 10نيسان(أبريل) 2020

األسئلة الشائعة حول إغالق المدارس في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة
للعام الدراسي  2020-2019بسبب فيروس كوفيد)COVID-19( 19-
أسئلة وأجوبة تبعا لألمر التنفيذي  2020-35الصادر من الوالية بشأن إغالق المدارس.

األسر
سؤال :هل إنتهى الدوام في المدرسة رسميًا للعام الدراسي 2020-2019؟
الجواب :نعم .لضمان صحة وسالمة جميع الطالب وموظفي المدرسة خالل أزمة كوفيد ( 19-فيروس كورونا) ،أعلنت الحاكمة ويتمر األمر
التنفيذي رقم  2020-35الخميس  2نيسان (أبريل) الذي ذكر أن جميع المدارس في والية ميشيغان مغلقة للتعليم وجها لوجه لما تبقى من العام
الدراسي .ستنتقل المدارس إلى نموذج التعلم عن بعد .سوف يتم وضع النماذج بحلول  28نيسان (أبريل) ،بحسب التفويض .ستنفذ المنطقة التعليمية
لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( )DPSCDخطتها في موعد أقصاه بداية أسبوع  20نيسان (أبريل) .2020
سؤال :هل سيستمر تقديم الطعام للطالب واألسر؟
الجواب :نعم .ستستمر المدارس الـ  17والمستخدمة حاليا في خدمة تقديم وجبات الطعام في تقديم حقيبة أربع وجبات إفطار مطبوخة مسبقا وأربعة
وجبات غداء مطبوخة مسبقا للطالب/األسر .سيستمر توزيع الطعام يومي االثنين والخميس في الـ  17مدرسة .في أيام اإلثنين ،سيتم تقديم ثالث
وجبات إفطار مطبوخة مسبقا إضافة إلى ثالث وجبات غداء مطبوخة مسبقا .يوم الخميس ،مرة أخرى ،سيتم تقديم أربعة وجبات إفطار وغداء
مطبوخة مسبقا .يمكن للطالب/األسر إستالم الطعام من أي من المواقع الـ  .17سيستمر تسليم الوجبات يومي اإلثنين والخميس من الباب إلى الباب
لطالب المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( )DPSCDالذين يعانون من ضعف طبي .كما سيتم توسيع وجبات اإلفطار والغداء
في روبرتو كليمنت وجومبرز( )Roberto Clemente and Gompersيوم الخميس  16نيسان (أبريل) بزيادة مواقع توزيع المواد الغذائية
لدينا إلى  19موقعا.
كما سيتم توفير الزرمات األكاديمية المطبوعة في هذه المواقع الـ  .19كما تم تحديد مواقع إضافية لتوزيع الرزمات أيضا .أنظر أدناه للحصول على
القائمة الكاملة للمدارس التي ستوفر أيضا الوصول إلى الرزمات األكاديمية.

سؤال :أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول فيروس كورونا /كوفيد  19-؟
الجواب :للحصول على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا /كوفيد  ، 19-يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز السيطرة على األمراض
والوقاية منها (.)https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

سؤال :ما هي أشكال الدعم الصحي التي ستكون متاحة للطالب واألسر؟
الجواب :يتم تشجيع األسر التي تحتاج إلى دعم طبي على اإلتصال بطبيب الرعاية األولية الخاص بها أو إذا لم يكن لديك طبيب رعاية أولية ،يرجى
اإلتصال بإدارة الصحة في ديترويت على الخط الساخن 24 ،313-876-4000 :ساعة في اليوم؛ أو عبر البريد اإللكتروني:
.dhdoutbreak@detroitmi.gov

سؤال :ما هي أشكال الدعم العاطفي المتاحة للطالب واألسر؟
الجواب :يوجد في المنطقة التعليمية مستشارون وموظفو دعم متوفرون من خالل خط ساخن ،يرجى اإلتصال على الرقم 1-833-466-3978
من اإلثنين إلى الخميس من الساعة  9:00صباحا حتى الساعة  4:00مساء ،والساعة  5:00مساء حتى الساعة  8:00مساء والجمعة من الساعة
 9:00صباحا ،حتى الساعة  3:00مساء سيتم تشغيل الخط الساخن بحلول  20نيسان (أبريل).

التَعلَمَعنَبعد َ
سؤال :كيف سيتلقى الطالب واألسر مواد التَعلُّم عن بعد؟
الجواب :سنقوم بإشراك طالبنا إفتراضيا (عن بعد) ومن خالل الرزمات األكاديمية المطبوعة التي ستكون متوفرة في مواقع توزيع الطعام الـ 17
(باإلضافة إلى الموقعين اإلضافيين ،كليمنت وجومبرز Clemente and Gompersوالمدارس المختارة) .تتوفر قائمة بالمواقع في الصفحة
األخيرة من هذا المستند .سترسل المنطقة التعليمية مكالمة هاتفية آلية لألسر عندما تكون الرزم جاهزة لإلستالم .يعمل موظفو المنطقة التعليمية لدينا
بجد منذ إغالق المدارس لتطوير إطار تعلم جديد سيوفر فرصا للتعلم لطالب المراحل من الروضة الى الصف الثاني عشر ( )PreK-12في معرفة
القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والدراسات اإلجتماعية .سيشمل ذلك دروسا في التربية البدنية والفن أيضا .سيبني التعلم من المنهج الدراسي
الذي يستخدمه طالبنا حاليا مع مقاطع فيديو متعلقة ب ِه تقدم مفاهيم وواجبات التعلم .ستكون الرزم المطبوعة متوفرة في أسبوع ال 20نيسان (أبريل).
سننشر التواريخ الدقيقة لإلستالم.
سؤال :هل سيُطلب من المعلمين والموظفين العمل خالل هذه الفترة المستقطعة؟
الجواب :نعم .سيكون لجميع موظفي المدرسة والمنطقة التعليمية أدوار ومسؤوليات محددة إلشراك ودعم الطالب واألسر أثناء اإلغالق من خالل
المكالمات الهاتفية والمنصة االفتراضية لـ "ال ِفرق" أو ”.“Teams
سؤال :ما هي "الف َرق؟" ”“Teams
الجواب :يحتوي برنامج مايكروسوفت أوفيس ( )Microsoft Officeعلى مجموعة متنوعة من التطبيقات ،ويستخدم معظم األشخاص ملفات
وورد ( )Wordوإكسيل ( )Excelوباور بوينت ( .)PowerPointمايكروسوفت تيمز ( )Microsoft Teamsهو تطبيق في مجموعة
مايكروسوفت ( ،)Microsoftيم ّكن المدرسين والطالب والموظفين من التحدث والدردشة عبر الفيديو ،ومشاركة الرسائل المكتوبة (على غرار
الرسائل النصية) ،باإلضافة إلى المستندات والواجبات .يمكن للمدرسين والطالب أيضا تحديد مواعيد (جدولة) اإلجتماعات والتعاون مع الطالب
اآلخرين .كل موظف وطالب في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( )DPSCDلديه خمسة تراخيص مجانية ( five FREE
 )licensesإلستخدام هذا التطبيق ومايكروسوفت أوفيس ( )Microsoft Officeبإستخدام عنوان البريد اإللكتروني للمنطقة التعليمية.
سؤال :كيف نقوم بإعداد هذا؟
الجواب :تم إعداد ال ِفرق ( )Teamsوهي جاهزة لإلستخدام من قبل الطالب .يمكنهم تسجيل الدخول من خالل  Cleverبإستخدام حسابات المنطقة
التعليمية الخاصة بهم والنقر فوق رمز  Teamsاألرجواني .يمكن لألسر أيضا تنزيل تطبيق  Teamsلنظام أندرويد ( )Androidأو آبل
( )Apple iOSوتسجيل الدخول مباشرة بإستخدام بيانات إعتماد الطالب ( )student’s credentialsمن خالل .Clever
سؤال :متى سيتم تنفيذ هذه المواد؟
الجواب :على الرغم من أن التعلم والمشاركة لن يبدأ حتى بداية األسبوع في  20نيسان (أبريل)  ،2020لكن المنصة التعليمية
الجديدة موجودة ومتاحة لإلطالع على الرابط  .https://www.detroitk12.org/Domain/5087سوف نركز على تعلم
الطالب وإحتياجاتهم العاطفية اإلجتماعية خالل هذه األوقات الصعبة أيضا .سيتم طباعة جميع الواجبات الدراسية لألسر والطالب
الذين ليس لديهم التكنولوجيا و/أو إنترنت .هذه هي الرزمة األكاديمية المشار إليها في هذه الردود.
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سؤال :ليس لدي هاتف ذكي أو جهاز لوحي (تابلت) أو كمبيوتر .هل مايزال بإمكاني إستخدام Teams؟
الجواب :ال يزال بإمكان الطالب غير القادرين على إستخدام تطبيق  Teamsعلى هاتف ذكي أو جهاز لوحي (تابلت) أو كمبيوتر اإلستفادة من
الدعم المقدم في Teams؛ يتضمن كل إجتماع محدد مسبقا رقم هاتف محلي يبدأ بـ ( )313ورقم تعريف شخصي ( )pinبحيث يمكن للطالب
اإلتصال والمشاركة في األجزاء الصوتية للجلسة.

سؤال :هل ستوفر المقاطعة أجهزة كمبيوتر محمولة/أجهزة لوحية (تابلت) أو خدمة إنترنت؟
الجواب :تعمل المنطقة التعليمية بنشاط مع مجتمع األعمال لتنفيذ إستراتيجية لتزويد جميع األسر في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية
العامة ( )DPSCDبجهاز لوحي وإنترنت .هدفنا هو تنفيذ هذا اإللتزام من منتصف إلى أواخر آيار(مايو).
سؤال :لدي كمبيوتر وإنترنت ،وال أعرف كيفية تسجيل الدخول إلى  ،Teamsأين يمكنني الحصول على المساعدة؟
الجواب :يمكن لألسر تسجيل الدخول إلى  Teamsمن خالل  .Cleverيمكنك الوصول إلى التعليمات هنا .إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم،
يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى .info.clever@detroitk12.org
َ
السؤالَ:كمَساعةَيتوقعَأنَيعملَالطالبَكلَيوم؟
الجواب :ستتم مشاركة جداول الطالب الموصى بها مع األسر بواسطة مدرس طفلك ويمكن العثور عليها أيضًا على ال موقع اإللكتروني الخاص
بالمنطقة التعليمية على الموقع اإللكتروني  .https://www.detroitk12.org/Domain/5087الطالب في مستويات الصف المختلفة لديهم عدد
مختلف من المشاركات المباشرة وعبر الفيديو الموصى بها .في المتوسط  ،يمكن للطالب قضاء ما بين  3إلى  4ساعات في اليوم للمشاركة في
األنشطة األكاديمية الموصى بها .بعد مراجعة العمل الذي ينصح به الطالب ،يجب على األسر تحديد مستوى مشاركتهم .هدفنا هو اإلستمرار في التعلم
بسرعة يمكن للطالب و/أو أسرهم دعمها.

سؤالَ:هلَسيتمَتقيمَالعمل؟
الجواب :سيقدم المدرسون مالحظات حول جميع األعمال التي يقدمها الطالب ،ولكن لن يحصل الطالب على درجات .قد يقوم مدرس طفلك بتقييم
العمل ،مثل قول "رائع" أو إعطاء نسبة مئوية من اإلجابات الصحيحة ،ولكن لن يتم تضمين هذه الدرجة في أي بطاقات تقرير الدرجات أو السجالت
الدائمة .سيتم إستخدام أي مالحظات يقدمها المدرس فقط للتعبير عن مدى إجادة الطالب في إتمام للعمل.

سؤالَ:هلَيجبَأنَأكونَمدرسَطفليَخاللَهذهَالفترة؟
الجواب :ال ،نحن نتفهم أن التأرجح بين مهمات تربية األطفال ومسؤولياتك األخرى تشكل تحديا للعمل .نحن نعلم أن طفلك سيحتاج إلى مساعدتك
ودعمك للمشاركة في التعلم عن بعد .سيقدم مدرس طفلك أكبر قدر من الدعم لطفلك وقدر اإلمكان مع جميع أنشطة التعلم التي سيحتاجها طفلك .من
الواضح للطالب األصغر سنا (من الروضة حتى الصف الثالث  ، )PreK-3سيحتاج مقدمو الرعاية إلى لعب دور أكبر في تسهيل التعلم في المنزل
من مقدمي الرعاية مع الطالب األكبر سنا.
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سؤالَ:كيفَيمكننيَمساعدةَطفليَفيَعمله؟
الجواب :إن أفضل طريقة لمساعدة طفلك في واجباته المدرسية هي اإلستمرار في تزويده بمنزل مفعم بالمحبة ،ودعمه عاطفيًا ،والحفاظ على التناسق
قدر اإلمكان .يتعلم األطفال بشكل أفضل عندما يكونون متحررين من القلق والتوتر ويكون لديهم بيئة يمكن التنبؤ بها .سيتعلم طفلك أفضل عندما يشعر
باألمان والحب ألول مرة ويكون أقرب ما يكون إلى "الحياة الطبيعية".
يمكنك مساعدة طفلك أيضًا من خالل مساعدته على إعداد مساحة هادئة ومطمئنة حيث يمكنه العمل دون تشتيت إنتباهه .سيساعد إعداد روتين معين
لطفلك أيضًا على التكيف واإلستعداد للتعلم.
خلق بيئة هادئة من خالل:
مشاهدة مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت مع طفلك (أطفالك)
المساعدة في التواصل مع المدرس
اإلتصال بالخط الساخن للواجبات المنزلية إذا كنت بحاجة إلى المساعدةhttps://www.detroitk12.org/homeworkhotline :
إتمام الطالب لدروس إختبار  iReadyوأكاديمية خان ( )Khan Academyعبر اإلنترنت
سؤالَ:إذاَكَنتََأحدَالوالدينَأوَمقدمَالرعايةَولستََفيَوضعَيسمحَليَبتشجيعَطفليَعلىَمواكبةَالتعلمَالموصىَبهَ،فماذاَأفعل؟
الجواب :إفعل ما بوسعك لتشجيع التعلم اليومي والمستمر .نحن نعلم أن أسرنا في مواقع مختلفة لدعم التعلم في المنزل ،وهذا هو السبب في أننا ال نقوم
بإعطاء الدرجات .في الحد األدنى ،أطلب من الطالب إكمال أكبر عدد ممكن من الواجبات .أيضًا ،أطلب من الطالب أن يقرؤوا يوميًا ،ويتحدثوا معك
حول ما يقرؤونه ،وإجعلهم يحتفظون بمفكرة حول أفكارهم بشأن القراءة .إذا كنت تمتلك جهاز وكان لديك إتصال باإلنترنت ،فاجعله يكمل دروس
إختبار  iReadyمن الروضة حتى الصف الثامن ) (k-8وأكاديمية خان (( )Khan Academyالمدرسة الثانوية).
سؤالَ:كيفَيتفاعلَالطالبَإجتماعياً؟
الجواب :نحن نتفهم أن التواصل اإلجتماعي جزء مهم من يوم أي طالب .إن بناء الصداقات والحفاظ عليها هو جزء أساسي من الطفولة وهو مهم
مباشرا مع الطالب ويشجعون ثقافة مستمرة
بشكل خاص في األوقات الصعبة مثل هذه .سوف يقوم المدرسون بتخصيص وقتًا ألستضافة صفًا دراسيًا
ً
من المشاركة العالية للطالب مع كل من المعلم وزمالئه.
سؤالَ:لمَأسمعَمنَمَدرَستيَأوَمَدرسيَ،بمنَعليَأنَأتصل؟
الجواب :إذا لم تسمع من مدرس طفلك بعد بداية األسبوع في  20نيسان (أبريل) فأرسل رسالة إلكترونية إلى مدير مدرسة طفلك .يمكن الحصول على
عناوين البريد اإللكتروني على .www.detroitk12.org
سؤالَ:هلَسيكونَهناكَتعليمَعنَبعدَللطالبَالذينَلديهمَبرنامجَتعليمَفرديَ()IEP؟
الجواب :نعم .سيقوم الطالب إستنادًا على المعايير العامة بإكمال مواد التعلم المقررة عن بعد .ستكون الرزمة متوفرة أيضًا للطالب وفقًا لمعايير
خاصة .سيتواصل المدرسون مع الطالب من خالل برنامج التعليم الفردي ( )IEPأيضًا .سنواصل تطوير المواد لجميع الطالب ذوي اإلحتياجات
الخاصة مع تقدم عملية التعلم عن بعد.
سؤالَ:لمَيتمَإكمالَبرنامجَالتعليمَالفرديَ(َ)IEPلطالبيَ،فهلَسيتمَإكمالهَ،وكيفَسيؤثرَذلكَعليهمَفيَالعامَالمقبل؟
نظرا إلختالف إحتياجات كل طالب وتقدمه في عملية برنامج التعليم
الجواب :نحن مستمرون في المضي قد ًما في عملية برنامج التعليم الفرديً .
الفردي ( ،)IEPيرجى اإلتصال بمدير مدرستك لفهم الخطوات التالية بشكل أفضل لمتابعة عملية التقييم.

4

COVID-19 Q & A

سؤال :هل سيستمر الطالب في تلقي بطاقات تقرير الدرجات األكاديمي أو النصوص خالل تعليمنا عبر اإلنترنت؟
الجواب :ال ،لن يتم إصدار بطاقات تقرير الدرجات أثناء التعلم عبر اإلنترنت؛ ومع ذلك ،سيتم إعطاء مالحظات للواجبات .يمكن تحسين
حالة الرسوب ( )Failing statusقبل إغالق المدارس من خالل إكمال الواجبات من خالل التعلم عبر اإلنترنت /الرزمة األكاديمية.
سؤال :هل سيتم إعطاء الدرجات للواجبات ؟
الجواب :سيتم إثراء الواجبات إستنادا إلى الطالب الذين يحتاجون إلى إكمال الواجبات للحصول على درجة النجاح التي ستمنحهم
"تصريح" النجاح للفصل الدراسي الثاني.
سؤال :هل ستتوفر الموارد لألسر المشردة أو التي تعيش في المالجئ؟
الجواب :نعم ،نحن نتواصل مع األسر ونعمل مع شركاء المجتمع لتوفير المواد المطلوبة وكما هو متوفر.
متوفرا كمورد؟
سؤال :هل سيبقى الخط الساخن للواجبات
ً
الجواب :نعم  ،ساعات العمل تكون:
االثنين  -الخميس 9:00 :صباحا  4:00 -مساء 5:00 ،مساء  8:00 -مساء.
الجمعة  9:00 -صباحا  3:00 -مساء
إتصل على الخط الساخن على الرقم  1-833-466-3978خالل ساعات العمل.
وفقا إلرشادات ومتطلبات إدارة التعليم في ميشيغان ( )MDEللطالب الذين لديهم برنامج تعليم فردي ( ،)IEPسيكون لدى المنطقة
التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( )DPSCDتعليم إستثنائي للطالب (( )ESEمعلمي التربية الخاصة المعتمدين) متاحين
عبر الخط المنزلي الساخن.
سؤال :تلقيت رسالة مفادها أن طفلي معرض لخطر البقاء في صفه بسبب قانون القراءة بحسب مستوى الصف الثالث ،فهل سيتم إبقاء
طفلي في صفه أو ترقيته إلى الصف الرابع؟
الجواب :لن يتم تطبيق قانون القراءة بحسب مستوى الصف الثالث هذا العام .الرسالة التي تلقيتها ملغاة اآلن بسبب إغالق المدارس.
ستعتمد قرارات الترقية على المكانة األكاديمية لطالب الصف الثالث إستنادا الى أداءِ ِه العملي في الصف .في نهاية المطاف ،سيعتمد قرار
أبقاء طالب الصف الثالث في صف ِه على قرار المدير والمدرس والوالدين.
سؤال :هل ال يزال طفلي بحاجة إلى أخذ إختبار M-STEP؟
الجواب :ال  ،تم إلغاء إختبار الوالية.
سؤال :مخاطبة الطالب الغائبين بشكل مزمن ،ماذا سيحدث لهم في العام التالي؟ ما هي المتابعة التي تقوم بها المدارس معهم؟
الجواب :يلتزم جميع الموظفين بمواصلة العمل أثناء إغالق المدارس ،وهذا يشمل وكالء الحضور وعمداء الثقافة ومنسقي الثقافة
المدرسية .سيكرس كادر موظفينا للمتابعة مع األسر للعمل على حل أي مشاكل متبقية.
سؤال :هل يمكننا تسجيل أطفالنا في المرحلة اإلبتدائية من الروضة حتى نهاية العام الدراسي؟
الجواب :نعم .ال يزال بإمكان الطالب التسجيل في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( .)DPSCDعادة يتم التسجيل
شخصيا في المدرسة التي تختارها .في الوقت الحالي ،ننتقل إلى نظام التسجيل عبر اإلنترنت الذي سيتم إطالقه بحلول  1آيار (مايو)
 .2020يرجى مراجعة موقعنا على اإلنترنت  detroitk12.org/enrollللحصول على آخر التحديثات .للتسجيل اليوم ،يرجى اإلتصال
بأخصائي التسجيل خالل ساعات العمل العادية عن طريق اإلتصال بالرقم .313-873-6345
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سؤال :كيف يمكنني تسجيل طفلي في مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( )DPSCDلخريف 2021-2020؟
الجواب :عادة يتم التسجيل شخصيا في المدرسة التي تختارها .في الوقت الحالي ،ننتقل إلى نظام التسجيل عبر اإلنترنت الذي سيتم إطالقه بحلول 1
آيار (مايو)  .2020يرجى مراجعة موقعنا على اإلنترنت  https://detroitk12.org/enrollللحصول على آخر التحديثات .إذا كانت لديك
مخاوف بشأن الوقت ،فيرجى اإلتصال بأخصائي التسجيل خالل ساعات العمل العادية عن طريق اإلتصال بالرقم .313-873-6345

الطالب
سؤال :كيف سيتم التعامل مع الدرجات للربع الثالث والرابع والفصل الدراسي؟ ماذا عن المعدل التراكمي للدرجات ( )GPA؟ بطاقات
تقريرَالدرجات؟َسجلَالطالب؟َاألهليةَالرياضيةَللخريف؟
الجواب :سيحصل الطالب على درجة نجاح  /رسوب ( )PASS/FAILللفصل الدراسي الثاني .ستعتمد عالمات النجاح  /الرسوب على الدرجات
التي حصل عليها الطالب قبل اإلغالق الذي تفرضه الوالية على جميع المدارس خالل الربع الثالث (مع إدخال جميع الدرجات قبل اإلغالق).
الطالب الذين حصلوا على درجة  -Dأو أعلى سيحصلون على النجاح ( .)PASSإذا كان لديهم درجة  Fفإنهم سيحصلون على الرسوب (.)FAIL
سيتم منح المدرس الفرصة إلعطاء الطالب النجاح ( )PASSإذا كان لديه درجة  Fإذا كان يعتقد أن الطالب كان سيحصل على درجة  -Dأو أعلى
مع المزيد من الوقت التعليمي و/أو إذا أكمل الطالب الواجبات خالل فترة التعلم عبر اإلنترنت .سيقدم المدرسون مالحظات حول الواجبات خالل
فترة التعلم عبر اإلنترنت ولكن ال يصدرون تقرير الدرجات .لن يتم إعطاء بطاقات تقرير الدرجات للربع الثالث/الرابع أو الفصل الدراسي .تستخدم
سجل الطالب رمز النجاح/الرسوب ( .)PASS/FAILوهذا سيسمح للطالب بالحصول على رصيد لدورات الترقية و/أو التخرج .ويسمح هذا أيضا
للمعدل التراكمي للدرجات ( )GPAبأن يظل محايدا نتيجة اإلغالق .بالنسبة لألهلية الرياضية ،سيحتاج الطالب إلى الحصول على النجاح
( )PASSفي معظم دوراته للمشاركة في الرياضات التي تقام في فصل الخريف.
سؤال :أنا من طالب المرحلة النهائية ( ،)seniorكيف لي أن أعرف إذا كنت سأتخرج في نهاية العام؟
الجواب :إذا كنت في طريقك للتخرج في نهاية العام ،وكنت قد إجتزت جميع دروس الربع الثالث (بدرجة  -Dأو أعلى) ،فستتخرج هذا العام.
ستتواصل كل مدرسة ثانوية مع طالب المرحلة النهائية ( ،)seniorللتواصل بوضوح موقق طالب المرحلة النهائية من التخرج.
سؤالَ:أناَمنَطالبَالمرحلةَالنهائيةَ(َ)seniorوأحتاجَإلىَأخذَدروسَإضافيةَللتخرجَ.هلَستتاحَليَالفرصةَألخذَهذهَالدروس؟
الجواب :نعم .سيتم تسجيل الطالب الذين يحتاجون إلى دروس إضافية والى ما يصل إلى ثالث دورات لتحسين المجموع (recovery
 .)coursesبمجرد حصول الطالب على رصيد كافٍ للحصول على درجة النجاح في الدرس ،سيحصلون على التقدير ( .)creditقد تكون
المدرسة الصيفية أيضا فرصة لتعويض التقدير (وجها لوجه و/أو عبر اإلنترنت) بناء على الحالة الصحية لألزمة.
السؤالَهلَمازالَسيتخرجَطالبَالمرحلةَالنهائيةَ(َ)seniorفيَحزيرانَ(يونيو)َوسيحصلونَعلىَدبلوماتهم؟َهلَستقامَحفالتَالتخرج؟
الجواب :نعم .ال يزال الطالب المؤهلون يتخرجون في حزيران (يونيو) وسيستلمون الدبلومات بحلول نهاية حزيران (يونيو) .نحن منفتحون أيضا
إلقامة حفل التخرج بمجرد رفع أمر "البقاء في المنزل" ،ونأمل أن يحدث هذا في أواخر حزيران (يونيو) أو أوائل تموز (يوليو) .إذا كان ذلك
ممكنا ،فستقام جميع إحتفاالت التخرج في المدرسة الثانوية أو المدرسة الثانوية البديلة في المنطقة التعليمية .يجب أال يكون هناك توقع بأن الحفل
سيقام حيث كان من المقرر أن يتم في األصل بسبب التحديات المتعلقة بالحجز وتوفر الموقع.
سؤالَ:ماَهوَوضعَحفلةَالتخرج؟
الجواب :تم إلغاء جميع حفالت التخرج حاليا .نحن منفتحون على إقامة الحفالت بمجرد رفع أمر البقاء في المنزل ،ونأمل أن يحدث هذا في أواخر
حزيران (يونيو) أو أوائل تموز (يوليو) .إذا كان ذلك ممكنا ،فستقام جميع حفالت التخرج في المدرسة الثانوية .لن يتم إقامة حفل التخرج في مكان
التخرج األصلي المخطط له.
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السؤالَ:لقدَدفعتَمستحقاتَالصفَاألولََ/الثامنَ،فهلَسنستردَأموالناَومتى؟
الجواب :نعم .ستتم إعادة األموال للطالب/أولياء األمور ألنشطة التخرج بمجرد رفع أمر البقاء في المنزل وعودة موظفي المدرسة للعمل والعمل
على إعادة المبالغ المالية .ستغطي المنطقة التعليمية أي وجميع مراسيم التخرج /أو مصاريف حفالت التخرج.
سؤالَ:متىَسيتمكنَالطالبَمنَتنظيفَخزاناتهمَوإعادةَالكتب/األدواتَالمدرسية؟
الجواب :بعد رفع أمر البقاء في المنزل ،ستقوم المنطقة التعليمية والمدارس بوضع جدول زمني للطالب ألخذ متعلقاتهم.
سؤالَ:كيفَيؤثرَالبقاءَفيَالمنزلَوإغالقَالمدارسَعلىَالطالبَالذينَتمَإيقافهمَأوَطردهمَمنَالمدرسةَأثناءَأزمةَفيروسَكوفيدَ()COVID؟َ
هلَهناكَفرصَلهمَإلستئنافَتعليمهمَفيَهذهَالبيئةَاإلفتراضية؟
الجواب :على الرغم من أنها ستعتمد على نوع ومستوى عقوبة اإلنضباط ،يجب أن يكون معظم الطالب في وضع يسمح لهم بإستئناف تعليمات
الرزمة األكاديمية/عبر اإلنترنت .نظرا ألن كل حادث فريد من نوعه ،فإننا نشجع الطالب على التواصل مع مدير المدرسة للحصول على معلومات
محددة.
سؤالَ:هلَسيبدأَالعامَالدراسيَكماَهوَمقررَفيَخريفَعامََ2020أمَبسببَهذهَاألزمةَسيتمَتعديلهَلتعويضَالوقتَالتعليميَالضائعَالذيَكانَ
سيعدَالطالبَالجددَوطالبَالسنةَالثانيةَوطالبَالمرحلةَماَقبلَالنهائيةَللعامَالدراسيَالتالي؟
الجواب :يتوقف توجيه فتح المدرسة على األمر التنفيذي الذي يقدمه حاكم الوالية .نأمل أن نبدأ العام الدراسي  21-2020في الوقت المحدد ،بعد
عيد العمال (.)Labor Day
سؤالَ:هلَتمَإعادةَتحديدَموعدَإختبارََSATفيََ14نيسانَ(أبريل)ََ2020إلىَتاريخَالحقَوهلَستقومَالمنطقةَالتعليميةَلمدارسَديترويتَ
المجتمعيةَالعامةَ(َ)DPSCDبأيَإجراءَلتسهيلَاألمرَعلىَطالبَالمرحلةَماَقبلَالنهائيةَخاللَهذهَالفترةَفيماَيتعلقَباإلختبار؟
الجواب :تم إلغاء إدارة إختبار  SATلفصل الربيع على مستوى الوالية .سيتمكن جميع طالب المرحلة ما قبل النهائية والنهائية من إجراء إختبار
 SATفي خريف عام  .2020سيتم إعادة الدرجات في الوقت المناسب لعمليات القبول في الكلية.
سؤالَ:هلَسيتمَإلغاءَأوَتأجيلَرحالتناَإلىَدولَأخرى؟
الجواب :تم إلغاء جميع الرحالت.
سؤالَ:هلَستفهمَالكلياتَسببَعدمَوجودَسجلَالطالبَ(َ)transcriptفيَالفصلَالدراسي؟
الجواب :نحن غير متأكدين من كيفية مراجعة الكليات والجامعات لسجل الطالب ( )transcriptفي ضوء إغالق المدارس في جميع أنحاء البالد.
مع ذلك ،نعتقد أنه سيكون هناك تعاطف وطني وجماعي للطالب ووضعهم األكاديمي .لتجنب التحدي الذي قد يحدث ،سيتم إصدار درجة النجاح أو
الرسوب للربعين الثالث والرابع وسيتم منح التقدير ( .)creditيكون المعدل التراكمي للدرجات ( )GPAهو نفسه في نهاية الفصل الدراسي األول.
لن يتم إصدار الدرجات للربع الثالث أو الرابع .تركز الكليات والجامعات عادة على التقديرات ( )creditsالمكتسبة لدورات معينة؛ هذا ما سيكسبه
طالب المدارس الثانوية هذا العام .سيبقى المعدل التراكمي للدرجات ( )GPAكما كان قبل اإلغالق.
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سؤالَ:هلَستكونَهناكَمدرسةَصيفية؟
الجواب :بمجرد رفع أمر البقاء في المنزل ،تكون المنطقة التعليمية مفتوحة لتقديم خدمات المدارس الصيفية لإلغناء في عدد متزايد من المواقع
الصيفية إذا تحسنت الحالة الصحية للمدينة .تلتزم المنطقة التعليمية أيضًا بتقديم المدرسة الصيفية لطالب محددين من المرحلة النهائية الذين يحتاجون
إلى  3أو أقل من التقديرات ( )creditsللتخرج وجها ً لوجه و/أو من خالل التعلم عبر اإلنترنت.
سؤالَ:هلَسنتمكنَمنَالمشاركةَفيَالتدريباتَالصيفية؟
الجواب :سيتم تحديد ذلك بتوجيه من جمعية رياضيي المدارس الثانوية في ميشيغان ( )MHSAAبعد رفع أمر البقاء في المنزل .ونأمل أن يحدث هذا
بحلول شعر حزيران (يونيو).

الموظفين
سؤال :هل يستخدم جميع المدرسين المنصات نفسها أو البرامج عبر اإلنترنت؟
الجواب :سيستخدم جميع المدرسين في المنطقة التعليمية برنامج مايكروسوفت تيمز ( )Microsoft Teamsكنظام أساسي للتعلم عبر اإلنترنت.
يسمح برنامج تيمز(( )Teamsالفرق) للمدرسين بالتواصل مع الطالب ،وعقد إجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف مع الطالب ،وجمع الواجب
المنزلي ،وتقديم المالحظات .يمكن للمدرسين أن يستخدمو منصات أخرى ،مثل زوم ( ،)Zoomقبل اآلن ،لكن المنطقة التعليمية بأكملها تنتقل إلى
إستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز ( .)Microsoft Teamsستكون تيمز(( )Teamsالفرق) هي الطريقة األساسية التي يتفاعل بها الطالب
ومعلمهم.
سيستفيد المدرسون من الموارد المطورة للمنطقة التعليمية للطالب والتي يمكن لألسر تنزيلها على موقع المنطقة التعليمية على الموقع اإللكتروني
.https://www.detroitk12.org/Domain/5087
يمكن للمدرسين والطالب في المنطقة التعليمية الوصول إلى العديد من أدوات التعلم عبر اإلنترنت .وهذا يشمل إختبار  i-Readyوأكاديمية خان
( )Khan Academyوماي أون ( )myONو نيوزيال ( .)Newselaيمكن أن يقرر المدرسون إعطاء واجب إضافي أو تدريب أو قراءة
إضافية من تلك المنصات .إضافة إلى ذلك ،يمكن للطالب الوصول إليها من خالل برنامج  (clever.com/in/dpscd) Cleverوالقيام بإكمال
واجب وممارسة مستقلة.
سؤال :ال يمكنني الوصول إلى اإلنترنت أو الهاتف للدخول إلى برنامج تيمز( )Teamsماذا أفعل؟
الجواب :وفقا لألمر التنفيذي ،يمكن للموظفين تقديم تقرير إلى إحدى المدارس لتقديم الدعم للطالب للتعلم عبر اإلنترنت .ستحدد المنطقة التعليمية
المباني المدرسية لهذا الغرض وسيتمكن الموظفون من العمل في غرف منفصلة للحفاظ على المسافة اإلجتماعية .من المتوقع أن يحصل الموظفون
غير القادرين على العمل بسبب أمر حجر شخصي أو صحي أو أمر عزل متعلق بكوفيد ،19-على إجازة من خالل الحماية واإلعانة التي يوفرها
قانون اإلجازة العائلية والطبية ( .)FMLAيجب على الموظفين المتضررين اإلتصال بقسم اإلستحقاقات والخدمات الصحية للموظفين .يرجى إرسال
بريد إلكتروني إلى  dps.ehs@detroitk12.orgأو االتصال بالرقم  313 -576-3180للتحدث مع فريق المنافع.
سؤال :ما هي وضعية تقييمات المدرسين؟ هل سيتم أخذها بنظر اإلعتبار؟
الجواب :لن يتم إصدار تقييمات المعلمين هذا العام .سيتلقى المسؤولون في المنطقة التعليمية والمدرسة تقييما ،ولكنه لن يشمل عوامل إنجاز الطالب.
سؤال :هل سيتمكن الموظفون من تنظيف غرف الصف الخاصة بهم أو جمع متعلقاتهم الشخصية؟
الجواب :ال ،ليس حتى رفع أمر البقاء في المنزل .سيتم اإلعالن عن الجدول الزمني للقيام بذلك
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سؤال :إذا كنت مريضًا أو أقدم رعاية لشخص مريض ،فماذا أفعل عندما يحين وقت العودة إلى العمل اليومي؟
الجواب :يحتاج الموظفون المرضى أو الذين يعتنون بشخص مريض إلى إجازة .يمكن تحديد األهلية للحصول على اإلجازة العائلية والطبية
( )FMLAأو إجازة ممددة أخرى من قبل إدارة اإلستحقاقات والخدمات الصحية للموظفين .يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
 dps.ehs@detroitk12.orgأو االتصال بالرقم  313-576-0080للتحدث مع فريق المنافع.
سؤال :لست مريضا ً لكني غير قادر على العمل مع أطفالي في المنزل .هل أحتاج إلى أخذ إجازة؟
الجواب :نعم .يحتاج أي موظف غير قادر على العمل أثناء عملية التعلم عن بعد إلى إجازة .لن يكون لدى الموظفين غير القادرين على العمل أي
تحيز أو حكم أو خطر على عملهم ألنهم إضطروا إلى أخذ إجازة أثناء التعلم عبر اإلنترنت .يمكن تحديد األهلية للحصول على اإلجازة العائلية
والطبية ( )FMLAأو إجازة ممددة أخرى من قبل قسم اإلستحقاقات والخدمات الصحية للموظفين .يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
 dps.ehs@detroitk12.orgأو االتصال بالرقم  313-576-0080للتحدث مع فريق المنافع.
سؤال :القليل فقط من طالبي يقومون بحل الواجب ،ماذا يمكنني أن أفعل إلشراك المزيد منهم؟
الجواب :من المتوقع أن تستمر في التواصل مع أكبر عدد ممكن من طالبك .لن يخضع المدرسون للمساءلة إذا لم يكن الطالب و/أو األسر في
وضع يمكنهم من المشاركة بإستمرار أثناء التعلم عبر اإلنترنت.
سؤال :بصفتي موظفًا ،حصلت على وظيفة ثانية خالل فترة اإلجازة .هل مسموح لي اإلحتفاظ بهذه الوظيفة؟
الجواب :نعم .إذا كان العمل يتم خارج ساعات العمل العادية .فوفقا لسياسة المجلس ،يجب عليك أيضا الكشف عن مزاولتك ألي عمل إضافي من
خالل ملء إستمارة الكشف عن عمل الموظف الموجودة في برنامج بيبولسوفت (.)Peoplesoft
سؤال :هل سيستمر دفع رواتب جميع الموظفين؟
الجواب :نشعر بخيبة أمل ألن الهيئة التشريعية لم تلتزم بالحفاظ على نفس معدل التمويل خالل هذه السنة المالية ،ولكن هذا األمر يفترض أن يتم
بموجب األمر التنفيذي للحاكم .سنعمل لضمان إستمرار تلقي موظفينا رواتبهم الكاملة ودخلهم المتوقع طالما أنهم يشاركون في هذا التعلم
والمشاركة في نوبات العمل مع طالبنا وأسرنا.
السؤال :هل تتوقع المنطقة التعليمية أن يعمل جميع الموظفين أثناء عملية التعلم عبر اإلنترنت؟
الجواب :نعم ،إذا كان الموظفون يتوقعون أن يتقاضوا رواتبهم ،فعليهم العمل طوال الفترة المتبقية من السنة التقويمية .سيكون دور كل شخص
مختلفا بناء على مسؤولياتهم .سيعمل معظم الموظفين من المنزل؛ ومع ذلك ،عندما ال يكون ذلك ممكنا بناء على مسؤولياتهم الوظيفية ،يمكن فتح
مباني المدرسة بموجب األمر التنفيذي لدعم التعلم عبر اإلنترنت .إذا حدث ذلك ،فسنتأكد من ضمان سالمة الجميع وممارساتهم المثلى ،مثل الحفاظ
على المسافة اإلجتماعية ،وإستخدام األقنعة والقفازات ،والتنظيف اليومي لمناطق العمل .سيتم إبالغ الموظفين ،إذا ومتى ،قد يحتاجون إلى إكمال
عملهم في المباني المدرسية .ستتطور حالة العمل من المنزل أو المنطقة التعليمية أو مبنى المدرسة إذا ،ومتى تم رفع أمر البقاء في المنزل.

9

COVID-19 Q & A

)Grab-and-Go(َ)الغداءَوالموادَاألكاديميةَ(إستلمَوإذهب/مواقعَإستالمَوجباتَاإلفطار
ََيوميَاإلثنينَوالخميسَفي2020َ)َنيسانَ(أبريل20َستكونَالرزمَالمطبوعةَللتعلمَعنَبعدَمتوفرةَفيَتاريخ
َ .هذهَالمواقعَوالمواقعَاإلضافيةَفيَاألسفل
1. Denby
2. East English Village
3. Fisher Upper
4. Law
5. Martin Luther King
6. Pershing
7. Southeastern
8. Brenda Scott
9. Cass
10. Central
11. Charles H. Wright

12. Cody
13. Frederick Douglass Academy
14. Mumford
15. Munger
16. Renaissance
17. Western
18. Gompers*
19. Roberto Clemente*

*مضاف حدي ًثا

َ مواقع إستالمَالرزمةَاألكاديميةَفقط
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

COVID-19 Q & A

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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