COMMUNITY: Frequently Asked Questions Regarding
School Closure due to Coronavirus
Why did the Governor close schools across the state?



The Governor stated she closed schools across the state “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 virus.

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.

When does school resume?


Spring Break will remain the same, which puts a tentative return date of Tuesday,
April 14, 2020

What about Extra Curricular Activities?


Sports, performances, clubs, and school sponsored activities are all
canceled/postponed at this time.

My child forgot something at school, can I get this/these items?


As a district, our goal is to reduce the number of people in our school buildings to
give our custodians time to do a deep clean of our facilities. If your child has
forgotten something critical, please contact your principal directly by noon on
March 17, 2020, and they will make arrangements with you.

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

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. Future distribution
dates are TBD.

What can I do at home with my child while school is not in session to continue
their learning?


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?
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No, these are not mandatory activities, they are only options for students to
continue their learning while schools are closed.

My child attends a secondary school, when does the 3rd marking period end?


The 3rd marking period will tentatively end on Friday, April 24, giving students
and teachers 2 weeks to wrap up any assignment/grading issues.

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


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. At this time,
there will be a 3rd and 4th quarter for seniors, as well as exams. Convocations are
in late May, and Graduation is scheduled for June 6, 2020.

How will this impact my child, who was schedule to take the SAT/PSAT/M-STEP?


Our district is working with the Macomb Intermediate School District and
Michigan Department of Education on the impact of school closures on state
assessments. More information on this will be forthcoming.

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


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.

Is registration being accepted during this time?
•
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Effective Monday, 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.

لماذا أغلق المحافظ المدارس في أنحاء الوالية؟
• صرح المحافظ أنها أغلقت المدارس في جميع
أنحاء الوالية "التخاذ الخطوات الالزمة لحماية
أطفالنا وأسرنا وصحتنا العامة بشكل عام".
• هذه محاولة إلبطاء انتشار الفيروس.
ماذا أفعل في المنزل للحفاظ على سالمة طفلي؟
• الحفاظ على استراتيجيات الوقاية من
الجراثيم مع طفلك ،مثل:
 oغسل اليدين بشكل متكرر وسليم.
 oتشجيع السعال والعطس في المناديل الورقية
ًا.
أو على أكمام القميص إذا لم يكن متاح
 oإمنع طفلك عن تغطية فمه بيديه أثناء السعال
أو العطس ألن ذلك سيترك الجراثيم على أيديهم
والتي يمكن أن تنتشر عن طريق لمس أشخاص أو
أشياء أخرى.
ماذا علي أن أفعل إذا كان طفلي مريضا؟
ابق هادئا.
•
• اتصل بطبيبك .طبيبك يعرف التاريخ الطبي
لطفلك وسيعرف ما إذا كان طفلك يعاني من أي
مخاطر صحية خاصة .سيسألك الطبيب كيف حال طفلك
وما إذا كان حول شخص مصاب بالفيروس التاجي.
سيخبرك مكتب طبيبك بما يجب عليك القيام به
بعد ذلك وما إذا كنت بحاجة إلى زيارة شخصية.

متى تستأنف المدرسة؟
• ستبقى عطلة الربيع كما هي ،مما يضع تاريخًا
ًا للعودة يوم الثالثاء  14أبريل 2020
مبدئي
ماذا عن األنشطة الالصفية؟
• يتم إلغاء/تأجيل الرياضة والعروض والنوادي
واألنشطة التي ترعاها المدرسة في هذا الوقت.
ًا في المدرسة ،هل يمكنني الحصول
نسي طفلي شيئ
على هذا/هذه العناصر؟
• كمنطقة ،هدفنا هو تقليل عدد األشخاص في
مباني مدرستنا لمنح المدبرين الوقت للتنظيف
ًا بالغ
العميق لمنشئاتنا .إذا نسي طفلك شيئ
األهمية ،فيرجى االتصال بمدير المدرسة مباشرة
بحلول ظهر يوم  17آذار  ،2020وسوف يتخذون
ترتيبات معك.
ماذا يحدث في مبنى طفلي بينما المدرسة ليست
مفتوحة؟
• في حين أن المدارس ليست مفتوحة ،سيظل مدبري
 WCSفي كل مبنى إلجراء تنظيف عميق للمدارس.
لن يسمح بأي أنشطة داخل المباني خالل هذا
الوقت ،ولن يسمح للزوار الخارجيين إال لظروف
خاصة (المقاولون الضروريون بشكل أساسي).
ماذا يعني "التنظيف العميق للمدرسة"؟

• نقوم بتطهير األسطح بما في ذلك أجهزة
الكمبيوتر ،المكاتب والطاوالت .سيقوم الفريق
ًا بتطهير المناطق التي يتم لمسها بشكل
أيض
متكرر بما في ذلك مقابض األبواب وصنابير الحوض
ونوافير الشرب ومفاتيح اإلضاءة .سيتم تنظيف
وتعقيم جميع الحمامات واألرضيات والمطابخ.
هل يجب أن تختار المنطقة استخدام مطهر من نوع
الرش في جميع أنحاء المنطقة ،ما هي
االعتبارات ،إن وجدت ،التي سيتم إعطاؤها للطالب
المصابين بالربو الذين قد يكونون عرضة للتهيج
الناتج عن جسيمات التنظيف المحمولة جوا؟
• معظم منتجات التنظيف المستخدمة من قبل
المنطقة مطابقة لمنتجات التنظيف الموجودة في
معظم المنازل .جمعت المنطقة قائمة بجميع
المهيجات المحتملة ،والتي يمكن العثور عليها
على  ./http://wcs.mi.safeschoolssds.comيرجى استشارة
طبيب طفلك بشأن المخاوف المتعلقة بالتعرض
للمواد الكيميائية.
طفلي يركب الحافلة ،ما الذي يحدث لوسيلة
النقل في المنطقة عندما تكون المدرسة خارج
الجلسة؟
• يستخدم قسم النقل مناديل مطهرة على جميع
مقاعد الحافالت و المقابض .سيتم استخدام مطهر
إلكتروستاتيكي في مناطق مختارة حسب الحاجة
لتطهير حافالت المدرسة.

هل ستكون أي برامج خدمات تغذية متاحة لطفلي
أثناء إغالق المدرسة؟
• سيوزع قسم خدمات التغذية في  WCSوبنك طعام
غلينرز وجبات للطالب بدً
ءا من يوم األربعاء 18
ًا في مدرسة
ًا و  1ظهر
مارس بين الساعة  11صباح
جريسوم المتوسطة ومدرسة كارتر المتوسطة
ومدرسة بير المتوسطة .سيحدث توزيع الوجبات في
خط االستالم من نمط "" .تواريخ التوزيع
المستقبلية هي.
ماذا يمكنني أن أفعل في المنزل مع طفلي بينما
المدرسة ليست في جلسة لمتابعة تعليمهم؟
• أرسلت العديد من المدارس أنشطة ممارسة
منزلية للطالب لمواصلة التعلم .باإلضافة إلى
ذلك  ،تحتفظ منطقتنا بموقع ويب:
http://www.wcskids.net/Departments/Curriculum/LearningAtHo
 me/index.htmlمع العديد من الخيارات لجميع طالب
الروضة حتى الثاني عشر.
هل أنشطة التعلم هذه ،المرسلة إلى المنزل من
قبل مدرسة طفلي أو المتوفرة على هذا الموقع
إلزامية؟
• ال ،هذه ليست أنشطة إلزامية ،فهي فقط خيارات
للطالب لمواصلة تعليمهم أثناء إغالق المدارس.

يذهب طفلي إلى المدرسة الثانوية  ،متى تنتهي
فترة وضع العالمات للربع الثالث؟
ًا
• ستنتهي فترة وضع عالمات الربع الثالث مؤقت
يوم الجمعة  24نيسان ،مما يمنح الطالب
والمعلمين أسبوعين إلنهاء أية مشكالت في
التصنيف/الدرجات.
طفلي في عامه األخير في المدرسة الثانوية ،كيف
سيؤثر ذلك عليه؟
• كما كانت ممارستنا ،سنستمر في اتباع أوامر
الحاكم التنفيذية فيما يتعلق باألنشطة
المستقبلية وتوصيات مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها وزارة الصحة وسنواصل المراقبة
/التواصل مع العائالت حول األحداث .في هذا
الوقت ،سيكون هناك الربع الثالث والرابع لطالب
السنة األخيرة ،وكذلك االمتحانات .تكون
اإلمتحانات في أواخر أيار ،ومن المقرر التخرج
في  6حزيران .2020
كيف سيؤثر ذلك على طفلي ،الذي كان من المقرر
أن يأخذ SAT / PSAT / M-STEP؟
• تعمل منطقتنا مع مديرية ماكومب الوسيطة
ووزارة التعليم في ميشيغان على تأثير إغالق
المدارس على تقييمات الوالية .مزيد من
المعلومات حول هذا سوف تكون وشيكة.

تم تحديد موعد لطفلي إلجراء اختبار APالتنسيب
المتقدم ،ماذا أفعل؟
• مثل تقييمات الوالية ،سنعمل مع مجلس الكلية
على كيفية تأثير عمليات اإلغالق على جدولة
ًا لذلك.
التقييم وسننقل لك هذه المعلومات وفق
في الوقت الحالي ،يتم تشجيع الطالب على تسجيل
الدخول إلى حساب مجلس الكلية واالستفادة من
الموارد المتاحة للتحضير لالختبار.
هل يتم قبول التسجيل خالل هذا الوقت؟
ً من يوم الثالثاء الموافق  16مارس
• اعتبارا
الساعة  4:30مساً
ء ،سيتم إغالق مبنى اإلدارة أمام
الجمهور .لن يتم قبول أي تسجيل في هذا الوقت.
إذا كنت بحاجة إلى معلومات التسجيل أو لديك
أسئلة ،يرجى االتصال بمدير تسجيل الطالب ،كيلي
دوماس  ،على  ،kdumas@wcskids.netأو على
 .(586) 698-4193يرجى مراقبة موقعنا لمزيد من
المعلومات.

