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Dear Geer Park Families,

Welcome back to what will be another wonderful year of learning at Geer Park Elementary! We are so
excited to welcome our amazing students and their families back to school this week. We look forward to the
learning, fun, and memories that will be made this year and are excited for your child to grow in a supportive and
loving environment.

This year, I am going to ask a favor from all of our families. Last year, we saw the impact that COVID and
Remote Learning had on our society. Children and adults alike have been impacted by the past three years: we
have seen heightened levels of bullying, violent behavior, inappropriate language, access to inappropriate content
online, and aggressiveness. The extended hours on screens, the time away from other children, the time out of the
classroom, it will take an entire school community to get back on track and ensure our children succeed and our
families are healthy. Traditionally, when a child comes home from school, they are asked “How was school? What
did you learn?” This year, talk to your child about KINDNESS, EMPATHY, and RESPECT. Ask them what they did that
helped another child. Ask them what they did to show respect to another child. Ask them how they were kind to
someone. Talk to your children about being inclusive, being accepting, and understanding of others. Talk to them
about treating ALL people: regardless of their ethnicity, their religion, their skin color, what country they’re from,
how they speak, their family makeup, what kinds of clothes they wear, what kinds of shoes they have, what kind of
house they live in, what kind of car they drive, WITH EMPATHY. Empathy is the ability for a person to understand
another’s experiences, feelings, and thoughts. It is the ability to “put yourself in someone else’s shoes”. Empathy is
a skill that is learned over time and yes, we are committed to teaching EMPATHY, KINDNESS, RESPECT at Geer
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Park. However, these values start at home. YOU are your child’s first teachers, YOU model and reflect what
acceptable behavior is before your child even walks through our doors. We will always strive for our children to
make CONNECTIONS with one another, not highlight differences. Please support us this year in our building’s
mission to ensure high levels of learning for ALL students in a safe and welcoming environment that promotes
their success.

Staff Updates

We worked diligently over the summer to ensure that we brought teachers to Geer Park who share a
passion for teaching and learning and who are here to support our students and put them first always. Here is a
breakdown of our staff this year:

KDG: 1st Grade: 2nd Grade: 3rd Grade: 4th Grade: 5th Grade:
Mrs. Sanchez       Mrs. Krawczyk    Mrs. Termos Mrs. Shalhout Mrs. Hourani Ms. Rangel
Mrs. Chisek Mrs. Korte Ms. Watts Ms. Donoghue Ms. Nasser Ms. Logel
Mrs. Davidson Ms. Leal Ms. Alhusaini       Ms. Dean Mrs. Jones Mrs. Chapman

Arrival/Dismissal

Teachers will meet their classes outside at 8:55am to pick them up. Students should be in their lines,
waiting at their cones at that time. Talking to your child about staying in their line, not bringing balls or toys to
school, and standing respectfully, will help keep them safe in the morning. We had a big issue with late arrivals last
year, PLEASE bring your child to school no later than 8:55am. Excessive tardiness impacts learning, student
independence, and responsibility.

Classes dismiss at 3:55pm and teachers will walk students outside to their designated spot at that time.
We will keep a line of cars moving within the cones for parents to STAY in their vehicle while they wait for their
children. If you are going to leave your vehicle to pick up your child, you may NOT park in the front of the school and
leave your vehicle.  That line is for MOVING vehicles. You should park on Lapham or Charles or in the parking lot
BEFORE 3:45pm. Please note, the gates of the parking lot will be CLOSED between 3:45pm and 4:05pm to allow for
the safe entry/exit of our students who ride the bus. Please DO NOT double park, or drive along the line of cars
within the cones and wait there. Allowing your child to move between cars onto Prospect is UNSAFE and
DANGEROUS and we will not allow them to do so. Your children will ONLY be allowed to cross the street where we
have staff on hand, wearing yellow safety jackets and holding stop signs.

Attendance

Please call the o�ce at (313) 827-2300 if your child is going to be absent from school. If your child is
experiencing any symptoms of illness: runny nose, cough, fever, chills, diarrhea, or vomiting, please wait until they
are symptom free to send them to school. If your child is exhibiting these symptoms at school, we are obligated to
send them home to ensure the safety and health of all students.

Staying in the Know

All contact information for your child should be current and up to date. You can do so by visiting
https://sisweb.resa.net/ParentPortal/ or download the app on the www.dearbornschools.org website. If you do
not know your Parent Connect username and password, please call the o�ce and Ms. Karnib or Ms. Blackburn may
assist  you.
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Please sign up for our school blog at geerpark.dearbornschools.org. Once on the site, there is an option to
subscribe by email on the right. You will get a confirmation after entering your email in your inbox. Once confirmed,
you will receive all notifications that are posted by the school. We use our blog daily to share any and all
announcements as they relate to our school day, events, safety drills, etc.

Your child’s teacher may also have a Class Dojo, Remind, or Schoology page that they will use for
communication of class announcements. Please be sure you are signed up. Emails will be provided on our school
blog. Please allow 24 hours for any staff member to respond to emails.

Student Expectations

Being a Geer Park Star is an idea that we promote from Kindergarten through 5th Grade. We have many
opportunities for our students to be involved in their school community and promote positive behavior through the
teaching, modeling, and practice of our Core Values: Honesty, Integrity, Responsibility, Respect for Self and
Others, and Citizenship. The emotional, mental, and physical health and safety of ALL of our students is always our
first priority. We address dangers, harms, or risks to the safety of our students with developmentally appropriate
measures and consequences that reflect restorative practices. Restorative Practices promote understanding and
accountability for anyone involved in a conflict. That being said, teaching the Core Values starts at home, please
reiterate these extremely important values and life skills on a daily basis with your child. Please note, there are NO
CELL PHONES allowed for elementary students at Geer Park.

Student Safety

As we continue to update security measures in our school district, we will ensure that Geer Park is a secure
and safe environment for all students and staff. This summer, our building’s new CAREHAWK Emergency
Notification System was installed. We spent a few days before the school year reviewing our building and district
Emergency Operation Plan with our staff and Dearborn Police. We will continue to do so throughout the year. To
support a safe and orderly school day, please note the following as they relate to entering/exiting the building:

● Secretaries are required to screen ALL visitors entering the building, even those they know. You will be
asked who you are, what you need assistance with, why you are visiting.

● If you are dropping off lunch, clothing, or materials for your child, please ensure they are in a sealed bag
and place them in the tall shipment container by the main doors.

● If you are volunteering, it must be arranged with the o�ce or classroom teacher ahead of time.
● NO ONE will be permitted to come to the building and sit in their child’s classroom or in the lunchroom

without prior notification to the teacher.
Your child’s safety is MY number one priority and the number one priority of our staff. We NEED your

support in ensuring Geer Park’s building procedures and protocols are honored. We honor the trust that you give us
with regards to your child with the utmost respect and seriousness.

Lunch and Snack

All students will be eligible to receive free lunch. We have attached our lunch calendar for the month of
September. Please preview the lunch calendar ahead of time. Students will not be permitted to call home if “they
don’t like the lunch”. If you are sending lunch from home, it must come to school WITH your child, not be dropped
off. All children will have the opportunity to have snacks everyday. Lunch and snacks should be healthy and
nutritious. Numerous studies link brain development with a child’s diet. Lunch should include a sandwich or other
main dish, fruit or vegetable, and a small snack like crackers or cheese. Water and low sugar juice are okay. Takis,
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Flaming Hot Chips of ANY KIND, and any kind of sugary soda or pop are not permitted. Students should bring a
water bottle with them to school everyday.

Homework and Reading

Students at Geer Park will likely have homework on a daily basis, ALL students are required to read for
20-30 minutes per day depending on the grade level. You can support your child by checking their planner
everyday, creating a quiet and structured environment for getting work done, making school work a priority,
checking their writing and neatness, and asking them questions about their homework. We will also be having
Parent Education meetings every month, please plan on attending those!

PTA

Our Parent Teacher Association (PTA) is always seeking volunteers to support and help with the many
exciting activities and events that we have for our children and their families. Your membership in the PTA is
critical to the success and well-being of our school community. Please reach out to the o�ce if you are interested
in joining or volunteering.

Last but not least…

Dr. Glenn Maleyko will be at Geer Park on Wednesday, August 31st, from 5pm-6:30pm for Meet the Principal
Night. He will take a few moments to speak to our school community about the year ahead and I will take a moment
to introduce myself to the Geer Park families. We invite all of our families to attend this event and support our
school with our new changes in the 2022-2023 school year. We will have refreshments for those who attend and
have an opportunity to meet new families. We would love to see you there!

Thursday, September 8th, 2022 is Open House for our families at 6pm. Please note, we will start the
evening off in the Gym. Parents will walk their children to their classrooms, leave them with their teachers, then
meet me in the Gym for a brief presentation and informational meeting until 6:30pm. At the conclusion of the
meeting, parents will visit their child’s classrooms for the remaining hour. Open House is always a great
opportunity to engage with our amazing staff, PTA, and connect with other families.

Please see the attached calendar for important dates and events in the upcoming months and weeks. We
look forward to a promising year for everyone in our Geer Park family and appreciate your continued support.

Mrs. Faraj and the Geer Park Staff



ابتدائیة جیر بارك
لألباءاإلخباریةالنشرة2022سبتمبر/أغسطس

geer_park@االنستغرامتابعناأوضوئًیاالسریعةاالستجابةرمزمسح
https://www.facebook.com/pages/Geer-Park-Elementary/383738438451611الفیسبوك:

geerpark.dearbornschools.orgمقاالت:
)313(827-2300

أعزائي عائالت جیر بارك ،
مرحًبا بكم مرة أخرى في العام الرائع اآلخر للتعلم في مدرسة جیر بارك االبتدائیة! نحن متحمسون للغایة للترحیب بطالبنا الرائعین وعائالتھم في

المدرسة ھذا األسبوع. نتطلع إلى التعلم والمرح والذكریات التي سیتم صنعھا ھذا العام ونحن متحمسون لنمو طفلك في بیئة داعمة ومحبة.
ھذا العام ، سأطلب خدمة من جمیع عائالتنا. في العام الماضي ، رأینا تأثیر فیروس كورونا والتعلم عن بعد على مجتمعنا. تأثر األطفال والكبار على
حد سواء بالسنوات الثالث الماضیة: لقد شھدنا ارتفاًعا في مستویات التنمر والسلوك العنیف واللغة غیر الالئقة والوصول إلى محتوى غیر الئق
عبر اإلنترنت والعدوانیة. الساعات الممتدة على الشاشات ، والوقت بعیًدا عن األطفال اآلخرین ، والوقت الذي یقضونھ خارج الفصل الدراسي ،

سوف یستغرق األمر من مجتمع مدرسي بأكملھ للعودة إلى المسار الصحیح وضمان نجاح أطفالنا وصحة عائالتنا. تقلیدًیا ، عندما یعود الطفل إلى
المنزل من المدرسة ، ُیسأل "كیف كانت المدرسة؟ ماذا تعلمت؟" في ھذا العام ، تحدث إلى طفلك عن اللطف والتعاطف واالحترام. اسألھم عما فعلوه

وساعد طفالً آخر. اسألھم عما فعلوه إلظھار االحترام لطفل آخر. اسألھم كیف كانوا لطفاء مع شخص ما. تحدث إلى أطفالك عن الشمولیة وقبول
اآلخرین وفھمھم. تحدث معھم حول معاملة جمیع األشخاص: بغض النظر عن عرقھم ، أو دینھم ، أو لون بشرتھم ، أو البلد الذي ینتمون إلیھ ، أو

كیف یتحدثون ، أو مكیاج أسرھم ، أو أنواع المالبس التي یرتدونھا ، أو أنواع األحذیة التي یرتدونھا ، أو ما نوع المنزل الذي یعیشون فیھ ، ما نوع
السیارة التي یقودونھا ، بتعاطف. التعاطف ھو قدرة الشخص على فھم تجارب ومشاعر وأفكار اآلخرین. إنھا القدرة على "وضع نفسك مكان

شخص آخر". التعاطف ھو مھارة یتم تعلمھا بمرور الوقت ونعم ، نحن ملتزمون بتعلیم التعاطف والطیبة واالحترام في غیر بارك. ومع ذلك ، فإن
ھذه القیم تبدأ في المنزل. أنت المعلم األول لطفلك ، وأنت نموذج وتعكس السلوك المقبول حتى قبل أن یمر طفلك عبر أبوابنا. سنسعى دائًما من أجل

أطفالنا إلجراء اتصاالت مع بعضھم البعض ، ولیس إبراز االختالفات. یرجى دعمنا ھذا العام في مھمة المبنى لضمان مستویات عالیة من التعلم
لجمیع الطالب في بیئة آمنة ومرحبة تعزز نجاحھم.



تحدیثات الموظفین
لقد عملنا بجد خالل الصیف لضمان جلبنا المعلمین إلى جیر بارك الذین یتشاركون في شغف التدریس والتعلم والذین ھم ھنا لدعم طالبنا ووضعھم

في المرتبة األولى دائًما. فیما یلي تفصیل موظفینا ھذا العام:
روضة األطفال: السیدة سانشیز ، السیدة تشیسك ، السیدة دافیدسون

الصف األول: السیدة كروشك ، السیدة كورتي ، السیدة لیل
الصف الثاني: السیدة ترمس ، السیدة واتس ، السیدة الحسیني
الصف الثالث: السیدة شلھوت ، السیدة دونوغو ، السیدة دین
الصف الرابع: السیدة حوراني ، السیدة ناصر ، السیدة جونز

الصف الخامس: السیدة رانجیل ، السیدة لوجل ، السیدة تشابمان

الوصول / الفصل
ذلكفيأقماعھمعندمنتظرین،صفوفھمفيالطالبیكونأنیجبالصطحابھم.صباًحا8:55الساعةفيالخارجفيفصولھمالمعلمونسیقابل

الوقت. إن التحدث إلى طفلك حول البقاء في طابورھم ، وعدم إحضار الكرات أو األلعاب إلى المدرسة ، والوقوف باحترام ، سیساعد في الحفاظ على
صباًحا.8:55أقصاهموعدفيالمدرسةإلىطفلكإحضاریرجى،الماضيالعامالمتأخرالوصولفيكبیرةمشكلةواجھتناالصباح.فيسالمتھم

یؤثر التأخیر المفرط على التعلم واستقاللیة الطالب والمسؤولیة.
منمجموعةعلىسنحافظالوقت.ذلكفيالمحددمكانھمإلىالطالببإخراجالمدرسونوسیقوم،مساًء3:55الساعةفيالفصولترفض

السیارات تتحرك داخل األقماع لآلباء لیبقوا في سیارتھم أثناء انتظارھم ألطفالھم. إذا كنت ستغادر سیارتك الصطحاب طفلك ، فال یجوز لك الوقوف
أمام المدرسة وترك سیارتك. ھذا الخط مخصص للسیارات المتحركة. یجب أن تركن سیارتك في البھام أو تشارلز أو في موقف السیارات قبل

خروج/بدخولللسماحمساًء4:05ومساًء3:45الساعةبینالسیاراتموقفبواباتإغالقسیتمأنھمالحظةیرجىمساًء.3:45الساعة
الطالب الذین یركبون الحافلة بأمان. من فضلك ال تضاعف الوقوف أو القیادة على طول خط السیارات داخل األقماع واالنتظار ھناك. السماح لطفلك
بالتنقل بین السیارات في بروسبكت ھو أمر غیر آمن وخطیر ولن نسمح لھ بالقیام بذلك. لن ُیسمح ألطفالك إال بعبور الشارع حیث یوجد موظفون

في متناول الید یرتدون سترات أمان صفراء ویحملون الفتات توقف.

حضور
األنفسیالنللمرض:أعراضأيمنیعانيطفلككانإذاالمدرسة.عنسیتغیبطفلككانإذا2300-827)313(علىبالمكتباالتصالیرجى

، أو السعال ، أو الحمى ، أو القشعریرة ، أو اإلسھال ، أو القيء ، فیرجى االنتظار حتى تصبح األعراض خالیة إلرسالھ إلى المدرسة. إذا ظھرت
على طفلك ھذه األعراض في المدرسة ، فنحن ملزمون بإرسالھا إلى المنزل لضمان سالمة وصحة جمیع الطالب.

البقاء على اطالع
یجب أن تكون جمیع معلومات االتصال الخاصة بطفلك حدیثة ومحدثة. یمكنك القیام بذلك عن طریق زیارة

https://sisweb.resa.net/ParentPortal/موقععلىالتطبیقتنزیلأوwww.dearbornschools.org.تعرفالكنتإذا
اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصین بـ اتصال الوالدین ، فیرجى االتصال بالمكتب ویمكن للسیدة كارنیب أو السیدة بالكبیرن مساعدتك.

لالشتراكخیارھناك،الموقعإلىالوصولبمجرد.www.geerpark.dearbornschools.orgعلىمدرستنامدونةفياالشتراكیرجى
عن طریق البرید اإللكتروني على الیمین. سوف تحصل على تأكید بعد إدخال بریدك اإللكتروني في صندوق الوارد الخاص بك. بمجرد التأكید ،

ستتلقى جمیع اإلخطارات التي تنشرھا المدرسة. نستخدم مدونتنا یومًیا لمشاركة أي وجمیع اإلعالنات من حیث صلتھا بیومنا المدرسي ، واألحداث
، وتدریبات السالمة ، وما إلى ذلك.

قد یكون لدى معلم طفلك أیًضا صفحة دوجو أو تذكیر أو سكولوجي للصف الدراسي والتي سیستخدمھا لتوصیل إعالنات الفصل. یرجى التأكد من
اإللكتروني.البریدرسائلعلىللردموظفأليساعة24إتاحةیرجىمدرستنا.مدونةعلىاإللكترونيالبریدرسائلتوفیرسیتمتسجیلك.

توقعات الطالب



كونك نجمة جیر بارك ھي فكرة نروج لھا من ریاض األطفال حتى الصف الخامس. لدینا العدید من الفرص لطالبنا للمشاركة في مجتمع مدرستھم
وتعزیز السلوك اإلیجابي من خالل التدریس والنمذجة وممارسة قیمنا األساسیة: الصدق والنزاھة والمسؤولیة واحترام الذات واآلخرین

والمواطنة. إن الصحة والسالمة العاطفیة والعقلیة والجسدیة لجمیع طالبنا ھي دائًما أولویتنا األولى. نتعامل مع األخطار أو األضرار أو المخاطر
التي تھدد سالمة طالبنا من خالل تدابیر وعواقب تنمویة مناسبة تعكس الممارسات التصالحیة. تعزز الممارسات التصالحیة التفاھم والمساءلة ألي

شخص متورط في النزاع. ومع ذلك ، یبدأ تعلیم القیم األساسیة في المنزل ، یرجى إعادة التأكید على ھذه القیم المھمة للغایة والمھارات الحیاتیة
بشكل یومي مع طفلك. یرجى مالحظة أنھ ال ُیسمح باستخدام الھواتف الخلویة لطالب المرحلة االبتدائیة في جیر بارك.

سالمة الطالب
مع استمرارنا في تحدیث التدابیر األمنیة في منطقتنا التعلیمیة ، سنضمن أن جیر بارك ھي بیئة آمنة ومأمونة لجمیع الطالب والموظفین. ھذا
الصیف ، تم تركیب نظام كارھوك الجدید اإلخطارات الطوارئ في المبنى. لقد أمضینا بضعة أیام قبل العام الدراسي في مراجعة خطة عملیات
الطوارئ الخاصة بالمبنى والمنطقة مع موظفینا و شرطة دیربورن. سنواصل القیام بذلك طوال العام. لدعم یوم مدرسي آمن ومنظم ، یرجى

مالحظة ما یلي من حیث صلتھ بالدخول / الخروج من المبنى:
یطلب من األمناء فحص جمیع الزوار الذین یدخلون المبنى ، حتى أولئك الذین یعرفونھم. سیتم سؤالك عن ھویتك ، وما الذي تحتاج إلى المساعدة

بشأنھ ، ولماذا تقوم بزیارتك.
إذا كنت تقوم بتوصیل الغذاء أو المالبس أو المواد لطفلك ، فیرجى التأكد من وجودھا في كیس مغلق ووضعھا في حاویة الشحن الطویلة بجوار

األبواب الرئیسیة.
إذا كنت تتطوع ، فیجب أن یتم ترتیب ذلك مع المكتب أو مدرس الفصل في وقت مبكر.

لن ُیسمح ألي شخص بالحضور إلى المبنى والجلوس في فصل أطفالھم أو في غرفة الغداء دون إخطار مسبق للمعلم.
سالمة طفلك ھي األولویة األولى بالنسبة لي واألولویة األولى لموظفینا. نحن بحاجة إلى دعمكم لضمان احترام إجراءات وبروتوكوالت البناء في

جیر بارك. نحن نحترم الثقة التي تمنحھا لنا فیما یتعلق بطفلك بأقصى درجات االحترام والجدیة.

غداء ووجبة خفیفة
سیكون جمیع الطالب مؤھلین للحصول على وجبة غداء مجانیة. لقد أرفقنا تقویم الغداء الخاص بنا لشھر سبتمبر. یرجى معاینة تقویم الغداء في
وقت مبكر. لن ُیسمح للطالب باالتصال بالمنزل إذا "لم یعجبھم الغداء". إذا كنت ترسل غداء من المنزل ، یجب أن یأتي إلى المدرسة مع طفلك ، وال
یتم توصیلھ معك. ستتاح لجمیع األطفال فرصة تناول وجبة خفیفة كل یوم. یجب أن تكون وجبات الغداء والوجبات الخفیفة صحیة ومغذیة. تربط

العدید من الدراسات بین نمو الدماغ والنظام الغذائي للطفل. یجب أن تشمل وجبات الغداء شطیرة أو أي طبق رئیسي آخر ، أو فاكھة أو خضروات ،
ووجبة خفیفة صغیرة مثل البسكویت أو الجبن. الماء وعصیر قلیل السكر ال بأس بھ. ال ُیسمح بالتاكیس والرقائق الساخنة المشتعلة من أي نوع

وأي نوع من المشروبات الغازیة السكریة أو البوب. یجب على الطالب إحضار زجاجة ماء معھم إلى المدرسة كل یوم.

الواجب المنزلي والقراءة
یومًیادقیقة30-20لمدةالقراءةالطالبجمیعمنویطلب،یوميأساسعلىمنزلیةواجباتباركجیرفيالطالبلدىیكونأنالمحتملمن

اعتماًدا على مستوى الصف. یمكنك دعم طفلك عن طریق التحقق من مخططھ كل یوم ، وخلق بیئة ھادئة ومنظمة إلنجاز العمل ، وجعل العمل
المدرسي أولویة ، والتحقق من كتابتھ ودقتھ ، وطرح أسئلة علیھ حول واجباتھ المدرسیة. سنعقد أیًضا اجتماعات لتعلیم الوالدین كل شھر ، یرجى

التخطیط لحضورھا!

منطقة التجارة التفضیلیة
وعائالتھم.ألطفالنانقدمھاالتيالمثیرةواألحداثاألنشطةمنالعدیدومساعدةلدعممتطوعینعندائًما)PTA(والمعلمیناآلباءجمعیةتبحث

التطوع.أوباالنضماممھتًماكنتإذاالمكتبمعالتواصلیرجىمدرستنا.مجتمعورفاھیةلنجاحاألھمیةبالغأمرPTAفيعضویتك

اخیرا ولیس اخرا…



سیستغرقالرئیسیة.اللیلةلمقابلةمساًء6:30حتىمساًء5الساعةمن،أغسطس31،األربعاءیومباركغیرفيمالیكوجلینالدكتورسیكون
بضع دقائق للتحدث إلى مجتمع مدرستنا حول العام المقبل وسأستغرق بعض الوقت لتقدیم نفسي لعائالت جیر بارك. ندعو جمیع عائالتنا لحضور

جیرقمصانونبیع،یحضرونالذینألولئكمرطباتلدیناسیكون.2023-2022الدراسيالعامفيالجدیدةبتغییراتنامدرستناودعمالحدثھذا
ھناك!نراكأننود.PTAفيلالشتراكفرصةالجمیعونمنح،المخصصةالمیاهوزجاجاتبارك

الریاضیة.األلعابصالةفيالمساءسنبدأأننامالحظةیرجىمساًء.6الساعةفيلعائالتناالمفتوحالبیتھو2022سبتمبر8الخمیس
سیصطحب أولیاء األمور أطفالھم إلى فصولھم الدراسیة ، ویتركونھم مع معلمیھم ، ثم یقابلونني في صالة األلعاب الریاضیة لتقدیم عرض تقدیمي

أوبینُیعدالمتبقیة.للساعةألطفالھمالدراسیةالفصولبزیارةاآلباءسیقوم،االجتماعختامفيمساًء.6:30الساعةحتىإعالميولقاءموجز
األخرى.العائالتمعوالتواصل،PTA،المذھلینموظفینامعللتواصلرائعةفرصةدائًماھاوس

یرجى االطالع على التقویم المرفق للتواریخ واألحداث المھمة في األشھر واألسابیع القادمة. نتطلع إلى عام واعد للجمیع في عائلة جیر بارك ونقدر
دعمكم المستمر.

السیدة فرج وفریق جیر بارك


