
الرجاء طباعة جميع المعلومات 

عبر اإلنترنت. يرجى إستخدام هذه لحضور المدرسة التي يختارونها إما شخصياً أو سيكون لدى كل طفل الخيار  ،21-2020للعام الدراسي 

األساسي قبل بدء المدرسة و بإمكانك تحديث قرارك في أي وقت. لتغيير بإختياركم. سيكون لديك الفرصة لتغيير قرارك اإلستمارة إلعالمنا 

 يرجى اإلتصال بالمدرسة مباشرةً. ، إجابتك

فلك إلى المدرسة في الخريف؟ )إختر واحدة.(ط يعود أن تريد كيف

الوصول الى الدورات عبر اإلنترنت مع مدرسين مرخصين.  القدرة على سيكون لدى الطالب، في إطار إفتراضيقط: ف اإلنترنت عبر

 دابآي هبينما سيتم التركيز على المواد التعليمية األساسية و، ستكون المواد اإلختيارية المتوفرة بشكل رئيسي عبر اإلنترنت محدودة

  . واجباتالر الدرجات ويتوفم تياليومي إلزامي. سالحضور الدراسات اإلجتماعية. و، العلوم، الرياضيات، اللغة اإلنجليزية

اليوم إختصار أو أقل. سيتم طالبًا  20عدد الطالب المتواجدين شخصياً في الصف الى  دديحتسنقوم ب، في إطار شخصيشخصياً فقط: 

اللغة اإلنجليزية  دابالدعم في مجموعات صغيرة آلضيات. سيستمر توفير االرياللغة اإلنجليزية وآداب الدراسي مع تركيز على 

 اإلستراحة. ستشمل معايير السالمة إختبار كوفيدو، الرياضة البدنية، الموسيقى، الرياضيات. سيظل للطالب وصول الى الفنونو

 إستخدام الكمامات لجميع و، للصفوفتنظيف عميق يومي ، الطالباألعراض اليومية للموظفين ووالحرارة فحوصات ، للموظفين

 الطالب.الموظفين و

:الطالب إسم

لطالب:ا ميالد ريخأت

(:21-2020لطالب )للعام الدراسي ا مدرسة

:األمر ولي/ الوالد توقيع

 ،لعائليالوضع الزوجي أو ا ،الجنسية ،الوزن ،الطول ،الدين ،العمر ،اإلعاقة ،التحول الجنسيهوية  ،التوجه الجنسي، الجنس ،األصل القومي ،اللون ،بالتمييز على أساس العرق المجتمعية العامةيترويت د لمدارس التعليمية المنطقة تقوم ال
ً  ،المعلومات الجينية ،الساللة ،الوضع العسكري ( أو 313) 240-4377بما في ذلك التوظيف و الدخول. أسئلة؟ مخاوف؟ إتصل بمنسق الحقوق المدنية على  ،في برامجها التعليمية و نشاطاتها ،أو أي فئة أخرى محمية قانونيا

   dpscd.compliance@detroitk12.org 3011 .48202أو West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI

 إستمارة إعادة فتح المدارس

VERIFY THAT THE FORM HAS BEEN SIGNED BY THE PARENT / GUARDIAN AND 

KEEP ON FILE AT YOUR SCHOOL WITH ALL ENROLLMENT DOCUMENTATION. 
STUDENT’S SELECTION SHOULD BE ENTERED INTO POWERSCHOOL. 
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