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التواریخ القادمة:
←WIDA یستمر اختبار
1 مارس: التوزیع الشھري لألغذیة←
1 مارس: مسابقة التھجئة مدارس دیربورن صفوف اإلعدادیة←
2 مارس: مسابقة التھجئة مدارس دیربورن صفوف االبتدائیة←
3 مارس: یوم محو األمیة / حملة الكتاب←
8 مارس:  بدایة متأخرة←
9 مارس: زیارة تعریف الصف الثامن بمدرسة ادسل فورد الثانویة←
10 مارس: احتفال PBIS الصف الرابع←
15 مارس: اجتماع االھالي مع المعلمین(صفوف المتوسطة)←
16 مارس: اجتماع االھالي مع المعلمین(صفوف االبتدائیة)←
14 مارس: االجتماع الشھري للوالدین مع المدیرة←

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

اسع أوالً أن تفھم، ثم أن ُتفھم

خالل شھر فبرایر، ركزنا على العادة 5: اسع أوالً أن تفھم، ثم أن ُتفھم.

إنھا عادة االستماع إلى أفكار ومشاعر اآلخرین. إنھا تحاول رؤیة األشیاء من وجھات نظرھم. 
االستماع إلى اآلخرین دون مقاطعة. یتعلق األمر بالثقة في التعبیر عن أفكارك.

طرق ممارسة ھذه العادة:

 حاول أن تذھب ساعة كاملة دون التحدث ولو مرة واحدة. بدال من ذلك، ما علیك سوى ●
 مشاھدة األشخاص من حولك واالستماع إلى ما یقولونھ. 

فكر في شخص في حیاتك تعتقد أنھ مستمع جید. ما الذي یفعلونھ ویجعلھم مستمعین جیدین؟●
في المرة القادمة یكون أحد أصدقائك حزینا. أخبرھم أنك تعرف أنھم حزینون وأنك ترید ●

المساعدة.
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الالعب الریاضي لھذا الشھر - یاسمین مصلح

بواسطة الزھراء عبده 

تلعب یاسمین الكرة الطائرة وكرة السلة لسالینا وھي في فریق السباحة. شاركت في مباراة الكرة الطائرة في 
بطولة المدینة التي تفوق وفاز فیھا فریق سالینا 

ھل ھناك أي شخص أدخلك في الریاضة؟
عائلتي كلھا ریاضیة. أحب اللعب ألنك تتعرف على الناس. كما أنھ یبقیني نشطا! كانت ابنة عمي وأختي 

یعلمونني دائما كیفیة اللعب.

ھل لدیك أي خطط للمستقبل؟ كم من الوقت تخطط للبقاء نشطا في الریاضة؟ 
أرید أن أذھب إلى كلیة جیدة مع منحة دراسیة للكرة الطائرة. أخطط للبقاء في الریاضة لبقیة حیاتي. 

ما ھو فصلك / موضوعك المفضل؟
مادتي المفضلة ھو Steam. ھذا المفضل لدي ألنھ یحتوي على جمیع الموضوعات. كما أن المعلم یجعل 

من األسھل بكثیر التعلم والفھم. ھذا ھو موضوعي وفصلي المفضل.

ھل لدیك أي ھوایات غیر الكرة الطائرة؟
 في وقت فراغي، أحب العمل في الخارج أو االستراحة مع العائلة ولعب الكرة الطائرة معھم.

ما ھو أكثر شيء تفتخر بھ؟ 
الشيء الوحید الذي أفتخر بھ ھو اني استطیع الجمع بین دراستي والریاضة. أحب ممارسة الریاضة ولكن ال 

یمكنني فعل ذلك إذا كانت درجاتي غیر مقبولة. لھذا السبب أنا ممتن ألن لدي القدرة على إدارة وقت 
مدرستي ووقت الریاضة بحكمة.
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مناظرة: ھل یجب السماح بالھواتف في المدرسة؟
بقلم: یزن الماوري

 دعونا نواجھ األمر ، الھواتف في كل مكان. السؤال الحقیقي ھو، ھل یجب السماح لھم بدخول
المدرسة؟

أجاب 60٪ من الطالب الذین تمت مقابلتھم بنعم، و 40٪ قالوا ال. دعونا نسمع ما یقولھ كل جانب

نعم                ال               

عبد الملك قائد:

 أعتقد أنھ یجب السماح بالھواتف في المدرسة 
بسبب حاالت الطوارئ. إذا كان ھناك إغالق 
وكان الطالب عالقا خارج الفصل الدراسي، 

كما ھو الحال في الحمام، فیمكنھ طلب 
المساعدة. یمكن للوالدین أیضا التواصل مع 
أطفالھم إذا كانت ھناك حالة طوارئ في 
المنزل. یمكن للمدرسین مراقبة استخدام 

الھاتف الخلوي في الفصل والسماح للطالب 
باستخدامھا ألغراض البحث. یمكن أیضا 
السماح بالھواتف أثناء وقت االنتقال في 

الردھة.

محمد درشم:

 الھواتف تسبب االنحرافات ویمكن أن 
تؤدي إلى العدید من المشاكل. سیركز 

الطالب على وسائل التواصل االجتماعي 
أو المحادثات األخرى بین األصدقاء أكثر 
مما یحدث في الفصل. ھذا یمكن أن یؤدي 
إلى انتشار المزید من التنمر والقیل والقال. 
إذا كان الطالب یركزون على ما یحدث 
على ھواتفھم أكثر مما یحدث في الفصل، 
فإنھم یغادرون الفصل بمعرفة قلیلة أو 
معدومة. ھذا سوف یؤثر على تعلمھم.
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 "قول "أحبك" دون قول "أحبك
ھاجر أحمد

ھل تعلم أنھ یمكنك إظھار وأخبار الناس أنك تحبھم، دون أن تقول ذلك بالفعل؟ دعونا نسمع كیف یحب بعض 
المعلمین إظھار الحب!

مس ن. محمد: أظھر حبي من خالل منحھم االھتمام وإخبارھم أنني سأكون دائما ھناك من أجلھم.

مس مھا: أظھر الحب للناس من خالل أعمال الخدمة، مثل تقدیم مساعدتي دائما. أحب أیضا قضاء وقت 
ممتع مع أحبائي.

مس عبد هللا: أن تكون مراعیا ولطیفا، حتى عندما ال یستحقون ذلك.

مس الوارد: أحب قضاء الوقت مع األشخاص الذین أحبھم.

مس شاجرة: أعمال الخدمة ھي لغة حبي. القیام بأشیاء لآلخرین.

مس علي: أنا أھتم بھم واكون لطیفة معاھم.

مس ك. العصري: سحقھم مثل الفطیرة (عناقھم).

مسترالحیدري: من خالل تكریمھم واحترامھم، أیضا سحقھم مثل الفطیرة (عناقھم).

مس رموني: عناقھم.

مس مصلح: افعل لھم شیئا لطیفا واعانقھم.

مس الماوري: أعمال اللطف.

مس فدعق: ابتسامة دافئة.
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مسابقة التھجئة لمنطقة مدارس دیربورن
    

ستقام مسابقة نحلة التھجئة في المدرسة اإلعدادیة یوم األربعاء 1 مارس في مدرسة فوردسون الثانویة. 
ستكون المرحلة االبتدائیة یوم الخمیس 2 مارس أیضا في مدرسة فوردسون الثانویة.

المتأھلین للتصفیات النھائیة من كل صف ھم كما یلي:

الصف الرابع- احمد الماوري
الصف الخامس- احمد ھیثم

الصف السادس- ابراھیم حسین
الصف السابع- زید السعیدي
الصف الثامن- سمیر حسین

تأكد من دعم أوالدنا!
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(WIH) ساعة تدخل القط الوحشي

ستعقد ساعة تدخل (WIH) كل یوم أربعاء لكل من طالب المدارس االبتدائیة والمتوسطة، باستثناء أیام 
البدء المتأخرة.

ھدفنا ھو نقل طالبنا من مستویاتھم الحالیة، وتوفیر التدخل واالستراتیجیات التي ستساعد في نقلھم إلى 
المستوى التالي. نرید من جمیع الطالب تحسین مھارات وفھم القراءة والمفردات في جمیع مجاالت المحتوى.
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طالب الصف 8

طالب الصف الثامن الحالیون وأولیاء األمور مدعوون لزیارة مدرسة ادسل فورد الثانویة للحصول على 
توجیھ في 9 مارس 2023 القادم في المساء من الساعة 6 إلى 7:30 مساء.

الموقع: قاعة مدرسة إدسل فورد الثانویة 

 20601 Rotunda Dr. Dearborn, MI 48124.

STEM-العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

توفر مدرسة STEM مسارا تعلیمیا سریعا لطالب المدارس المتوسطة. یتبع ھذا البرنامج منھج المدرسة 
اإلعدادیة والموارد المعتمدة في جمیع أنحاء المنطقة. یتم اآلن تقدیم فصل تطبیقات STEM المقدم في كل 

من مدارسنا المتوسطة في جمیع أنحاء المنطقة لضمان المساواة لجمیع الطالب. تتمثل رؤیتنا في جعل 
تجربة STEM و STEAM متاحة ومنصفة لجمیع الطالب في مدارس دیربورن.

الطالب المقیمون في دیربورن - غیر المسجلین في المنطقة (المدارس خاصة، المستأجرة، والذي یدرس في 
المنزل):

●iReady أو ما یعادل ، (والریاضیات ELA) / NWEA النسبة المئویة 80 على

●M-STEP 4 والریاضیاتth للصف ELA متقدم أو یتقن في اختبارات

یتم تشجیع أولیاء أمور الطالب المؤھلین للحصول على العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات على 
االتصال بفریق قیادة العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات إذا كانت لدیھم أي أسئلة أو مخاوف بشأن 

أي نوع من أماكن اإلقامة (مثل االحتیاجات الخاصة، ومخاوف النقل، ودعم اللغة، وما إلى ذلك)
 fryzelj@dearbornschools.org المعلمة الرئیسیة السیدة جینیفر فریزل في 

baydouo@dearbornschools.org أو السید أسامة بیضون - مساعد مدیر في

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