
سالینا المتوسطة
ركن القطط الوحشیة

التواریخ القادمة:
7 دیسمبر: مسابقة تھجئة الكلمات (االبتدائیة) 

8 دیسمبر: مسابقة تھجئة الكلمات ( المتوسطة)
8 دیسمبر: بدایة متأخرة (جمیع الصفوف)

9 دیسمبر: مسابقة تھجئة سكریبس 
16 دیسمبر: اجتماع االھالي مع المدیرة 

                              20-31 دیسمبر: ال توجد مدرسة (عطلة الشتاء) 

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

توقعات الطالب
توقعات الحمام

احترام النفس●
بقائھ نظیف●
 ال للتسكع ●

توقعات الكافتیریا
 وجبة غداء واحدة فقط في كل حصة●
 البقاء في المقاعد المخصصة●
 التنظیف بعد نفسك●
 ال للعب المتعنت●
یجب أن ترتدي االقنعة قبل وبعد تناول الطعام.●

توقعات الخارج
ال للعب العنیف●
ال تركل الكرات على السطح●
  ال للشتم أو اللغة البذیئة ●
 ال للبلطجة●

https://salina-int.dearbornschools.org/
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حیاتي في الحجر الصحي
مرحبا انا اسمي نور العوامره,  كان ال بد لي من الحجر الصحي ألنني كنت بالقرب من 

شخص كان لدیھ COVID، ھذه األیام الست الماضیة كانت بشعة!  اوالً، كنت فقط أنا وأخواتي 
2 االصغر مني.. في المنزل.أثناء الحجر الصحي. لقد كنت أشعر بالملل الشدید وكدت افقد 

عقلي. كنت في المنزل ال اعمل شیئا على اإلطالق ولكن فقط الواجبات المنزلیة! كنت افعل 
قلیال من األنشطة في جمیع أنحاء بیتي، ولكن ال شيء مثیر جدا. تعلمت قلیال من الصینیة..... 
Nǐ hǎo! ھذا یعني مرحبا، على ما أعتقد... لقد حاولت أیضا أن اجرب الحیاكة، ولكن لم تنتھ 

بشكل جید. كنت بحاجة إلى الصبر لكن دعونا نقول أنا لست شخص من النوع اللي یحب 
الجلوس لمدة 3 ساعات على التوالي. أنا ایضاً تعلمت قلیال على الطبخ! أنا فخور جدا ، قبل 

أكنت فقط أتمكن من جعل شرائح الدجاج المطبوخة مسبقا والبطاطا المقلیة ، ولكن اآلن 
یمكنني طھي األسماك مع جانب من البطاطا مع التوابل(على الرغم من أنني أكره األسماك ما 

زلت أكل البطاطا اللذیذة)! ومع ذلك ، ال یزال الحجر الصحي فظیع، فاتتني مباراة الكرة 
الطائرة ضد مدرسة لوري یوم الثالثاء ، (التي كانت المباراة الوحیدة التي كنت أتطلع فعال 
إلیھا.) لقد فاتني التصفیات یوم الخمیس والبطوالت یوم الجمعة! ال أستطیع أن ألعب الكرة 
الطائرة في المنزل ألنھ كلما لعبت برع ذھبت الكرة إلى حوش جیرانا وھم كبار السن وال 
أستطیع إرجاع الكرة منھم. ایضاً فاتتني اختبارات الریاضیات ، واختبار التاریخ والسیدة 
العصري ربما كان لدیھا اختبار أیضا, وبصراحة ممكن اكون سعیدة للتغیب عن اختبار ، 

ولكن لیس إذا كان درجتي تعتمد على ذلك. وأسوأ ما في األمر ھو أنھ األسبوع األخیر 
العالمات النھائیھ للفصل االول  وذلك االمر مرھق للغایة. أنا سعیدة فقط ألنني أستطیع العودة 

إلى المدرسة یوم االثنین واالبتعاد عن بیتي! كنت أعتقد أنني سأكون سعیدة للتواجد في 
المنزل، لكن ال أنا ال أرید أن أجلس في البیت مرة أخرى. لیس لدي أي مساحة أكبر على ھذه 

الورقة للكتابة عن أي شيء آخر اتمنى للكل البقاء بأمان وبعیدا عن ال COVID (انھا بشعة 
حقا)!

https://salina-int.dearbornschools.org/
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التجمع الوردي لسرطان الثدي

شارك موظفو سالینا وطالبھا في حملة لجمع 
التبرعات خالل شھر أكتوبر. جمعنا مبلغا 

إجمالیا قدره 1278 دوالرا، تم التبرع بھ ل 
Rainbow Connection. شكرا لموظفینا 

وطالبنا على كرمھم المستمر! كان رئیس 
بلدیتنا عبد هللا حمود ضیفنا الزائر!

معركة ضد الجوع

 كان لدینا حملة ناجحة لمكافحة الجوع!
 تبرع مجتمع سالینا السخي للغایة ب 2344
 علبة طعام و 836 دوالرا! وھذا سیقطع
 شوطا طویال نحو كسب المعركة ضد
 الجوع في مجتمعنا. شكرا لكم القطط

!الوحشیة
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برنامج المشي والتدرج إلى المدرسة
تھانینا سالینا المتوسطة للفوز بالمركز األول .. 

نھني سلمان أبو بكر على فوزه أیضا في السحب 
على دراجة جدیدة!

اضغط ھنا

صف مسائل الطبخ
سوف یتعلم طالب سالینا المتوسطة الذین انضموا 

إلى صف مسائل الطھي حقائق غذائیة مھمة وكذلك 
إعداد األطعمة الصحیة. یمكن للطالب مشاھدة 

عرض توضیحي والمساعدة في إعداد وجبة للفصل. 
كل طالب یذھب إلى المنزل مع المكونات إلعادة 

الوصفة مع أسرھم.

 الكلیة المبكرة 
في ینایر 2022، سیكون طلب الكلیة المبكرة في المنطقة لطالب الصف الثامن متاحا ، 

و یغلق التطبیق یوم االثنین ، 31. لم یتقرر االختبار بعد من قبل مكتبنا ، ولكن ھذا 

سیعطي مدرستك شھرا إلكمال الطلب وإذا كان أي طالب مفقودا من مجموعة المبنى 

الخاصة بك ،یمكنھم أن یأتوا إلیك ویمكن أن تعید ارسالھ.

https://firstbell.dearbornschools.org/2021/11/03/walk-n-roll-fall-2021-culmination-ceremony/


سالینا المتوسطة
ركن القطط الوحشیة
مسابقة التھجئة في مدرسة سالینا

مدرستنا سوف تشارك في مسابقة تھجئة الكلمات, جمیع الفائزین سینتقلون الى المسابقة الكبرى لمدارس 
منطقة دیربورن. فائز واحد من مدرستنا سوف یكون قادر على المشاركة في  امالئیة النحل سكریبس 

اإلقلیمیة.

 سوف یتنافس المرشحون النھائیون من الصفین 4 و5 في مدرسة سالینا للتھجئة في 7 دیسمبر ، ویتنافس
 المرشحون النھائیون من المدرسة المتوسطة في 8 دیسمبر ، وستكون نحلة سكریبس اإلمالئي النھائیة في

!9 دیسمبر. حظا سعیدا لجمیع طالب سالینا



 القطط
الوحشیة
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العمل






