
 

February 20, 2019  

Students First 
      Inspire, Educate, Celebrate 

  
Dear Parents of the Dearborn Public Schools Special Education programs, 

The Special Education Administration invite you to our second Parent Advisory Committee meeting of the year: 

Friday, March 1st   -   9 am - 10:30 am 

18700 Audette Street,  Dearborn, 48124 

The Administration Service Center (ASC - Ten Eyck Building) 

On the agenda: Light refreshments will be served.  Please join us.  We are looking forward to your participation 

Ms. Raefah Saab, Fordson High Teacher  - Additional activities outside of school for your child.  

Tameka Citchen-Spruce - Beaumont Health, Dearborn - Introducing resources related to physical 

activities and advice for parents. 

 

Special Education Director  Mike Esseily  

HOWE Principal and Coordinator Tammy Fournier  

Special Education Coordinators Nicole West, Rola Bazzi-Gates, Courtney Pletzke
 

Special Ed. Administration Intern Dawn Frizzell 
 
District & Special Ed. Community Liaison Lila Alcodray-Amen 

Special Education Parent Liaison Khodr Farhat 

     Michigan Alliance for Families & Parent Advocates Clare Brick and Elia Sayed 
 

If you have any questions regarding this meeting, please feel free to contact Lila Amen at 313.827.3120. If there is no answer, leave a                        
message, or the question you may have, and she will return your call shortly after.  

Best regards,  

Mike Esseily  

Director, Special Education Office 



 

 22 كانون الثاني  2019

 

 أعزائي أولیاء األمور من برامج التعلیم الخاص في دیربورن الرسمیة ، تدعوك إدارة قسم تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة إلى اجتماع لجنة اآلباء

 االستشاري الثاني لهذا العام :

 

 الجمعة 1 آذار  - 9 صباًحا - 10:30 صباًحا

Audette Street، Dearborn، 48124 18700 

(Ten Eyck مبنى - ASC) مركز الخدمات اإلداریة 

 ضمن جدول األعمال:

  سیتم تقدیم المرطبات الخفیفة. نرجو ان تنضوا الینا في هذا االجتماع فنحن نتطلع لمشاركتكم .

 

 المحاضرون : األنسة رئیفة صعب- مدرسة فورسون الثانویة -تقدم معلومات حول أنشطة إضافیة ألبنائكم خارج المدرسة.

             السیدة تامیكا سیتشین - سبروس - مكتب بومنت الصحي مدینة دیربورن- تقدم لألهالي مصادر عن التربیة البدنیة و نصائح

  صحیة.

 

 

 

 مایك عسیلي  رئیس قسم التعلیم الخاص

                                               تامي فورنییهمدیرة مدرسة هاو

 منسقات قسم التعلیم الخاص                                         نیكول وست ، روال بزي غیت، كورتني بلیتزك

  المتدربة اإلداریة                                                    دون فریزل

 مسؤولة االرتباط المجتمعي في قسم التعلیم الخاص                  لیلى القادري - أمین

 مسؤول االرتباط مع األهل في قسم التعلیم الخاص                 خضر فرحات

 تحالف میشیغان للدعم األسري والدفاع عن حقوق األهل         كلیر بریك وایلیا سید

 

 إذا كان لدیكم أي أسئلة بخصوص هذا االجتماع ، فال تترددوا في االتصال بالسیدة لیلى أمین على الرقم 313.827.3120. إذا لم یتم الرد

 على اتصالكم الرجاء ترك رسالة صوتیة ، أو السؤال الذي تودون طرحه ، وستعید االتصال بكم في أسرع وقت ممكن.

  

  مع كل التقدیر

  السید مایك عسیلي

 رئیس قسم تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة

 


