
سالینا المتوسطة
ركن القطط الوحشیة

alina Intermediate

The Wildcat Corner

التواریخ القادمة
28 أكتوبر: نصف یوم (المرحلة االبتدائیة فقط)

28 أكتوبر: نھایة فترة تسلیم العالمات
1, 3 & 10 نوفمبر: ااجتماعات االھالي (االبتدائي)

7 & 9  نوفمبر: ااجتماعات االھالي (المتوسطة)
8 نوفمبر: ال توجد مدرسة 
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كون استباقیا

نركز ھذا الشھر على العادة 1- أن نكون استباقیین! العادة 1 ھي 
كل شيء عن أن تكون مسؤوال.

  أن تكون مسؤوال عن سلوكك ، والكلمات التي تختارھا ، 
وأفعالك.

  سترتكب أخطاء. سنفعل أشیاء نتمنى لو لم نقم بھا.
جوھر ھذه العادة ھو تحدید نوع الشخص الذي ترید أن تعرف بھ 

ومطابقة سلوكك وكلماتك وأفعالك لتتناسب مع ھذه المبادئ.

 PFSO جمعیة االھالي والمعلمین والطلبة

یمكن للموظفین والعائالت التبرع أو االنضمام إلى PFSO ھذا العام ، نموذج واحد لكل عائلة ، مما یعني 
أن كل عائلة تحتاج فقط إلى دفع 10 دوالرات لجمیع األطفال ھنا.

 ٪100 من التبرعات تعود إلى المدرسة والطالب.
 ساعدت PFSO في دفع ثمن العدید من األشیاء في العام الماضي، بما في ذلك الحافالت الخاصة برحلة 
Cedar Point، ورسوم الرحلة المیدانیة، وعناصر التخرج من الصف الثامن، واالحتفاالت، وأكثر من 

ذلك.
كلما جمعنا أكثر، كلما استطعنا القیام بالمزید! اتصل بالسیدة نوال سیالني لمزید من المعلومات.
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التوقعات للعام الدراسي 2023-2022
كن مستعدا:

الوصول في الوقت المحدد. تبدأ المدرسة في الساعة 8:25! ●
أدخل فصولك بسرعة وھدوء.●
كن مستعدا للتعلم! (لدیك مواد ، إلخ.)●

كن محترما:
استخدام اللغة المناسبة●
لن یتم التسامح مع البلطجة واللعب الخشن والصاخب!●
احترام ممتلكات المدرسة●

كن مسؤوال
یمنع  تواجد كرات ریاضیة أو غیرھا من االنحرافات في الفصل / الردھة●
شارك وناقش تعلیمك مع عائلتك.●
اعتن بكتبك وممتلكاتك المدرسیة األخرى.●
استخدم مخططك!●

نادي النشرة اإلخباریة
نحن نبحث عن الطالب الذین یرغبون في 

أن یكونوا جزءا من النشرة اإلخباریة 
للمدرسة.

 ستكون مسؤولیتھم كتابة مقال واحد عن أي 
موضوع مرة واحدة في الشھر.

یمكن أن یكون حول الریاضة أو األحداث 
الجاریة أو األعمال الفنیة أو حتى الوصفات.
إذا كنت مھتما، یرجى إرسال برید إلكتروني 
إلى السیدة مھا أو التوقف عند الغرفة 307.

تبدأ LAHC برنامج الحیاة الصحیة لمدة 6 أسابیع 
مع طالبنا في المرحلة االبتدائیة! قام الطالب 

بفحص ملصقات التغذیة وتذوقوا میاه الفاكھة التي 
تم اختبارھا حسب الذوق.
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ھذا ھو حجابي .. الكاتبة سارة الدعیس

سارة الدعیس ھي كاتبة یمنیة أمریكیة مسلمة تبلغ من العمر 19 عاما وتنشر كتابھا بنفسھا. یروي كتابھا 
األخیر "ھذا حجابي" قصة فتاة صغیرة تدعى میساء.

تم استضافة إصدار كتاب سارة في مدرسة سالینا المتوسطة. تمكنت من التواصل ومناقشة كتابھا الجدید مع 
العدید من الفتیات من المجتمع.أتیحت الفرصة لجمیع الحاضرین لكتابة قصتھم الخاصة. تحقق من الكتاب 

وادخل عالم میساء وھي تأخذك في رحلتھا مع الحجاب!متاح للشراء على أمازون.

سالینا تقییم

“ھذا الكتاب المصور الشامل والتأملي ھو قصة رائعة عن الھویة والرؤیة والثقة والفخر وعدم االعتذار عن 
اإلیمان." - السیدة إیمان أحمد ، مدیرة المدرسة

"ھذه قصة حلوة! إن البساطة في طریقة تقدیم القصة تجعل مفھوم الحجاب سھل الفھم لكل من القراء 
المسلمین وغیر المسلمین.

بصفتي معلمة وأما، أعتقد بالتأكید أن ھذا أمر ال بد من قراءتھ. تساعد مثل ھذه القصص على تعزیز وبناء 
الروابط بین الثقافات عندما نفھم، في سن مبكرة، ماذا یعني حقا ارتداء الحجاب. قد یكون من الصعب على 
األطفال الذین یكبرون ویشعرون بأنھم مختلفون عن اآلخرین. تساعد ھذه القصة على شرح "لماذا" بطریقة 

مرحة ومرحة." - السیدة عبد هللا ، معلمة الصف الخامس.
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وقت بدء الفصل: 8:25 صباحا

 وقت انتھاء الفصل: 3:20 مساء

 وقت انتھاء نصف یوم: 11:30 صباحا

یتم تقدیم وجبة اإلفطار بین الساعة 7:45 
صباحا والساعة 8:15 صباحا

یرن الجرس األول في الساعة 8:15 صباحا. 
یجب أن یكون الطالب في الفصل ، وعلى 

استعداد للتعلم مع جمیع المواد بحلول الساعة 
8:25 صباحا، وإال وضع علیھم عالمة متأخرة.

موظفون/أدوار جدیدة

مرحبا بكم في عائلة سالینا!

مھا الماوري - الصف 4
 نجاة محمد - الصف 4

 خدیجة العصري - الصف 6 الریاضیات
حلیمة أحمد - الصف 7 فنون اللغة

 باتریشیا موروز - الصف 8 الدراسات االجتماعیة
یاسمین محمد - دعم الریاضیات

 أمل الورد - الریاضیات للصف 7
 إیمي میمینجر - أخصائیة إعالم المكتبة

 PPF االجتماع الشھري مع المدیرة

سیكون االجتماع الشھري الخاص بنا ھو الثالثاء الثالث من كل شھر. ستكون ھذه االجتماعات الشھریة مفیدة 
للغایة و سنناقش مواضیع مھمة على مدار العام وتعقد االجتماعات للفترة المتبقیة من ھذا العام من الساعة 

9:00 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا والتواریخ ھي كما یلي:
 

 الثالثاء, 20 سبتمبر - الثالثاء, 18 أكتوبر - الثالثاء 15 نوفمبر - الثالثاء, 20 دیسمبر 

إذا كانت ھناك أي تغییرات سیتم إعالمكم.
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طالب الصف الرابع والخامس یقومون بزیارة إلى بستان التفاح! قام الطالب بتذوق 
التفاح، وقطف التفاح، باإلضافة إلى تذوق الدونات وعصیر التفاح.

الطالب في فصل السیدة ریھل یصبحوا 
مبدعین! َمَألَت زوایا وممرات المدرسة 

برائحة التفاح الحلوة المقرمشة.
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طالب الصف الثامن یقوموا بالتطوع لمساعدة "أصدقاء النھر" وزراعة األشجار 
في حدیقة البیر الحبیبة.
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