معرض علوم سالينا لعام
1122

برنامج لجنة األهالي0
التهنئة للطالب الذين فازوا في
مسابقة الرسم والكتابة والتصوير
في برنامج لجنة األهالي!! بعد
ما أخترنا مشاريع الطالب أرسلت
قام عُلماء سالينا الصغار بعمل شاق إلى حكام البرنامج لروية
المشاريع من الرسوم والكتابات.
لتقديم مشاريعهم في معرض
كانت المسابقة بين مدرستنا
العلوم.الذي عقد في في 2
والمدارس األخرى في مدينة
فبراير\شباط  .1122كان المعرض
ديربورن .وهؤالء هم الطالب
مفتوح لطالب صفوف السادس
الذين فازوا من مدرسة سالينا0
والسابع والثامن .حيث قام الطالب
في مسابقة الكتابة0
المشاركون بالتساؤل و االستفسار و في المركز األول 0من الصف
طرح االسئلة حول الموضوع الذي
السابع وحدة ناصر
يقومون بالعمل عليه و البحث و جمع في المركز الثاني 0من الصف
البيانات  .ثم عرضوا المعلومات التي الثامن معاد علي
في المركز الثالث 0من الصف
تم جمعها على لوحة العرض ،ثم
الثامن مايرة فارك
قاموا بالتحدث عنه  .في النهاية
في مسابقة التصوير0
قامت لجنة الحكم برؤية المشروع
في المركز األول 0من الفصل
وإعطاء الطالب الفرصة القيام بعرض الثامن أحمد مهدي
تقديمي لشرح و مناقشة المشروع.
في مسابقة الفنون0
في المركز الثالث 0من الصف
شكرا
الثامن آيات الباسي
للمعلمات
تهانينا لجميع الطالب الذين
محسن،
شاركوا في مسابقة لجنة
حسين،
األهالي!
وبيضون
لجهودهم في
تنظيم هذا
العرض .تهانينا للطالب الفائزين!
وقد جاءت النتائج على الشكل
التالي0
القراءة اليومية
الفائز من الصف السادس0
يجب على طفلك ان يقرأ ما ال
لؤي زنداني .مشروع الهوية
أقل عن الثالثين دقيقة كل يوم .
الفائز من الصف السابع 0
و ذلك بغية تحسين مستواه في
روني عبدهللا وهاشم العزامي.
فهم معاني الكلمات والنطق مما
مشروع الطاقة الحرارية األرضية.
سيؤدي بالنتيجة إلى تحسن
الفائز من الصف الثامن0
أداءه و نتائجه في امتحانات
زيشان أرشد .بنية البروتين
الدولة الرسمية .
الفائز من برنامج ستم0
صهيب مسعد .مشروع الجسر
الهيدروليكي.
التهنئة لجميع الطالب الذين شاركوا
في معرض العلوم لهذا العام
الدراسي!

زيارة متحف التاريخ األمريكي
األفريقي مجاناً:
ستتمكنون من زيارة المتحف
مجانا ً و ذلك يوم األحد 21
فبراير\شباط  ,1122من الساعة
 2011إلى 5 110م .احضروا
عائلتكم واصدقائكم لتختبروا
عجائب متحف رايت مجاناً.
الشكر الجزيل لشركة الطاقة (دي
تي أي )لمساهمتها و رعايتها
بأن تكون زيارة المتحف مجانية
في كل ثاني يوم أحد من الشهر.
نتمنى لكم الكثير من المتعة و
الفائدة خالل زيارتكم و
استمتاعكم بالمعارض والبرامج
المتنوعة التي تناسب جميع
أفراد العائلة.

صحيفة القطط الوحشية:
هذا الشهر أخترنا مسؤولة
االرتباط األسري في المدرسة
السيدة ،زينب علي
األسئلة التالية مقدمة من الطالبة
 ،صحفية القطط هند المضلع
الوحشية.
س0 2إذا لم أخترتي العمل
كمسؤولة عن الترابط األسري
بين األهل و المدرسة  ,ما هي
المهنة التي كان من الممكن أن
تختاري؟
ج 02أستاذه برنامج تعليم
النساء أو في فريق الصليب
األحمر اساعد الناس حول العالم
س 01أين المكان التي تفضلي
أن تذهبي إليه في اإلجازة؟
ج 01مكة
س 03ما هو كتابك المفضل؟
ج 03كتاب عن الغموض
س 04من هو الشخص األكثر
تأثيراً في حياتك كثير في حياتك؟
ج 40أبي
س 05ما هي الكلية\جامعة التي
درست فيها؟
ج 05جامعة هنري فورد

برنامج مسابقة األلعاب األكاديمي
التهنئة لفريق برنامج االلعاب
األكاديمية .قامت الفرق
بالتنافس ضد المدارس
األخرى في قطاع
ديربورن من بداية السنة
الدراسية .قام الطالب بعمل عظيم ومثلوا
مدرستنا أروع تمثيل .شكراً للسيدة.
شركس أحمد إلخالصها للفريق!
السباحة لألوالد و
كرة الطائرة للبنات
يعلن البرنامج الرياضي عن بدأ تجارب
األداء لالنتساب لفريقي
السباحة و الكرة الطائرة .
إذا ما رغب
طفلك
باالشتراك نرجو منكم
التحدث إلى المدربين بعد
انتهاء الدوام الرسمي اليومي.

معلومات هامة0
فبراير\ شباط
 1شباط 0معرض العلوم  4-1م.
 2شباط 0اول أيام الدورة التعليمية
للكبار.
 6شباط 0اجتماع لجنة األهالي الساعة
3025
 6و 12شباط 0ورشة العمل الصحية
لطالب الصف الخامس.
 0 12-24-2محاضرات حديث األهل
 2شباط 0 0ورشة عمل تعليمية
لجميع األهالي ،الساعة 2025ص في
غرفة المؤتمرات
 25فبراير 0تأخير ساعة واحدة من
دوام المدرسة واجتماع منتدي المدير
واألهالي ،الساعة  0031ص في غرفة
المؤتمرات.
 16-22فبراير ،ال يوجد دوام مدرسي
عطلة منتصف الشتاء
 12شباط ،زيارة مدرسة أدسل فورد
الثانوية ( الصف الثامن فقط)
جدول كرة الطائرة للبنات0
 11شباط ،سالينا ضد لوري في
سالينا.
 26شباط ،سالينا ضد سميث في
سالينا.
 12شباط ،سيلينا ضد وود ورث في
وود ورث.
السباحة لألوالد0
 25شباط ،سالينا ضد لوري في
لوري.

