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 ما هو الجدول الزمني للعودة لبدء دروس في شخص؟   .1

 على معلومات الجدول الزمني.  يرجى الرجوع إلى تحديث العودة إلى المدرسة في شخص للحصول

 

 هل ستبدأ المدرسة وتنتهي كما كانت قبل الوباء؟ .2

 وسيتم اإلعالن عن أوقات البدء واالنتهاء مع االنتهاء من خطط النقل.

 

العروض والجوالت أم أنهم سيتابعون جدولهم الزمني   من الصف مجرد توجه مع 9وال التوجيهي السادس  هل األسبوع .3

 الكامل في األيام الشخصية؟ 

سيتبعون جدولهم الزمني الكامل بداية من ذلك األسبوع. يمكن للمدارس الفردية إجراء    و التاسع  السادسطالب الصف

 عروض و/أو جوالت في وقت واحد خالل األيام الشخصية/الهجينة. 

 

ن تغير رأيها؟ هل األماكن التي يتم عقدها لطالب العائالت الذين ال يستطيعون الحضور  هل يمكن للعائالت أ  .4

 شخصيًا / هجيًنا لمدة نصف يوًما ولكنها ستبقى افتراضيًا حتى يتوفر يوم كامل؟ 

ال  ال.  نظًرا ألقصى أحجام الفصول في شخص ومتطلبات المسافات االجتماعية ، فإن النموذج الحالي للشخص / الهجين 

 يحتوي على مساحات مفتوحة.

 

 في أيام األربعاء؟  Connectهل ستحظى المدارس الثانوية بصف   .5

 ال.  لم يتم تخطيط صف االتصال للمدرسة الثانوية. 

 

إذا كان الطالب في شخص مريض / يفتقد االثنين / الخميس يمكن أن ينضم إلى فئة الظاهري يوم الثالثاء /    .6

 الجمعة؟ 

 ن استيعابها من قبل المعلم. نعم، إذا كان يمك

 

 هل ستكون هناك ساعات عمل للمدارس المتوسطة والثانوية في هذا الجدول الجديد؟    .7

 ال. ساعات العمل غير مخططة للمدرسة المتوسطة و الثانوية  
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ل يناير ، في حين أن المدرسة المتوسطة و الثانوية ال تزال افتراضية ، والطالب اتباع الجدو 25ابتداء من   .8

 الزمني الحالي أو بدء يوم كامل من الفصول تقريبا حتى يتم نقلنا بالكامل إلى شخص / الهجين واالفتراضي؟

بينما نضع اللمسات األخيرة على جداول النقل للعودة الشخصية/الهجينة، سيبدأ جدول الفصل الدراسي الثاني مع أوقات  

الفصل الدراسي أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة كما كانت قبل الوباء.  يوم األربعاء، سوف نقدم جدول سرعة،  
تراضية( يمكن أن يكون في الصف، تقريبا، مع معلمهم. عندما نعود إلى  لذلك جميع الطالب )في شخص / الهجينة واالف

التعلم الشخصي/ الهجين ، ويتم االنتهاء من أوقات النقل ، قد يحتاج الجدول الزمني إلى تعديل لمواءمة األوقات االفتراضية  
 مع األوقات الشخصية / الهجينة.  

 

 هل يمكن للطالب استخدام الخزائن؟    .9

ح باستخدام الخزانة. سيحتاج الطالب إلى حمل حقائبهم ومستلزماتهم الضرورية األخرى إلى جميع الصفوف،  ال.  لن يسم

 بما في ذلك معاطفهم. 

 

مع الطالب المختلفين في مكاتب مختلفة طوال أيام المدرسة المتوسطة والثانوية، كيف سيتم تنظيف المكتب بين    .10

 استخدام الطالب؟ 

ل مطهرة عند الدخول إلى الفصول الدراسية وسيطلب منهم مسح مكاتبهم. القفازات ستكون متاحة  سيتم تزويد الطالب منادي
 للطالب إذا كانوا في حاجة إليها. 

 

 لماذا إعادة طالب المرحلة االبتدائية أوالً واالنتظار إلعادة المدرسة المتوسطة والثانوية في وقت الحق؟   .11

ن األولوية لعودة الطالب االبتدائية. وباإلضافة إلى ذلك، يجري التخطيط  تعطي خارطة طريق العودة في والية ميشيغا

 النهائي للنقل والتوظيف، الذي يشمل مكوكات البرنامج الخاص التي تحدث في المستويين المتوسط والثانوي. 

 

 لماذا تبدأ مع نصف يوم االبتدائية؟   .12

هدفنا هو إعادة الطالب إلى المدرسة لمدة أيام كاملة.  ومع ذلك ، كخطوة أولى ، بسبب تحديات التباعد في الكافتيريات ،  
 والتعب المقنع الذي رأيناه مع طالب التعليم الخاص االبتدائي ، وللتقليل من الوقت غير المتزامن ، سنبدأ بنصف يوم. 

 

 بتدائية؟ ماذا سيكون طول )مرات( نصف يوم اال  .13

عندما يتم االنتهاء من خطط النقل واألوقات، سوف نكون قادرين على اإلعالن عن أوقات البدء واالنتهاء.  وسيتم تقديم  

 هذه المعلومات قبل بدء الدراسة. 

 

 هل سيكون القفل متاحاً؟   .14

 ليس في هذا الوقت



 

 كيف سيتم تنظيف معامل الكمبيوتر بين االستخدام؟   .15

مناديل مطهرة عند الدخول إلى مختبر الكمبيوتر وسيطلب منهم مسح المعدات. القفازات ستكون متاحة   سيتم تزويد الطالب

 للطالب إذا كانوا في حاجة إليها. 

 

 هل سيكون شرب النوافير متاحاً؟  .16

نوافير الشرب ستستمر في اإلغالق  ومع ذلك، يتم تشجيع الطالب على إحضار زجاجة مياه لملء في محطات تعبئة  

 جاجات الموجودة في المدرسة.  الز

 

 هل يلزم على أولياء األمور/ الطالب إكمال المسح الصحي اإللكتروني قبل القدوم إلى المدرسة؟  .17

يتم تشجيع الطالب وأولياء األمور بقوة على الشاشة الذاتية في المنزل قبل القدوم إلى المدرسة. ومع ذلك، ال يُطلب منها  
 تقديم استمارة إلكترونية. 

 

 هل تأخذ درجات حرارة الطالب عند وصولهم إلى المدرسة؟   .18

حمل عالمات المرض أو إذا كان مطلوبا للمشاركة في  ال. لن يتم أخذ درجات حرارة الطالب في المدرسة إال إذا كان الطالب ي

 ألعاب القوى أو أنشطة الفرقة.

 

 هل سيتم تطهير الحمامات ذات االستخدام المشترك كل أربع ساعات؟ .19

سيتم رش حمامات الردهة كل أربع ساعات وسيتم أيضا رش الحمامات الفصول الدراسية في غضون فترة زمنية مدتها  
 أربع ساعات. 

 

 تم تنظيف الحافالت بين مجموعات من الطالب؟ كيف سي .20

 وسيتم رش الحافالت بمطهرات بعد أن يتم إنزال الطالب في كل مدرسة.

 

 أين ستكون محطات حافلة المدرسة الثانوية؟  .21

وسيتم القبض على طالب المدارس الثانوية وإنزلوا في مواقع محددة في جميع أنحاء المنطقة، ولكن لم يتم االنتهاء من  
 المواقع.    هذه

 

 هل يجب على الطالب ارتداء أقنعة / أغطية الوجه في الحافالت؟  .22



نعم. جميع الطالب والموظفين، من الناحية الطبية قادرة على تحمل قناع وقادرة على إزالته دون مساعدة، يجب ارتداء  

 أغطية الوجه. 

 

 كم عدد الطالب الذين سيُتّهمون في الحافلة؟  .23

لحافلة على المدرسة وعدد توقف الحافلة.  كما سيتم ابعاد الطالب اجتماعيا كلما كان ذلك ممكنا،  يعتمد عدد الطالب على ا
ويطلب من الطالب ارتداء قناع وتطهير أيديهم عند الصعود. أيضا، لتقليل االتصال، سيتم تحميل الحافلة من الخلف إلى  

 األمام وتفريغها من األمام إلى الخلف. 

 

 بات بمجرد أن يبدأ الطالب في العودة إلى المدرسة شخصيًا؟  كيف سيبدو توزيع الوج .24

وسيتم تعديل جداول توزيع الوجبات لتتناسب مع الجداول المدرسية مع مزيد من المعلومات قريبا.  وتبقى عمليات التوزيع 
 فبراير كما هي. 10و 3في 

 

 هل سيكون هناك إفطار وغداء لطالب المرحلة االبتدائية في نصف يوم شخصي؟ .25

 ال. 

 

    و التاسع؟   السادسهل سيكون هناك إفطار ألسبوع التوجيه في الصف .26

 ال.   

 

 

 


