Office of the Superintendent

January 1, 2022

Greetings,
Happy New Year 2022 to our entire school community! I hope you and your family had a great holiday break. On behalf of
Dearborn Public Schools I send positive wishes for an outstanding year ahead. I also want to take the opportunity to
welcome everyone back to school. As planned, we will implement in person instruction on Monday, January 3, 2022.
Our district administrative leadership team has been, and is, in constant communication. In addition to our regularly
scheduled meetings we met on December 31st, plan to meet on Sunday, January 2nd, and, as necessary, will be meeting
throughout the weekend to finalize preparations for a return to in person learning on January 3rd. Our school level COVID 19
data was going down the two weeks prior to the break. We are aware of community data and hospitalization rates and will
continue to monitor all data sets. Once we return, we will also continue to monitor daily covid rates in schools as we have
done throughout the pandemic.
Over the past twenty-two months we have learned that living with COVID means that everything is subject to change so we
all need to be ready to adapt as necessary. We continue to implement our proactive approach by preparing for any potential
challenges that lie ahead including being ready to to move to on-line instruction, if necessary, at any point in time. The
decision to potentially change to online learning is based on COVID 19 infection rates at the classroom or grade level, then at
the school level, and as a last resort the district level if necessary. This does not mean that it is certain the district will move
to online learning but we need to be prepared to do so if needed. I would also suggest that families prepare and make plans to
accommodate their personal needs if their child’s classroom, grade, or school were to move to an on-line learning situation.
Please remember, we are a big district and although a certain classroom or school may have cases of COVID there are
numerous classrooms and schools that will have zero or very few cases. Moving the entire district to online learning is a
decision that impacts thousands of families, affects the social/emotional wellbeing of our students, and does not provide the
best method for delivering instruction. As always, it is a parent's personal choice to keep their child home.
As we have done throughout the pandemic we will continue to implement COVID mitigation protocols which include but are
not limited to the following protocols in alignment with the letter from Dr. Rice and the Michigan Department of Health and
Human Services. Click here to view the letter.
●
●
●
●
●
●

Run vaccine clinics in schools. We advise all staff and students to get vaccinated and boosted when
eligible.
Increase our testing capability. We already have the ability to implement rapid tests in cooperation with the
County and State Health Departments.
Execute mitigation protocols like wearing masks, sanitization, thorough cleaning and social distancing where
possible.
Limit large gatherings and postpone large scale pre-planned events.
Limit the number of spectators at athletic events.
Apply for enrollment in the COVID 19 backpack testing program that is being implemented by the state
where we will send rapid tests home with students.

●

Comply with the staff Vaccine/testing mandate that was implemented by the Federal Government. We have
well over 2,000 staff that have submitted vaccine cards to-date and we expect more in the upcoming weeks.
(That represents over 75% of our total full and part time staff)

In addition, if students have symptoms please keep your child home.
● Here is a link to a document regarding when to keep your student/child home.
● Here is a COVID 19 screen tool for students, parents and staff who are planning to enter a school building.
Getting tested is also a good idea if you exhibit symptoms, have been exposed to someone with the virus, or if you have been
with groups of people over the holidays and/or traveled. Here is a link to locations where free testing in Dearborn and the
local area is currently available. I know that there may be more available throughout the community.
● Center for Covidcontrol.org
● Wayne County Health Department Testing sites.
● Local Urgent Care Locations, Physician Offices and Pharmacies.
We will continue to balance the health and safety of our students, staff and the school community as the number one priority
along with the need for in person instruction to support student learning and social/emotional needs. I am grateful that the
school community had an opportunity to get some rest over the holiday break, but also very aware that we are all tired of the
pandemic. However, we are also a very resilient community and I am confident that if we do what is necessary, which
includes getting vaccinated, we can expect a great year in 2022.
Happy New Year Everyone!!!! I wish you and your loved ones all the best. Click Here to view a one minute message New
Year wish.

Regards,

Glenn Maleyko, Ph.D.
Superintendent of Schools
GM/jh/dm/

مكتب المشرف العام
 ١كانون الثاني /يناير ٢٠٢٢

تحية طيبة ،
تهانينا لجميع أفراد مجتمعنا المدرسي أن يكون عام  ٢٠٢٢الجديد عاما ً سعيداً!أتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة رائعة .بالنيابة عن أسرة مدارس ديربورن الرسمية ،
أتمنى للجميع عاما ً ناجحا ً و مستقبالً زاهراً كما أريد أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بالعودة إلى المدرسة .كما هو مقرر واستئناف الدراسة الشخصية المباشرة
في المباني المدرسية يوم االثنين  ٣كانون الثاني /يناير. ٢٠٢٢
كان فريق القيادة اإلدارية للقطاع التعليمي وال يزال على تواصل دائم .باإلضافة إلى اجتماعاتنا المجدولة بانتظام التي كان أخرها في  ٣١من كانون األول /ديسمبر ،
نخطط لالجتماع يوم األحد  ٢ ،كانون الثاني /يناير  ،وأيضا ً كلما دعت الحاجة لذلك  ،سنجتمع طوال عطلة نهاية األسبوع إلنهاء االستعدادات للعودة إلى التعلم
الشخصي في  ٣كانون الثاني /يناير .خالل األسبوعين السابقين لعطلة الشتاء أظهرت بيانات كوفيد  ١٩-على مستوى مدارسنا تراجعاً .نحن على دراية ببيانات
المجتمع ومعدل اإلصابة في المستشفيات وسنواصل مراقبة مختلف البيانات بمجرد عودتنا  ،سنواصل أيضًا مراقبة معدالت اإلصابة بالفيروس يوميًا في المدارس
كما فعلنا طوال فترة الوباء.
تعلمنا على مدار االثني وعشرين شهرًا الماضية التعايش مع كوفيد ١٩ -يعني أن كل شيء عرضة للتغيير  ،لذلك نحتاج جميعًا إلى أن نكون مستعدين للتكيف
حسب الضرورة .نواصل تنفيذ نهجنا االستباقي من خالل االستعداد ألية تحديات محتملة تنتظرنا بما في ذلك االستعداد لالنتقال إلى التعليم عن بُعد /عبر اإلنترنت ،
إذا لزم األمر  ،في أي وقت .يعتمد قرار التغيير المحتمل إلى التعلم عبر اإلنترنت على معدالت اإلصابة بـ كوفيد -على مستوى الصف الواحد  ،ثم على مستوى
المدرسة  ،و كمالذ أخير على مستوى القطاع التعليمي إذا لزم األمر .هذا ال يعني أنه من المؤكد أن ينتقل كامل القطاع التعليمي إلى التعلم عبر اإلنترنت ولكن علينا
أن نكون مستعدين للقيام بذلك إذا لزم األمر .أود أيضًا أن أقترح أن تقوم العائالت بإعداد ووضع خطط الستيعاب احتياجاتهم الشخصية في حال انتقال صف أو
مدرسة أطفالهم إلى وضع التعلم عبر اإلنترنت.
نرجو منكم تذكر أننا قطاعا ً تعليميا ً ضخما ً لذا فعلى الرغم من وجود حاالت إصابة في فصاًل دراسيًا أو مدرسة معينة  ،إال أن هناك العديد من الفصول الدراسية
والمدارس التي لن يكون بها إصابات أو حاالت إصابة قليلة جدًا .إن انتقال القطاع التعليمي بأكمله إلى التعلم عبر اإلنترنت هو قرار يؤثر على آالف العائالت ،
ويؤثر على الرفاهية االجتماعية  /العاطفية لطالبنا  ،وال يوفر أفضل طريقة للتعليم .كما هو الحال دائ ًما  ،فإن اختيار الوالدين الشخصي هو إبقاء أطفالهم في المنزل.
كما فعلنا طوال الوباء  ،سنواصل تنفيذ بروتوكوالت التخفيف من انتشار كوفيد التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر البروتوكوالت التالية بما يتماشى مع خطاب
الدكتور رايس ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان .لقراءة هذه الرسالة أنقر هنا.
● إدارة عيادات التطعيم في المدارس .ننصح جميع الموظفين والطالب بالتطعيم وأخذ الجرعات الداعمة عندما يكونون مؤهلين.
● زيادة قدرتنا على القيام باالختبارات .لدينا بالفعل القدرة على تنفيذ االختبارات السريعة بالتعاون مع إدارات الصحة في المقاطعة والوالية.
● تنفيذ بروتوكوالت التخفيف مثل ارتداء األقنعة والتعقيم والتنظيف الشامل والتباعد االجتماعي حيثما أمكن ذلك.
● الحد من التجمعات الكبيرة وتأجيل األحداث و النشاطات المخطط لها مسبقًا على نطاق واسع.
● الحد من عدد المتفرجين في األحداث الرياضية.
● التقدم بطلب للتسجيل في برنامج اختبار حقيبة الظهر كوفيد ١٩ -الذي يتم تنفيذه من قبل الوالية حيث سنرسل اختبارات سريعة إلى المنزل
مع الطالب.
● االمتثال لقرار لقاح /اختبار للموظفين الذي تم تنفيذه من قبل الحكومة االتحادية .لدينا أكثر من  ٢٠٠٠موظف قدموا بطاقات اللقاح حتى
اآلن ونتوقع المزيد في األسابيع القادمة( .يمثل ذلك أكثر من  % ٧٥من إجمالي عدد موظفينا بدوام كامل وبدوام جزئي)
باإلضافة إلى ذلك  ،إذا ظهرت أعراض على الطالب  ،فيرجى إبقاء طفلك في المنزل.
● فيما يلي رابط مستند يبين متى يتعين عليك إبقاء الطالب في المنزل
● في ما يلي رابط مستند أداة الفحص الخاص بالطالب وأولياء األمور الذين يخططون لدخول المباني المدرسية .

يعد إجراء االختبار فكرة جيدة أيضًا إذا ظهرت عليك أعراض  ،أو تم التواصل بينك و بين شخص مصاب بالفيروس  ،أو انضممت إلى مجموعة من األشخاص
خالل اإلجازات و  /أو سافرت .فيما يلي روابط إلى المواقع التي يتوفر فيها اختبار مجاني في ديربورن والمنطقة المحلية حاليًا .أعلم أنه قد يكون هناك المزيد متاحًا
في جميع أنحاء المجتمع.
●مركز لـ Covidcontrol.org
● مواقع اختبارات مديرية الصحة في مقاطعة وين
● مواقع غرف الرعاية المستعجلة  /الطوارئ المحلية ومكاتب األطباء والصيدليات.
سنواصل الموازنة بين صحة وسالمة الطالب والموظفين والمجتمع المدرسي كأولوية رقم واحد جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى التوجيه الشخصي لدعم تعلم الطالب
واالحتياجات االجتماعية  /العاطفية .أنا ممتن ألن المجتمع المدرسي أتيحت له الفرصة للحصول على قسط من الراحة خالل عطلة الشتاء ،ولكنني أدرك أيضًا أننا
سئمنا جميعًا من الوباء .ومع ذلك  ،نحن أيضًا مجتمع مرن للغاية وأنا واثق من أننا إذا فعلنا ما هو ضروري  ،بما في ذلك التطعيم  ،فيمكننا أن نتوقع  ٢٠٢٢أن
يكون عا ًما رائعًا.
سنة جديدة سعيدة للجميع!!!! أتمنى لك وألحبائك كل التوفيق .لمشاهدة رسالة التهنئة بالعام الجديد الرجاء النقر على هذا الرابط.

مع كل التقدير،

د .غلين ماليكو
المشرف العام على المدارس
/ GM / JH / DM

