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المجتمع وأعضاء والموظفي    األمور وأولياء الطالب تحيات   ، 

 
   عام   دخول مع .بعودتك مرحبا

ا ومتواضع متحمس أنا ، كمدير الثات 
ً
   للخدمة حق

عىل نتغلب بينما .المنصب هذا ف   
م ، مجتمعنا يواجهها الت    الحالية التحديات    أطفالك بتعليم لدينا اإلداري والفريق الدعم وموظفو مدرسونا يلت  

بيئة ف   
وداعمة وآمنة نظيفة . 

 
  مؤهلي    معلمي    بها المتوسطة االبتدائية الكاهن مدرسة

ا
  تأهيل

ً
ألطفالك استثنائية تعليمية خدمات يقدمونس عاليا . 

   سنستمر
إجراءات تنفيذ ف   COVID-19 ية تعلم وتعليم ، لمنطقتنا األولية إىل جنًبا ، للرياضيات يوريكا ومنهج ، اإلنجلت    

منهج يثبت .بإخالص ، بالمنطقة االجتماعية والدراسات العلوم منهج مع جنب  EL Education و Eureka Math أنه 

   ناجح
   سنستمر .والتنمية النمو تحقيق عىل طالبنا مساعدة ف 

األكاديم   ، المساعدون) لدينا الدعم طاقم استخدام ف   
ة المجموعات لتسهيل (التدخل الطالب "جميع" لمساعدة الفردية واألنشطة الصغت  . 

 
هناك ، واألوصياء اآلباء .مكودع معك العمل إىل نتطلع لذلك ، للطالب األكاديم   النجاح مفتاح الوالدين مشاركة تعد  

امج من العديد بالمنطقة والمجتمع األرسة مشاركة قسم خالل من لدعمك واألنشطة التر . 
 

   سنستمر .لدينا الدعم وطاقم بالمعلمي    تعريفك إىل باإلضافة ؛ لقائكم إىل أتطلع ، والطالب واألوصياء األمور أولياء
عقد ف   

المعلومات من المزيد .الدراسية واللياىل   المفتوح والبيت األول السنوي اجتماعنا إىل افةباإلض ؛ الشهرية الوالدين اجتماعات  
   قادمة
واألوقات التواري    خ إىل إشارة ف  . 

 
   العام كان لقد

ا الماض 
ً
ا أكاديمًيا دراسًيا عاًما حق

ً
   التعلم إىل طالبنا جميع عودة إىل أتطلع لكنت    ، فريد

حرم ف   Priest   وتوفت 

ب .العام هذا والموظفي    الطالب لجميع مثالية يميةتعل تجربة 2021 سبتمتر  7 الثالثاء ، المدرسة من األول اليوم يقت   ، 
م ونعلم باستمرار سنشارك لكننا ، برسعة األمور تتغت   أن يمكن ، نعلم كما .برسعة عىل العائالت جميع مع بالتواصل ونلت    

الدراس   العام مدار . 
حيب متحمسون نحن    والجديدة العائدة العائالت ميعبج للت 

   المتوسطة االبتدائية الكاهن مدرسة ف 
يرجر  .الخريف ف   

2021 سبتمتر  7 الثالثاء يوم المدرسة من األول لليوم استعداًدا أدناه المدرسة مستوى عىل العامة المعلومات عىل العثور : 
 
 

المدرسة وساعات الوصول وإجراءات الطالب دخول : 
مساءا 3:40 - صباحا 8:30 من الدوام ساعات   

الرئيس   للمبت   5 رقم الباب خالل من ويغادرون يدخلون والخامس األول الصف طالب  . 
لومىل   شارع من المتفرع الملحق المبت   من 2 رقم الباب خالل من ويغادرون الروضة قبل ما مرحلة طالب يدخل   

كاستر  شارع قبالة الملحق للمبت   1 رقم الباب خالل من ويغادرون يدخلون الثامن إىل السادس الصف طالب   
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جميع إبالغ لضمان المختلفة المشاركة جلسات خالل من المدرسة مستوى عىل إضافية معلومات تقديم إىل نتطلع  
يىل   لما أدناه التواري    خ حفظ  يرجر  ، وبالتاىل   .العائالت : 
اضية توجهات المتوسطة االبتدائية الكاهن لمدرسة افت  : 

 
إىل العودة معرض مساءا  5:30 و ظهًرا 2:00 و صباًحا 10:00 .للحضور جلسات 3 هناك سيكون ، أغسطس 26 الخميس  

 :DPSCD المدرسة
10:00am https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzhkNTM1YmYtMDczOS00NWM2LWIwM2YtMDU1ZmM2NjVlN2U4%40thread.v2/0?context

=%7b%22Tid%22%3a%222ea2d0dc-889d-42bc-9b4c-30271f82e335%22%2c%22Oid%22%3a%2256eb8edf-6cc1-
48b9-95eb-b2589c70ea47%22%7d 
 

 
 
2:00pm https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTczYzU2MmUtYmI2Mi00ZDVhLWEyNDctMTZkMWFiMjZlOWEw%40thread.v2/0?context=%

7b%22Tid%22%3a%222ea2d0dc-889d-42bc-9b4c-30271f82e335%22%2c%22Oid%22%3a%2256eb8edf-6cc1-48b9-
95eb-b2589c70ea47%22%7d 
 
5:30pm https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmNiMmNkYWMtZWZhYS00NWYyL Tk2MTYtM2RhZGNlNDk4OGM4%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%222ea2d0dc-889d-42bc-9b4c-30271f82e335%22%2c%22Oid%22%3a%2256eb8edf-6cc1-
48b9-95eb-b2589c70ea47%22%7d 
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   مساءا  3:00 - صباًحا 10:00 ، 2021 أغسطس 28 السبت

الدولية الغربية الثانوية المدرسة ف   

المعلومات أحدث عىل للحصول االبتدائية عداديةاإل  المدرسة كاهن االجتماع   التواصل منصات : 
المدرسة موقع : www.Detroitk12.org/priest 

 PriestEMDPSCD:تويت  
Instagram:  

ً
 !!!!!!! قريبا

المتوسطة االبتدائية الكاهن مدرسة :يوتيوب  
   بكم أرحب أن أود ، أخرى مرة

   2022-2021 الدراس   العام ف 
مدرسة ف   Priest Elementary Middle School. نتطلع 

   رائعة سنة إىل
كاهن ف  . 

 
 ، تربويا

هاوزر جاسي     

هاوزر جاسي     
 المالك

justin.hauser@detroitk12.org 
 المالك

# التغيت   كن  
 
 


