
سالینا المتوسطة
ركن القطط الوحشیة

التواریخ القادمة لشھر أبریل:
 28 مارس - 1 أبریل: ال توجد مدرسة (عطلة الربیع)●
13 أبریل:  بدایة متأخرة ●
●M-STEP و PSAT 13 أبریل: بدء اختبارات
13 أبریل: الصف السادس- رحلة الى محطة الخیال●
13 أبریل: الصف السابع المتحف في آن أربور ●
13 أبریل: مؤتمرات أولیاء األمور للمعلمین 3:30-6:30 (االبتدائیة)●
14 أبریل: مؤتمرات أولیاء األمور للمعلمین 3:30-6:30 (المتوسطة)●
15 أبریل: ال توجد مدرسة●
20 أبریل: مخزن الطعام المتنقل●

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

رمضان - لمیس حیدرة

یصادف شھر رمضان المبارك الوقت الذي أعطي فیھ محمد (علیھ السالم) السور األولى من القرآن. یصوم 
المسلمون من الفجر حتى الغسق. إنھ وقت تقدیر وبركاتك، وإنكار الملذات وقضاء الوقت مع العائلة. كما 

یقوم الناس بجمع األموال والتبرع باالمدادات لمساعدة اآلخرین المحتاجین. ویصوم الكثیرون لتذكیر أنفسھم 
بأولئك في العالم الذین لیس لدیھم ما یكفي من الطعام. العید ھو یوم یحتفل بھ المسلمون في جمیع أنحاء 

العالم. إنھ الیوم التالي النتھاء شھر رمضان. خالل ھذه األوقات ، یشكر المسلمین ویصلون ویقومون بالدعاء. 
بعد الصیام لمدة 30 یوما العید ھو الیوم األول الذي ال یصوم فیھ المسلمون و یستمتعون بیومھم مع 

عائالتھم.

(M-STEP) اختبار میشیغان للطالب للتقدم التعلیمي

أولیاء األمور واألوصیاء األعزاء،
نافذة اختبار میشیغان للتقدم التعلیمي (M-STEP) للطالب ھذا العام الدراسي ھي 11 أبریل - 20 مایو 2022. یأخذ 

الطالب في الصفوف 7th-4  فنون اللغة اإلنجلیزیة وتقییمات الریاضیات M-STEP. سیأخذ طالب الصف الثامن 
PSAT (فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات) في 13 أبریل. سیتم إجراء اختبارات M-STEP للعلوم والدراسات 

االجتماعیة في الصفین الخامس و الثامن.
لمزید من المعلومات یرجى زیارة وزارة التعلیم في میشیغان:

/www.michigan.gov/mde
M-Step Parent Letter and Testing Schedule 

https://salina-int.dearbornschools.org/
http://www.michigan.gov/mde/
https://docs.google.com/document/u/0/d/1lrPQkippdlkYaJvJwMRB01n_0rfDYUMgzxBeNYKMoNc/edit
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األسئلة مس فران

البطاط المغلي  ما ھو طعامك المفضل؟ البریاني سلطة یونانیة العصید

 ما ھي بعض الھوایات

 التي تحب القیام بھا

بعد المدرسة؟

أحب الذھاب للسباحة بعد 
المدرسة.

أحب الطبخ 

ومشاھدة 

األخبار.

أحب الذھاب إلى صالة 
األلعاب الریاضیة.

أحب القراءة والعمل على 
عملیات البحث عن 

الكلمات.

 إذا كنت تستطیع

 العیش في أي

 مكان ، فأین

سیكون؟ لماذا؟

في لبنان ألنھ جمیل. نیوزیلندا ألنھا بلد جمیل. كالیفورنیا ألنك تحصل 
على الجبال والمحیطات.

أحب أن أعیش في فلوریدا.

 ما الذي یجعلك

 سعیدا؟ ما الذي

یجعلك غاضبا؟

ما یجعلني سعیدا ھو 
عندما یكون الطالب 

جیدین. ما یجعلني 
غاضبا ھو عندما یسيء 

الطالب التصرف.

أطفالي یجعلنوي سعیدة. 
عندما یسيء أطفالي 
التصرف یجعلنوي 

غاضبة.

أشعة الشمس تجعلني 
سعیدة. الطقس السیئ 

یجعلني حزینة.

أنا سعیدة عندما یكون 
الجمیع من حولي سعداء. 

اغضب عندما یكون 
شخص ما وقحا أو غیر 

محترم.

 من ھو بطلك؟

 شخص ما تبحث

عنھ؟ لماذا؟

امي وابي والدي ھو بطلي ألنھ 
صادق ومخلص.

میشیل أوباما ألنھا سیدة 
وقائدة عظیمة.

ابنتي الصغرى ھي بطلي 
ألنھا تساعدني.

منذ متى وأنت في سالینا؟ عشرین سنة لقد كنت ھنا منذ مرحلة 
الروضة.

13 سنوات 26 سنة

مقابلة مع موظفي المكتب من قبل سارة حسین (الصف 5)

 
مس ریما مس رجاء      مس ماري
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عرض فني
یبدأ معرض دیربورن للفنون على مستوى المدینة في مدارس دیربورن العامة في 5 أبریل. سیكون 
حفل االستقبال االفتتاحي بین الساعة 4:30 عصرا والساعة 7 مساء في معرض بادزیسكي داخل 
مجتمع فورد ومركز الفنون األدائیة. سیستمر ھذا العرض حتى 26 أبریل. ساعات المعرض من 

الثالثاء إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا، والسبت من الساعة 12 
إلى 4 مساء.

سالینا المتوسطة تھنئ طالبنا الذین تم اختیارھم لعرض أعمالھم

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

توصیة بكتب األطفال

معلومات عن المؤلف:

لم یسبق ألمجاد الحسین أن زارت الیمن، لكنھ جزء 
كبیر من ھویتھا. امجاد ولدت في نیوجیرسي وترعرعت 

في فولز تشیرش ، ونشأة منغمسة في الثقافة والتقالید 
الیمنیة - بما في ذلك ، بالطبع ، تناول الطعام الیمني. 

وقد وثقت وصفات عائلتھا في كتاب طبخ جدید منشور 
ذاتیا یسمى سفرتنا، ویعني "طاولة الطعام لدینا".

ملخص كتاب كعك العید 

فاطمة ویحیى طفالن یمنیا أمریكیان یحتفالن بالعید 
(عطلة إسالمیة) في أمریكا. تعرف على المزید حول 

تقالید العید وخبز كعك العید المفضل لدیھم.

اضغط ھنا لطلب نسخة من الكتاب

https://salina-int.dearbornschools.org/
https://www.sifrafoods.com/product-page/eid-kaak
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https://salina-int.dearbornschools.org/     
@salinawildcats

وصفة كعك أمجاد

مكونات العجینة: 
1 كوب زبادي كامل الدسم
 1/2 كوب زیت نباتي

1 ملعقة كبیرة سمن بدرجة حرارة الغرفة
 3 مالعق كبیرة بیكنج باودر

 3 أكواب دقیق لجمیع األغراض
 رشة ملح

 التعبئة:
 معجون التمر
 2 صفار بیض

 1 ملعقة كبیرة حلیب
 بذور حبة البركة السوداء

 
الطریقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فھرنھایت.1.

تمزج جمیع مكونات العجین في خالط قائم. استخدم ملحق مقبض العجین واخفقي على سرعة متوسطة إلى عالیة 2.
حتى تتجمع العجینة في قطعة واحدة وتصبح جوانب وعاء الخلط نظیفة. إذا كنت تستخدم وعاء عادیا ، انقل العجینة 

المختلطة على سطح مطحون بسخاء و عجنھا حتى تصبح العجینة ناعمة.
غطي العجینة بغالف بالستیكي واتركیھا ترتاح لمدة 30 إلى 60 دقیقة.3.
استخدم ِمْرقاق لفرش العجین على سطح مرشوش بالدقیق. حوالي 3/4 إلى 1 بوصة.4.
استخدم قاطع دائري لقطع الدوائر.5.
امأل دوائر العجین بعجینة التمر ، وطویھا إلى نصفین ، ثم أغلق الحواف. الطریقة التقلیدیة ھي تجعید جدیلة ، ولكن 6.

یمكنك ختم كعك الخاص بك بأي طریقة تریدھا.
رتب الكعك على مقالة ورقیة مبطنة بورق الزبدة. اخلطي صفار البیض والحلیب ثم ادھني الخلیط على كل الكعك.7.
رشي الكعك مع بذور حبة البركة السوداء. 8.
تخبز حتى یصبح لونھا بنیا ذھبیا.9.

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





