
سالینا المتوسطة
ركن القطط الوحشیة

التواریخ القادمة:

٢ نوفمبر: ال توجد مدرسة للطالب
٥ نوفمبر: نصف یوم االبتدائیة الصف الرابع والخامس

٤  و٩ و١١ نوفمبر: المؤتمرات االبتدائیة (اجتماعات األھالي مع المعلمین)
٨ و٩ نوفمبر: مؤتمرات المدارس المتوسطة الصف ٦, ٧ و ٨

١٠ نوفمبر :  محرك الغذاء Gleaners -التوزیع الشھري للمواد الغذائیة
٢٤ -٢٦ نوفمبر: ال توجد مدرسة - عید الشكر

2623 Salina St. Dearborn, Michigan 48120 (313) 827-6600      1

توقعات الطالب:
 األكادیمیات

تجنب الواجبات المفقودة/المتأخرة●
●Student Connect تتبع درجاتك على اتصال الطالب
 الدراسة من أجل تقییماتك ●
طرح األسئلة، والمشاركة، وعلى استعداد للتعلم!●
استخدام الموارد المدرسیة (المكتبة والكتب والخزانة ومركز المجتمع، إلخ)●

قوانین التأخیر
ھذا یشمل الحصة األولى●
٥ تأخیر = ١ ساعة خدمة إصالحیة / التأخیر بعد المدرسة واتصال الى المنزل●
١٠+ تأخیر = یتم استبعاده من احتفال PBIS لذلك الفصل الدراسي●
١٢ تأخیر =٢ ساعات خدمة إصالحیة /  التأخیر بعد المدرسة واتصال الى المنزل●
١٥+ تأخیر =٣ ساعات خدمة إصالحیة / التأخیر بعد المدرسة واتصال الى المنزل●
٢٠  تأخیر  =4 ساعات خدمة المجتمع /  التأخیر بعد المدرسة واتصال الى المنزل●

https://salina-int.dearbornschools.org/
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جمعیة اھالي سالینا المتوسطة PTSA للفترة ٢٠٢١ -٢٠٢٢ 

مرحبا مرة أخرى للموظفین والطالب واآلباء واألمھات! نحن نشجع الجمیع على االنضمام إلى جمعیة 
اھالي سالینا PTSA. إذا كنت ترغب في أن تصبح عضوا في PTSA ھذا العام، فإن رسوم العضویة 

ھي ١٠ دوالر لكل عائلة لھذا العام الدراسي. ھذا المال سیساعدنا على تزوید طالبنا بعناصر إضافیة 
على مدار العام الدراسي.

لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بالسیدة نوال سیالني.

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 مراسلة السیدة حیدارة 

عبر البرید اإللكتروني أو التوقف عند 
الغرفة 307.

   االسبوع الترفیھي ٢٠٢١ قد أتى!!!
                               ١ نوفمبر - ٥ نوفمبر

اإلثنین- یوم القبعة
الثالثاء -ال توجد مدرسة

األربعاء -یوم التوأم
الخمیس -یوم الثقافة
الجمعة -لون الصف 

الصف الرابع:  األزرق
الصف الخامس:  األرجواني 

الصف السادس:  األخضر 
الصف 7:  األحمر 

الصف الثامن:  أسود 
الموظفین :  لبس مدرسة سالینا

https://salina-int.dearbornschools.org/
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مھمة سالینا

خلق بیئة ترحیبیة یتعلم فیھا جمیع الطالب على مستویات عالیة

 طالب السنة لمجتمعات مدارس میشیغان
(CIS)  

 ھذه براءه عبدهللا، وھي طالبة في الصف 
 الثامن في مدرسة سالینا المتوسطة. في

 العام الماضي تم اختیار براءه من قبل
 منظمة المجتمعات المحلیة في المدارس

 كأفضل طالبة النجازاتھا األكادیمیة المتمیزة.
 لقد أثبت (براءه) أنھ إذا وضعت عقلك في

 ذلك، یمكنك فعل أي شيء. عائلة سالینا
فخورة جدا بك براه
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 محرك أقراص االشتراك في
بطاقة المكتبة

سالینا المتوسطة
سالینا االبتدائیة

ومكتبة دیربورن یقدما

الساعة ٤-٦ مساء

سالینا المتوسطة ٨ و ١٠نوفمبر
سالینا االبتدائیة ٤ و ٩ نوفمبر

اجعل طالب دیربورن یقرؤون

 اشترك للحصول على بطاقة مكتبة أثناء مؤتمرات
أولیاء األمور

یجب إحضار الھویة او فاتورة كھرباء 
جوائز للفصول التي تحصل على العدد األكبر من االشتراكات

طالب سالینا
ھیا نقرأ 


