Students First: Inspire- Educate- Celebrate  إحتفل،علم، إلهم:الطالب أوال

Dearborn Public Schools
Virtual Learning Program for the 2020-2021 School Year

مدارس ديربورن الرسميه

٢٠٢١-٢٠٢٠ برنامج للتعلم االفتراضي لمدارس ديربورن للعام الدراسي

The District understands there are parents who want their children in a
100% virtual learning program no matter what phase the State is in or
how other students in the District are attending school. For the parents
who want a 100% on-line option for the entire school year, the school
district has created the Dearborn Virtual Learning Program for students
K-12. Parents selecting this option are opting their children into
the program for a one-year commitment. McDonald school will be
open on Thursday, August 13th from 10:00-3:00 for parents tp
come in and register their child for the Dearborn Virtual learning
Program for the 2020-2021 school year.
If you have children at different grade levels and buildings, you do not
need to attend meetings or turn in opt in forms at multiple schools. Optin forms will be available and parents can opt-in all their children at one
location
Here is the link to all schools Virtual Learning Program Meetings

تتفهم مدارس ديربورن أن هناك أولياء امور يريدون أن يلتحق
%١٠٠ اوالدهم ببرنامج التعلم االفتراضي (عبر االنترنت) بنسبة
بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها الوالية أو كيف يذهب
،  بناء على ماتقدم.الطالب اآلخرون في المنطقة إلى المدرسة
أنشأت إدارة مدارس ديربورن التعليمية برنامج للتعلم االفتراضي
إذا إختار.للطالب من مرحلة الروضة حتى نهاية التعليم الثانوي
 بموجب هذا االختيار،أولياء أمور الطالب هذا البرنامج الوالدهم
٢٠٢١-٢٠٢٠ يبقى الطالب في هذا البرنامج طيلة العام الدراسي
 ستفتح مدرسة ماكدونالد أبوابها يوم الخميس.)(لمدة عام واحد
 ألولياء3:٠٠  إلى الساعة١٠:٠٠  أغسطس من الساعة/ اب١٣
األمور للحضور وتسجيل اوالدهم لمين يرغب في برنامج التعلم
.) (عبر االنترنتت٢٠٢١-٢٠٢٠ االفتراضي لديربورن للعام الدراسي
 يمكنك تسجيلهم في، إذا كان لديك أوالد في مدارس اخرى
.نفس المدرسه
هنا هو الرابط لجميع اجتماعات برنامج التعلم االفتراضي للمدارس
Virtual Learning Program Meetings

McDonald Elementary School will be open on Thursday, August 13, 2020 from 10:00-3:00
 لتسجيل أوالدكم في٣:٠٠  حتى١٠:٠٠  من الساعة٢٠٢٠  أغسطس/ آب١٣ ستفتح مدرسة ماكدونالد االبتدائية أبوابها يوم الخميس
٢٠٢١-٢٠٢٠ البرنامج االفتراضي لمدارس ديربورن للعام الدراسي
Parental Partnership with the School is Crucial Because:
Educators + Parents + Students = Excellent Students and Successful Community
 الطالب = طالب مميزين ومجتمع ناجح+  أولياء االمور+  المعلمين:الشراكة بين أولياء االمور والمدرسة أمر في بالغ األهمية ألن

