
التواریخ القادمة:
١١:٣٠الفصلوقت-یومنصفأكتوبر:٨

التصویریومأكتوبر:١١
صباحا٩:٢٥الجرسیرن-متأخردوامأكتوبر:١٣

توقعات الطالب:
كن مستعدا:

صباحا.8:25الساعةفيتبدأالمدرسةالمحدد.الوقتفيالوصول●
صباحا.8:15حتىصباحا7:45الساعةفياإلفطاروجبةتقدیمیتم●
!وبھدوءأدخل الصفوف بسرعة●
كن مستعدا للتعلم! (لدیك المواد وما إلى ذلك)●

كن محترما:
ستخدام لغة مناسبة.ا●
لن یتم التسامح مع التنمر!●
.العنیفلن یتم التسامح مع اللعب●
احترام ممتلكات المدرسة.●

كن مسؤوال:
ارتداء أقنعة في جمیع األوقات!●
ال كرات ریاضیة أو غیرھا من االنحرافات في حصة الصف.●
مناقشة التعلیم الخاص بك مع عائلتك.●
اعتني بكتبك وممتلكات المدرسة األخرى.●
استخدم مخططیك!●

نادي النشرة اإلخباریة

نحن نبحث عن طالب الصف الثامن الذین یرغبون في أن یكونوا جزءا من النشرة اإلخباریة المدرسیة. مسؤولیتھم ستكون كتابة قطعة واحدة عن
أي موضوع مرة واحدة في الشھر. یمكن أن یكون عن الریاضة، واألحداث الجاریة، واألعمال الفنیة أو حتى وصفات.إذا كنت مھتما، یرجى

.307الغرفةعندالتوقفأواإللكترونيالبریدعبرحیدارةالسیدةمراسلة

اإلنترنت بأسعار معقولة

فاتورتھمعلىدوالرا50بقیمةرصیدعلىوالحصولالمدرسةطفلتسجیلللوالدینیمكنللطالب.معقولةبأسعاراإلنترنتإلىالوصول
الشھریة.

تحقق من برنامج فوائد النطاق العریض في حاالت الطوارئ.

مع عودة طالب میشیغان إلى المدرسة للعام الجدید، یعد الوصول إلى اإلنترنت بأسعار معقولة وموثوقة أمرا حیویا لنجاحھم. تشید وزارة التعلیم
اضغط ھنافي میشیغان بجھود جمیع موظفي المدارس الذین یعملون على توفیر حلول النطاق العریض خارج الحرم الجامعي للطالب.

https://www.michigan.gov/documents/mde/Emergency_Broadband_735546_7.pdf


مرحبا بكم مرة أخرى القطط الوحشیة!

عائالت سالینا العزیزة،

بالنیابة عن جمیع موظفي سالینا، نود أن نرحب بعودة عائلتك إلى المدرسة ونحن نتطلع إلى ھذا العام الدراسي الجدید، بناء على نجاحنا،
واالستمرار في تحسین والعمل دائما لوضع الطالب أوال! لقد تغلبنا على العدید من التحدیات خالل الوباء العالمي! نحن والموظفین نقدر صبركم
ودعمكم ومثابرتھم ونحن نعمل كفریق واحد لمساعدة جمیع طالبنا على تعلم المھارات والمعاییر األساسیة لمناھجنا الدراسیة. سنواصل االرتفاع
والعمل معا للقیام بما ھو أفضل لسالمة الطالب ورفاھھم االجتماعي والعاطفي واألكادیمیین. ومع إعطاء األولویة للسالمة، ستواصل المنطقة

مطالبة جمیع الموظفین والطالب بارتداء قناع أثناء وجودھم في مبنى المدرسة.

نأمل أن تكونوا قد قضیتم صیًفا رائًعا ومریًحا! كان العدید من طالبنا جزًءا من برنامج صیفي تاریخي. حیث كان  برنامجنا الدراسي الصیفي
واحًدا من أكبر البرامج واألول من نوعھ وشكل العدید من معلمي وموظفي مدرسة سالینا  جزًءا منھ أیًضا! لقد عملوا بجد لتلبیة احتیاجات

طالبنا.

نحن فخورون جدا بمواصلة تقالید مدارسنا في التوقعات العالیة والتمیز في التعلیم. وعلى الرغم من التحدیات التي واجھناھا في الماضي، فإننا
نخطط للبناء على نجاحنا من العام الدراسي الماضي. أصبح موظفونا وطالبنا خبراء في تكامل التكنولوجیا ، وتعلمنا أن نكون أكثر مرونة

والتكیف مع جمیع التغییرات التي جاءت في طریقنا! واألھم من ذلك، أننا نتغلب على ھذه التحدیات معا! من خالل العمل معا كمجتمع مدرسي،
سوف نستمر في التأثیر اإلیجابي في حیاة الطالب الملتحقین بمدرستنا.

نحن نتطلع إلى العمل مع جمیع الطالب وأسرھم وأفراد المجتمع ونحن نتحد معا لضمان نجاح طالبنا في سالینا المتوسطة خالل العام الدراسي
أو٣١٣-٨٢٧-٦٦٠٠علىالھاتفعبربياالتصالیمكنكمخاوف.أوأسئلةأيلدیككانإذابياالتصالفيتترددالفضلكمن.٢٢-٢٠٢١
.ahmede@dearbornschools.orgاإللكترونيالبریدعبر

سیتم إرسال معظم اتصاالتنا إلى أولیاء األمور عبر البرید اإللكتروني والرسائل النصیة و/ أو نشرھا على موقع المدرسة. یرجى االشتراك
تحدیثوسیتم.https://salina-int.dearbornschools.orgفيالمدرسةبلوقإلىبكالخاصاإللكترونيالبریدوإضافة

المعلومات الھامة بانتظام. من المھم التأكد من تحدیث رقم ھاتف جھة االتصال والبرید اإللكتروني والمعلومات. نرسل اتصاالت متكررة متعلقة
بالمدرسة والمجتمع مباشرة إلى ھاتفك والبرید اإللكتروني.

متمنیا لكم أفضل سنة دراسیة،

السیدة إیمان أحمد - مدیرة

:الجدیدةأوقات بدایة ونھایة الدوام المدرسي الیومي
األول)الجرس–١٥:٨(مساًء٢٠:٣–صباًحا٢٥:٨
صباًحا٣٠:١١یوم:نصفالقصیر/الدوامأیامفيالمدرسيالدوامنھایةوقت
صباًحا١٥:٨والساعة٤٥:٧الساعةبینالفطوروجبةتقدیمسیتم

مھمتنا
خلق بیئة ترحیبیة حیث یتعلم جمیع الطالب على مستویات عالیة.

mailto:ahmede@dearbornschools.org
https://salina-int.dearbornschools.org


الموظفون الجدد

محمد ابو صالح - نائب المدیر
ھبة حمادي - مستشارة المتوسطة

اولیفیا ھاوزر - التربیة البدنیة للفتیات للصفوف المتوسطة
لورن والیجا - الموسیقى الصوتیة االبتدائیة

جیمز سمیغل - التربیة البدنیة االبتدائیة
تھاني جارهللا - أخصائیة اجتماعیة
امل الورد -  الریاضیات للمتوسطة
دلن جردلي - المھندس لمبنى سالینا

امیره صعیدي - معلمة تدخل فنون اللغة اإلنجلیزیة
ساندرا سالزر - عاملة الصیانة في المساء

ریما سرحان - السكرتیرة المسؤولة عن األطفال
سمیھ العصري - فنون اللغة اإلنجلیزیة للمتوسطة

جوان عباس - الممرضة التابعة للمدرسة
سھیلھ بیضون - مدیرة كافتیریا

تمارین التنفس لألطفال

التنفس العمیق یساعد على الحصول على المزید من األوكسجین في مجرى الدم، وفتح الشعیرات الدمویة الخاصة بك. لھ تأثیر بدني على جسمك.
لمساعدتك على الھدوء وتقلیل التوتر. التنفس العمیق جدا یحدث فرقا كبیرا لألطفال.

اضغط ھنا لمعرفة المزید

2623 Salina St. Dearborn, Michigan 48120 (313) 827-6

https://copingskillsforkids.com/blog/using-shapes-to-teach-deep-breathing

