
Warren Consolidated Schools 

 للعام الدراسي  2020-2021

WCSKIDS.NET 

دليل اولياء االمور لرجوع   

 الطلبة الى المدارس شخصيا في
 في اطار تعليمي 



 المقدمـــة

2 

ين االول، نقدم لكم هذا االطار الرسمي الرجاع كافة الطلبة  بينما نسير بهذه السنة الدراسية نحو شهر تشر

اىل المدارس. يشمل هذا االطار ايضا  ِاخالء المسؤولية، و بعض المعلومات الخاصة بخلفية المرض،  و 

التذكير حول سياسات الوالية الخاصة بالتعليم،  و تحديث  السياسات الخاصة بالسالمة، و الجداول 

حة و الخاصة بطلبة االبتدائية و الثانوية. الرجاء المالحظة بينما يركز هذا الدليل عىل ِاعادة الطلبة  المقير

نت للطلبة  ي نفس الوقت، عىل تقديم التعليم عير االنير
 
اىل المدارس، فِان ادارة مدارس وورن ستستمر، ف

ح هذه االمور كل عىل حدا أدناه.  ي ذلك.  سوف نقوم بشر
 
 الراغبير  ف

 

 

 ِاخالء المسؤولية
ي طبقت منذ ِاغالق 

ستبقر كافة الخطط الموضوعة من قبل ِادارة المدارس فيما يخص وباء كورونا و التر
، و كذلك الحال بالنسبة اىل سيايات االدارة  تجاه هذا الوباء.  عندما  ي

ي شهر  أذار للعام الماض 
 
المدارس ف

بدأنا بِاضفاء الطابع الرسمي لهذا الدليل، قامت المحكمة العليا لوالية مشيكان بأخذ االحكام التنفيذية من 
ي بأصدار  مبادئ 

ي االسبوع الماض 
 
حاكمة لوالية منذ شهر نيسان. قام قسم الصحة و الخدمات االنسانية ف

توجيهية مختلفة لغرض  التأكيد و تكرار سبل السالمة و االمان و المبينة  من قبل االحكام التنفيذية و 
الصادرة من قبل حاكمة الوالية. ستبقر ِادارة مدارس وورن عىل علم دائما حول التطورات و  التصحيحات 

 لخططنا الحالية فيما اقضت الحاجة اىل تغيير بعضها نظرا للظروف المستقبلية. 
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 معلومات حول خلفية الوباء

قبل مراجعة هذا االطار التعليمي المؤقت للطلبة، و  الجداول الزمنية، و  الحقائق، و نظرة حول تطورات وباء كورونا و 

ي 
 
حاالت االصابة عير والية مشيكان و المناطق المحلية مع اخذ بنظر االعتبار أهمية ما تتخذه ِادارات المدارس االخرى ف

 واليتنا  من توجيهات و ِاجرءات اخرى بهذا الشأن. 

 

ي والية مشيكان: 
 
 ِانتشار وباء كورونا ف

ي االطفال. 
 
ي تجدد اسبوعيا( حول حاالت االصابة بوباء كورونا ف

 تقوم االكاديمية االمريكية لالطفال بِاعداد االرقام )و التر

ي ِادارة المدارس بمراقبة هذه االرقام اسبوعيا و اليكم أدناه الجدول الذي يبير  هذه االصابات. 
 
 يقوم مكتبنا ف

، ما يوضح ازدياد حاالت اصابة  ي
كما تالحظون بأن العدد الكىلي لحاالت وباء كورونا قد ِازداد من أواخر شهر تموز الماض 

االطفال بهذا الوباء، بينما لم  تشهد الوالية ِاصابات جديدة بير  االطفال لكل أسبوع حتر بعد ان بدأت بعض المدارس 

 بالرجوع اىل الدوام عير الوالية. 

ي سنتهم االوىل ما بعد التخرج  91-0بير  االعمار “ اطفاال”و لهذا السبب،  يعرف االطفال 
 
ي تشمل الشباب ف

عاما، و التر

 من مرحلة الثانوية. 
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 معلومات حول خلفية الوباء

ي مقاطعة ماكوم: 
 
 ِاجراءات فتح المدارس ف

لغرض متابعة التطورات الخاصة بهذا الوباء عير البالد، فقد قام مكتب ِادارة المدارس بمراقبة ِاجتماعات مجلس االدارة و  

ي اجريت مع االصدقاء و اولياء االمور من مجتمعات اخرى. نبير  لكم من خالل الخريطة 
رسائل المواطنير  و االتصاالت التر

 أدناه تبير  كيف بدأت مدارس مقاطعة ماكوم بفتح ابواب المدارس امام الطلبة: 

 

ي مقاطعتنا فتحت مدارسها لهذا العام بصورة جزئية بالتعليم الشخصي  29ادارات المدارس من اصل  8كما تالحظون بأن 
 
ف

نت لكافة العوائل الراغبة بذلك و الذين   ي مقاطعة ماكوم خدمة التعليم عير االنير
 
للطلبة. كما وفرت كافة ِادارات المدارس ف

 ال زالوا يشعرون بالقلق بِاعادة اوالدهم اىل المدارس. 
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 معلومات حول خلفية المرض
ي 
 
نت ف ي مقاطعتنا من ناحية التعليم الشخصي و عير االنير

 
 9209002020ادناه تبير  لكم الخريطة اخر تطورات الدراسة ف

تالحظون من خالل خريطة مقاطعة ماكوم، بأن معظم ِادارات المدارس قد اعادت الدوام للطلبة شخصيا منذ بداية العام 

ي سياق الحديث، فِان مدارس جباوا فاىلي اعادت الدوام للمراحل الدراسية التمهيدي
 
. و االهم من ذلك ف  92-الدراسي الحاىلي

و طلبة التعليم الخاص.   9-اما مدارس يوتيكا، اعادت الطلبة حسب المراحل الدراسية مثال: بداؤا بصفوف التمهيدي

، حيث ان معظم ِادارات المدارس ترغب بالتعليم الهجير  اي ِاعادة “ حضور الطلبة شخصيا للمدرسة”يبير   مزي    ج ممير 

ي الجزء 
 
. حسب علمنا،  قام عدد قليل جدا من ِادارات المدارس ف ي

ة من الطلبة اىل المدرسة و بدوام جزئ  مجموعات صغير

ي المدارس و يوميا. 
 
 الشماىلي من مقاطعة ماكوم،  بِاعادة جميع الطلبة مرة واحدة اىل الدوام شخصيا ف

 

هناك اعتبار مهم من هذه الناحية و هي ان ينخفض التسجيل الدارات المدارس االخرى عير مقاطعة ماكوم. هل ستبقر 

امج التعليمية االخرى،  ي المدارس و تطورت الير
 
معدالت  العدوى  ثابتة و اذا استمرت المدارس بزيادة اعداد الطلبة ف

 فسوف تزداد رغبة العوائل بِاختيار المدارس الغير تابعة لعنوان سكنها أكير من قبل. 
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ي حددتها حاكمة 
لقد قام قسم الصحة و الخدمات االنسانية بوضع بعض المبادئ التوجيهية لتكرار بنود السالمة و التر

الوالية و تمشية مع قرار المحكمة العليا. بما ان هناك تشابه بير  قرار الحاكمة و قرارات قسم الصحة و الخدمات 

االجتماعية، اصبحت خطة العودة اىل المدارس هي الخطة المعتمدة. كما خلقت هذه الخطة اطار عمل لفريق مكافحة  

 االزمات تجاه وباء كوروناز و كما تتذكرون عندم ارسلنا لكم هذه الجداول: 

 

 معلومات حول خطة الوالية

4مرحلة     
  الدوام شخصيا مع مراعاة اجراءات

ورية  السالمة الض 
 

5مرحلة   
  الدوام شخصيا مع مراعاة اجراءات

 مع مراعاة اجراءات السالمة االساسية 
 

 
معدات الوقاية 
 الشخصية

ورية لكافة  :كمامة الوجه: ض 
 الكادر التعليمي و االداري
ي الممرات و اماكن  92-طلبة من صفوف الروضة

 
ف

 الجلوس 
ي الصفوف و الباصات 92-التمهيدي

 
 ف

 

ورية  :يجب ارتداء كمامة الوجه و لكنها ليست ض 
 كافة الكادر العامل

ي الصفوف و اماكن الجلوس 92-طلبة الروضة
 
 ف

 

 يجب عىل المدارس:  النظافة الصحية
توفير المواد الصحية بضمنها صابون اليدين و معقم 

اليدين و مناشف الورقية و كلنكس  و صور تبير  كيفية 
 غسل اليدين

ي مختلف انحاء 
 
اء اماكن غسل اليدين لوضعها ف شر

 المدرسة
 التأكيد عىل اجراءات غسل اليدين 

يا  غسل اليدين و تعقيمها بالمطهر قبل الدخول اىل الكافير
 و الباصات. 

 

 :يوىص بشدة عىل
 يجب عىل المدارس: 

توفير المواد الصحية بضمنها صابون اليدين و معقم اليدين و مناشف 
 الورقية و كلنكس  و صور تبير  كيفية غسل اليدين

ي مختلف انحاء المدرسة
 
اء اماكن غسل اليدين لوضعها ف  شر
 التأكيد عىل اجراءات غسل اليدين 

يا و الباصات.   غسل اليدين و تعقيمها بالمطهر قبل الدخول اىل الكافير
 

لتباعد و الحركة ا ي المدرسة:  
 
وري جدا ف  من الض 

 منع الفعاليات الداخلية للطلبة الكير من صف
وري:   كما يجب و لكنه ليس من الض 

 فوت 6ان يكون تباعد بير  الطلبة 
 يحدد من عدد الزوار اىل المدرسة

توضع عالمات عىل ارضيات المدارس حول الوقوف و 
الجلوس مع مراعاة التباعد بير  االشخاص و التعقيم و 

 التطهير 
 

 

 :  يوىص بالتالي
يجب تباعد مقاعد الطلبة و المعلمير  عن بعضهم البعض قدر 

 المستطاع
يحدد عدد الزوار اىل المدرسةتوضع عالمات عىل ارضيات المدارس 

حول الوقوف و الجلوس مع مراعاة التباعد بير  االشخاص و التعقيم و 
 التطهير 
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State Policy Information 

4مرحلة     
  الدوام شخصيا مع مراعاة اجراءات

ورية  السالمة الض 
  
 
 

5مرحلة   
  الدوام شخصيا مع مراعاة اجراءات

 مع مراعاة اجراءات السالمة االساسية 
 

وري ان المدرسة:  اجراءات الفحص  من الض 
التعاون مع قسم الصحة و الخدمات االجتماعية فيما 

 يخص تنفيذ اجراءات فحص الطلبة و الموظفير  
 كما يجب ان:  

 يجب عىل المدرسة ِايجاد مكان لعزل الحالة
و ارسال الطالب او الموظف المصاب اىل البيت و ان ال 
يعودوا اىل المدرسة حتر يبير  الفحص سلبيا و حسب 

 اجراءات سي دي سي 
 

 نوىصي بشدة عىل: 
 يجب عىل المدرسة ِايجاد مكان لعزل الحالة.

و ارسال الطالب او الموظف المصاب اىل البيت و ان ال يعودوا اىل 
 المدرسة حتر يبير  الفحص سلبيا و حسب اجراءات سي دي سي 

االستجابة الفورية بعد 
اكتشاف حالة ايجابية 
بي   الكادر العامل او 
 الطالب

وري:   من الض 
التعاون مع قسم الصحة المحىلي اذا كانت هناك حالة 
ايجابية لمرض كورونا كما يجب جمع المعلومات حول 

من كان عىل اتصال بالمريض من قبل يومير  من االصابة و 
ي المدرسة. 

 
 اخر مرة كان الشخص المصاب ف

 
 ايضا يجب التشديد عىل: 

ِاخطار مسؤوىلي قسم الصحة المحلية فورا باي حالة  
ي نفس الوقت المحافظة عىل 

 
ي المدرسة و ف

 
كورونا ف

الشية و الكتمان و ذلك تماشيا مع قانون  االعاقة 
 االمريكي و القوان الفدرالية االخرى للوالية. 

 
 كما يوض بشدة عىل: 

يقوم قسم الصحة بمكالمات اليجاد اي شخص كان 
يتصل او قريب من الشخص او الطالب المصاب) اذا كان 

دقيقة( و  95فوت لمدة  6بالقرب من المريض اق ن 
يوما من االتصال  94يطلب منه ان يحجز نفسه لمدة 

 بالشخص المصاب. 
  

 

 يجب ان يوىص بالمدارس بقوة عىل: 
ي 
 
ِاخطار مسؤوىلي قسم الصحة المحلية فورا باي حالة كورونا ف

ي نفس الوقت المحافظة عىل الشية و الكتمان و ذلك 
 
المدرسة و ف

 .تماشيا مع قانون  االعاقة االمريكي و القوان الفدرالية االخرى للوالية
 
 
 يجب ان يوىص بالمدارس بقوة عىل:  

 
يقوم قسم الصحة بمكالمات اليجاد اي شخص كان يتصل او قريب 
 6من الشخص او الطالب المصاب) اذا كان بالقرب من المريض اق ن 

يوما من  94دقيقة( و يطلب منه ان يحجز نفسه لمدة  95فوت لمدة 
 االتصال بالشخص المصاب. 
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4مرحلة     
 

  الدوام شخصيا مع مراعاة اجراءات
ورية  السالمة الض 

 5مرحلة 
  الدوام شخصيا مع مراعاة اجراءات

 مع مراعاة اجراءات السالمة االساسية 
 

 يجب عىل المدارس:  التنظيف
التنظيف بصورة مستمرة للسطوح بضمنها مفاتيح 

االضوية و االبواب و الحمامات كل ارب  ع ساعات عىل 
 االقل

ات الكمبيوتر الفنية و اي صف  تنظيف المكتبات و مختير
 يستخدم الي غرض او درس

 مسح رحالت الطلبة بعد كل درس
 كما يجب تنظيف مالعب االطفال 

 

 يوىص بشدة عىل تنظيف االماكن التالية: 
التنظيف بصورة مستمرة للسطوح بضمنها مفاتيح االضوية و االبواب 

 و الحمامات كل ارب  ع ساعات عىل االقل
ات الكمبيوتر الفنية و اي صف يستخدم  تنظيف المكتبات و مختير

 الي غرض او درس
 مسح رحالت الطلبة بعد كل درس
 كما يجب تنظيف مالعب االطفال 

State Policy Information 
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 المنطق

ي المرحلة 
 
. لقد خدمت هذا السير خطتنا بارجاع طلبة التعليم من خطة الحاكمة 4حاليا تسير مقاطعتنا ف

الخاص الى المدارس، و خططنا بارجاع الطلبة شخصيا الداء اِمتحان سات و االبقاء على االطار. 
حسب هذه الخطة الموضوعة، فِن اطار خطتنا في النهاية هو اِعادة كافة الطلبة الى المدارس و 

 ذلك باِتخاذ التدابير التالية:
 

 وسائل السالمة الشخصية: 

وري  ي الممرات و اماكن الجلوس و الصفوف و الباصات.  92–ارتداء الكمامة لكافة الطلبة من التمهيدي البديل من الض 
 
ف

ي تخيط من القماش 
ي البيت او استعمال الكمامة  ذو االستمال الواحد. يجب غسل الكمامة التر

 
يمكنكم ِاعداد الكمامة ف

. سوف توفر المدارس الطلبة الذين ليس  ي نهاية اليوم الدراسي
 
ي القمامة ف

 
يوميا و رمي الكمامة ذو االستعمال لمرة واحدة ف

وري ارتداء الكمامة من قبل بعض  الطلبة او الموظفون الي سبب من  لديهم الكمامة الواقية من البيت. ليس من الض 

 االسباب او بسبب التضايق. يجب تقديم االثبات لالدارة من قبلكم ِاذا ال يمكن الوالدكم ارتداء الكمامة. 

 النظافة الصحية: 

ستوفر مدارسنا كافة وسائل التطهير و التعقيم بضمنها الصابون و محلول تعقيم اليدين و المناشف الورقية و الكلنكس و  

ي الوالية. كما سنؤكد عىل الطلبة ِاجراءات غسل 
 
ي اي مرحلة نكون ف

 
عالمات فيها صور حو غسل اليدين  بغض النظر ف

يا و الباصات المدرسية.   اليدين للطلبة و الموظفير  عىل السواء و ِاستعمال محلول معقم اليدين قبل الدخول اىل الكافير

 

 التباعد و الحركة و االستخدام

فوت، كما سيكون اتجاه الرحالت و طاوالت العمل بِاتجاه واحد. اسيتم  6ستكون المسافة بير  الطلبة و طاولة المعلمة 

ك مسافة بير  الطلبة. لن يسمح 
اخذ  االثاث من الصفوف  اذا كان من الصعب تعقيمه او الذي اليمكن ان تحريكه لير

 بالكثير من الزوار بالدخول اىل المدارس. 

 

 ممرات المدرسة و اماكن الجلوس

ي الممرات. كما سنقس اوقات الغداء لكي يكون هناك تباعد بير  
 
سيكون جدول الطلبة متداخال لتحديد من عدد الطلبة ف

ي الهواء الطلق قدر المستطاع. 
 
يا. كما ستكون الفرص المدرسية ف  الطلبة و كما سنضع اسماء الطلة عىل مقاعد الكافير

 

 االستجابة الي ِاصابة ايجابية بي   الطلبة و الموظفي   

ي ادارة الصحة 
 
ِاذا اصيب احد الموظفير  بحالة وباء كورونا، سوف تخير ممرضة المدرسة و مدير وباء كورونا المسؤولير  ف

ي الحال مع المحافظة عىل شية الشخص و أسمه مماشاة مع قانون  االعاقة و القوانير  الفدرالية االخرى  و 
 
المحلية ف

 الخاصة بالشيةز كما سيتم تعقيم و تطهير المنطقة المستخدمة من قبل المصاب. 
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Logistics 
 

 التنظيف

ي الجدول 
 
. ستالحظون ف ي

ي الربيع الماض 
 
ي المدارس بالتنظيف اليومي و الذي تدرب عليه كادرنا ف

 
سيقوم عامىلي النظافة ف

. سيعطي هذا اليوم عامىلي النظافة الفرصة  نت/ بالتعاون مع المعلمير  ادناه، بأن يوم االربعاء سيكون يوم التلعيم عير االنير

 بتنظيف المدارس. 
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ح  جدول المدارس االبتدائية المقتر

 

 النموذج الموحد: 

. و ذلك للتأكد من التباعد، فِان خطتنا هو رجوع كافة الطلبة اىل المدرسة شخصيا، مع  سيقسم الطلبة اىل مجموعتير 

نت. هذا المسار سيسمح لنا تعليم الطلبة عير  االخذ باالعتبار رغبة بعض العوائل بِابقاء اوالدهم عىل التعليم عير االنير

ي نفس محاولة اعادة كافة الطلبة اىل المدارس. 
 
نت و ف  االنير

 

 السياق: 

هدفنا هو اعادة كافة الطلبة بدوام كامل اىل المدرسة. و لكن كخطوة اوىل و نسبة اىل تحديات تحديد التباعد االجتماعي 

ي 
ح ان يأئر ي اقير

يا المدارس و تعب استخدام كمامات الوجه و الذي نراه هذه االيام بير  طلبة التعليم الخاص، انت  ي كافير
 
ف

ي بير  الطلبة. سيكون لنا مجموعتير  من الطلبة 
 
الطلبة االن اىل المدرسة لنصف دوام شخصيا. لكي يكون هناك تباعد كاف

ي الصف
 
 و نصف العدد ف

 

ي بعد ظهر االيام االثنير  و الثالثاء و الخميس و الجمعة. 
 
نت ف ي التعليم عير االنير

 
ي يشاركون ف  مجموعة أ و ئر

 

 خدمات التغذية: 

ي ستستمر  حتر مع رجوع طلبة االبتدائية للمدرسة. 
هدفنا هو اطعام كافة الطلبة ) االربعاء هو لتوزي    ع الوجبات( و التر

ي المدرسة و الذي سيكون جزءا من خطتنا المستقبلية. ستتغير 
 
ة الغداء للطلبة ف نحتاج اىل عدد كبير من الكادر الدارة فير

ي المدرسة. 
 
ي يوم التوزي    ع اعتمادا عىل عدد الطلبة المداومير  ف

 
 خطة حصول الطلبة عىل الغذية ف

 

 ايام االسبوع: 

ي حول اهمية توصيات القسم الصحي حول االتصال باالشخاص الذين تقربوا من 
ي الصيف الماض 

 
لقد تعلمنا درسا مهما ف

 48دقيقة و لمدة  95فوت و لمدة  6المصاب. حيث يجب عزل هؤالء االشخاص  اذا كانوا قريبير  من المريض بأقل من 

 ساعة قبل ظهور االعراض عليهم. 
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 الجدول اإلبتدائ

ي 
ي االبتدائ 

 الجدول الزمت 

 :الفوج أ

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

تعليمات  11:30 – 9:00
 شخصية

التعلم غير 
 المتزامن

مجموعات 
 S التدخل

تعليمات 
 شخصية

التعلم غير 
 المتزامن

 الدروس الخاصه الدروس الخاصه الدروس الخاصه الدروس الخاصه الدروس الخاصه 1:10 – 12:30

وقت عمل    3:30 – 1:15
 المعلم

 التعلم عن بعد التعلم عن بعد

 :الفوج ب

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

التعلم غير  11:30 – 9:00
 المتزامن

تعليمات 
 شخصية

مجموعات 
  التدخل
 

التعلم غير 
 المتزامن

تعليمات 
 شخصية

 الدروس الخاصه الدروس الخاصه الدروس الخاصه الدروس الخاصه الدروس الخاصه 1:10 – 12:30

وقت عمل  التعلم عن بعد التعلم عن بعد 3:30 – 1:15
 المعلم

 التعلم عن بعد التعلم عن بعد
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 سياق الكالم

ي ، يحتوي جدول المدرسة الثانوية عىل نموذج جماعي ، والذي يسمح لنا بتوزي    ع 
يشبه إىل حد كبير إطار العمل االبتدائ 

ة أطول ، ويتعير  عىل 
ا ، ويمكنهم تحمل األقنعة لفير

ً
ي الفصول الدراسية. نظًرا ألن طالبنا الثانويون أكير سن

 
الطالب ف

ي 
 
امج ف ، فإن هذا اإلطار مخصص  CPC، باإلضافة إىل  (MSVPAو  MS2TCو  MMSTC) Butcherمنطقتنا موازنة الير

 ليوم كامل من المدرسة. 

 

يا لدينا. سيحدد عدد  ي الكافتير
 
ي هذا ، سيتناول الطالب الغداء كل يوم ف

ي نموذج الجدول الزمت 
 
بينما لم يتم وضع عالمة ف

ي المبت  ما إذا كان الطالب موزعير  عىل 
 
ا لذلك.  4أو  3الطالب ف

ً
ات غداء. سيتم تعديل األوقات وفق  فير

 

ي "التعلم عن بعد" صباح األربعاء. 
 
 يشارك كل من الفوج "أ" والفوج "ب" ف

 الجدول الثانوي

 الفوج أ

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

التعلم 
 الشخصي

التعلم غير 
 المتزامن

التعلم  فئة االتصال
 الشخصي

التعلم غير 
 المتزامن

6-1ساعات   ,التعلم عن بعد 
دقيقة دروس 30

صباحاً حتى  8)

11:30 am) 
  

وقت عمل 
المعلم من 

 11الساعة 
ظهراً حتى 

 3الساعة 
 الفوج ب (مساءً 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

التعلم غير 
  المتزامن

التعلم 
 الشخصي

التعلم غير  فئة االتصال
  المتزامن

التعلم 
 الشخصي

6-1ساعات   ,التعلم عن بعد 
دقيقة دروس 30

صباحاً حتى  8)

 (صباحاً  11:30
  

وقت عمل 
المعلم من 

 11الساعة 
ظهراً حتى 

 3الساعة 
 (مساءً 
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 المخطط الزمن 

 تواري    خ البداية: 

ي يوم 
 
 :3202203232من اجل التحضت  لهذه الخطة، ِاننا نسأل كافة العوائل بعمل ما يىلي ف

 

ي 
 
 :2020أكتوبر  23للقيام بما يىلي بحلول  WCSلالستعداد لهذا التغيير ، نحتاج إىل كل أشة ف

" واألسئلة المتداولة ) •  ).FAQsراجع دليل الوالدين هذا من أجل "العودة إىل إطار التعلم الشخصي

 إلعالمنا باختيارك.  wcskids.net" عىل WCSأكمل "استبيان العودة إىل التعلم الشخصي ل   •

 ، وسنقوم بتحديث األسئلة الشائعة إلبقائك عىل اطالع.  info@wcskids.netيرجر إرسال أسئلة إضافية إىل  •

زمنًيا 
ا
ا مالحظة أنه ال يمكننا تحديد تاري    خ بدء التعلم الشخصي حتر تكمل العائالت االستبيان ونضع جدوًل

ً
من المهم جد

 .  للطالب والموظفير 

ي سيعتمد كلًيا عىل االستبيان لتحديد احتياجات المجتمع ، والقدرة عىل العمل 
ي النهائ 

عىل الرغم من أن الجدول الزمت 

. ومع ذلك ، فقد حددنا ترتيب  ا إلعادة الطالب بداية من نوفمير
ً
ي واللوجستيات ، فقد وضعنا هدف

عىل التوظيف النهائ 

ي المجموعة األوىل ؛  2 -العودة. سيتم تضمير  ما قبل الروضة 
 
؛ والصفوف الثانوية المتبقية   1و  6التاىلي ؛ تليها  5-3ف

 كمجموعة نهائية. 


