
   COMMUNITY:  Frequently Asked Questions Regarding 
Return to In-Person Learning 

   
 

 

 

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. 

Please note: New questions and answers are in blue.  

 

What did the Board of Education decide on October 15, 2020? 

At their meeting on October 15, 2020, the Board of Education voted to approve a 

framework to allow students who want to be in-person to return to school. This will lead 

to another parent survey, asking families to choose in-person or to continue learning 

online, allowing the district to build cohorts and student schedules. 

Why did the Board approve a “framework” rather than a “formal schedule?” 

To ensure we can accommodate everyone who wishes to return to in-person learning, 

the plan presented to the Board assumes all students will return to school. Once we 

know the actual numbers of families choosing in-person and those choosing to continue 

learning online, we will finalize details and share them with the community.  

As a parent, what decision do I need to make? 

Parents will be surveyed to determine if they prefer in-person or virtual learning. We are 

asking families to complete this by 4:00 pm on Friday, October 23 to help with our 

planning.    

My child attends an elementary school, why did you choose to start them on a 

half day instead of a full day? 

Starting with a half day at the elementary schools will allow us to work together on 

staffing for support services such as latchkey and supervision for the cafeteria/recess. 

In addition, a half-day in-person limits the amount of asynchronous learning time for 

students. Our goal is to return elementary students to a full day of school.  

Will my child’s teacher change? 

As we build cohorts and identify students for in-person and virtual learning, it is possible 

students will receive new teachers.  

Can a student be part time virtual and part time in-person? 

Not at this time, families must select in-person or virtual.  
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If I choose in-person, when will my child start school? 

Though the final timeline will be entirely dependent on the survey to determine the 

needs of the community, and being able to work out final staffing and logistics, we have 

established a target of bringing students back beginning in November.  We have 

identified, however, the order of the return.  Our Pre-K - 2 would be included in the first 

group; 3 – 5 next; followed by 6 and 9; and the remaining secondary grades as the final 

group. 

Will Schools of Choice/Open Enrollment students return to their home schools if 

they prefer to study online, or, can they maintain their positions in the schools 

they currently have? 

Our goal is to keep students in the schools they are currently enrolled in. Schools of 

Choice/Open Enrollment students will not lose their seats in their schools if they choose 

in-person or virtual.  

Are there accommodations being made for students who choose to remain virtual 

full time to have the ability to continue in the Butcher/CPC programs they are 

currently enrolled in? 

Yes, we can accommodate students who choose to remain virtual full time in our 

Butcher, WCSPA and CPC programs. The ability to provide this opportunity was a key 

reason our in-person schedule moved secondary students to a full day immediately.  

This is a change from the summer, when the selection of either virtual would not allow 

students to attend Butcher, WCSPA, or CPC if they chose our virtual option. The 

decision to begin all students remotely allowed students to begin their classes online at 

Butcher or CPC at the start of the school year. At this point in the academic year, 

rescheduling students who choose the virtual option and not allowing these students to 

complete the courses they have already started would not be equitable. 

As we get a clearer picture of how many students prefer in-person to virtual, we will 

have a clearer understanding of staff assignments for these programs and other 

offerings such as band. For now, secondary students can select in-person or virtual and 

have access to programs they participate in.  

My child is in elementary school. Will he/she have the same teacher throughout 

the entire day? They start in-person and then have Remote Learning in the 

afternoon, will they have the same teacher all day? 

Yes, your child will have the same teacher for the in-person and remote learning portion 

of his/her day.  

If you choose virtual learning, who are the teachers/staff that we would work with 

for questions/problems? Would they be from the home school?  



   
 

3 

If you choose virtual learning, your child will continue to work with teachers from our 

district, and in most cases, teachers from their school, or teachers they have been 

working with already during the school year.  

If you choose virtual learning how will a child's IEP be addressed?  

IEP services would remain virtual, in an identical format to what the district is providing 

through virtual learning.   

If virtual, will schools still assist with technology?  

Yes, our commitment to supporting students and parents with technology will continue 

should families choose the virtual option.  

How will you space students 6 feet apart on a bus?  

Students will not be 6 feet apart on the bus. However, they will wear masks and will be 

facing the same direction, which are two important recommendations from health 

officials. In addition, buses will be sanitized after every run.  

Will students' temps be taken before entering the building?  

Student temperatures will not be taken as they enter the building each day. However, 

we are prepared should student become symptomatic 

Will students be questioned by screeners regarding symptoms when entering the 

bus/building? If they are exhibiting symptoms will they be excluded? 

Staff will not question students when they enter the building every morning. However, 

our schools have all identified a space and designated it as a quarantine area. Students 

and staff who are symptomatic will be sent home until they have a negative test or have 

recovered according to CDC guidelines  

Will there be adequate time provided for handwashing in lieu of hand sanitizing?  

Will proper mask wearing be enforced (covering nose and mouth)? 

Our district has taken a strong stance on wearing masks properly and will continue to do 

so.   

Will band happen outdoors? If not, how will you space the kids apart? 

Band classes will happen in our band rooms, using the guidance of the Michigan 

Department of Health and Human Services. You can find their very helpful document by 

clicking here.   

Have you considered the cases/mortality of teachers and staff? Can we have that 

added into the return to school framework? At what point would an outbreak to 

cause WCS to choose to return to virtual learning? 

Our district follows closely information from the Macomb County Health Department, 

which is published in a helpful dashboard (which you can find at this link) through our 

https://www.macombgov.org/sites/default/files/content/government/covid19/pdf/GuidanceForBandChoirAndOrchest.pdf?webdesign=adaptive
https://mcmap.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/439123f4ca934ceb893927776fcda9f8
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County Government. We would follow the recommendations of the Michigan Health and 

Human Services, and our County Health Department to make decisions using their 

guidance. 

My child is in elementary school. Would you please consider extending the 

school day from 9:00-2:00, with children eating lunch in their classroom?  On 

their off days, they can work on independent work and attend their special 

classes and remain virtual on Wednesday morning. 

The goal of the district is to extend our elementary offering to full days. In order to make 

that happen, we need additional support staff for our latchkey programs and to monitor 

places such as the playground and cafeteria. In addition, a move to full days will limit 

children’s access to their teachers.    

There has been no mention of latchkey?  

Latchkey is a vital support service for families our district provides. Staffing our program 

is a high priority so we can comply with state requirements. At this time, latchkey is not 

part of the initial in-person framework, however, it is something we are working on.  

What’s the curriculum going to be?  Currently the morning is math and the 

afternoon is English/language arts.  Will this remain the same?   

Our district curriculum remains the same as we make this transition. Deciding when 

math or ELA are taught is left to buildings/individual teachers.  
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أو عبر صفحة الفيسبوك في المنطقة، يرجى أخذ دقيقة لمراجعة جميع   Info@wcskids.netقبل تقديم األسئلة إلى 

 األسئلة الشائعة لضمان عدم اإلجابة على سؤالك بالفعل.

 يرجى مالحظة: األسئلة واألجوبة الجديدة باللون األزرق. 

 

 ؟2020أكتوبر  15ماذا قرر مجلس التعليم في 

وت مجلس التعليم على الموافقة على إطار يسمح للطالب الذين ، ص2020أكتوبر/تشرين األول  15وفي اجتماعهما في 

يرغبون في أن يكونوا شخصيين بالعودة إلى المدرسة. وسيؤدي ذلك إلى إجراء مسح آخر للوالدين، يطلب من العائالت 

 .شخصياً أو مواصلة التعلم عبر اإلنترنت، مما يسمح للمقاطعة ببناء أتراب وجداول زمنية للطالباالختيار 

 لماذا وافق المجلس على "إطار عمل" بدالً من "جدول رسمي؟"

لضمان أن نتمكن من استيعاب كل من يرغب في العودة إلى التعلم الشخصي ، تفترض الخطة المقدمة إلى المجلس أن جميع 

الطالب سيعودون إلى المدرسة. بمجرد أن نعرف األعداد الفعلية للعائالت التي تختار شخصيًا وتلك التي تختار االستمرار في 

 مسات األخيرة على التفاصيل ومشاركتها مع المجتمع. التعلم عبر اإلنترنت ، سنقوم بوضع الل

 كوالد، ما هو القرار الذي يجب أن أتخذه؟

نطلب من العائالت إكمال هذا بحلول الساعة  سيتم مسح اآلباء لتحديد ما إذا كانوا يفضلون التعلم الشخصي أو االفتراضي. 

 أكتوبر للمساعدة في التخطيط.   23بعد ظهر يوم الجمعة  4:00

 طفلي يدرس في مدرسة ابتدائية، لماذا اخترت أن تبدأها في نصف يوم بدالً من يوم كامل؟

ابتداء من نصف يوم في المدارس االبتدائية سوف تسمح لنا للعمل معا على التوظيف لخدمات الدعم مثل التشكي واإلشراف 

قدار وقت التعلم غير المتزامن للطالب. هدفنا هو على الكافتيريا / عطلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نصف يوم شخصي يحد من م

 إعادة طالب المرحلة االبتدائية إلى يوم كامل من المدرسة. 

 هل سيتغير معلم طفلي؟

 كما نبني األفواج وتحديد الطالب للتعلم الشخصي والظاهري، فمن الممكن أن الطالب سوف تتلقى معلمين جدد. 

 ام جزئي وجزئي الوقت في شخص؟هل يمكن أن يكون الطالب الظاهري بدو

 ليس في الوقت هذا، يجب على األسر اختيار شخصي أو افتراضي. 

 إذا اخترت شخصياً، متى سيبدأ طفلي الدراسة؟

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني النهائي سيعتمد كلياً على المسح لتحديد احتياجات المجتمع، والقدرة على العمل على 

التوظيف النهائي والخدمات اللوجستية، إال أننا وضعنا هدفاً يتمثل في إعادة الطالب إلى بداية تشرين الثاني/نوفمبر.  غير أننا 

؛ والصفوف الثانوية 9و  6المقبلة؛ تليها  5 - 3سيتم تضمينها في المجموعة األولى؛  pre-K - 2حددنا ترتيب العودة.  لدينا 

 المتبقية كمجموعة نهائية.

إذا كانوا يفضلون الدراسة عبر اإلنترنت، أو هل  مدارسهم المنزلية هل سيعود طالب مدارس االختيار/التسجيل المفتوح إلى 

 يمكنهم الحفاظ على مناصبهم في المدارس التي لديهم حاليًا؟

هدفنا هو الحفاظ على الطالب في المدارس التي هم مسجلون فيها حاليا. لن يفقد طالب المدارس المختارة/التسجيل المفتوح 

 ريًا. مقاعدهم في مدارسهم إذا اختاروا شخصيًا أو ظاه

هل هناك أماكن إقامة يتم توفيرها للطالب الذين يختارون البقاء بدوام كامل افتراضية لديهم القدرة على االستمرار في برامج 

 التي يتم تسجيلهم فيها حاليًا؟ CPCالجزار / 

mailto:Info@wcskids.net
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. كانت CPCو  WCSPAنعم، يمكننا استيعاب الطالب الذين يختارون البقاء بدوام كامل افتراضي في برامجنا للجزار و 

 القدرة على توفير هذه الفرصة سببًا رئيسيًا في أن جدولنا الشخصي نقل الطالب الثانويين إلى يوم كامل على الفور. 

، أو الحزب الشيوعى  WCSPAهذا هو تغيير من الصيف ، عندما اختيار أي الظاهري لن يسمح للطالب لحضور الجزار ، 

هري. وسمح قرار بدء جميع الطالب عن بعد للطالب ببدء دروسهم على االنترنت فى جزار او الصينى إذا اختاروا خيارنا الظا

الحزب الشيوعى الصينى فى بداية العام الدراسى . في هذه المرحلة من العام الدراسي، لن تكون إعادة جدولة الطالب الذين 

 ات الدراسية التي بدأواها بالفعل غير منصفة.يختارون الخيار االفتراضي وعدم السماح لهؤالء الطالب بإكمال الدور

كما نحصل على صورة أوضح عن عدد الطالب الذين يفضلون في شخص إلى الظاهري، سيكون لدينا فهم أوضح من تعيينات 

يًا الموظفين لهذه البرامج والعروض األخرى مثل الفرقة. في الوقت الراهن، يمكن للطالب الثانويين االختيار شخصيًا أو ظاهر

 ويمكنهم الوصول إلى البرامج التي يشاركون فيها. 

 They start in-person and then haveطفلي في المدرسة االبتدائية. هل سيكون له نفس المعلم طوال اليوم؟ 

Remote Learning in the afternoon, will they have the same teacher all day? 

 نعم، سيكون لدى طفلك نفس المعلم في الجزء الشخصي والتعلم عن بعد من يومه. 

إذا اخترت التعلم االفتراضي، من هم المعلمون / الموظفين الذين سنعمل معهم لألسئلة / المشاكل؟ هل سيكونون من المدرسة 

 المنزلية؟ 

ين من منطقتنا، وفي معظم الحاالت، المعلمين من إذا اخترت التعلم االفتراضي، سوف يستمر طفلك في العمل مع المعلم

 مدرستهم، أو المعلمين الذين كانوا يعملون معهم بالفعل خالل العام الدراسي. 

 للطفل؟  IEPإذا اخترت التعلم االفتراضي كيف سيتم معالجة 

 لتعلم االفتراضي.  وستظل خدمات المعهد االفتراضية االفتراضية، في شكل مماثل لما تقدمه المقاطعة من خالل ا

 إذا كان الظاهري ، وسوف المدارس ال تزال تساعد في التكنولوجيا؟ 

 نعم، التزامنا بدعم الطالب وأولياء األمور بالتكنولوجيا سيستمر في حالة اختيار العائالت للخيار االفتراضي. 

 أقدام في الحافلة؟ 6كيف ستفسحون المجال للطالب على مسافة 

أقدام على متن الحافلة. ومع ذلك، سيرتدين أقنعة وسيواجهان نفس االتجاه، وهما توصيتان مهمتان  6لن يكون الطالب على بعد 

 من مسؤولي الصحة. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تطهير الحافالت بعد كل شوط. 

 هل سيتم أخذ المؤقتين من الطالب قبل دخول المبنى؟ 

 لطالب عند دخولهم المبنى كل يوم. ومع ذلك ، نحن مستعدون في حالة أن يصبح الطالب أعراًضالن يتم أخذ درجات حرارة ا

هل سيتم استجواب الطالب من قبل الُمفحصين بشأن األعراض عند دخول الحافلة/ المبنى؟ إذا كانت تظهر عليهم أعراض 

 سيتم استبعادهم؟

حددت جميع مساحة وحددت أنها  choolsلدينا كل صباح. ومع ذلك، لن يقوم الموظفون باستجواب الطالب عند دخولهم المبنى

منطقة الحجر الصحي. سيتم إرسال الطالب والموظفين الذين هم أعراض المنزل حتى يكون لديهم اختبار سلبي أو تعافى وفقا 

 CDCللمبادئ التوجيهية 

 هل سيكون هناك وقت كاٍف لغسل اليدين بدالً من تطهير اليدين؟ 

 فرض ارتداء قناع مناسب )يغطي األنف والفم(؟ هل سيتم

 وقد اتخذت منطقتنا موقفا قويا بشأن ارتداء األقنعة بشكل صحيح وستواصل القيام بذلك. 

 هل سيحدث الفرق في الهواء الطلق؟ إذا لم يكن كذلك، كيف ستتباعد بين األطفال؟
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سوف يحدث فصول الفرقة في غرف الفرقة لدينا، وذلك باستخدام توجيهات وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ميشيغان. يمكنك 

 النقر هنا.العثور على مستندهم المفيد جدا من خالل 

هل نظرت في حاالت / وفيات المعلمين والموظفين؟ هل يمكننا إضافة ذلك إلى إطار العودة إلى المدرسة؟ في أي مرحلة من 

 الختيار العودة إلى التعلم االفتراضي؟ WCSشأنها أن تسبب تفشي المرض 

)والتي يمكنك ات من قسم الصحة بمقاطعة ماكومب، والتي يتم نشرها في لوحة معلومات مفيدةتتبع مقاطعتنا عن كثب المعلوم

بع توصيات الخدمات الصحية واإلنسانية في ميشيغان، وإدارة من خالل حكومة المقاطعة. سوف نتالعثور عليها في هذا الرابط(

 الصحة في المقاطعة التخاذ القرارات باستخدام توجيهاتهم.

، مع تناول األطفال 2:00إلى  9:00طفلي في المدرسة االبتدائية. هالّ تفضلتم بالنظر في تمديد اليوم الدراسي من الساعة 

الغداء في الفصل الدراسي؟  وفي أيام اِن عطلة العمل، يمكنهم العمل في أعمال مستقلة وحضور دروسهم الخاصة والبقاء 

 على ما هي عليه صباح يوم األربعاء.

هدف من المنطقة هو تمديد تقديم االبتدائية لدينا إلى أيام كاملة. من أجل تحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى موظفين دعم إضافيين ال

لبرامج القفل لدينا ومراقبة أماكن مثل الملعب والكافتيريا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االنتقال إلى أيام كاملة من شأنه أن يحد من 

 ميهم. وصول األطفال إلى معل

 لم يكن هناك أي ذكر للالكي؟ 

Latchkey  هي خدمة دعم حيوية للعائالت التي تقدمها مقاطعتنا. إن التوظيف لبرنامجنا هو أولوية عالية حتى نتمكن من

االمتثال لمتطلبات الدولة. في هذا الوقت، التشكي ليست جزءا من إطار العمل الشخصي األولي، ومع ذلك، هو شيء نعمل 

 على. 

ما هو المنهج الدراسي؟  حاليا في الصباح هو الرياضيات وبعد الظهر هو فنون اللغة اإلنجليزية / اللغة.  هل سيبقى هذا على 

 حاله؟  

للمباني/  ELAوال يزال منهجنا الدراسي في المنطقة كما وننتقل إلى هذا التحول. يُترك تحديد متى يتم تدريس الرياضيات أو 

 المعلمين الفرديين. 

 

 

  

https://www.macombgov.org/sites/default/files/content/government/covid19/pdf/GuidanceForBandChoirAndOrchest.pdf?webdesign=adaptive
https://www.macombgov.org/sites/default/files/content/government/covid19/pdf/GuidanceForBandChoirAndOrchest.pdf?webdesign=adaptive
https://mcmap.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/439123f4ca934ceb893927776fcda9f8
https://mcmap.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/439123f4ca934ceb893927776fcda9f8
https://mcmap.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/439123f4ca934ceb893927776fcda9f8
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