
April 24, 2020 
 
 
Greetings, 
 
Since our school buildings closed on Friday, March 13th there have been thousands of positive interactions between students and teachers via phone,                      
e-mail, and on-line. This is why I am so deeply troubled and concerned about a few individuals who have taken advantage of our new school environment,                          
made poor choices, and become disruptive to the learning process.  
 
These disruptions occurred at the middle school level while teachers were trying to provide instruction to students during a Google Meeting. Unfortunately,                      
these disruptions crossed a line and became threatening and obscene. It has also been discovered that, in some cases, students willingly gave their user                        
information and password to these individuals allowing them to gain access to the meetings. Students are responsible to protect the confidentiality of their                       
district issued accounts and passwords. It is a direct violation of district guidelines and protocol to share passwords with anyone and we will not tolerate                         
those violations as we ensure the security of our network in order to protect our students.  
 
The behaviors that these students exhibited are not acceptable at any time but especially now, as we all deal with a worldwide crisis, the district will not                           
permit this type of disruption to learning. It is our responsibility to protect instruction and we will be enforcing every disciplinary action allowed by our                         
Student Code of Conduct. For those individuals who violated the law, we will involve the Dearborn Police to issue tickets, and if needed, take further and                          
more serious legal action.  
 
Although teachers and students have been safely using Google Meetings, I asked our Instructional Technology Department to temporarily suspend all                    
student access to Google Meeting on the District network. We are also working to have staff use a platform for on-line meetings that has been used in the                            
District for several years and is specifically developed for use in the classroom. The software gives teachers more control over a meeting including ending                        
if someone attempts to gain access without permission.  
 
I proudly started my career as a teacher and, like many of you, my wife and I are also adjusting to working at home and supporting the learning needs of                              
one middle school and one high school aged child. The actions that took place this week disrespects the efforts that all of you are doing to support your                            
child's education. As Superintendent, and as a father, I am sorry this occurred and apologize to the students who were the victims of these behaviors.  
 
Just as my wife and I have taken an active role in our own children's learning and on-line activities, I ask all parents to use this experience as an opportunity                              
to talk with your child about proper behaviors while on-line including protecting your personal information such as usernames and passwords. 
 
Since March 16th, I have heard many encouraging stories of student learning taking place at all grade levels. This past week has been a shift for all of us as                              
we transitioned to the new learning plan. Of course there has been a learning curve for everyone involved including staff, students, and parents. We                        



understand this transition to “Continue the Learning” is going to create frustrations and questions. Please know that our teachers, principals, and                     
administrators are here to help all of our families during the weeks ahead. Our continued goal is to be supportive during this very difficult time.                         
Remember, we are all in this together and together we will become an even stronger Dearborn community.  
 
Stay home. Stay safe. Save lives. 
 
Regards,  

 
Glenn Maleyko, Ph.D. 
Superintendent  
 

 بعد التحیة،

 منذ إغالق المباني المدرسیة یوم الجمعة ١٣ أذار/ مارس جرت اآلالف من التفاعالت اإلیجابیة بین المعلمین والطالب عبر الهاتف البرید اإللكتروني وعبر اإلنترنت. وهذا
  هو السبب في أنني منزعج للغایة وقلق بشأن عدد قلیل من األفراد الذین استغلوا بیئتنا المدرسیة الجدیدة ، واتخذوا خیارات سیئة ، وأصبحوا یعرقلون عملیة التعلم.

 حدثت هذه اإلزعاجات على مستوى مدارس المرحلة اإلعدادیة، بینما كان المعلمون یحاولون تقدیم تعلیمات للطالب أثناء اجتماع Google. لسوء الحظ ، تجاوزت هذه
 اإلزعاجات الحد لتصبح تهدیدات وبذاءة. اكتشف أنه في بعض الحاالت أعطى الطالب عن طیب خاطر معلومات المستخدم وكلمة المرور لهؤالء األفراد للسماح لهم

 باالنضمام إلى االجتماعات. تقع على عاتق الطالب مسؤولیة حمایة سریة الحسابات وكلمات المرور الصادرة عن القطاع التعلیمي. یتعد مشاركة كلمات المرور مع أي
  شخص انتهاًكا مباشًرا إلرشادات وبروتوكوالت القطاع،  ولن نتسامح مع هذه االنتهاكات سعیًا منا لضمان أمان شبكتنا من أجل حمایة طالبنا.

 السلوكیات التي أظهرها هؤالء الطالب غیر مقبولة في أي وقت من األوقات وبشكل خاص اآلن ، حیث أننا جمیًعا نتعامل مع أزمة عالمیة ، لن یسمح القطاع التعلیمي بهذا
 النوع من اإلخالل والمقاطعة للعملیة التعلیمیة. تقع على عاتقنا مسؤولیة حمایة التعلیمات وسنقوم بتنفیذ كل إجراء تأدیبي یسمح به قانون سلوك الطالب. بالنسبة ألولئك

  أخرى أكثر جدیة بحقهم.األفراد الذین انتهكوا القانون ، سنقوم بإشراك شرطة دیربورن في تحریر المخالفات ضدهم ، وإذا لزم األمر ، اتخاذ إجراءات قانونیة

 على الرغم من أن المدرسین والطالب یستخدمون اجتماعات Google بأمان، فقد طلبت من قسم التكنولوجیا التعلیمیة لدینا تعلیق/ تعطیل إمكانیة وصول جمیع الطالب
 مؤقًتا إلى اجتماع Google على شبكة القطاع. نحن نعمل أیًضا على جعل الموظفین یستخدمون منصة لالجتماعات عبر اإلنترنت التي تم استخدامها في القطاع لعدة

 سنوات وتم تطویرها خصیًصا لالستخدام في الفصل الدراسي. یمنح البرنامج المعلمین مزیًدا من التحكم في االجتماع بما في ذلك اإلنهاء إذا حاول شخص ما اإلنضمام بدون
  إذن.



 بدأت بكل فخر مسیرتي كمدرس ، وكالكثیر منكم ، أنا وزوجتي نتكیف أیًضا مع العمل في المنزل ودعم االحتیاجات التعلیمیة لطفلین في المرحلة اإلعدادیة والمرحلة الثانویة
 . األفعال التي وقعت هذا األسبوع ال تحترم الجهود التي نقوم بها جمیًعا لدعم تعلیم أبنائكم. كمشرف ، وكأب ، یؤسفني حدوث ذلك وأعتذر للطالب الذین   وقعوا ضحایا

 لهذه السلوكیات.

 تماًما مثلما قمت أنا وزوجتي بدور نشط في تعلم أطفالنا واألنشطة عبر اإلنترنت ، أطلب من جمیع األهالي االستفادة من هذه التجربة كفرصة للتحدث مع أطفالهم حول
 السلوكیات الصحیحة أثناء االتصال باإلنترنت بما في ذلك حمایة معلوماتكم الشخصیة مثل أسماء المستخدمین وكلمات المرور.

 منذ ١٦ أذار/مارس ، سمعت الكثیر من القصص المشجعة حول تعلم الطالب التي تجري في جمیع المراحل الدراسیة. لقد كان األسبوع الماضي بمثابة تحول لنا جمیًعا حیث
 انتقلنا إلى خطة التعلم الجدیدة. بالطبع ، كان هناك منحنى تعلیمي لجمیع المعنیین بما في ذلك الموظفین والطالب وأولیاء األمور. نحن نتفهم أن هذا االنتقال إلى "متابعة

 التعلم" سیخلق اإلحباط والتساؤالت. یرجى أخذ العلم بأن ُمدرسینا ومدراء وطاقم اإلداریین موجودون هنا لمساعدة جمیع عائالتنا خالل األسابیع المقبلة. هدفنا المستمر هو
  أن الدعم والمساعدة خالل هذا الوقت الصعب للغایة. تذكروا ، نحن جمیًعا في هذا مًعا وسنصبح مًعا مجتمًعا أقوى في دیربورن.

 الزموا منازلكم. ابقوا بأمان. أنقذوا روحًا

 مع كل التقدیر

 

 د. غلین مالیكو

  المدیر العام
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