التواريخ القادمة:
 ٨أكتوبر :نصف يوم  -وقت الفصل ١١:٣٠
 ١١أكتوبر :يوم التصوير
 ١٣أكتوبر :دوام متأخر  -يرن الجرس  ٩:٢٥صباحا

توقعات الطالب:
كن مستعدا:
●
●
●
●

الوصول في الوقت المحدد .المدرسة تبدأ في الساعة  8:25صباحا.
يتم تقديم وجبة اإلفطار في الساعة  7:45صباحا حتى  8:15صباحا.
أدخل الصفوف بسرعة وبهدوء!
كن مستعدا للتعلم! (لديك المواد وما إلى ذلك)

كن محترما:
● استخدام لغة مناسبة.
●
●
●

لن يتم التسامح مع التنمر!
لن يتم التسامح مع اللعب العنيف.
احترام ممتلكات المدرسة.

كن مسؤوال:
●
●
●
●
●

ارتداء أقنعة في جميع األوقات!
ال كرات رياضية أو غيرها من االنحرافات في حصة الصف.
مناقشة التعليم الخاص بك مع عائلتك.
اعتني بكتبك وممتلكات المدرسة األخرى.
استخدم مخططيك!

نادي النشرة اإلخبارية
نحن نبحث عن طالب الصف الثامن الذين يرغبون في أن يكونوا جزءا من النشرة اإلخبارية المدرسية .مسؤوليتهم ستكون كتابة قطعة واحدة عن
أي موضوع مرة واحدة في الشهر .يمكن أن يكون عن الرياضة ،واألحداث الجارية ،واألعمال الفنية أو حتى وصفات.إذا كنت مهتما ،يرجى
مراسلة السيدة حيدارة عبر البريد اإللكتروني أو التوقف عند الغرفة .307

اإلنترنت بأسعار معقولة
الوصول إلى اإلنترنت بأسعار معقولة للطالب .يمكن للوالدين تسجيل طفل المدرسة والحصول على رصيد بقيمة  50دوالرا على فاتورتهم
الشهرية.
تحقق من برنامج فوائد النطاق العريض في حاالت الطوارئ.
مع عودة طالب ميشيغان إلى المدرسة للعام الجديد ،يعد الوصول إلى اإلنترنت بأسعار معقولة وموثوقة أمرا حيويا لنجاحهم .تشيد وزارة التعليم
في ميشيغان بجهود جميع موظفي المدارس الذين يعملون على توفير حلول النطاق العريض خارج الحرم الجامعي للطالب .اضغط هنا

مرحبا بكم مرة أخرى القطط الوحشية!
عائالت سالينا العزيزة،
بالنيابة عن جميع موظفي سالينا ،نود أن نرحب بعودة عائلتك إلى المدرسة ونحن نتطلع إلى هذا العام الدراسي الجديد ،بناء على نجاحنا،
واالستمرار في تحسين والعمل دائما لوضع الطالب أوال! لقد تغلبنا على العديد من التحديات خالل الوباء العالمي! نحن والموظفين نقدر صبركم
ودعمكم ومثابرتهم ونحن نعمل كفريق واحد لمساعدة جميع طالبنا على تعلم المهارات والمعايير األساسية لمناهجنا الدراسية .سنواصل االرتفاع
والعمل معا للقيام بما هو أفضل لسالمة الطالب ورفاههم االجتماعي والعاطفي واألكاديميين .ومع إعطاء األولوية للسالمة ،ستواصل المنطقة
مطالبة جميع الموظفين والطالب بارتداء قناع أثناء وجودهم في مبنى المدرسة.
نأمل أن تكونوا قد قضيتم صي ًفا رائعًا ومريحً ا! كان العديد من طالبنا جزءًا من برنامج صيفي تاريخي .حيث كان برنامجنا الدراسي الصيفي
واح ًدا من أكبر البرامج واألول من نوعه وشكل العديد من معلمي وموظفي مدرسة سالينا جزءًا منه أيضًا! لقد عملوا بجد لتلبية احتياجات
طالبنا.
نحن فخورون جدا بمواصلة تقاليد مدارسنا في التوقعات العالية والتميز في التعليم .وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها في الماضي ،فإننا
نخطط للبناء على نجاحنا من العام الدراسي الماضي .أصبح موظفونا وطالبنا خبراء في تكامل التكنولوجيا  ،وتعلمنا أن نكون أكثر مرونة
والتكيف مع جميع التغييرات التي جاءت في طريقنا! واألهم من ذلك ،أننا نتغلب على هذه التحديات معا! من خالل العمل معا كمجتمع مدرسي،
سوف نستمر في التأثير اإليجابي في حياة الطالب الملتحقين بمدرستنا.
نحن نتطلع إلى العمل مع جميع الطالب وأسرهم وأفراد المجتمع ونحن نتحد معا لضمان نجاح طالبنا في سالينا المتوسطة خالل العام الدراسي
 .٢٢-٢٠٢١من فضلك ال تتردد في االتصال بي إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف .يمكنك االتصال بي عبر الهاتف على  ٣١٣-٨٢٧-٦٦٠٠أو
عبر البريد اإللكتروني .ahmede@dearbornschools.org
سيتم إرسال معظم اتصاالتنا إلى أولياء األمور عبر البريد اإللكتروني والرسائل النصية و /أو نشرها على موقع المدرسة .يرجى االشتراك
وإضافة البريد اإللكتروني الخاص بك إلى بلوق المدرسة في  .https://salina-int.dearbornschools.orgوسيتم تحديث
المعلومات الهامة بانتظام .من المهم التأكد من تحديث رقم هاتف جهة االتصال والبريد اإللكتروني والمعلومات .نرسل اتصاالت متكررة متعلقة
بالمدرسة والمجتمع مباشرة إلى هاتفك والبريد اإللكتروني.
متمنيا لكم أفضل سنة دراسية،
السيدة إيمان أحمد  -مديرة

أوقات بداية ونهاية الدوام المدرسي اليومي الجديدة :
 ٨: ٢٥صباحً ا –  ٣: ٢٠مسا ًء ( – ٨: ١٥الجرس األول)
وقت نهاية الدوام المدرسي في أيام الدوام القصير /نصف يوم ١١: ٣٠ :صباحً ا
سيتم تقديم وجبة الفطور بين الساعة  ٧ : ٤٥والساعة  ٨ :١٥صباحً ا

مهمتنا
خلق بيئة ترحيبية حيث يتعلم جميع الطالب على مستويات عالية.

الموظفون الجدد
محمد ابو صالح  -نائب المدير
هبة حمادي  -مستشارة المتوسطة
اوليفيا هاوزر  -التربية البدنية للفتيات للصفوف المتوسطة
لورن واليجا  -الموسيقى الصوتية االبتدائية
جيمز سميغل  -التربية البدنية االبتدائية
تهاني جارهللا  -أخصائية اجتماعية
امل الورد  -الرياضيات للمتوسطة
دلن جردلي  -المهندس لمبنى سالينا
اميره صعيدي  -معلمة تدخل فنون اللغة اإلنجليزية
ساندرا سالزر  -عاملة الصيانة في المساء
ريما سرحان  -السكرتيرة المسؤولة عن األطفال
سميه العصري  -فنون اللغة اإلنجليزية للمتوسطة
جوان عباس  -الممرضة التابعة للمدرسة
سهيله بيضون  -مديرة كافتيريا

تمارين التنفس لألطفال
التنفس العميق يساعد على الحصول على المزيد من األوكسجين في مجرى الدم ،وفتح الشعيرات الدموية الخاصة بك .له تأثير بدني على جسمك.
لمساعدتك على الهدوء وتقليل التوتر .التنفس العميق جدا يحدث فرقا كبيرا لألطفال.
اضغط هنا لمعرفة المزيد

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

