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 مقدمة

 
وس كورونا  ا ، فقد خلق جائحة فير

ً
ن سالمة  COVID-19كما نعلم جميًعا جيد ة لمجتمعنا بأكمله. كان تحقيق التوازن بير تحديات كبير

ة طويلة ، أمًرا غير مسبوق. 
ا ، لفير ً ل كثير ن

ن والتكنولوجيا وتوزي    ع الطعام مع صعوبة عودة الطالب إىل المين  الطالب والموظفير

ن  ن مؤهلير ا ، من المهم للمجتمع أن يعرف أن مدارسنا مزودة بمعلمير
ً
اضية أيض ي جلب الطالب شخصًيا مع تقديم إرشادات افير

ن
عندما نبدأ ف

ي يمكنهم تعليمها. تعد مهمة 
ن لديهم شهادات وتراخيص محددة للغاية تحكم المواد ومستويات الصفوف التر فير ن محير تأهيال عاليا وموظفير

ا للغاية يتطلب قدًرا غ ً اضًيا لغًزا كبير
ن ، ومستويات الصفوف ، والدورات التدريبية لكل من شخصًيا وافير ن لطالب معينير ن المعلمير ير تعيير

 عادي من جدول العمل. 

ي البداية لتقديم كل من التعلم الشخصي والتعلم  -لم يتم تصميم نظام ما قبل المدرسة )الحضانة(
ن
ي عشر ف

الروضة حتر الصف الثانن

ي ، ال سيما النظام الذي يتغير بسبب الوباء. منذ مارس 
اضن ، كان عىل خططنا أن  COVID-19عندما تم إغالق مدارسنا بسبب  0202االفير

ي 
ن
ن ف ن إىل جانب نقص الموظفير وس وآثار الحجر الصحي للطالب والموظفير ي ذلك انتشار الفير

ن
تظل مرنة بسبب العديد من العوامل، بما ف

 .  مجاالت مهمة مثل النقل، خدمات التغذية و الالتشكي

 ل  مع بدء هذه الجداول الجديدة ، من المهم لنا جميًعا أن نتذكر أن األشياء يمكن أن تتغير بشعة. تتلقر إدارة المقاطعة تحديثات منتظمة

COVID-19  ي االعتبار، يعكس
ن
ا لذلك. مع أخذ ذلك ف

ً
ي تعديل خططنا وفق

ن
ن ، مما يساعدنا ف ن الفيدراليير من المقاطعة والوالية والمسؤولير

 هذا النموذج أفضل تفكير لدينا بناًء عىل الظروف الحالية. 

. هناك مصطلحان مهمان للغاية يجب فهمهما عند   ي
اضن ن وافير /هجير م عرض الجداول التالية بشكل منفصل لكل من شخصي

 قراءة الجداول. 

ا باسم "التعلم المستقل". 
ً
عرف أيض

ُ
ا. ي

ً
امن: التعلم الذي يحدث عندما ال يكون المعلم موجود ز   غير مي 

 ." ا باسم التعلم "المباشر
ً
عرف أيض

ُ
ا ، إما فعلًيا أو شخصًيا. ي

ً
امن: التعلم الذي يحدث عندما يكون المعلم موجود ز  مي 

ي هو ضمان أن األمور تسير بسالسة قدر اإلمكان أ
اضن /المختلط واالفير ي هذه الجداول الجديدة للتعلم الشخصي

ن
ا ، قرارنا بالتدرج ف ً خير

 . ن  للطالب والموظفير

 

 

 

 



 الجدول الزمني في لمحة

 

 يناير 25 

•  . ن  سيستمر طالب المرحلة االبتدائية مع معلميهم الحاليير

ي عن ُبعد.  •
 سيبدأ طالب المدارس المتوسطة والثانوية فصول الفصل الدراسي الثانن

 

اير   1   فير

ي -تبدأ الصفوف االبتدائية: الحضانة  •
ي إبتدان 

ي ذلك التعليم الخاص للطفولة المبكرة  الوضة حتر الثانن
ن
ي الجدول  (ECSE)، بما ف

ن
ف

 . ي
اضن /المختلط أو الجدول االفير  الشخصي

اير  8   فير

ي الخاص  5-3الصفوف االبتدائية  •
ي ذلك التعليم االبتدان 

ن
، ذوي اإلعاقة المعرفية  (CCRR)غرفة الموارد الفئوية المتقاطعة  -، بما ف

ي  (MICI)، ضعاف اإلدراك المعتدل  (MOCI)المعتدلة 
.  (EI)، ضعاف العاطقن ي

اضن ن أو الجدول االفير  يبدأ الجدول الشخصي / الهجير

ا لتوجيه الطالب الجدد. سيحضن هؤالء الطالب مدارس جديدة ألول  •
ً
 شخصًيا / مختلط

ً
سيبدأ طالب الصف السادس والتاسع جدوًل

مرة ، لذا فإن التوجيه مهم لمساعدتهم عىل التعرف عىل مدرستهم الجديدة. يبدأ طالب الصف السادس والتاسع الذين اختاروا 
ا. 
ً
اضيات هذا األسبوع أيض  االفير

 

اير  15عطلة الشتاء يوم  المدارس مغلقة -فير  

 

اير 22استئناف الفصول/الدروس يوم  فير  

ي ذلك المرحلة الثانوية من ذوي اإلعاقات  •
ن
ي عشر ، بما ف

ي الصفوف من السادس إىل الثانن
ن
يبدأ طالب المدارس المتوسطة والثانوية ف

.  (MICI)والثانوية ذات اإلعاقة المعرفية الخفيفة  (MOCI)المعرفية المتوسطة  ي
اضن ن أو الجدول االفير  ، الجدول الشخصي / الهجير
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 بياناتنا
ي أو شخصًيا( مع تعليمات حول كيف

اضن ي ديسمير ، تم إجراء مكالمة آلية للعائالت لتأكيد تفضيل التعلم الحاىلي للمنطقة التعليمية )افير
ن
ية ف

. عىل مستوى المنطقة ، ا ي
اضية ل  الفصل الثانن ر ختاتغيير هذا التفضيل من اختيار الفصل الدراسي األول السابق للتعليمات الشخصية أو االفير

ن و 55 اضيير ٪ اختاروا شخصًيا. 54٪ من الطالب االفير  
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 المدرسه
 الظاهري

 %الظاهري
 شخصي

 %شخصي
 # مجموع  #مجموع 

          

         االبتدائيه

BLACK 055 50% 000 58% 

CROMIE 090 58% 010 50% 

GREEN ACRES 059 53% 032 57% 

HARWOOD 090 59% 020 51% 

HOLDEN 177 51% 173 59% 

JEFFERSON 050 59% 175 51% 

LEAN 351 43% 012 37% 

SIERSMA 055 42% 147 52% 

SUSICK 058 53% 017 57% 

WILDE 070 42% 181 52% 

WILKERSON 189 50% 057 58% 

WILLOW WOODS 185 51% 174 59% 

          

المدرسة          

BEER 392 59% 521 51% 

CARLETON 375 55% 322 55% 

CARTER 381 52% 374 52% 

GRISSOM 554 42% 090 52% 

          

         المدرسة الثانوية

BUTCHER 332 58% 355 50% 

COUSINO 495 50% 409 58% 

SHHS 812 55% 477 54% 

WMHS 794 55% 447 54% 

COMMUNITY 81 55% 45 55% 

CPC 502 50% 385 58% 

          

 %54 6568 %55 7739 المنطقة

ي المدارس المتوسطة والثانوية التقليدية ، 
ز
ي مبان

ز
ي برامج خاصة وف

ز
ي وقت واحد ف

ز
ز ف : نظًرا لوجود الطالب المسجلير يرجر مالحظة ما يلي

ي البيان ال  فإن
ز
ا من الطالب ف

ً
ي و   6989لزالة تلك البيانات ، اختار .  CPCو  Butcherجمايي يحس  عدد

اضز اختاروا  5828افي 
 .  شخصي



 االبتدائيه

 
ن قدر اإلمكان. ستكون هذه األلفة مهمة بشكل  / مختلط ، نعتقد أنه من المهم للطالب البقاء مع معلميهم الحاليير كبداية لجدول شخصي
خاص خالل العودة األولية حيث يتم إعادة تعريف الطالب ببيئة المدرسة العامة. عىل الرغم من أن بعض الطالب قد يضطرون إىل تغيير 

ن ، فقد بذلنا قصارى جهدنا إلبقائهم مًعا.   المعلمير

ي األسبوع من 
ن
ن ف ن والخميس( ولديهم يومير ي األسبوع )االثنير

ن
ن ف ا المدرسة شخصًيا يومير

ً
سيحضن الطالب الذين يختارون شخصًيا / مختلط

امن( )الثالثاء والجمعة(.  ن  التدريس المستقل )غير المير

ي أيام متناوبة ويتلقون نفس التعليمات 
ن
ي ف

اضن امنة مع معلمهم بتنسيق افير ن ي عىل إرشادات مير
اضن سيحصل الطالب الذين يختارون االفير

ي األيام المعاكسة. 
ن
/المختلط ف ي الدوام الشخصي

ن
ي يتلقاها الطالب ف

امنة( التر ن  المستقلة )غير المير

ي وقت الحق من العام. نحن نعمل بجد 
ن
يد إىل يوم كامل من التدريس بناًء عىل التوظيف ف ن ستبدأ هذه الخطة بنصف يوم مع توقع أننا سين

ورية لتشغيل يوم كامل من المدرسة.  ي تعد ضن
، والتر ي غرفة الطعام والالتشكي

ن
ف ي الحافالت ومشر

 لملء العديد من الوظائف الشاغرة لسائقر

 قبلال يزال يتم تحديد أوقات البدء واالنتهاء المحددة لليوم الدراسي بينما نجري تعديالت النقل النهائية. سيتم اإلعالن عن هذه األوقات 
 وقت من بدء هذه الجداول الجديدة: 

اير  • ي مرحلة الطفولة المبكرة  -األول من فير
ن
ي والتعليم الخاص ف

 طالب ما قبل الروضة وحتر الصف الثانن

اير  • ، ضعاف اإلدراك المتوسط  (CCRR)غرفة الموارد الفئوية المتقاطعة  -والتعليم الخاص  5-3الصفوف االبتدائية  -الثامن من فير
(MOCI)  ضعاف اإلدراك المعتدل ،(MICI)  ضعاف عاطفًيا ،(EI) 
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  االبتدائيه

 (غالبية الطالب تبقى مع المعلمين)

 المجموعة أ  :المختلط/شخصي

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 بالبيت، التعلم الشخصي

التعلم االفتراضي 
 المستقل

  بالبيت،

 مجموعات التدخل

SEL دعم 

 بالبيت،  التعلم الشخصي

  التعلم االفتراضي المستقل

 بالبيت،

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 بالبيت،

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 بالبيت،

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 بالبيت،

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

  بالبيت،

 /Specialsالغداء

 التعلم االفتراضي المستقل

 بالبيت،

  
 التعلم الظاهري المتزامن

 بالبيت،

  
 التعلم الظاهري المتزامن

 بالبيت، وقت التعاون للمعلم

  
 التعلم الظاهري المتزامن

 بالبيت،

  
 التعلم الظاهري المتزامن

  االبتدائيه

 (غالبية الطالب تبقى مع المعلمين)

 Bالمجموعة   :الظاهري

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 في البيت،

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 في البيت،

تعليم افتراضي 
 متزامن

  ,بالبيت

 مجموعات التدخل

SEL دعم 

 في البيت،

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 في البيت،

 تعليم افتراضي متزامن

  ,بالبيت

 /Specialsالغداء

 التعلم االفتراضي المستقل

  ,بالبيت

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

  ,بالبيت

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

  ,بالبيت

 /Specialsالغداء

التعلم االفتراضي 
 المستقل

  ,بالبيت

 /Specialsالغداء

 التعلم االفتراضي المستقل

 في البيت،

 تعليم افتراضي متزامن

 في البيت،

تعليم افتراضي 
 متزامن

 في البيت، وقت التعاون للمعلم

تعليم افتراضي 
 متزامن

 في البيت،

 تعليم افتراضي متزامن

 يرجى مالحظة أنه سيتم اإلعالن عن أوقات البدء واالنتهاء النهائية لجميع المدارس عند االنتهاء من خطط النقل.

المنزل يوم االثنين /  وفييرجى مالحظة ، في حاالت محدودة ، نظًرا للحد األقصى لحجم الفصل للتباعد االجتماعي ، قد يكون بعض الطالب شخصيًا الثالثاء / الخميس 
 األربعاء. سيتم إخبارك من قبل مدرستك إذا كان هذا هو الحال.

فبراير 8في  5-3تبدأ الصفوف التمهيدية من روضة األطفال وحتى الصف الثاني في األول من فبراير وتبدأ الصفوف   



 المدرسة المتوسطة و الثانوية

ي 
ن
ي كتوجيه لمدرستهم الجديدة ، ودعم االنتقال الناجح. ف

اير هذا الجدول الزمتن ي الثامن والسادس والتاسع من فير
ن
سيبدأ طالب الصفوف ف

ي 
ن
.  00األسبوع الذي يبدأ ف ي

ن هذا الجدول الزمتن اير ، سيبدأ جميع طالب المدارس المتوسطة والثانوية المتبقير  فير

ي ذلك ذوي اإلعاقة المعرفية المعتدلة 
ن
ا مالحظة أن جميع طالب المدارس اإلعدادية والثانوية بما ف

ً
ن بشكل  (MOCI)من المهم جد والمعاقير

ي  (MICI)معتدل 
ن
ي ف

ي  05سيبدأون فصول الفصل الدراسي الثانن
ن
اير.  00يناير ولكنهم سينتقلون إىل هذا الجدول ف  فير

امج والدورات الخاصة مثل   (AP)وبعض دورات التنسيب المتقدم  MMSTCو  MS0TC / MSVPAو  CPCيسمح هذا الخيار المختلط للير
 . ي

اضن  والدورات الفردية األخرى ، مثل النطاق ، بمواصلة كل من شخصي / مختلط وافير
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 المدارس المتوسطة والثانوية

 مختلط /المجموعة أ:شخصي 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

التعلم الشخصي

 

6-1ساعات   

 

 

،بالبيت  

 التعلم االفتراضي المستقل

 4-1ساعات 

 

 

  بالبيت،

جدول سريع  ظاهري 
 متزامن

6-1ساعات قصيرة   
 

 وقت تعاون المعلمين

التعلم 
الشخصي

 

6-1ساعات   

،بالبيت  

 التعلم االفتراضي المستقل

 4-1 ساعات

 يرجر مالحظة أنه سيتم العالن عن أوقات البدء واالنتهاء النهائية لجميع المدارس عند االنتهاء من خطط النقل. 

 المدارس المتوسطة والثانوية

 المجموعة باء  :الظاهري

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

،بالبيت  

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 6-1ساعات 

 ،بالبيت

التعلم االفتراضي 

 المتزامن

 6-1ساعات 

  بالبيت،

جدول سريع  ظاهري 
 متزامن

6-1ساعات قصيرة   
 

 وقت تعاون المعلمين

،بالبيت  

التعلم االفتراضي 
 المستقل

 6-1ساعات 

 ،بالبيت

 التعلم االفتراضي المتزامن

 6-1ساعات 

ي  9و  6يبدأ الصفوف 
ز
اير ويبدأ الصفوف  8ف ي  12حت  11و 8و7فير

ز
اير 22ف فير  



 

 .يرجر االتصال بمدرسة طفلك ,إذا كان لديك أي أسئلة —معلومات االتصال بالمدرسة   
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 المدارس االبتدائية

 رقم المكتب عنوان البريد اإللكتروني اسم المسؤول المدرسه

Black Elementary School Khris Nedam knedam@wcskids.net 584-805-0852 

Cromie Elementary School Jack Stanton jstanton@wcskids.net 584-575-3142 

Green Acres Elementary School Stacey Leavell sleavell@wcskids.net 584-805-0892 

Harwood Elementary School Jason Clark Clark@wcskids.net 584-805-0452 

Holden Elementary School Cheryl Priemer Priemer@wcskids.net 584-805-0472 

Jefferson Elementary School Keith Karpinski Kkarpinski@wcskids.net 584-805-0482 

Lean Elementary School Kerry Keener Kkeener@wcskids.net 584-575-3032 

Siersma Elementary School Corey Tremmel Ctremmel@wcskids.net 584-575-3175 

Susick Elementary School Michele Babbish Mbabbish@wcskids.net 584-805-0445 

Wilde Elementary School Matt Guinn Mguinn@wcskids.net 584-095-8592 

Wilkerson Elementary School Anthony Viviano aviviano@wcskids.net 584-805-0552 

Willow Woods Elementary School Vera Ivezaj Vivezaj@wcskids.net 584-805-0852 

 المدارس المتوسطة

 رقم المكتب عنوان البريد اإللكتروني اسم المسؤول المدرسه

Beer Middle School Robin Stanton Rstanton@wcskids.net 584-575-3175 

Carleton Middle School Eric Kausch ekausch@wcskids.net 584-805-0592 

Carter Middle School Amy Hendry Hendrya@wcskids.net 584-805-0402 

Grissom Middle School Elizabeth Iljkoski Eljkoski@wcskids.net 584-805-0542 

Butcher Educational Center Catherine Neuhoff Cfealaneuhoff@wcskids.net 584-575-3171 

 المدارس الثانوية

 رقم المكتب عنوان البريد اإللكتروني اسم المسؤول المدرسه

Cousino High School Andre Buford abuford@wcskids.net 584-575-3122 

Sterling Heights High School Craig Miller cmiller@wcskids.net 584-805-0722 

Warren Mott High School Dave Meengs meengs@wcskids.net 584-575-3052 

Butcher Educational Center Catherine Neuhoff Cfealaneuhoff@wcskids.net 584-575-3171 

Career Prep Center Carlie McClenathan CMcClenathan@wcskids.net 584-805-0822 

Community High School Cathy West cwest@wcskids.net 584-805-0922 
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