
سالینا المتوسطة
ركن القطط الوحشیة

التواریخ القادمة فبرایر:
←WIDA-تبدأ اختبارات ال
منتدى المجتمع في الساعة 5 مساء←
16 فبرایر: بدایة متأخرة←
16 فبرایر: التوزیع الشھري للمواد الغذائیة←
←ً 17 فبرایر: االجتماع الشھري مع المدیرة 9 صباحا
18-21 فبرایر: ال توجد مدرسة←
22 فبرایر: ال توجد مدرسة للطالب←
مسابقة التھجئة للمنطقة ←

   طالب االبتدائیة: 9 مارس
   طالب المتوسطة: 10 مارس

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

منتدى المجتمع

المنتدى المجتمعي الثالث واألخیر للخیارات الثانویة في 9 فبرایر 2022 الساعة 5 مساء. اآلباء 
والطالب في المدارس المتوسطة والثانویة مدعوون لالنضمام إلى الدورة الثالثة لمعرفة المزید عن 
العدید من الخیارات التي تقدمھا مدارس دیربورن العامة لطالب المدارس الثانویة. انضم إلى آخر 

 جلسة افتراضیة مباشرة لمعرفة المزید وطرح األسئلة. رابط االزوم للجلسة ھو  9 فبرایر الساعة 5
مساء .

اختبار اللغة WIDA یبدأ في فبرایر

:WIDA بعض المعلومات الرئیسیة حول ال

یقدم االختبار معلومات حول قدرات الطالب في اللغة اإلنجلیزیة في المدرسة. یستخدم المعلم ●
ھذه المعلومات التخاذ قرارات بشأن تعلیم الطالب.

یقیس ACCESS ما یعرفھ الطالب ویمكنھم القیام بھ باللغة اإلنجلیزیة في مجاالت االستماع ●
والتحدث والقراءة والكتابة.

 ال یحتاج الطالب للدراسة لالختبار، بل التركیز على إظھار قدراتھم اللغویة.  اختبار التدریب●
العملي وصفحة عناصر العینة

https://salina-int.dearbornschools.org/
https://dearbornschools-org.zoom.us/j/89914445060?pwd=ODdlYm1HRlRBaUp3L3F0UVFmU3FDdz09#success
https://dearbornschools-org.zoom.us/j/89914445060?pwd=ODdlYm1HRlRBaUp3L3F0UVFmU3FDdz09#success
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice


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

سالینا المتوسطة
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خزانة عن بعد
ھنا ھو وصلة إلى فیدیو عن كیفیة دخول خزانة 

البعید التي یمكنك استخدامھا مع الطالب أو 
أولیاء األمور.

 Video 

 جدول ساعة وایلد كات
2021-2022

الصف السادس إلى الثامن 

Intervention Hour                 8:25-9:20

AA/1st hour 9:25-10:24

2nd hour 10:29-11:17

3rd hour 11:22-12:10

4th hour 12:15-1:05

4th hour lunch: 12:15-12:45

5th hour lunch: 1:10-1:40

5th hour   12:50-1:40

6th hour 1:45-2:30

7th hour 2:35-3:20

 ساعة التدخل القطط
الوحشیة
 (WIH)

ستعقد WIH لالبتدائیة مرتین في األسبوع 
(األربعاء والجمعة). وستعقد المتوسطة 

أسبوعیا أیام األربعاء، باستثناء أیام البدء 
المتأخرة. السبب ھو نقل طالبنا من 
مستویاتھم الحالیة، وتوفیر التدخل 

واالستراتیجیات التي من شأنھا أن تساعد 
على نقلھم إلى المستوى االعلى. ھدفنا ھو 

أن یحسن جمیع الطالب مھارات فھم 
القراءة والمفردات في جمیع مجاالت 

المحتوى. وسنعمل كفریق واحد لمساعدة 
جمیع الطالب على التحسن.

https://watch.screencastify.com/v/Z8t2n9NPOkSoPsLj3RIo


Salina Intermediate

The Wildcat Corner

https://salina-int.dearbornschools.org/     
@salinawildcats

الصف الثامن
الرابط إلكمال طلب التعلیم HFEC/MFG/.  رابط الطلب

للصفوف المتوسطة-

إذا كنت ترغب في اإلبالغ عن مشكلة في الجدول الزمني الخاص بك، یجب علیك ملء 
النموذج التالي: مسائل الجدول. 

یمكنك استطالع الجدول المدرسي الخاص بك والجدول الزمني الفصل الدراسي SQ2 2 عن 
Student .الخاص بك Student Connect طریق تسجیل الدخول إلى حساب 

Connect

(DCMST) مركز دیربورن للریاضیات والعلوم 
والتكنولوجیا

سكان مدارس دیربورن – تعرف طالب في الصف الثامن مھتم بشكل خاص في التكنولوجیا, الریاضیات أو 
العلوم? مركز دیربورن للریاضیات والعلوم والتكنولوجیا  (DCMST) ھو اآلن یتقبل الطلبات! سیكون 

ھناك اجتماع إعالمي عبر Zoom للوالدین في 2 فبرایر 2022 الساعة 7 مساء. DCMST ھو برنامج 
مدرسة ثانویة لمدة نصف یوم مفتوح للطالب الحاصلین على أعلى الدرجات في المنطقة المھتمین بالوظائف 

 .STEM القائمة على
تشاھد الفیدیو  للمزید من المعلومات.

الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھذا العام ھو اإلثنین 28 فبرایر. تعلم المزید على
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https://salina-int.dearbornschools.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZslQlq_F5ue1cUaxnJAW--ZiDiNG5n1zUDz6SpFkW8LYkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAxVTo0ypFiFXHRwJGOVIMaXqYtou8e7a8o_YAqMiHjUXmw/viewform
https://sisweb.resa.net/StudentPortal/
https://sisweb.resa.net/StudentPortal/
https://www.youtube.com/watch?v=l1LMyGNkzec
https://dcmst.dearbornschools.org/potential-dcmst-candidates/


 وراء القناع: قصة المعلم
نھرین الطویل

المعلمة:  نجاة محمد
المادة:AVID إعداد الكلیة (الصف 7/8)

أخبرني عن حیاتك في المنزل؟ األسرة؟ الحیوانات األلیفة؟

أنا متزوجة ولدي 4 أطفال محمد یبلغ من العمر 19 عاما، وریام 17 عاما، وجیدا 15 عاما، وصغیرتي تبلغ من 
العمر 9 سنوات. لدي قطة ألیفة اسمھا لونا.

ماذا تفعلي في وقت فراغك؟

أحب ممارسة الریاضة. إما أن أكون في صالة األلعاب الریاضیة أو أن أتدرب في المنزل إذا لم أتمكن من الوصول 
إلى صالة األلعاب الریاضیة. أیضا أحب قضاء الوقت مع األھل واألصدقاء.

إذا لم تكن معلما، ماذا كنت ترید أن تفعل بدال من ذلك؟

سأكون ضابط شرطة أو أكون معالجا نفسیا ألنني أحب مساعدة الناس.

ھل أردت دائما أن تكوني معلمة؟

نعم، أردت أن أكون معلمة منذ أن كنت في الصف الثاني. عندما كنت صغیرة، كنت أتي بأصدقائي إلى منزلي واكون 
المعلمة، ویكون لدى كل الكتب كنت أسأل جمیع أساتذتي إذا كان بإمكانھم إعطائي الكتب القدیمة التي لم یستخدموھا، 

وكنا نلعب المدرسة في قبو منزلي.

ما ھي الدرجات و المواد التي قمت بتدریسھا؟ ما ھو المفضل لدیك ولماذا؟

لقد قمت بالتدریس االبتدائي، كنت أدرس لمدة 20 عاما. لقد قمت بتدریس الصف األول والثاني والثالث وال4 واآلن 
السابع والثامن.

الصف الثامن ھو المفضل لدي ، مادة ال-AVID ھو المفضل لدي. أشعر تقریبا أنني أستطیع توسیع تفكیرك بطرق 
مختلفة ، مقابل عندما كان على تدریس درجات أخرى حیث كان على اتباع شيء محدد للغایة.



..وراء القناع: قصة المعلم اتباع
ما ھو الشيء الذي قد ال یعرفھ طالبك عنك؟

عندما كنت في الصف األول، كنت أرى أخصائي اجتماعي. كنت صامتا انتقائیا، وھو شخص ال یتحدث إلى أي 
شخص إال إذا أراد التحدث إلیھ. یمكنني الذھاب لمدة عام كامل دون التحدث أعتقد حقا أنھ كان ألنني كنت نوعا ما 
خائفة من قبل معلمتي ألنھم في ذلك الوقت كانوا یضربون األطفال ویضعون شریط على أفواھھم إذا تحدثوا كثیرا. 
لقد صدمت برؤیتھا تفعل ذلك بأطفال آخر لذا لم أتحدث لمدة عامین كان األخصائي االجتماعي یسحبني من الصف 

ویطلب مني التحدث إلى الدمى. في نھایة المطاف تحسنت.

ما ھي خطتك بعد التقاعد؟

أود أن أنتقل إلى فلوریدا مع عائلتي، بجوار الشاطئ، والحصول على شقة. إذا لم یحدث ذلك، فربما سأعمل بدوام 
جزئي في صالة ألعاب ریاضیة وأتطوع بوقتي مع عائلتي.سأكون مسلما صالحا وأعیش بلطف وسالم.

لماذا اخترتي التدریس في سالینا؟

تذكروا كیف أخبرتكم أن ھناك مدرستین ھنا ومدرسة في دیترویت وكالھما اتصل بي وعرضا علیا منصبا, لم أولد 
ھنا لكنني یمنیة، وھذا مجتمعي. ما ھو أفضل من تعلیم األطفال الذین ھم مثلك تماما؟ أحب رؤیة األطفال الیمنیین 

یكبرون وینجحون ألنھ كما قلت، أنتم أطفالنا في نھایة الیوم. إن شاء هللا ال یتم وضعي في أي مكان آخر ألنني أحب 
مجتمعنا. أشعر وكأنني أعمل مع أخواتي وإخوتي، وأعلم أطفالي.

ما ھي أفضل نصیحة یمكن أن تعطیھا الطالب حول الحیاة أو المدرسة؟

أفضل نصیحة یمكن أن أقدمھا لك ھي أن تكون صادقا مع نفسك وما أعنیھ بذلك ھو أن تكون ما أنت علیھ. ال تزییف 
من أنت، ال تحاول أن تكون شخص آخر. كن صادقا، وكن ما أنت علیھ، ألن األشخاص الذین یحترمونك ویحبونك 

لن یمنعوا. ھذه أفضل نصیحة یمكن أن أقدمھا ألي أحد.
 

من، حیا أو میتا، ھل ستقول أنھ كان لھ أكبر تأثیر علیك؟

والدي، كان دائما یدفعني للذھاب واالنتھاء من الدراسة. كان یقول دائما "عندما أموت أریدكم جمیعا أن تكونوا 
قادرین على حمایة أنفسكم بسیفكم. تعلیمك ھو سیفك". لقد احترمتھ لذلك وكان ذلك مؤثرا جدا بالنسبة لي



مشروع قیادة الطریق: دورة التصمیم 
.(PLTW) والنمذجة

 قامت كل مجموعة بتصمیم وإنشاء نموذج أولي 
لعبة عالجیة مخصصة لطفل معین (كان ھناك 6 
ملفات تعریف مختلفة لألطفال) بناء على مصالح 

الطفل وأھداف العالج المھني بالشلل الدماغي.




