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 .نرتقي جميعًا.. عندما يرتقي الطالب
 

الوزن أو المواطنة أو أو الدين أو الطول أو  ال تميز المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أوالعمر

 التعليمية ، بما في ذلك التوظيف والقبول. الحالة الزوجية أو العائلية أو الوضع العسكري أو النسب أو المعلومات الجينية أو أي فئة أخرى محمية قانونيًا ، في برامجها وأنشطتها

 أو العنوانdetroitk12.org/compliance ( أو الرابط:313)-240-4377 اذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف؟ إتصل بمنسق الحقوق المدنية على الرقم

3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 

 
 

 والطالب األعزاء، وائلالع

  

لدراسي. لعام ارس لبقية ااالمدت حاكم الوالية في هذه األوقات العصيبة. كما سمعتم، أوقف وائلكموع أنتمهذه الرسالة بصحة جيدة  كمآمل أن تجد

 نيسان 14عتباًرا من يوم الثالثاء إ. (DPSCD) المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامةفي  لطالباتعلم ومع ذلك، سيستمر 

 ي عشرمن الروضة حتى الصف الثان بإصدار مواد تعليمية جديدة ومهام دراسية للصفوف التعليمية ، بعد عطلة الربيع، ستقوم المنطقة(أبريل)

(PreK-12) جتماعية. ستأتي المواد والواجبات من المواد التي يستخدمها الطالب في مواضيع القراءة والرياضيات والعلوم والدراسات اإل

ل عبر اصوبالفعل هذا العام. سيتواصل مدرسونا معك وطالبك في ذلك األسبوع لدعم تعلمهم. سيتم ذلك من خالل المكالمات الهاتفية وأدوات الت

 ختيار المواقع إذا لم يكن لديك جهاز موثوق به أوإم أيًضا بطباعة المواد التعليمية لك وسنوفر لك معلومات إضافية حول اإلنترنت. سنقو

 الوصول إلى اإلنترنت في المنزل أو تفضل فقط المواد المطبوعة. إمكانية

 

للطالب أو ستتاح للطالب فرصة  (extra creditة )فيإضا درجاتسيقدم المعلمون مالحظات حول المواد التعليمية ومن المحتمل أن يتم منح 

رفع درجاتهم المعلقة في الربع الثالث بناًء على المواد. نحن نعمل على متطلبات التخرج والترقية لجميع الطالب. هدفنا هو عدم معاقبة ل

نتقال إلى الصف طريقه للتخرج أو اإل . بدالً من ذلك، إذا كان الطالب في(COVID-19) 19-فايروس كوفيد الطالب على اإلغالق بسبب

 التالي قبل إغالق المدرسة، فسوف يتخرج أو يتم ترقيته. مرة أخرى، سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول هذا قريبًا.

 

م يمراسبالكامل لالتخرج ستتأخر حتى أواخر الصيف أو أوائل الخريف. نحن نحاول الدفع مراسيم اآلن يمكننا أن نفترض أن حفالت التخرج و

حن . ن(seniorطالب المرحلة المنتهية )والطالب مقابل رسوم  وائلالعالمبالغ الى ، مما سيسمح لنا برد تعليميةالتخرج وحفل التخرج كمنطقة 

ع ي األسابيستخدام الرسوم أو تعويضك بالكامل عن الرسوم غير المطلوبة أو المستخدمة. سنقدم المزيد من المعلومات حول هذا فإلتزم بن

 القادمة

 

تابلت أو  بجهاز لوحي (DPSCD) المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامةفي نحن نعمل أيًضا على خطة لتزويد جميع اآلباء 

(tablet) بإعالمنا إذا لم يكن ذلك  وائل. نحن نعمل على طريقة تسمح للع(مايوآيار )لتعلم والوصول إلى اإلنترنت بحلول أوائل/ أواخر ل

سهولة خالل بقية العام. ستكون األجهزة اللوحية مفيدة أيًضا في المستقبل حيث ننقل أكثر ضروريًا. هذا سيجعل التعلم عبر اإلنترنت والمنزل 

 المزيد من المعلومات عبر اإلنترنت لتتمكن من الوصول إليها لدعم تعليم طفلك.

  

متعلقاتهم أو تسليم الكتب. لن يحدث هذا إال بعد أن يلغي الحاكم أمر "البقاء في المنزل".  خذب دخول المدارس ألأخيًرا، طلب العديد من الطال

 نتهاء هذا األمر.إسيكون لدينا خطة لزيارة المدارس بمجرد 

 

  

 على مواصلة التعلم خالل هذه الفترة! مطالبك وابصحة جيدة وتشجع تبقوا أرجو أن

 

  

 

 

  (EdDدكتوراه في التربية والتعليم ). فييتي، نيكوالي ب

 العام المشرف

 المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة

   


