
   COMMUNITY:  Frequently Asked Questions Regarding 
School Closure due to Coronavirus 

   
 

 

 

Before submitting questions to Info@wcskids.net or via our district Facebook 

page, please take a minute to review all the FAQs to ensure your question is not 

already answered. 

My child was scheduled to be tested to help us determine if Transitional 

Kindergarten was the right place for him/her. Is this still going to happen? 

• Our goal is to resume testing for TK as soon as the Governor allows us to 

resume operations. We will communicate this information as soon as we are able 

to.  

My child is in 8th/5th grade, and I was going to apply to have them attend a 

high/middle school other than the one we are assigned. How can I do this? 

• Open Enrollment forms are available at this link. Please note that the staff who 

generally handles these requests are not in due to the “Stay Home, Stay Safe” 

order from the Governor, so process these requests will take some time.   

My son/daughter has an IEP, how does all of this impact him/her? 

• Families were sent letters with an update and contact information during the 

week of March 23. If you did not receive your letter, please email 

Info@wcskids.com 

My child is a senior in high school, how will this impact him/her? When will we 

know about the prom? What about Senior Lawn Signs? 

• Our district recognizes how important senior milestones such as prom, 

convocation, and graduation are for students and their families. As has been our 

practice, we will continue to follow the Governor’s executive orders regarding 

future activities and CDC/Health Department recommendations and will continue 

to monitor/communicate with families about events.  

• As soon as we know the state’s recommendations for events with crowds 

occurring in late May, we will make determinations about prom and convocation 

and notify the community. We will follow a similar practice for graduation, which 

is scheduled for June 2 (Community High School) and June 6 (Cousino, Sterling 

Heights, and Warren Mott). 

• We’re also aware of the desire for students to pick up yearbooks, caps and 

gowns, as well as other items for seniors. We have not forgotten, are working on 

solutions, and will communicate them once we know the state’s 

recommendations on crowd size. 

mailto:Info@wcskids.net
https://www.wcs.k12.mi.us/documentdepot/View/View2.aspx?ID=100127
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Now that school is closed, how will my child get their possessions? 

• Currently, the Governor’s “Stay Home, Stay Safe” order is still in place. Once that 

is lifted, we will communicate a plan for students to come and pick up their 

belongings. 

My child’s medication is still at school and we need it, what can we do? 

• If your child still has medication that is still at school, and you need to pick it up, 

please email your principal directly. 

Can the district issue laptops to families?  

• Not at this time.  The Children’s Internet Protection Act requires that if the district 

assigns laptops for student home use, the device must have internet safe filtering 

purchased and installed.  District devices are compliant when on the WCS 

network, however, we cannot currently control URL filtering on private home 

networks.  We are researching options for future home use student devices. 

Is registration being accepted during this time? 

• Effective Tuesday, March 16, at 4:30 pm, the Administration Building will be 

closed to the public. No registrations will be accepted at this time. If you need 

registration information or have questions, please contact our Director of Pupil 

Accounting, Kelly Dumas, at kdumas@wcskids.net, or at (586) 698-4193. Please 

keep an eye on our website for further information. 

Why did the Governor close schools across the state? 

• The Governor stated she closed schools across the state through the end of the 

school year “To take the necessary steps to protect our kids, our families, and 

our overall public health.” 

• This is an attempt to slow the spread of the Covid-19 virus. 

What about Extra Curricular Activities? 

• Sports, performances, clubs, and school sponsored activities are all 

canceled/postponed at this time. 

My child is a junior in high school, what about the SAT? 

• The SAT scheduled for April has been canceled. We are working on a plan now 

to offer the SAT exam in our schools for current juniors next fall when school 

reopens.  

My child was scheduled to take an AP exam, what do I do? 

mailto:kdumas@wcskids.net
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• Like state assessments, we will work with the College Board on how closures will 

impact assessment scheduling and will communicate that information 

accordingly. For now, students are encouraged to log in to their college board 

account and make use of the available resources to prepare for the exam.  

• The College Board has released some important updates for students who were 

planning to test this spring. You can find that information here: 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-

update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167 

My child is a high school student, how will this impact his/her grade point 

average? 

• Our district is working on a plan to respond to the guidance provided by the 

Governor’s Executive Order.  

Will my child be promoted to the next grade level? 

• The Governor’s order does not allow students to be penalized for not 

participating in ongoing learning activities from their school during this time. Per 

the order, students who were “on pace” to be promoted when school was closed 

will be promoted.  

I’m concerned my child is not receiving daily work from teachers, while children 

in other districts are taking tests and quizzes to keep up on their school work. 

• We continue to encourage students to visit our available resources. Please watch 

for an announcement from Dr. Livernois about our additional plans, which will roll 

out the week of April 14, 2020.  

Are other resources also available? 

• Many schools sent home practice activities for students to continue learning. In 

addition, our district is maintaining a website: 

http://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHome/index.html with 

many options for all students PreK-12. 

Are these learning activities, sent home by my child’s school or available on this 

website mandatory? 

• No, these are not mandatory activities, they are only options for students to 

continue their learning while schools are closed. 

My child was in the process of applying for NHS or another student 

organization/honor society when schools were closed. Will that resume? 

• Yes. When we open schools, we will resume operations, including things that 

were going on prior to our closure.  

When does school resume? 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
http://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHome/index.html
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• We will continue to monitor Executive Orders from the Governor which will 

determine when school can resume. 

Will the school year be extended? 

• We will continue to follow the directions set forth by Governor Whitmer’s office. At 

this time, our plan is for students to return to school on April 14. Any decision on 

making up school time is yet to be determined by the Governor or Michigan 

Department of Education. 

During the lockdown will schools be installing 5G?  This is rumored and very 

disturbing. 

• This is only a rumor. WCS is not currently installing 5g in any buildings. 

Additionally, the district does not have any current plans to do so. 

What should I be doing at home to keep my child safe? 

• Maintaining germ prevention strategies with your child, such as: 

o Frequent and proper hand washing. 

o Encouraging coughing and sneezing into a tissue or, if a tissue isn’t 

available, onto their sleeve. 

o Discourage your child from covering their mouth with their hands while 

coughing or sneezing because this will leave germs on their hands that 

can be spread by touching other people or objects.   

What should I do if my child is sick? 

• Stay calm. 

• Call your doctor. Your doctor knows your child's medical history and will know if 

your child has any special health risks. The doctor will ask how your child is 

doing and if they've been around someone with coronavirus. Your doctor's office 

will tell you what to do next and whether you need an in-person visit. 

How will refunds/ongoing payments for things such as student activities and field 

trips work? 

• The best person to assist you with information about student trip 

rescheduling/cancelations, payments, and refunds is your trip sponsor/building 

principal. Please contact them via email to get the information you need.  

• Should you send an email and not get a response, please contact 

Info@wcskids.net 

 

What is happening in my child’s building while school is not in session? 

• While schools are not in session WCS custodians will remain in each building to 

perform a deep clean of the school.  No activities will be permitted within the 

mailto:Info@wcskids.net
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buildings during this time and outside visitors will be allowed only for special 

circumstances (mainly necessary contractors).      

What does “deep cleaning a school” entail?   

• Custodians will disinfect surfaces including desktops, counters and tables. The 

team will also disinfect areas that are frequently touched including door handles, 

sink faucets, drinking fountains and light switches. All bathrooms, floors, kitchens 

will be thoroughly cleaned and disinfected.   

Should the district elect to use a spray-type disinfectant throughout the district, 

what considerations, if any, will be given to asthmatic students who may be 

susceptible to irritation caused by airborne cleaning particulates? 

• Most cleaning products used by the district are identical to off the shelf cleaning 

products found in most homes. The district has compiled a list of all potential 

irritants, which may be found at http://wcs.mi.safeschoolssds.com/. Please 

consult with your child’s physician regarding concerns related to exposure of 

chemicals.  

My child rides the bus, what is happening with district transportation when 

school is not in session? 

• The WCS Transportation Department is using disinfectant wipes on all bus seats 

and handrails. An electrostatic disinfectant spray will be used on selected areas 

as needed to sanitize school busses.  

Will any nutrition services programs be available to my child while school is 

closed?   

• The WCS Nutrition Services Department and Gleaners Food Bank will distribute 

meals to students starting Wednesday, March 18 between 11 AM and 1 PM at 

Grissom Middle School, Carter Middle School, and Beer Middle School. Meal 

distribution will occur in a “drive-through” style pickup line. Weekly distribution 

dates are posted on our website. 

 

 

http://wcs.mi.safeschoolssds.com/


 المجتمع: األسئلة المتداولة فيما يتعلق   
 إغالق المدارس بسبب فيروس كورونا

   
 

 

 

أو عبر صفحتنا على فيسبوك في المنطقة، يرجى أخذ دقيقة لمراجعة   Info@wcskids.netقبل تقديم األسئلة إلى 

 جميع األسئلة الشائعة للتأكد من عدم اإلجابة على سؤالك بالفعل.

وكان من المقرر اختبار طفلي لمساعدتنا في تحديد ما إذا كانت روضة األطفال االنتقالية هي المكان المناسب له. هل هذا ما 

 زال سيحدث؟

استئناف اختبار المعارف التقليدية حالما يسمح لنا الحاكم باستئناف العمليات. سنقوم بتوصيل هذه   وهدفنا هو •

 المعلومات بمجرد أن نتمكن من ذلك.

وكنت سأتقدم بطلب لجعلهم يلتحقون بمدرسة ثانوية/متوسطة غير المدرسة التي تم   thالثامن/ الخامس،thطفلي في الصف

 تعيينها لنا. كيف يمكنني القيام بذلك؟

الموظفين الذين يتعاملون مع هذه الطلبات بشكل يرجى مالحظة أن  على هذا الرابط.تتوفر نماذج التسجيل المفتوحة  •

عام ليسوا في حالة بسبب أمر "البقاء في المنزل، البقاء آمنًا" من الحاكم، لذا فإن معالجة هذه الطلبات ستستغرق 

 بعض الوقت.

 كيف يؤثر كل هذا عليه / لها؟،  IEPابني / ابنتي لديها 

 23لة ومعلومات عن االتصال خالل األسبوع الذي يبدأ في وأُرسلت إلى األسر رسائل تحمل معلومات مستكم •

 Info@wcskids.comآذار/مارس. إذا لم تستلم رسالتك، يرجى إرسال بريد إلكتروني 

 طفلي هو في المدرسة الثانوية، كيف سيؤثر ذلك عليه؟ متى سنعرف عن الحفلة الراقصة؟ ماذا عن الفتات الحديقة العليا؟

تدرك مقاطعتنا مدى أهمية المعالم البارزة مثل الحفلة الراقصة والدعوة والتخرج للطالب وأسرهم. وكما جرت  •

ما يتعلق باألنشطة المستقبلية وتوصيات مركز السيطرة على العادة، سنواصل اتباع األوامر التنفيذية للحاكم في

 األمراض والوقاية منها/وزارة الصحة، وسنواصل رصد/التواصل مع األسر بشأن األحداث.

بمجرد أن نعرف توصيات الدولة لألحداث مع الحشود التي تحدث في أواخر مايو، سوف نتخذ قرارات حول حفلة  •

يونيو )المدرسة  2تمع. سوف نتبع ممارسة مماثلة للتخرج، والتي من المقرر أن موسيقية واستدعاء وإخطار المج

 يونيو )كوزو، مرتفعات الجنيه االسترليني، ووارن موت(. 6الثانوية المجتمعية( و 

كما أننا ندرك رغبة الطالب في التقاط الحوليات والقبعات والفساتين، باإلضافة إلى عناصر أخرى لكبار السن. لم  •

 ونعمل على إيجاد حلول، وسوف نوصلها بمجرد أن نعرف توصيات الدولة بشأن حجم الحشد. ننس،

 

 

 اآلن بعد إغالق المدرسة، كيف سيحصل طفلي على ممتلكاته؟

وفي الوقت الراهن، ال يزال أمر الحاكم "البقاء في المنزل، البقاء آمنا" قائما. بمجرد رفع ذلك ، سنقوم بتوصيل  •

 والتقاط أمتعتهم. خطة للطالب للحضور 

 دواء طفلي ال يزال في المدرسة ونحن بحاجة إليه، ماذا يمكننا أن نفعل؟

mailto:Info@wcskids.net
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إذا كان طفلك ال يزال لديه دواء ال يزال في المدرسة، وكنت بحاجة إلى استالمه، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  •

 مديرك مباشرة.

 هل يمكن للمنطقة إصدار أجهزة كمبيوتر محمولة للعائالت؟

ة كمبيوتر محمولة ليس في هذا الوقت  يتطلب قانون حماية اإلنترنت لألطفال أنه إذا قامت المنطقة بتعيين أجهز  •

لالستخدام المنزلي للطالب ، فيجب أن يكون لدى الجهاز تصفية آمنة لإلنترنت تم شراؤها وتثبيتها.  تكون أجهزة 

على  URLومع ذلك، ال يمكننا التحكم حاليًا في تصفية عنوان ، WCSالمنطقة متوافقة عندما تكون على شبكة 

 يارات ألجهزة الطالب في االستخدام المنزلي في المستقبل.الشبكات المنزلية الخاصة.  نحن نبحث عن خ

 هل يتم قبول التسجيل خالل هذا الوقت؟

بعد الظهر، سيتم إغالق مبنى اإلدارة أمام الجمهور. لن يتم  4:30مارس، في الساعة  16اعتبارا من يوم الثالثاء  •

سجيل أو لديك أسئلة، يرجى االتصال بمدير قبول أي تسجيالت في الوقت الحالي. إذا كنت بحاجة إلى معلومات الت

. يرجى إبقاء 4193-698( 586أو على )،kdumas@wcskids.netمحاسبة التالميذ، كيلي دوماس، على 

 العين على موقعنا على االنترنت لمزيد من المعلومات.

 حاء الوالية؟لماذا أغلق الحاكم المدارس في جميع أن

وذكرت المحافظ أنها أغلقت المدارس في جميع أنحاء الوالية حتى نهاية العام الدراسي "التخاذ الخطوات الالزمة  •

 لحماية أطفالنا وعائالتنا وصحتنا العامة بشكل عام".

 .19-هذه محاولة إلبطاء انتشار فيروس كوفيد •

 ماذا عن األنشطة الالصفية اإلضافية؟

 يتم إلغاء/تأجيل األنشطة الرياضية والعروض والنوادي واألنشطة التي ترعاها المدرسة في هذا الوقت. •

 ؟SATطفلي هو صغير في المدرسة الثانوية، ماذا عن 

للصغار الحاليين في في مدارسنا  SATالمقرر في أبريل. نحن نعمل على خطة اآلن لتقديم امتحان  SATتم إلغاء  •

 الخريف المقبل عندما يعاد فتح المدرسة.

 ماذا أفعل؟، APكان من المقرر أن يقوم طفلي بامتحان 

مثل تقييمات الدولة ، سنعمل مع مجلس الكلية حول كيفية تأثير عمليات اإلغالق على جدولة التقييم وسنوصل هذه  •

المعلومات وفقًا لذلك. في الوقت الحالي، يتم تشجيع الطالب على تسجيل الدخول إلى حساب مجلس الكلية واالستفادة 

 من الموارد المتاحة للتحضير لالمتحان.

كلية بعض التحديثات الهامة للطالب الذين كانوا يخططون الختبار هذا الربيع. يمكنك العثور على أصدر مجلس ال •

ap/news-legeboard.org/abouthttps://apcentral.col-هذه المعلومات هنا: 

&rid=47701167-update?SFMC_cid=EM288604-hanges/coronavirusc 

 طفلي هو طالب في المدرسة الثانوية، كيف سيؤثر هذا على متوسط نقطة الصف له/ لها؟

 وتعمل مقاطعتنا على وضع خطة لالستجابة للتوجيهات التي يوفرها األمر التنفيذي للحاكم. •

 قية طفلي إلى مستوى الصف التالي؟هل سيتم تر

وال يسمح أمر الحاكم بمعاقبة الطالب لعدم مشاركتهم في أنشطة التعلم الجارية من مدرستهم خالل هذه الفترة. ووفقاً  •

 لألمر، سيتم ترقية الطالب الذين كانوا "على وتيرة" للترقية عند إغالق المدرسة.

mailto:kdumas@wcskids.net
mailto:kdumas@wcskids.net
mailto:kdumas@wcskids.net
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=47701167
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أنا قلق من أن طفلي ال يتلقى عمالً يومياً من المعلمين، في حين أن األطفال في مناطق أخرى يتلقون اختبارات واختبارات 

 لمواكبة عملهم المدرسي.

نحن نواصل تشجيع الطالب على زيارة مواردنا المتاحة. يرجى االطالع على إعالن من الدكتور ليفرنيس حول  •

 . 2020أبريل  14م طرحها في األسبوع من خططنا اإلضافية، والتي سيت

 هل تتوفر موارد أخرى أيضاً؟

وأرسلت العديد من المدارس أنشطة ممارسة منزلية للطالب لمواصلة التعلم. باإلضافة إلى ذلك ، تحافظ مقاطعتنا  •

على موقع ويب: 

rningAtHome/index.htmlhttp://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/Lea   مع

 .PreK-12العديد من الخيارات لجميع الطالب 

 هل هذه األنشطة التعليمية، المرسلة إلى المنزل من قبل مدرسة طفلي أو المتاحة على هذا الموقع إلزامي؟

 ال، هذه ليست أنشطة إلزامية، فهي خيارات فقط للطالب لمواصلة تعلمهم أثناء إغالق المدارس. •

كان طفلي في عملية التقدم بطلب للحصول على الخدمات الصحية الوطنية أو منظمة طالبية أخرى / مجتمع الشرف عندما 

 تم إغالق المدارس. هل سيستأنف ذلك؟

 ف عملياتنا، بما في ذلك األشياء التي كانت تحدث قبل إغالقنا.نعم. عندما نفتح المدارس، سنستأن •

 متى تستأنف المدرسة؟

 وسنواصل رصد األوامر التنفيذية الصادرة عن الحاكم والتي ستحدد متى يمكن للمدرسة أن تستأنف. •

 هل سيتم تمديد العام الدراسي؟

وسنواصل اتباع التوجيهات التي حددها مكتب الحاكم ويتمر. في هذا الوقت، خطتنا هي أن يعود الطالب إلى  •

 أبريل. ولم يحدد الحاكم أو وزارة التعليم في ميشيغان بعد أي قرار بشأن تحديد وقت الدراسة. 14المدرسة في 

 ؟  هذا يشاع ومزعج جدا.5Gخالل تأمين المدارس سيتم تثبيت 

في أي المباني. باإلضافة إلى ذلك، ليس لدى المنطقة أي خطط  5Gال يتم حاليا تثبيت  WCSمجرد إشاعة هذه  •

 حالية للقيام بذلك.

 ماذا يجب أن أفعل في المنزل للحفاظ على سالمة طفلي؟

 الحفاظ على استراتيجيات الوقاية من الجراثيم مع طفلك، مثل: •

o .غسل اليدين بشكل متكرر ومناسب 

o .تشجيع السعال والعطس في األنسجة أو، إذا لم يكن األنسجة متوفرة، على كمهم 

o  اثن طفلك عن تغطية فمه بيديه أثناء السعال أو العطس ألن هذا سيترك الجراثيم على يديه التي يمكن أن

 تشر عن طريق لمس أشخاص آخرين أو أشياء أخرى.تن

 ماذا أفعل إذا كان طفلي مريضاً؟

 حافظ على هدوئك. •

اتصل بطبيبك. يعرف طبيبك التاريخ الطبي لطفلك وسيعرف ما إذا كان طفلك لديه أي مخاطر صحية خاصة.  •

يخبرك مكتب طبيبك سيسأل الطبيب عن حال طفلك وما إذا كان موجوًدا حول شخص مصاب بفيروس كورونا. س 

 بما يجب عليك فعله بعد ذلك وما إذا كنت بحاجة إلى زيارة شخصية.

 كيف سيتم استرداد/ المدفوعات الجارية ألشياء مثل أنشطة الطالب والرحالت الميدانية؟

http://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHome/index.html
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أفضل شخص لمساعدتك في الحصول على معلومات حول إعادة جدولة رحلة الطالب / اإللغاءات والمدفوعات  •

والمبالغ المستردة هو راعي رحلتك / مدير المبنى. يرجى االتصال بهم عبر البريد اإللكتروني للحصول على 

 المعلومات التي تحتاجها.

 Info@wcskids.netرد، يرجى االتصال  إذا قمت بإرسال بريد إلكتروني وعدم الحصول على •

 

 ماذا يحدث في مبنى طفلي بينما المدرسة ليست في حالة انعقاد؟

في كل مبنى ألداء تنظيف عميق من المدرسة.  لن  WCSفي حين أن المدارس ليست في الدورة سوف يبقى أمناء  •

مباني خالل هذه الفترة ولن يُسمح للزوار الخارجيين إال في ظروف خاصة )المقاولين يُسمح بأي أنشطة داخل ال

 الضروريين بشكل رئيسي(.

 ما الذي ينطوي عليه "التنظيف العميق للمدرسة"؟

سيقوم أمناء الحفظ بتطهير األسطح بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والعدادات والطاوالت. سيقوم الفريق أيضا  •

ر المناطق التي كثيرا ما يتم لمسها بما في ذلك مقابض األبواب, بالوعة الحنفيات, شرب نوافير ومفاتيح تطهي

 الضوء. سيتم تنظيف جميع الحمامات واألرضيات والمطابخ وتطهيرها تماًما.

، إن وجدت ، هل يجب على المنطقة اختيار استخدام مطهر من نوع الرش في جميع أنحاء المنطقة ، ما هي االعتبارات 

 سيتم منحها للطالب المصابين بالربو الذين قد يكونون عرضة للتهيج الناجم عن جسيمات التنظيف المحمولة جواً؟

معظم منتجات التنظيف المستخدمة من قبل المنطقة متطابقة مع منتجات التنظيف قبالة الرف وجدت في معظم  •

المنازل. وقد جمعت المنطقة قائمة بجميع المهيجات المحتملة، والتي يمكن العثور عليها في 

hoolssds.comhttp://wcs.mi.safesc./  يرجى استشارة طبيب طفلك بشأن المخاوف المتعلقة بالتعرض

 للمواد الكيميائية. 

 طفلي يركب الحافلة، ماذا يحدث مع النقل في المنطقة عندما ال تكون المدرسة في حالة انعقاد؟

تخدام رذاذ مطهر مناديل مطهرة على جميع مقاعد الحافالت والدرابزين. سيتم اس  WCSتستخدم إدارة النقل في  •

 كهربائي في مناطق محددة حسب الحاجة لتطهير الحافالت المدرسية.

 هل ستكون أي برامج لخدمات التغذية متاحة لطفلي أثناء إغالق المدرسة؟

بتوزيع وجبات الطعام على الطالب بدًءا  Gleaners Food Bankوبنك  WCSسيقوم قسم خدمات التغذية في  •

ظهًرا في مدرسة غريسوم المتوسطة ومدرسة كارتر  1صباًحا و 11مارس بين الساعة  18من يوم األربعاء 

رك األقراص من خالل". يتم المتوسطة ومدرسة البيرة المتوسطة. سيتم توزيع الوجبات في خط التقاط نمط "مح

 نشر تواريخ التوزيع األسبوعية على موقعنا على االنترنت.
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