نشرة أخبار سالينا المتوسطة لشهر يناير\كانون الثاني 2020
نتمنى لكم سنةُ جديدة وسعيدة 2020
فريق الرجال اآلليون:
كلنا فخر بالطالب والمدربون لوصولهم لبطولة الوالية .كل التشجيع لفريق تك كاتس!
برنامج ماي ستار على الجوال:
يسر مدراس ديربورن الرسمية بإبالغكم عن صدور البرنامج الجديد (ماي ستار) على الهاتف الجوال .يسمح البرنامج ألولياء بتفقد الكثير
من معلومات أبنائهم التعليمية كما يلي:
* يمكن ألولياء األمور إبالغ المدرسة عن غياب الطالب من دون االتصال للمكتب الرئيسي ،وهذا ميزة جديدة.
* التحقق من عالمات و تقدم الطالب والحضور والغياب المسجل في ملفاتهم.
* التحقق من رصيد الغداء إذا قرر طفلك شراء وجبة غداء ثانية إضافة إلى تلك التي تقدم مجانا من المدرسة.
ببساطة أبحث عن تطبيق  Q Parent Connectفي متجر تطبيقات الهاتف النقال.
نصائح لإلمتحان:
 .1اقرأ كل األسئلة و التعليميات جيدا.
 .2اقرأ كل سؤال جيدا .
 .3تأكد من فهم ما هو المطلوب.
 .4انظر إلى جميع الخيارات قبل اإلجابة.
 .5استبعد اإلجابات التي تعرف أنها خاطئة.
 .6إعادة صياغة األسئلة.
 .7فكر جيدآ.
 .8تحقق من عملك قبل االنتهاء.

ابذل قصارى جهدك!
فريق من ديربورن الشرطي والمطافئ لعبوا ضد موظفين وطالب سالينا:
كان الحدث السنوي مباراة كرة الطائرة وكرة السلة بين فريق شرطة ديربورن وقسم اإلطفاء و فريق موظفو وطالب سالينا كانت مباراة
ممتعة جدا .شكرا لكل من حضر هذا الحدث على الحضور و الدعم المتواصل.
مواهب سيالينا:
عمل عظيم لطالبنا المجتهدون والموهوبون! خصص هذا الحدث لتكريم روح الراحلة السيدة أم عمر( والدة األيتام) تغمدها هللا بواسع
رحمته.
تواريخ هامة:












 6يناير\ كانون الثاني  -الرجوع الى دوام المدرسة ( نتمنى لكم سنة جديدة وممتعة!)
 6يناير\ كانون الثاني تبدأ اختبارات الوالية الرسمية بتاريخ  6إلى  31كانون الثاني.
 7و  29يناير \ كانون الثاني – رحلة التنوع الديني لسبعة طالب من الصف السابع.
 13يناير\كانون الثاني – محاضرة لطالب الصف الرابع.
 14يناير\كانون الثاني – إجتماع منتدى المدير واألهالي  8:30ص
 16يناير\كانون الثاني –إجتماع جمعية األهالي والطلبة 3:15
 17يناير\كانون الثاني  -دوام المدرسة نصف يوم لجميع الطالب 20
يناير \كانون الثاني – عطلة رسمية
 21يناير\كانون الثاني – دوام المدرسة نصف يوم لجميع الطالب
 22يناير\كانون الثاني – دوام المدرسة نصف يوم لطالب المرحلة اإلعدادية فقط ،يوم كامل لطالب صفي الرابع و الخامس.
 28يناير\كانون الثاني – مسابقة التهجئة.

