
Greetings Pioneers,  
 
Welcome back! I hope you had time to relax, rejuvenate and do the things you truly enjoy doing. 
Praying for 2022 to be a better year for everyone! 
 
We look forward to opening our doors to students on Monday. District administrators will 
continue to monitor the situation as it relates to COVID and student safety. Please refer to Dr. 
Maleyko’s message for more information on this. Click on this link for Dr. Maleyko's Letter to the 
Community.  
____________________________________________________________________ 
Our week ahead looks like this: 
 
Monday, January 3rd 

 Schools re-open 
 Departmental meetings  

Tuesday, January 4th  

 Boys Varsity Basketball game @home 

Friday, January 7th 

 Boys Varsity Basketball @Livonia  
 Girls Varsity Basketball @home  
 Ice Hockey @ DISC 

Saturday, January 8th  

 Lindbergh COVID Vaccination Clinic - 10am -4pm 
 Ice Hockey @DISC 

I hope you have a fabulous week!  

Principal Jebril  

 ،تحياتنا للرواد

ن تكونوا قد وجدتم الوقت للراحة والتجدد والقيام بكل األشياء التي تستمتعون بها. وأقدم الصلوات أهالً بعودتكم! أتمنى أ

 !أفضل للجميععاماً  2022بأن يكون العام 

 بمتابعة  المسؤولون في المقاطعةستمر. وسي01/03/2022 فتح أبواب ثانويتنا للطالب والطالبات يوم اإلثنيننتطلّع إلى 

دة يُرجى العو، عن هذا الموضو  ولمزيٍد من المعلومات بفيروس كوفيد وسالمة الطالب عن كثب. متعلقةوضا  الاأل

 رسالة الدكتور ماليكو إلى الجالية.الضغط على الرابط عبر  إلى رسالة الدكتور ماليكو

________________________________________________________________ 

 هذا ما يبدو عليه أسبوعنا القادم:
 

 كانون الثاني )يناير( 3اإلثنين، 

 إعادة فتح المدرسة 

 إجتماعات األقسام 

 

https://docs.google.com/document/d/1Ep3q6kDmM7z1yhSdV8Wtc0RvXh_oOE-eKXrLCyAGx_Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ep3q6kDmM7z1yhSdV8Wtc0RvXh_oOE-eKXrLCyAGx_Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ep3q6kDmM7z1yhSdV8Wtc0RvXh_oOE-eKXrLCyAGx_Q/edit?usp=sharing


 كانون الثاني )يناير( 4، ءاالثالث

  على أرض الثانوية كرة السلةاألول لالصبيان فريق مباراة @ 

 

 كانون الثاني )يناير( 7، الجمعة

  ليفونيا@  كرة السلةاألول لالصبيان فريق مباراة 

  على أرض الثانوية كرة السلةاألول ل البناتفريق مباراة @ 

  الجليد@ هوكيDISC 

 

 كانون الثاني )يناير( 8، السبت

  بعد الظهر 4:00 –صباجاً  10:00 –عيادة التلقيح ضد كوفيد في مدرسة ليندبرغ 

  الجليد@ هوكيDISC 

 

 أتمنى لكم أسبوعاً رائعاً!

 

 مديرة الثانوية

 السيدة جبريل

 
 


