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

قرار العام الجدید - لمیس حیدره
العزم في تبني القرارات ھو عندما یقرر شخص ما أن یختار القیام بشيء ما أو عدم القیام بھ. 

سواء كانت عادة جیدة أو سیئة. إنھ تغییر ترید القیام بھ في حیاتك أو مع اآلخرین. ال ینبغي أن 
یكون من الصعب جدا القیام بھ ، ولكن تحدیا كافیا إلحداث تأثیر. بعض األمثلة على القرارات 

ھي: ممارسة المزید من التمارین الریاضیة، أو ممارسة ریاضتك المفضلة، أو قضاء وقت ممتع 
مع عائلتك، أو قضاء وقت أقل على ھاتفك. سیكون عام 2022 عاما رائعا، فما ھو قرارك للعام 

الجدید؟

كل عام وانتم بخیر

https://salina-int.dearbornschools.org/
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اقتراحات ھال للكتب- ھال علي
The Young Elites -تحلیل الكتاب 

Marie Lu :المؤلف
النوع: خیال خیالي

أدیلینا أموتیرو ناجیة من حمى الدم. بلدھا دمر من قبل الطاعون قبل عقد من الزمان. توفي معظم 
المصابین، في حین أصیب العدید ممن نجوا بعالمات غیر عادیة. شعر أدیلینا األسود تحول للون 
الفضي,  ورموشھا باھت, ولم یتبقى من عینھا الیسرى غیر ندبة خشنة. والدھا الشدید یشعر أنھا 

كالوحش الذي یدمر سمعة أسرتھا وأنھا خطر على أموالھم. ومع ذلك ، یقال إن بعض الناجین 
من الحمى یبقى لدیھم أكثر من الندوب-وقیل أنھا تبقى لدیھم قدرات غیر عادیة وھائلة, والتي 

حصلتھم على تسمیة "النخب الشابة" بسبب الغموض المحیط في قدراتھم السریة. تیرن سانتورو 
ھو خادم الملك. وتقع على عاتقھ مسؤولیتة العثور على النخب الشابة وتدمیرھا كقائد للمحور 

المقدس قبل أن تدمر األمة. ھو یعتقد أن النخب الشابة قاتلة وقویة وتسبب المخطار، لكن تیرین 
قد یكون لدیھ السر األكثر رعبا على اإلطالق! جمعیة الخنجر لدیھا انزو فالنسیانو كعضو. قبل أن 

یتمكن المحور المقدس من العثور علیھم، تبحث ھذه المجموعة الخفیة من النخب الشابة عن 
المزید من امثالھم. عندما تعقب الخناجر أدیلینا،  یكتشفو أن لدیھا قدرات لم یسبق لھا مثیل من 

 قبل. أدیلینا ترغب في االعتقاد بأن إنزو ھو إلى جانبھا وأن تیرین ھو الشریر الحقیقي. ومع ذلك، 
من خالل الخوض في قتال ھؤالء الثالثة في حرب فریدة من نوعھا، تسیر حیاتھم في طرق غیر 
متوقعة. كلھم أعداء لكنھم جمیعا متفقون على شيء واحد: أدیلینا تمتلك قوى ال تناسب ھذا العالم 

ویجب أن یتخلصوا منھا. أود أن أنصح بھذا الكتاب لألشخاص الذین یحبون القراءة عن 
الشخصیات التي تمر في المصاعب. في ھذا الكتاب، أدیلینا تمر بالعدید من العقبات والمصاعب. 
اقرأ ھذا الكتاب لمعرفة ما إذا كانت تتغلب على المصاعب أو تصبح أسوأ عدو لنفسھا.ھذا الكتاب 

مثال رائع لكل من الرجل ضد الرجل والرجل ضد الذات. أنا أوصیكم بقراءة ھذا الكتاب !

https://salina-int.dearbornschools.org/
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 استمارة طلب لمقابلة المستشارة
إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف، ال تتردد في ملء االستمارة لالجتماع مع السیدة حمادة.

form 

بقعة ضوء:الصف الثامن عبدهللا صالح
ما ھي بعض التحدیات التي تغلبت علیھا في لعبة الفوتبول؟●

 "كسرت إصبعي، لكنني عدت للعب بقیة موسم كرة القدم."
ما ھي ھوایتك؟●

 "لعب كرة السلة والفوتبول."
ما ھي بعض اإلنجازات التي أنت ممتن لھا؟●

 "أن حصلت على معدل قائمة الشرف في معدلي الدراسي."
ماھي ریاضتك المفضلة؟●

 "كرة الفوتبول ، ألن مھارتي فیھا ھي االفضل."
ھل لدیك أي خطط للمستقبل؟●

"االنتھاء من المدرسة ، والدخول في اتحاد كرة القدم األمیركي."
ما ھي المادة المفضلة لدیك؟●

"الریاضیات ألنھا المادة التي اھتم فیھا األكثر."
ھل من الصعب تحقیق التوازن بین ممارسة الریاضة وإكمال العمل المدرسي؟ كیف تفعل ذلك؟"●

           "ال، لدي وقت إضافي. عندما أنھي التدریب أذھب إلى المنزل وأكمل المھام."
ما ھي بعض التحدیات التي واجھتھا عندما كنت مصابا؟●

  "لم اتمكن من اللعب في موقعي الرئیسي في كرة الفوتبول عندما كسرت إصبعي. كما اضطررت للكتابة بیدي
الیسرى."

من ھو القدوة في حیاتك؟●
"إخواني، ألنھم دائما یدعموني."

من ھو معلمك المفضل ولماذا؟●
         "مس العصري، ألننا نستمتع في صفھا، وھي تھتم بنا وتعاملنا كما لو كنا أطفالھا."
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أبطال مسابقة تھجئة الكلمات اإلمالئي

تھانینا للفائز المرشح الى المسابقة اإلقلیمیة في سكریبس علي ناصر، الصف الثامن.
سینتقل علي ناصر إلى مسابقة ھجاء النحلة في المنطقة باإلضافة إلى مسابقة سكریبس اإلقلیمیة 

للتھجئة. الفائزون من كل صف سیذھبون للتنافس في مسابقة ھجاء المنطقة.
مبروك لجمیع الفائزین.

الفائزین:
الصف الرابع- عیسى عبدهللا 
الصف الخامس-  سریا قاسم
الصف السادس-  عالء علي
الصف السابع- یوسف احمد
الصف الثامن- علي ناصر



 
تھانینا للطالبنا السابقین، روني عبد هللا ورنا البعداني، على قبولھم في كلیات ستانفورد 

وھارفارد!  مجتمع سالینا فخور بكم!

إعالنات الطالب

المركز االجتماعي خلف المدرسة (مساعدة ←
الواجبات المنزلیة والكمبیوتر) الثالثاء -الجمعة 

بعد المدرسة (مس الجھمي) 5:30-3:30
دوالیب مكتبة دیربورن العامة جاھزة لالستعمال.←
نادي الحیاكة یوم الثالثاء والخمیس بعد المدرسة ←

(مس سسكي) غرفة 317
الریاضات الجماعیة بعد المدرسة (مس صندقلي) ←

یوم االربعاء للبنات والجمعة لالوالد
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اخبار المكتبة

SORA ھو تطبیق قراءة الطالب لبرنامج 
OverDrive. توفر SORA إمكانیة الوصول 

إلى الكتب اإللكترونیة والكتب المسموعة من 
مدرستك والمكتبة العامة.

جمیع طالب سالینا لدیھم حق الوصول إلى تطبیق 
الكتاب اإللكتروني SORA عبر مقاطعة واین 
RESA عبر الصفحة الرئیسیة للطالب. إضافة 
جدیدة إلى SORA ھي المجالت ، بما في ذلك 

بعض مجالت األلعاب الشھیرة.
Sora link 

https://docs.google.com/drawings/d/1SN-NR0BmRTL-W3-JiAELLNRSgoXZiH0LqsiinbSTaiQ/edit
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