
Dear Geer Park Families,

My name is Mrs. Hanaa H. Faraj and I have been given the opportunity to serve as the Interim Principal
at Geer Park. It is an honor to have been placed at Geer Park in Mr. Lawera’s absence and I look forward to
connecting with you in the upcoming days and weeks. Dr. Chochol, Executive Director of the Edsel Ford
Feeder Track, has been a tremendous support during this transition period and I am grateful for our district’s
efforts to ensure that changes in administration are smooth. Before coming to Geer Park, I was the Assistant
Principal at Stout, an Administrative Intern at Bryant and Fordson, an English Language Development
Specialist at Geer Park and Whitmore-Bolles, and a teacher at Geer Park, Lowrey, and Maples. Some of you
may remember me in my most recent role at Geer Park as the Summer School Principal. I have worked with
families in our diverse community for many years and know the power of collaboration and teamwork when it
comes to student success.

In addition to having worked at Geer Park for several years with both Mrs. Awada and Mrs. Srour,
former principals, I was also a parent at Geer Park for 9 years for both of my daughters. Having had the
experience of being a mother, teacher, and administrator at Geer Park, I truly understand and value the
importance of a healthy and thriving school community. And again, I know how critical collaboration and
teamwork are when it comes to ensuring that a school community is healthy and thriving. I know that together,
our school community will ensure that our students are successful through the support of our wonderful staff
and the engagement of caring families.

I would like to extend an invitation to you to attend our Meet the Principal Event on Wednesday,
February 16th, 2022 in the Multipurpose Room from 4:05pm-5:30pm. During this time, we will have an
opportunity to share upcoming events and goals for the year as well as time to connect with one another.
Teachers have been invited to attend this event as well as I value their support during this transition. I will
continue to engage our families through our collaboration with our amazing PTA led by Mrs. Tenesha Jones, so
please, be sure that you are actively receiving all communication from the school.

A few more things that I would like to put on your radar:
● Dearborn Police WILL be present this week during arrival/dismissal to assist with traffic and ensure that

proper procedures are being followed as student safety is always our #1 priority
● Wednesday is a Late Start Day, with a start time of 10:00am. Breakfast starts at 9:30am
● Mid-Winter Break starts Friday, February 18th, students return to school Wednesday, February 23rd
● WIDA testing continues for the next several weeks
● We would like to welcome Ms. Elzbieta Blackburn as our new Office Secretary on February 15th-she

will join Ms. Mogalli. Thank you Mrs. Mallah for your work during this transition period to support the
Geer Park community.

● The Book Fair continues this week, with Shop with Grandparents Day on Wednesday from
8:55am-10:30am. Regular hours Monday through Thursday from 9:00am-3:30pm.

Lastly, please don’t hesitate to reach out to any of our committed staff with any questions or concerns,
we are here to support our families and ensure all of our students are successful! We are open to your input
and feedback. Thank you for welcoming me back to Geer Park!

Mrs. Hanaa Faraj
Interim Principal
313-827-2300
Farajh@dearbornschools.org



أسر  جیر بارك األعزاء،

اسمي السیدة ھناء فرج وقد أتیحت لي الفرصة أكون المدیرة المؤقتة اإلبتدائیة جیر بارك. إنھ لشرف كبیر أن أتولى إدارة االبتدائیة في غیاب السید لویرا ،
وأتطلع إلى التعرف إلیكم خالل األیام واألسابیع القادمة. لقد كان الدكتورة جیل تشوكول المدیرة التنفیذیة إلنجازات الطالب المسؤولة عن ثانویة أدسل فورد
والمدارس التابعة لھا من أھم الداعمین لي خالل ھذه الفترة االنتقالیة وأنا ممتنة لجھود قطاعنا التعلیمي لضمان سیر العملیة االنتقالیة لإلدارة بسالسة . قبل

مجیئي إلى جیر بارك ، كنت مدیًرة مساعدة في إعدادیة ستاوت ، ومتدرًبة إدارًیة في إعدادیة براینت  وثانویة فوردسون، ومتخصًصا في تطویر مھارات اللغة
اإلنجلیزیة في خیر بارك ویتمور بولز ، ومعلًمة في جیر بارك ، و لوري، و میبلز. قد یتذكرني بعضكم في آخر منصب لي في جیر بارك كمدیرة الدورة

الصیفیة. لقد عملت مع العدید من العائالت لسنوات عدیدة وأعرف قوة التعاون والعمل الجماعي عندما یتعلق األمر بنجاح الطالب.

٩لمدةباركجیرأھاليأحدأیًضاكنت،سابقینمدیرین،سروروالسیدةعواضةالسیدةمنكلمعسنواتلعدةباركجیرفيالعملإلىباإلضافة
سنوات البنتي. بعد أن مررت بتجربة كوني أماً ومعلمة ومدیرة في جیر بارك ، فأنا أفھم حًقا وأقدر أھمیة وجود مجتمع مدرسي صحي ومزدھر. ومرة أخرى

، أعلم مدى أھمیة التعاون والعمل الجماعي عندما یتعلق األمر بضمان أن مجتمع المدرسة یتمتع بصحة جیدة ومزدھر. أعلم أنھ مًعا ، سیضمن مجتمع
مدرستنا نجاح طالبنا من خالل دعم موظفینا الرائعین وإشراك األسر المھتمة.

مساًء٠٥:٠٤الساعةمناألغراضمتعددةالغرفةفي٢٠٢٢،فبرایرشباط/١٦،األربعاءیومالمدیر"قابل"اجتماعلحضورإلیكمدعوةتوجیھأود
تمتالبعض.بعضنامعللتواصلالوقتإلىباإلضافةللعامالقادمةواألھدافاألحداثلمشاركةفرصةلدیناستكون،الوقتھذاخاللمساًء.٣٠:٠٥إلى

دعوة المعلمین لحضور ھذا االجتماع ، كما أنني أقدر دعمھم خالل ھذا االنتقال. سأستمر في إشراك عائالتنا من خالل تعاوننا مع لجنة األھالي والمعلمین
المذھل بقیادة السیدة تینیشا جونز ، لذا یرجى التأكد من أنك تتلقى  جمیع االتصاالت من المدرسة.

إلیكم فیما یلي بعض األشیاء األخرى التي أود أن أحیطكم علماً بھا:

الوصول / االنصراف للمساعدة في حركة المرور والتأكد من اتباع اإلجراءات المناسبةستكون شرطة دیربورن حاضرة ھذا األسبوع أثناء●
ألن سالمة الطالب ھي دائًما أھم  أولویتنا

صباًحا٤٠:٩الساعةفياإلفطاریبدأصباًحا.٠٠:١٠الساعةوتبدأ،الدراسيللیوممتأخرةبدایةیومھواألربعاء●

فبرایرشباط/٢٣األربعاءالمدرسةإلىالطالبویعود،فبرایرشباط/١٨الجمعةالشتاءمنتصفعطلةتبدأ●

القادمةالعدیدةلألسابیعWIDAاختباریستمر●

جدیدة لمكتبنا بدایة من الخامس عشر من شباط/ فبرایر ، وسوف تنضم إلى السیدة موغالي.نود أن نرحب بالسیدة إلزبیتا بالكبیرن كسكرتیرة●
كما أود أن أشكر السیدة مالح على عملھا خالل ھذه الفترة االنتقالیة لدعم مجتمع جیر بارك.

ساعاتصباًحا.٣٠:١٠إلىصباًحا٥٥:٨الساعةمناألربعاءیوماألجدادمعالتسوقیوممع،األسبوعھذاالكتابمعرضیستمر●
مساًء.٣٠:٣حتىصباًحا٠٠:٩منالخمیسإلىاالثنینمنالعادیةالعمل

أخیًرا ، من فضلك ال تتردد في التواصل مع أي من موظفینا الملتزمین بأي أسئلة أو مخاوف ، فنحن ھنا لدعم عائالتنا وضمان نجاح جمیع طالبنا!
نحن منفتحون على مدخالتكم ومالحظاتك. شكًرا لك على الترحیب بي مرة أخرى في جیر بارك!

السیدة ھناء فرج

المدیرة المؤقتة

313-827-2300
Farajh@dearbornschools.org


