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رسالة من المدير:
أعز\ئيرأولي ءر\ألمور/ر\ألوصي ءر
\لق نونيينر:ر
لقدرضحير\لطالبررخاللر هير
بن بي ك نونر\لث ني،رمح ضي\ترمنتصفر
ر\لسنةررحولربين مجر\لتدخالتر\لد\عمةر
للسلوكي تر\ألبج بيةرو\الستج بةرللتنمي.ر
حيثرتن قشر\لسيد.رعميرو\لسيد.رالوبي\ر
معر\لطالبرحولر\لمو\ضيعر\لت لية:ر
\لسالمةر\لمدرسية،ر\لتنمي\،لصفوفر
وتوقع تر\لمدرسة،ر\لتأخيي\،ألنصي\ف،رر
بين مجر\لتقوبةربعدر\لمدرسة،ر\لمدرسةر
\لصيفيةرو\لقي\ءة.روب إلض فةرإلىرذلك,ر
حضير الب لميحلةر\إلعد\دبةرمسيحيةر
قصييةرمقدمةرمنرمسيحررج تسرحولر
\لتنميرحيثرق مو\رب لتمثيلرومن قشةر
مك فحةر\لتنمي.رتمتر\لكت بةرعنرمدرسةر
سالبن رفيرجيبدةرد\وني\فييرص ندير
ت بمز.رتجدونر\لمق لرعلىر\لموقعر\لت لي:
http:dpwnriversundaytimes.c
om/2017/01/23/word-teachers
-students-how-to-activelyprevent-bullying/

هن كرسيتمكنر\لطالبرمنر
تسجيلر\لدخولرإلىرأك دبميةرخ نر
،رم ير\ون،رورموبيرم كس.ور
أخيي\ًرلمزبدرمنر\لتمينرور
\الستعد\درالمتح نر\لوالبةر
NWEAربمكنرللطالبرزب رةر
\لموقعر\اللكتيونير\لت لير:
https://
iblog.dearbornschools.or
g/nweapractice/
نرجو منكم االنضمام إلينا في
إجتماع منتدي المدير واألهالي
المُقبل الموافق ل 51
فبراير\شباط الساعة 03:9ص.
حيث سنقوم خالل هذا االجتماع
بمناقشة و تعريف أةلياء األمور
على طرق الدخول إلى هذه
المواقع مرة ثانية.
مع كل التقدير،
السيد .الويرا

كرة السلة في سيالينا:

\لشكير\لخ صرللسيد.ربيوسرعلىرجهودهر
لتقدبمرمسيحيةرمك فحةر\لتنميرلطالبرر
\لميحلةر\ألعد\دبة.
أكملر البن رإمتح نررNEWAفير هير
بن بي ك نونر\لث ني.رسيتثنىرلن رجميع ًر
\ال العرعلىر\لن ئجربعدر\لث لثرمنر ر ر
.7102كم رسيتمرتحدبثرعقدرأولي ءر
\ألموررللمزبدرمنر\لمعلوم ترحولر
\متح نر\لوالبةر\ليسمير\ليج ؤر\إلتص لر
بمعلم/ـةر\لط لب/ـةرأورب لموجهر\لخ صر
به/ه .
كم رنيجورمنكمر\لتذكيرأنرعلىر\لطالبر
\لقير\ءةربومي ًرمدةرتتي\وحربينر21—71ر
دقيقة.كم ربمكنرللطالبر\لقي\ءةرعلىر
\لح سوبرعريرزب رةرموقعر)cleverر
\لموجودرعلىرصفحةرمد\رسردبيبورنر
\ليسميةرعرير\النتينت.ر

عمل فريق كرة السلة عمالً رائعا ً
أجتهدوا و أدوا أداءاً عظيما ً ! نود
أن نشكر المدربين مالك و أرفن
على العمل الناجح لهذا السنة.
عملهم المجد اظهره اداء الفريق
في كل مباراة .يفخر كل فرد منا
بهذا الفريق و المدربين الرائعين!
شكر خاص لجميع الموظفين
والطالب واألهالي الذين حضروا
لتشجيع الفريق وراقبوا معنا
الطالب اثناء المباراة .نحن
سوف نكون دائمآ مشجعي فريق
سالينا رقم واحد!!

سالينا تعطي:

ق مر البرسالبن رب لعملرمعر ًرر
فيرجمعر\لمالبسرو\ل ُكتبر
للمحت جين.ر\لشكيرلجميعر
\أله لير\لذبنرتريعو\ربكيم.ر
سوفرنقومربحملةر\لتريعر
\لغذ\ئيةر
\لسنوبةر
\بتد\ء\ًرمنر
رإلىر–2ر
01ر
م رس/آذ\رر.رسنزودكمرب لمزبدر
منر\لمعلوم ترالحق .

نجاح فعالية الحرف
اليدوية للجنة األهالي
رعترلجنةر\أله ليرحدثرممتع ًر
أخي\ًرمليئ ًرب لميحرور\لتشوبقر
لطالبن رور
\سيهم.ررر
\لشكير
\لجزبلر
لجميعر
\لع ئالتر
و\لطالبر
\لذبنر
ركو\رفيرهذهر\لفع ليةرعلىر
حضورهم.رور\لشكير\لجزبلر
أبض ًررلجميعرر\لموظفينر
و\أله لير
و\لطلرةر
\لذبنر
س عدو\ر
فيرهذ\ر
\لتحضيير
ورنح حر
هذ\ر\لنش رر\لن جحرو\لجميل!رر

\ختبار ويدا
سيردأرأختر رروبد\رفير هير
فري\بي/ر ر رورلغ بةرآذ\ررإلىر
م رسرلجميعر\لطالبر\لذبنر
بتعلمونر\للغةر\ألنجليزبةركلغةر
ث نيةرمنرصفوفر\ليوضةرإلىر
صفوفر\لث نيرعشي.ر\لغيضر
منرأختر رر\لوبد\رتقييمرمه ر\تر
\لطالبرفير\للغةر\إلنجليزبةر
وبتمرتقدبمهركلرسنةرلقي سر
مدىرتطوبيرلغةر\لط لب.ربقسمر
\ألختر رر
هذ\ر\لسنةر
إلىر
أربعةر
أقس م,ر\لتحدث,ر\ألستم ع,ر
\لقي\ءةرو\لكت بة.ركم رسيكونر
عرير\ألنتينت.ر\ليج ءرتشجيعر
\لط لبربأنربرذلرأقصىرم رلدبهر
خاللرهذ\ر\لتقييم.رونشجعر
\لطالبرفير\لتدربرعلىر
أستخد\مرلوحةر\لمف تيحرعلىر
\لح سوبرفير\لمنزل.ر

اإلشارة الرقمية من
أجل التعليم:
\ليج ءر
\الستمي\رر
بقصر
وإرس لر
\إل ر\تر\ليقميةرمنرعلىر
\لعلرىرإلىر\لمدرسة.ركلرو\حدةر
منه رتس ويرعشيةرسنت ترمنر
أجلردعمر\بن ئكم.

