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مدارس كاالمازو العامة
 خطة بدء ذكیة وامنة

العام الدراسي 2021-2020
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قواعد االجتماع
 سیتم العرض األول بكاملھ.       

سیتم خفض الصوت للجمیع.
 اكتب األسئلة. إذا لم تتم اإلجابة على سؤالك ، فأرسلھ إلى مضیف االجتماع (سوزان كوني)

باستخدام میزة الدردشة
سیتم طرح األسئلة شفھًیا من الدردشة ورسائل البرید اإللكتروني المقدمة مسبًقا

سیتم نشر الردود على األسئلة على موقعنا
سیتم تسجیل الجلسة وسیتم حفظ الدردشة



المصطلحات األساسیة
التعلیم عن بعد

 یحدث التعلیم عن بعد عندما یتم إغالق المدارس للتعلیم الشخصي (وجھا لوجھ). یعمل
 معلمو مدارس كاالمازو العامة مع فصولھم باستخدام التكنولوجیا. ھناك جدول زمني

للصف الدراسي ، ویأخذ الحضور والمھام (والواجبات الدراسیة)المستحقة

التعلیم االفتراضي
 ھو خیار تعلیم عبر اإلنترنت بغض النظر عما إذا كانت المدارس تقوم بالتدریس عن
 ُبعد أو مفتوحة للتعلیم الشخصي. التعلم االفتراضي باستخدام مصدر(مجھز)خارجي

وھو موجھ ذاتًیا ویسیر بخطى ذاتیة
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المصطلحات األساسیة
متزامن

 یستخدم ھذا المصطلح لیعني أن كل طالب سیحضر بانتظام فصوالً عبر
 اإلنترنت مع مدرسھ وأقرانھ. ویسمى التعلم المتزامن ألنھ بث مباشر مع

المعلمین والطالب معا وفي نفس الوقت

غیر متزامن
 یمكن الوصول إلى التعلم غیر المتزامن في وقت یكون من اختیار الطالب.

 وغالًبا ما تكون دروًسا مسجلة مسبًقا ویمكن الوصول إلیھا "عند الطلب". وھذا
ما یسمى غیر متزامن ألن الطالب ال یقومون بعملھم في نفس الوقت
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المصطلحات األساسیة

مجموعات الدعم حسب الحاجة

 یحدد النموذج الذي یركز على دعم الطالب ذوي أكبر مستویات الحاجة. ستحدد
ً  مدارس كاالمازو العامة الطالب الذین قد یحتاجون إلى التفاعل والحضور وجھا

لوجھ
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  لقد استمعنا إلى
اثنتا عشرة جلسة مساھمة ومناقشة عامة

اجتماعات مع المسؤولین والمعلمین
شركاء في المجتمع

 موظفو مدارس كاالمازو العامة

رسائل البرید اإللكتروني والمكالمات الھاتفیة
خبراء الصحة والسالمة

إن التخطیط والتوصیات جاءت بناءاً على المدخالت والبحث



استجابتنا ھي
السالمة أوالً: مخاوف الموظفین وأولیاء األمور

  من مرحلة قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر سیبدأ العام الدراسي مع التعلم عن بعد

لدى اآلباء خیارات: نموذجان للتعلم
مجموعات الدعم حسب الحاجة بالتعاون مع الشركاء

اتصاالت المدرسة: سیظل الطالب مسجلین في مدرستھم
تدریس عالي الجودة
األجھزة واالتصال

تحسین التواصل الواضح والمتسق
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الخیار 1
 نموذج مدارس كاالمازو العامة ثالثي المستویات /

 نموذج الفصل الدراسي المكون من 3 شھور
تقدم متدرج نحو حضور شخصي بالكامل للمدرسة

 المستوى 1 /الفصل 1: 31 آب (أغسطس)- 24 تشرین
 الثاني/نوفمبر التعلم عن بعد بالكامل یقوم بتدریسھ مدرس من

مدارس كاالمازو العامة مع زمیل من مدرستھم

 المستوى 2 / الفصل 2: 30 تشرین الثاني/نوفمبر - 12
 مارس النموذج المختلط یومان حضور شخصي للمدرسة مع

  التباعد االجتماعي وثالثة أیام من األنشطة التعلیمیة في المنزل

 المستوى 3/الفصل 3 : 15 مارس الى 11 حزیران دوام كامل
 بالمدرسة لخمسة أیام

خیارات نموذج التعلم للسنة الدراسیة
2020-2021 

الخیار 2
* طوال العام 100٪ نموذج افتراضي

A. 
 مدارس كاالمازو العامة
مسار التعلیم االفتراضي

(KVLP)

یقدم التسجیل المزدوج

B. 
 وكالة كاالمازو اإلقلیمیة

للخدمات التعلیمیة
التعاون المبتكر االفتراضي

 (KVIC)

یقدم الدروس المتقدمة
اي بي 

 یمكن للعائلة أن تعود الى الخیار االول متى ما شعرت*
باالمان یمكن أن یعملوا ذلك في بدایة كل فصل وفقط مع

(KVLP)
 

(KVIC)
 یكون لعام كامل 

 على أولیاء األمور االختیار بحلول 14
 آب/اغسطس

او
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 الخیار 1: التقدم المتدرج نحو الحضور الشخصي بالكامل ، بواسطة الفصل الدراسي

المستوى 1 / الفصل 1
أغسطس 31 الى نوفمبر 24
 تعلم عن بعد بالكامل
 سیشارك الطالب في التعلم عن

 ُبعد بالكامل خالل األشھر
الثالثة األولى

 سیكون الطالب في فصل
 مخصص مع أقرانھم ، یتم

 تدریسھم من قبل مدرس
 (مدرسین) من مدارس

كاالمازو العامة من مدرستھم
 تشكلت مجموعة الدعم حسب

 الحاجة القائمة اعتماداً على
البحث

* المستوى 2 / الفصل 2
نوفمبر 30 إلى مارس 12

الھجین
 سیعود الطالب إلى مدرستھم یومین في

 األسبوع ، االنخراط في أنشطة التعلم
في المنزل لألیام الثالثة المتبقیة

 قد یكون الطالب في مجموعات الدعم
 حسب الحاجة في الفصل أكثر من

یومین في األسبوع

إذا كان في المراحل 4 أو 5 *

* المستوى 3 / الفصل 3
مارس 15 الى یونیو 11
الحضور الكامل للمدرسة
 سیعود الطالب إلى الصف في
مدارسھم لمدة أسبوع كامل

إذا في المرحلة 6*

خیارات نموذج التعلم للسنة الدراسیة
2020-2021 



مدرسین من مدارس كاالمازو العامة ومن مدرسة الطالب
  سیكون نموذج مختلف عن نموذج الربیع. انھا مدرسة

 مجموعة الدعم حسب الحاجة مع دعم مجتمعي
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نموذج مدارس كاالمازو العامة ثالثي المستویات / حسب الفصل الدراسي
المستوى 1 / الفصل 1: تعلم عن بعد بالكامل

أغسطس 31 الى نوفمبر 24
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الوقت االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

 جدول الوقت المتزامن مع المعلم

10:00 - 11:00 
 بث مباشر تعلیم فنون

 اللغة اإلنجلیزیة -
مسجل

 بث مباشر تدریس
الریاضیات - مسجلة

 بث مباشر تعلیم
 العلوم / الدراسات

االجتماعیة - مسجل
 بث مباشر تعلیم فنون

 اللغة اإلنجلیزیة -
مسجل

 بث مباشر تدریس
الریاضیات - مسجلة

12:45 -
1:15

 فنون اللغة اإلنجلیزیة
للمجموعات الصغیرة  دعم الطالب /التعلم

االجتماعي العاطفي

 ریاضیات المجموعة
الصغیرة

1:15-1:45

3-3:30  بث مباشر دروس
خاصة

الجدول المحتمل: المرحلة االبتدائیة
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الوقت االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

العمل الیومي الذي یمكن أن یحدث في أوقات مرنة

دقیقة 20-30 برنامج لكسیا 

دقیقة 20-30  برنامج دریمبوكس

دقیقة 30 القراءة والكتابة المستقلة

دقیقة 30-60 الممارسة المستقلة المعینة أثناء التدریس المباشر

دقیقة 30-34  نشاط فكري اختیاري

مختلف االوقات توفیرمجموعات الدعم حسب الحاجة

المجموع /األقصى 4.75 
ساعة

مطلوب على 2.5
الشاشة 

5.25
ساعة

مطلوب على 3
الشاشة 

ساعة 5.25

3.5 
مطلوب على الشاشة

5.75 
ساعة
3.5 

 مطلوب على
الشاشة

4.75 
ساعة
2.5

مطلوب على 
الشاشة 

الجدول المحتمل: المرحلة االبتدائیة
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Remote 
Learning 
Model - 
Elementary 
Potential 
Student 
Schedule 
(Self Contained)



15

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

8:50-10:00 Planning Planning Planning Planning Planning

10:00-10:30 Live Whole Group A Social 
Emotional & Language 
Literacy (recorded)

Live Whole Group A 
Social Emotional & 
Mathematics (recorded)

Live Whole Group A 
Science & Tech/SS 
Instruction (recorded)

Live Whole Group B 
Social Emotional & 
Language Literacy 
(recorded)

Live Whole Group B Social 
Emotional & Mathematics 
(recorded)

10:30-11:00 Live Whole Group A Music & 
Movement  (recorded)

Small Group A1 (Teacher)
Small Group A2 (Para)

Live Whole Group B 
Science & Tech/SS 
Instruction  

Live Whole Group B 
Music & Movement 
(recorded)

Small Group B1 (Teacher)
Small Group B2 (Para)

11:00 - 12:15 Storytime Storytime Storytime Storytime Storytime

12:15-12:45 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

12:45 - 2:30 Individual family visits            
(Three 30 min. groups)

Individual family visits            
(Three 30 min. groups)

Student Centered Support 
(SEL-60min) Open 
Hours-(60 min)

Small Groups Student & 
Family (Three 30 min. 
groups)

Small Groups Student & 
Family (Three 30 min. 
groups)

2:30-3:50 Open Office Hours/Parent 
Support 

Open Office Hours/Parent 
Support 

PLC Time Open Office 
Hours/Parent Support 

Open Office Hours/Parent 
Support        DRAFT 

Remote Learning Model - PEEP & ECSE 
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الجدول المحتمل: المرحلة المتوسطة

 الطالب لدیھم 30 دقیقة أو أكثر حسب الحاجة لوقت مجموعة صغیرة مجدولة مرة واحدة على األقل في األسبوع لكل فصل. ھذا ھو نموذج مجموعة لدعم احتیاجات*
الطالب ؛ بما في ذلك الوقت مع المتدخلین ، یمكن جدولة التعلیمات أو دعم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة /اس دبلیو دي خالل أي فترة زمنیة مرنة

االثنین/الخمیس الثالثاء/الجمعة

9-9:50 الدرس االول 9-9:50 الدرس الرابع

10-10:50 الدرس الثاني 10-10:50 الدرس الخامس

11-11:50 الدرس الثالث 11-11:50 الدرس السادس

1-1:55 الدرس الرابع
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

1-1:55 الدرس االول
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

2-2:55 الدرس الخامس
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

2-2:55 الدرس الثاني
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

3-3:55 الدرس السادس
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

3-3:55 الدرس الثالث
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

دقیقة 30  وقت یمكن ان تختار بین باور اب
او دریمبوكس
 

دقیقة 30  وقت یمكن ان تختار بین باور اب
او دریمبوكس

األربعاء

9-10  دعم الطالب/التعلم االجتماعي العاطفي
المجموعة أ

او             

10:15-
11:15

 دعم الطالب/التعلم االجتماعي العاطفي
المجموعة ب

12-4 وقت حر للعمل على
● باور اب
● دریمبوكس
● واجبات
● دعم اس دبلیو د
● دعم اخر للطالب
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الجدول المحتمل: االعدادیة

 الطالب لدیھم 30 دقیقة أو أكثر حسب الحاجة*
 لوقت مجموعة صغیرة مجدولة مرة واحدة على

 األقل في األسبوع لكل فصل. ھذا ھو نموذج
 مجموعة لدعم احتیاجات الطالب ؛ بما في ذلك

 الوقت مع المتدخلین ، یمكن جدولة التعلیمات أو
 دعم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة /اس دبلیو دي

خالل أي فترة زمنیة مرنة

االثنین/الخمیس الثالثاء/الجمعة

9-10 الدرس االول 9-10 الدرس الرابع

10:10-10:10 الدرس الثاني 10-11 الدرس الخامس

11:20-12:20 الدرس الثالث

1:30-2:25 الدرس الرابع
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

1-1:55 الدرس االول
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
*واجبات منزلیة

2:30-3:55 الدرس الخامس
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

2-2:55 الدرس الثاني
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
*واجبات منزلیة

3-3:55 الدرس السادس
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
واجبات منزلیة

3-3:55 الدرس الثالث
 مجموعة صغیرة أو مشاریع /
*واجبات منزلیة

دقیقة 30  وقت یمكن ان تختار بین باور
اب او دریمبوكس

دقیقة 30  وقت یمكن ان تختار بین باور اب
او دریمبوكس

األربعاء

9-10 دعم الطالب/التعلم االجتماعي العاطفي

10-
3:55

وقت حر للعمل على
● الواجب
● دعم اس دبلیو دي
● دعم آخر للطالب



ما یقرب من نصف الطالب یذھبون إلى المدرسة معا یومین في األسبوع
ثالثة أیام من أنشطة التعلم من المنزل

یسمح بالمسافة االجتماعیة
قد تحضر مجموعات الدعم حسب الحاجة مزیًدا من األیام

بروتوكوالت السالمة والصحة المعمول بھا
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نموذج مدارس كاالمازو العامة ثالثي المستویات/ حسب الفصل الدراسي
المستوى 2 / الفصل 2: الھجین

نوفمبر 30 إلى مارس 20



Student Schedule تعلم مستقل تعلم مستقل وتحت اشراف حضور المدرسة

االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

المجموعة أ

المجموعة ب



 إذا كنا في المرحلة 6 ، فسیعود جمیع الطالب الى المدرسة ، خمسة أیام في
األسبوع بدًءا من 15 مارس

20

نموذج ثالثي المستویات / الفصل الدراسي
المستوى 3/ الفصل 3: الحضور الكامل للمدرسة

مارس 15 إلى یونیو 11



الخیار 2: التعلم االفتراضي طوال العام بنسبة  100%
  من خالل مدارس كاالمازو العامة أو مقاطعة كاالمازو

وكالة كاالمازو اإلقلیمیة للخدمات التعلیمیة
التعاون المبتكر االفتراضي

(KVIC)
ریاض االطفال الى الصف الخامس:لینكن لیرننك
 الصف السادس الى الصف الثاني عشر: مشیغان

فیرجوال
 مدرس من مقاطعة كاالمازو (قد یكون أو ال یكون من

مدارس كاالمازو العامة
 ال یزال مسجالً في مدارس كاالمازو العامة ومؤھًال

للحصول على كاالمازو برومیس
تقدم دروس متقدمة اي بي
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او

مدارس كاالمازو العامة
مسار التعلیم االفتراضي

 (KVLP)
ریاض االطفال الى الصف الثامن:كالفرت لیرننك
الصف التاسع الى الصف الثاني عشر:كرادبوینت

 مدرس من مدارس كاالمازو العامة (قد یكون أو ال یكون
(من مدرسة الطالب

 ال یزال مسجالً في مدارس كاالمازو العامة ومؤھًال
للحصول على كاالمازو برومیس

ھناك تقدیم مزدوج



مسار التعلم االفتراضي/مدارس كاالمازو العامة
(KVLP)

یوفر منھاج /كراد بوینت لإلعدادیة ومنھاج كالفرت لیرننك  من قبل ادمینتوم للمراحل من الروضة الى الصف الثامن
 مدعوم یومیا من قبل مدرسین اكفاء من مدارس كاالمازو العامة.سیكون ھناك مدرس للعمل مع الطالب

یتوافق مع منھج مدارس كاالمازو العامة ویوفر طریق سھل للعودة لحضور المدرسة في مدارس كاالمازو العامة
 یتم استخدام كرادبوینت من قبل مدارس كاالمازو العامة من 6 سنوات وعلیھ فان الطالب والمدرسین واالدارة متعودین على

البرنامج
 الطالب من مرحلة ریاض األطفال إلى الصف الثامن سیكون بإمكانھم استخدام كالفرت لیرننك بمواد تتناسب مع كل مرحلة.

 سیكون ھناك دعم إضافي في القراءة والریاضیات عن طریف برنامج لكسیا و دریمبوكس.كل البرامج ستكون باشراف مدرسین
 من مدارس كاالمازو العامة لتوفیر االحتیاجات التدریسیة الالزمة للطالب

یحتاج الطالب الى دعم مكثف من قبل العائلة
توفیر مستلزمات تعلیمیة للمراحل من ریاض األطفال إلى الصف الخامس یعتمد على المیزانیة

  یمكن توفیر بعض الدروس الغیر متوفرة في كاالمازو فیرجوال اند انوفیتف كوالبوریتف
التسجیل المزدوج متوفر
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كاالمازو االفتراضیة والمبتكرة التعاونیة/وكالة كاالمازو اإلقلیمیة للخدمات التعلیمیة
وكالة كاالمازو اإلقلیمیة للخدمات التعلیمیة

(KVIC)

 توفر منھج لالعدادیة/مشیغن فرجوال اند اودیسي ویر ومنھج لالبتدائیة/لینكن لیرننك للمراحل من الروضة الى الصف الخامس
 برنامج افتراضي في حدود المقاطعة وعلیھ فان الطالب یبقى  في منطقة السكن. مدرسین من كل المناطق التعلیمیة لمقاطعة

 كاالمازو سیدرسون في البرنامج والمدرسین یمكن ان یكونوا او ال یكونوا من مدارس كاالمازو العامة.وبما ان مدرسین كول لیك
مجازین للعمل على البرنامج فان ال 9 مناطق تعلیمیة ستبدا معھم اوال

سیتم اتباع منھج مھیا مسبقا یتوافق توقعات كاالمازو االفتراضیة والمبتكرة التعاونیة
مدارس كاالمازو العامة سبق وان استخدمت دروس مشیغان فیرجوال لتلبي احتیاجات الطالب

 الطالب من ریاض االطفال الى الصف الثاني عشر یستخدمون البرنامج من ما یقرب 10 سنوات.الطالب اصحاب مھارة العمل
 المستقل ناجحین في البرنامج.سیقوم مدرسیم مدارس كاالمازو العامة بمتابعة البرنامج من خالل عدد الطالب المسجلین بالبرنامج

وكلما امكن
یحتاج الطالب الى دعم مكثف من قبل العائلة

توفیر مستلزمات تعلیمیة للمراحل من ریاض األطفال إلى الصف الخامس یعتمد على المیزانیة
یمكن توفیر بعض الدروس الغیر متوفرة في كاالمازو فیرجوال اند انوفیتف كوالبوریتف

توفیر دروس متقدمة/اي بي
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افتراضي 100%
توقعات الطالب االبتدائي

كن متعلًما مستقالً
حضور فصول افتراضیة
إكمال واجباتي وواجباتي

.االنخراط والمشاركة في عملیة التعلم
كن مواطًنا صالًحا

 اتباع مدونة سلوك الطالب في مدارس كاالمازو العامة

24



افتراضي 100%
توقعات ولي االمر للطالب في مرحلة االبتدائي

حضور التدریس وجھاً لوجھ أو افتراضي مع معلم طفلي حول برنامج التعلم االفتراضي
التواصل مرة واحدة في األسبوع على األقل مع معلم طفلي أو الموظف

شجع طفلي على إكمال واجباتھ المدرسیة
ساعد طفلي على تسجیل الدخول إلى جلسات افتراضیة

خلق بیئة تعلیمیة في المنزل
تواصل مع معلم طفلي عندما یتعذر على طفلي حضور جلسة

اقضي ما ال یقل عن ثالث إلى خمس ساعات كل یوم تعلیمي مع طفلي
دعم توقعات سلوك مدارس كاالمازو العامة
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افتراضي 100%
توقعات الطالب في المتوسطة واالعدادیة

العمل باستقاللیة
حضور الدروس والمشاركة فیھا بانتظام

قم بالتسجیل في الدورات بشكل تسلسلي إذا كنت تأخذ الدورة للمرة األولى أو إجباریة إذا كنت تأخذ الدورة للمرة الثانیة
 سجل الوصول عبر البرید اإللكتروني أو كوكل میت

اطرح األسئلة خالل ساعات العمل أو رسائل البرید اإللكتروني
اجعل المعلم على درایة بخطواتك

قم بالتسجیل في دورة واحدة لكل فصل دراسي لكل فصل دراسي
االلتزام بنسبة افتراضیة 100٪ لمدة فصل دراسي على األقل

تحقق فعلًیا أو إلكترونًیا أو عبر الھاتف مع مستشار التوجیھ
اتبع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالطالب في المدرسة العامة لتوقعات السلوك
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افتراضي 100%
توقعات ولي االمر للطالب في مرحلة المتوسطة واالعدادیة

راقب تقدم ابنك/ابنتك
تواصل بانتظام مع معلم ابنك/ابنتك حول تقدمھ

ساعد ابنك/ابنتك عندما یحتاج للمساعدة
راقب سرعة ابنك/ابنتك وتقدمھ

تأكد من أن ابنك/ابنتك على اتصال یومي مع معلمھ او معلمیھ
تأكد من وجود اتصال منتظم مع مستشارھم في المدرسة
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أساسیات العام الدراسي 2021-2020

العالقات الروتین
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الصمود والمثابرة
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الخیار 1
 نموذج مدارس كاالمازو العامة ثالثي المستویات
 / نموذج الفصل الدراسي المكون من 3 شھور

تقدم متدرج نحو حضور شخصي بالكامل للمدرسة

 المستوى 1 /الفصل 1: 31 آب (أغسطس)- 24 تشرین
 الثاني/نوفمبر التعلم عن بعد بالكامل یقوم بتدریسھ مدرس من

مدارس كاالمازو العامة مع زمیل من مدرستھم

 المستوى 2 / الفصل 2: 30 تشرین الثاني/نوفمبر - 12
 مارس النموذج المختلط یومان حضور شخصي للمدرسة مع

  التباعد االجتماعي وثالثة أیام من األنشطة التعلیمیة في المنزل

 المستوى 3/الفصل 3: 15 مارس الى 11 حزیران دوام كامل
 بالمدرسة لخمسة أیام

خیارات نموذج التعلم للسنة الدراسیة
2020-2021 

 یمكن للعائلة أن تعود الى الخیار االول متى ما شعرت*
 باالمان یمكن أن یعملوا ذلك في بدایة كل فصل وفقط مع

(KVLP)

(KVIC)
 على أولیاء األمور االختیار بحلول 14 آب یكون لعام كامل 

الخیار 2
* طوال العام 100٪ نموذج افتراضي

A. 
 مدارس كاالمازو العامة
مسار التعلیم االفتراضي

(KVLP)

یتوفر التسجیل المزدوج

B. 
 وكالة كاالمازو اإلقلیمیة

للخدمات التعلیمیة
التعاون المبتكر االفتراضي

 (KVIC)

 تتوفر الدروس
المتقدمة اي بي

or
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توقعات لآلباء والطالب
األسئلة الشائعة - یتم تحدیثھا بانتظام وعلى نطاق واسع

التدریب على مواضیع مختلفة من قبل مجموعات أصحاب المصلحة
سیناریوھات للعائالت أثناء: مجموعات اللعب والتباعد االجتماعي ، إلخ

دعم مكتب المساعدة: شخصًیا ، وساعات مختلفة ، ولیس فقط مساعدة تقنیة

جاري العمل على
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نحتاج الى مشاركة الجمیع للمساھمة في تعلیم األبناء



الجدول الزمني
أغسطس 3: اإلعالن عن الخطة

أغسطس 4-12: حوارات افتراضیة
أغسطس13  : تصویت المجلس على الخطة الرسمیة

أغسطس14 : قرار من الوالدین
خطة من ثالث مستویات: التقدم التدریجي نحو الحضور شخصًیا المدرسة

خیار التعلم االفتراضي طوال العام الدراسي
KVLP

KVIC

أغسطس 31: بدء المدرسة

32



33

 للحصول على معلومات إضافیة عن العام الدراسي
2020-21 ، تفضل بزیارة موقعنا على

kalamazoopublicschools.com


