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At their meeting last night, the WCS Board of Education approved a Return to School Plan that has all 

students starting school in a Remote learning environment on Tuesday, September 8, 2020. 

To provide information and support for our parents, staff, and community, please visit wcskids.net and 

review A Parent's Guide to Remote Leaming and also complete our Technology Request Survey 

regarding access to a laptop computer for use at home. 

In addition, with this letter, I have included the following for your additional information: 

Frequently Asked Questions- The most common questions that we have been asked in response to 

this decision. Additional questions can be submitted to info@wcskids.net that will be answered and 

added to this list. 

SchoologyTraining- A set of training dates for parents to learn about our online platform for your 

child's education. 

Most important, we recognize the challenge this will be for families and will do our very best to provide 

support as we all work toward a return to in-person learning. I appreciate your understanding and 

support as the safety and well-being of our students and staff are our highest priority. 

Please continue to be safe, stay healthy, and visit wcskids.netfor updates. 

Sincerely, 

·~1 

Robert D. Livernois, Ph.D. 
Superintendent 
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   Frequently Asked Questions 

         The 2020-2021 School Year 

In addition to reviewing the information below, please consult our “Parent’s Guide to Remote Learning,” available at 

wcskids.net. 

If you have a question that is not answered, please submit it to info@wcskids.net.  

1. What is the Return to School Plan for Warren Consolidated Schools to start the 2020-2021 School Year? 

At their meeting on August 19, 2020, the WCS Board of Education approved a two-part 

recommendation: 

Part 1:  Approve to start school September 8, 2020, in a remote learning environment for all students, 

except those who are required to have in-person supports as required by state and federal law.  

Part 2:  Approve the revised Warren Consolidated Schools COVID-19 Preparedness and Response Plan 

for The MI Safe Schools:  Michigan’s 2020-21 Return to School Roadmap. 

2. What is the difference between “Virtual Learning” and “Remote Learning?” 

 

There are similarities between “Virtual” and “Remote” learning, however, they are not identical as you 

will see in the chart below. For clarity, the School Board’s decision means ALL students in WCS will 

begin the year with Remote Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Our family registered for virtual learning, what do we do?  

At this time, we have a record of all families who have registered for virtual learning, so you don’t need 

to do anything other than watch for communication from your child’s school/teacher. When the time 

comes to move students back to in-person classes, these families will be contacted to see if they still 

prefer a virtual learning environment and to be informed of what options they have.  

4. How can students check-out a laptop if needed?  
Families will be asked to complete a technology survey, which will provide WCS with the needed 
information.  Laptops, along with other necessary school materials, will be available for pickup prior to 
the start of school and into the month of September.  More details will follow.   

“Virtual Learning” “Remote Learning” 

Option for families for children to 
learn completely online for a semester 
or the entire school year. 

Should the Governor choose to move 
back to Phase 3, or the Board of 
Education choose to move to a virtual 
option. 

At this time, some programs, such as 
WCSPA, CPC, MS2TC, MMSTC, MSVPA, 
TK are only offered in-person. 

Programs such as WCSPA, CPC, MS2TC, 
MMSTC, MSVPA, TK would be offered. 

Schoology is our platform, with 
supplemental support from WebEx.  

Schoology is our platform, with 
supplemental support from WebEx.  

Taught by WCS teachers, delivering 
our curriculum, aligned to state 
standards. 

Taught by WCS teachers, delivering 
our curriculum, aligned to state 
standards.  

• 

mailto:info@wcskids.net


 
5. My child is in one of the WCS Pre-K programs (World of Fours, Paid Pre-school), how does this impact us? 

 
Families who have registered for one of our Pre-K programs will be contacted by our Early Childhood 
Education team to outline how our Remote Plan will impact them.  
 

6. Last spring was a challenge for our family, how will remote learning be different? 
 

Our plan last spring was a quick response to a crisis situation. As reflected in our Parent’s Guide to 
Remote Learning, we will offer a more rigorous program with more academic instructional 
expectations along with a commitment to providing mental health supports for students. 

 
7. What is Schoology? 

 
Put simply, Schoology is a Virtual Classroom where a teacher can interact with students and post 
information and assignments to complete. It will serve as our single platform for teachers and students 
during Remote Learning.  
 
For parents, they will be able to log in to Schoology and access information for all their children.  

 
8. My son/daughter has an IEP, and I am worried about how they will receive the services they need in a Remote 

Environment. What is the plan for our family? 
 

All students with an IEP will be contacted by a member of our Special Education Department to write 
an Individualized Contingency Learning Plan. This document will be written in collaboration with 
families, and will overview the supports and services students will receive in a Remote Learning 
Environment.  
 
In addition, Primary providers will be taking data on IEP goals this fall. This data will be utilized to 
discuss IEP services later in the first semester or second trimester. Decisions will be made 
collaboratively with parents via an IEP or IEP Amendment based on parent input. 
 
Beginning with our Contingency Learning Plan and IEP process, we may make arrangements for 
students to come in to our buildings for support services.  

 
9. Last spring, there were no grades for students. Will that be the same in a Remote Environment? 

 
Students should expect to receive grades as they have in the past. High School students will earn credit 
and should expect to see their performance reflected in their Grade Point Average.  

 
10. Will there be the option later in the year to go face to face?  
 

Our goal is to return all students to in-person learning at some point this year, depending on the status 
of the pandemic.  For those students who elect to remain on a virtual schedule, adjustments will be 
considered at that time. 

 
11. Has the board considered a hybrid plan?  

In July, another Macomb County district approached the Macomb Intermediate School District with a 

similar concept. In response, Pupil Service Contacts throughout our county received guidance in a 

meeting from the Supervisor of Pupil Accounting from the MISD that such schedules, under the 

traditional law that was updated by the Legislature last weekend, would put a district in a position of 

being funded only for the students who were present for a day of instruction. Considering that risk, we 

chose not to pursue development of a hybrid schedule.  



On a related note, earlier in the summer, the district was pursuing both an in-person and a virtual 

option for families. The results of our Fall Parent Option Survey showed 37% of our parents wanted in-

person learning, 40% wanted to keep their children home, and 22% were unsure.  

12. Do you have a plan to provide counseling and other mental health supports for students? 

Yes, part of our plan for Remote Instruction involves a check-in (every day for elementary students, 

three days per week for secondary) where teachers can talk with students and develop relationships. 

Should teachers see students struggling, they will be referred to a member of our Counseling 

Department.  

In addition, counselors will be available to students should they feel as though they need support.  

13. What criteria will you put in place to bring students back to school? 

The district will continue to work with the Macomb County Health Department and consider directives 
from the Governor’s Office, informing our ongoing review of how to safely bring students back to 
school.  
 

14. What about athletics, marching band, and extra-curricular activities? 
 

In the interest of safety that prompted the district to start school in a Remote Learning environment, 
athletics, marching band, and extra-curricular activities are temporarily suspended and will be re-
evaluated as part of our return to in-person learning.  Many schools and universities in Michigan and 
across the country have made the difficult decision to suspend activities in the interest of safety.    
 

15. Will there be an Open House this fall? 

While they will look different, and will likely be virtual events, we will hold Open House this fall for 

families. We see this as a good opportunity for parents to ask questions and ensure they know how to 

best support their children’s learning.  

16. How will my child get a lunch? 

Our Nutrition Services Department will continue to offer meals for all students while in a remote 

environment on school days. Please watch for additional updates on times and locations for picking up 

food.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كررة تأسئلة م
 2021-2020العام الدراسي 

 . wcskids.netباإلضافة إىل مراجعة المعلومات أدناه ، يرجى الرجوع إىل "دليل الوالدين للتعلم عن بعد" المتاح عىل  

 . info@wcskids.net، يرجى إرساله إىل كان لديك سؤال لم يتم الرد عليه  إذا 

 ؟ 2021- 2020ما هي خطة العودة إىل المدرسة لمدارس وارن الموحدة لبدء العام الدراسي  1. 

ي  
 
ي اجتماعهم ف

 
 عىل توصية من جزأين:  WCS، وافق مجلس التعليم  2020أغسطس  19ف

ي 1الجزء  
 
ي بيئة التعلم عن ُبعد لجميع الطالب ، باستثناء أولئك المطلوب منهم الحصول   2020سبتمبر    8: الموافقة عىل بدء الدراسة ف

 
، ف

ا لما يقتضيه قانون الوالية  
ً
. عىل دعم شخصي وفق  والقانون الفيدراىلي

ي   COVID-19رين الموحدة المعدلة لـ و ة االستعداد واالستجابة لمدارس و : الموافقة عىل خط 2الجزء  
 
: خارطة طريق  MIللمدارس اآلمنة ف

ي ميشيغان  
 . 21-2020العودة إىل المدرسة ف 

" و "التعلم عن بعد"؟ 2.  ي
اض   ما هو الفرق بي   "التعلم االفبر

ي  
ي أدناه. للتوضيح ، يعن 

ي الرسم البيان 
ى ف  " و "البعيد" ، ومع ذلك ، فهي ليست متطابقة كما سبر ي

اض   قرار  هناك أوجه تشابه بي   التعلم "االفبر

ي 
 سيبدأون العام بالتعلم عن ُبعد.  WCSمجلس المدرسة أن جميع الطالب ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ، ماذا نفعل؟ . 3
اض  ي التعلم االفبر

 أرستنا مسجلة ف 

ء آخر غب  مراقبة التواصل من   ي
ي ، لذلك ال تحتاج إىل فعل أي س 

اض  ي سجلت للتعلم االفبر
ي هذا الوقت ، لدينا سجل لجميع العائالت النر

ف 

يحي   الوقت إلعادة الطالب إىل الفصول الدراسية الشخصية ، سيتم االتصال بهذه العائالت لمعرفة ما إذا كانوا مدرسة / مدرس طفلك. عندما 

اضية وإلعالمهم بالخيارات المتاحة لديهم.   ال يزالون يفضلون بيئة تعليمية افبر

 كيف يمكن للطالب فحص الكمبيوتر المحمول إذا لزم األمر؟ . 4

ود   سُيطلب من العائالت إكمال ي ، والذي سب  
بالمعلومات المطلوبة. ستتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، جنًبا إىل جنب مع   WCSمسح تقن 

. مزيد من التفاصيل سوف تتبع.  ورية األخرى ، لالستالم قبل بدء المدرسة وحنر شهر سبتمبر  المواد المدرسية الض 

 

ي "
اض   "التعلم عن بعد" "التعلم االفبر

نت تماما  عىل تعلم  ل لألطفال لخيار للعائالت   االنبر
 لمدة فصل دراسي أو السنة الدراسية بأكملها 

إذا اختار الحاكم العودة إىل المرحلة الثالثة، أو  
ي 
اض   مجلس التعليم اختار االنتقال إىل خيار افبر

امج، مثل ي هذا الوقت، يتم تقديم بعض البر
 ف 

WCSPA ،CPC  ،MS2TC ،MMSTC ،  MSVP    
يا فقط شخص  

  سيتم تقديم برامج مثل
WCSPA ،CPC  ،MS2TC ،MMSTC  ،
MSVPA ،TK. 

ويبيكس  المدرسة هي منصتنا، مع دعم تكميىلي من  
WebEx 

ويبيكس  المدرسة هي منصتنا، مع دعم تكميىلي من  
WebEx 

تقديم منهجنا، يدرسه معلمي مدارس وورن،  
 يتماس  مع معايب  الدولة 

معلمي مدارس وورن،  تقديم منهجنا، يدرسه  
 يتماس  مع معايب  الدولة 



 

ي أحد برامج  . 5
 
 لمرحلة ما قبل الروضة )عالم األربــع ، روضة أطفال مدفوعة األجر( ، كيف يؤثر ذلك علينا؟  WCSطفىلي ف

ي أحد برامج صف ما قبل الروضة لدينا من قبل فريق تعليم الطفولة المبكرة لدينا لتحديد كيفية تأث 
 
ي سجلت ف

ب  سيتم االتصال بالعائالت النر

 خطتنا عن ُبعد عليهم. 

ي تح. 6
 ديا لعائلتنا ، كيف سيكون التعلم عن بعد مختلفا؟ شكل الربيع الماض 

ي دليل أولياء األمور الخاص بنا للتعلم عن بعد ، سوف نقدم بر 
 
ي استجابة رسيعة لوضع متأزم. كما هو موضح ف

ي الربيع الماض 
 
نامًجا  كانت خطتنا ف

 ام بتوفب  دعم الصحة العقلية للطالب. أكبر رصامة مع المزيد من التوقعات التعليمية األكاديمية جنًبا إىل جنب مع االلبر  

؟ برنامج  ما هو  . 7 ي  سكولوجر

ي  ، ببساطة ي حيث يمكن للمدرس التفاعل مع الطالب ونش  المعلومات والواجبات إلكمالها. سيكون سكولوجر
اض  عبارة عن فصل دراسي افبر

 بمثابة منصة واحدة للمعلمي   والطالب أثناء التعلم عن بعد. 

 والوصول إىل المعلومات لجميع أطفالهم.  Schoologyبالنسبة لآلباء ، سيتمكنون من تسجيل الدخول إىل 
 

ي لديه  . 8
/إبننر ي

ي بيئة نائية. ما هي خطة عائلتنا؟   IEPإبن 
ي يحتاجون إليها ف 

 وأنا قلق بشأن كيفية تلقيهم للخدمات النر

. ستتم كتابة هذا المستند  فرديةقسم التعليم الخاص لدينا لكتابة خطة تعلم  أحد أعضاء  سيتواصلون مع  IEPجميع الطالب الذين لديهم 

ي  والخدماتبالتعاون مع العائالت ، وسوف يعرض نظرة عامة عىل الدعم 
ي بيئة التعلم عن بعد.  سيتلقاها النر

               الطالب ف 

ي مع أولياء األمور عبر تعديل 
ي سيتم اتخاذ القرارات بشكل تعاون 

ي الفصل الدراسي األول أو الفصل الثان 
ا ف 
ً
نقوم بعمل  و من الممكن أن    IEPالحق

تيبات للطالب للدخول إىل مبانينا للحصول عىل خدمات الدعم.      البر

ي ، لم تكن هناك درجات للطالب. هل سيكون هذا . 9
ي بيئة نائية؟   الربيع الماض 

هو نفسه ف   

. سيحصل طالب المدارس الثانوية عىل رصيد ويجب أن يتوقعوا رؤية أدائهم   ي
ي الماض 

يجب أن يتوقع الطالب الحصول عىل درجات كما ف 

ي م
 درجاتهم.   عدلينعكس ف 

ي وقت الحق من العام للتدريسهل سيكون هناك خ.  10
وجها لوجه؟   يار ف   

ا عىل حالة الوباء. بالنسبة ألولئك الطالب الذين يختارون هدفنا هو إعادة جميع 
ً
ي وقت ما من هذا العام ، اعتماد

الطالب إىل التعلم الشخصي ف 

ي ذلك الوقت. 
ي التعديالت ف 

ي ، سيتم النظر ف 
اض   البقاء عىل جدول افبر

ي خطة مختلطة؟ .  11
هل نظر المجلس ف   

ي مقاطعة ماكومب 
بت مقاطعة أخرى ف  ي يوليو ، اقبر

 عىل ذلك ، تلقت جهات اتصال ف 
ً
من منطقة مدارس ماكومب المتوسطة بمفهوم مماثل. ردا

ف محاسبة التلميذ من  ي اجتماع من مش 
ي جميع أنحاء مقاطعتنا توجيهات ف 

بأن مثل هذه الجداول ، بموجب القانون   MISDخدمة التلميذ ف 

ي نهاية األ 
يعية ف  ي وضع يمكنها من التمويل فقط  التقليدي الذي تم تحديثه من قبل الهيئة التش 

ي ، من شأنها أن تضع المنطقة ف 
سبوع الماض 

وا لي . بالنظر إىل هذا الخطر للطالب الذين حض  ي مختلط. وم التعليمي
نا عدم متابعة تطوير جدول زمن   ، اخبر

ها من أشكال دعم الصحة العقلية للطالب؟ .  12 هل لديك خطة لتقديم االستشارة وغب   

ي األسبوع للمرحلة الثانوية(  نعم ، يشتمل 
جزء من خطتنا للتعليم عن بعد عىل تسجيل وصول )كل يوم لطالب المرحلة االبتدائية ، ثالثة أيام ف 

حيث يمكن للمدرسي   التحدث مع الطالب وتطوير العالقات. إذا رأى المعلمون أن الطالب يكافحون ، فسيتم إحالتهم إىل أحد أعضاء قسم 

 اإلرشاد لدينا. 

 إلضافة إىل ذلك ، سيكون المستشارون متاحي   للطالب إذا شعروا أنهم بحاجة إىل الدعم. با 

 



ي ستضعها إلعادة الطالب إىل المدرسة؟ .  13
ما هي المعايب  النر  

ي التوجيهات الصادرة عن مكتب الحاكم ، إلبالغ مراجعتنا المس
 
تمرة  ستواصل المنطقة العمل مع إدارة الصحة بمقاطعة ماكومب والنظر ف

 لكيفية إعادة الطالب بأمان إىل المدرسة. 

 

 ماذا عن ألعاب القوى، وفرقة المسيرة، واألنشطة الالصفية؟    14.

 
صفية مؤقتًا وحرصاً على السالمة التي دفعت المنطقة إلى بدء الدراسة في بيئة التعلم عن بعد، يتم تعليق ألعاب القوى وفرقة المسيرة واألنشطة الال

البالد قرارا وسيتم إعادة تقييمها كجزء من عودتنا إلى التعلم الشخصي.  وقد اتخذت العديد من المدارس والجامعات في ميشيغان وفي جميع أنحاء 

 صعبا بتعليق األنشطة لصالح السالمة.    
 

هذا الخريف؟  اوس )زيارة الصف و المدرسة( أوبن ه هل سيكون هناك.  15  

ي حي   أنها ستبدو مختلفة 
 
اضية ، ومن ا ف ا افبر

ً
هذا الخريف للعائالت. نحن نرى أن هذه فرصة    وبن هاوس، سنعقد األلمحتمل أن تكون أحداث

 جيدة لآلباء لطرح األسئلة والتأكد من أنهم يعرفون أفضل طريقة لدعم تعلم أطفالهم. 

كيف سيحصل طفىلي عىل الغداء؟ . 16  

ي أيام المد
ي بيئة بعيدة ف 

ي تقديم وجبات الطعام لجميع الطالب أثناء وجودهم ف 
رسة. يرجر مراقبة  سيستمر قسم خدمات التغذية لدينا ف 

ي أوقات وأماكن التقاط الطعام. 
 التحديثات اإلضافية ف 

 

 

 



Warren Consolidated Schools 
& 

Schoology  

 

Instructional Tools 

Various assignment features allowing 

teachers to create media-rich lessons. 

Robust assessment features. 

Grading tools allow teachers to provide 

many forms of feedback. 

 

 

 

Communication 

Students and Teachers can interact through 

interactive discussion boards. 

Safe/Moderated messaging features. 

Parent accounts available. 

 

Schoology Connections 

Single Sign On with Office 365, no need for 

students to have multiple logins and 

passwords. 

Partnerships with various sites like 

YouTube, Khan Academy, etc. so all tools 

are woven into one platform. 

 

 

Mobile Applications 

Connect anywhere on any device. 

App available on iOS, Android, Kindle and 

Chromebook devices. 

Complete assignments, participate in 

discussions, view feedback and grades all 

from the app, without the need for a 

computer. 

 

Students love Schoology because it’s 
designed like the technologies they like to 
use outside of class. They become more 

invested in learning through online 
discussions, sharing their ideas via videos 

and images, and simply engaging in a safe, 
moderated online environment. 

 

 

Schoology works with PowerSchool on 

various levels. 

PowerSchool manages courses so there is 

no need for teachers or students to register, 

it’s done for them.   

Grades can be transferred directly to Unified 

Gradebook and Parent Portal. 

 

Schoology Features that Enhance the Digital Learning Experience: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warren Consolidated Schools 
& 

Schoology  
 
 

 

 

 
 

Parent Preview/Training Dates: 

 

In addition to handouts and prerecorded videos on our website, we will offer parent 

trainings on the following days/times:  

 

August 26 – 2 pm  

August 27 – 2 pm  

August 27 – 6 pm  

September 2 – 9 am  

September 3 – 9 am  

September 3 – 6 pm 

 

Parents can join these trainings by clicking on this link, no preregistration is required.  

 

Please watch our website, wcskids.net, for a translated version of this training.  

  

https://wcskids.webex.com/meet/fkyewski


Warren Consolidated Schools 
& 

Schoology  
 
 

 

 أدوات تعليمية 

ميزات مهمة مختلفة تسمح للمعلمين إلنشاء دروس غنية   

ييم قوية. تسمح أدوات التصنيف للمعلمين  بالوسائط. ميزات تق

 بتقديم العديد من أشكال التغذية المرتدة

 

 

 تواصل 

طالب االتصاالت والمعلمين التفاعل من خالل لوحات  ليمكن ل

هالي  لألالنقاش التفاعلية. ميزات مراسلة آمنة/معتدلة. حسابات 

 متاحة 

  

 روابط سكولوجي 

ال حاجة ألن يكون لدى    365الدخول الموحد باستخدام أوفيس 

 الطالب تسجيالت دخول وكلمات مرور متعددة. 

وما إلى ذلك  يوتوب و كان آكاديمي شراكات مواقع مختلفة مثل

 ، لذلك يتم نسج جميع األدوات في منصة واحدة. 

 

 

 تطبيقات الجوال 

 تواصل في أي مكان على أي جهاز. 

كرومبوك، أندرويد، كيندل،   التطبيق متاح على أجهزة   

والمشاركة في المناقشات وعرض المالحظات    واجباتإكمال ال

 والدرجات من التطبيق ، دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر

 

 

ألنها مصممة مثل التقنيات  برنامج سكولوجي يحب الطالب 

استثماًرا  التي يحبون استخدامها خارج الصف. يصبحون أكثر 

في التعلم من خالل المناقشات عبر اإلنترنت ، ومشاركة  

أفكارهم عبر مقاطع الفيديو والصور ، واالنخراط ببساطة في  

 بيئة آمنة ومعتدلة على اإلنترنت 

 

 سكولوجي تعمل مع باور سكول على مختلف المستويات 

تدير دورات لذلك ليست هناك حاجة للمعلمين أو الطالب  

، ويتم ذلك بالنسبة لهم.   يمكن نقل التقديرات مباشرة  للتسجيل 

 إلى دفتر التقديرات الموحد وبوابة األصل 

 

 ميزات برنامج سكولوجي التي تعزز تجربة التعلم الرقمي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warren Consolidated Schools 
& 

Schoology  
 
 

 

 

 

 
 

 

 معاينة/تواريخ التدريب األصل: 

 

 باإلضافة إلى النشرات ومقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على موقعنا، سنقدم تدريبات للوالدين في األيام/األوقات التالية:  

 

 بعد الظهر   2  - أغسطس  26

 بعد الظهر   2  - أغسطس  27

 مساًء   6  - أغسطس  27

 سبتمبر  9  -  2

 سبتمبر  9  -  3

 مساءً  6 - سبتمبر  3

 

 التسجيل المسبق. ، ال يلزمهذا الرابطى هذه التدريبات من خالل النقر على يمكن للوالدين االنضمام إل

 

 للحصول على نسخة مترجمة من هذا التدريب.  ، wcskids.netيرجى مشاهدة موقعنا على االنترنت، 

 

 

https://wcskids.webex.com/meet/fkyewski
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