفطار/الغداءَوَوجباتَستالمإمواقعَ
 

ثنينَوالخميسَفيَيوميَاإل2020ََ(أبريلنيسانَ)20ََريخاتَفيةَوفرلتعلمَعنَبعدَمتلزمَالمطبوعةَرستكونَال

َعَاإلضافيةَفيَاألسفل.هذهَالمواقعَوالمواق

 
1. Denby 12. Cody 

2. East English Village 13. Frederick Douglass Academy 

3. Fisher Upper 14. Mumford 

4. Law 15. Munger 

5. Martin Luther King 16. Renaissance 

6. Pershing 17. Western 

7. Southeastern 18. Gompers* 

8. Brenda Scott 19. Roberto Clemente* 

9. Cass 

10. Central 

11. Charles H. Wright 

 

َزمةَاألكاديميةَفقطرالَإستالم مواقع

 
1. Ann Arbor Trail 

2. Barton 

3. Bennett 

4. Bethune 

5. Bow 

6. Bunche 

7. Carstens 

8. CMA 

9. Cooke 

10. DCP @ Northwestern 

11. Detroit School of Arts 

12. DIA 

13. Dixon 

14. Durfee 

15. Edward Duke Ellington 

16. Fisher Magnet Upper 

17. Greenfield Union 
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 امضاف حديثً *
 
 
 
 
18. Hamilton 

19. Henderson 

20. J.E. Clark 

21. John R King 

22. Ludington 

23. Marquette 

24. Moses Field School 

25. Nolan 

26. Palmer Park 

27. Priest 

28. Ronald Brown 

29. Sampson Webber 

30. Schulze Academy 

31. Thirkell 

32. Wayne 
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