
Greetings Pioneers,  
 

 Please help our PFSA celebrate our hard working teachers! Click the link for 
more information.https://www.signupgenius.com/go/20F0E45A5AD2DA2F58-
dhsteacher 
  

 Charity Week - February 28th - March 4th; Designated Charity is Gift of Life of 
Michigan in remembrance of DHS student Zahraa Alasadi (Fun activities are 
planned throughout the week and during all 3 lunch periods) 

  

 Jostens will be here on Tuesday Mar 8th during all lunch periods (11-12:30pm) 
for any graduating student who still needs to order their cap & gown. 

______________________________________________________________________ 

Spirit Week Theme: 

Monday:  Comfy Monday  

Tuesday:  Classes synchronous 

Wednesday: White Lie Wednesday (School appropriate)  

Thursday:  Throwback Thursday (Decades) 

Friday:  Music Artist/Band Shirt Day 

________________________________________________________________ 
 

Our week ahead looks like this: 
 
Monday, February 28th 

 Charity Week Kickoff  

 
Tuesday, March 1st 

 REMOTE Learning Day - we will follow the normal daily schedule. Teachers will 
provide zoom link via Schoology.   Attendance will be taken - as usual. Students 
are expected to have cameras on.  

 
Wednesday, March 2nd 

 Open House @ MBCC 6-7:30pm  (for anyone interested)  

 
Thursday, March 3rd 

 Passport activities for Charity Week during 2nd & 6th hours 
 Festival Choral Concert @7pm  

 
Have a wonderful week!! 
 
Principal Jebril  
 

 
 

https://www.signupgenius.com/go/20F0E45A5AD2DA2F58-dhsteacher
https://www.signupgenius.com/go/20F0E45A5AD2DA2F58-dhsteacher


 تحياتي للرواد
 

  العاملين بجهد! إضغط  إلحتفال بمدرسينا ومدرساتنالأرجو منكم مساعدة هيئة األهالي والموظفين والطالب
 على الرابط التالي:

dhsteacher-https://www.signupgenius.com/go/20F0E45A5AD2DA2F58.information 

 هبة حياة  جمعية المحددة هي آذار )مارس(: الجمعية الخيرية 4شباط )فبراير( حتى  28من  –لخير أسبوع ا
)نشاطات  زهراء األسديفي ذكرى طالبة ثانوية ديربورن هاي  (Gift of Life in Michigan)ميشيغن 

 .ممتعة خالل األسبوع مخالل فترات الغداء الثالث(

  جوستنز(Jostens)  11:30آذار )مارس( خالل فترات الغداء الثالث ) 8الثانوية يوم الثالثاء، ستكون في 
 . (Cap & Gown)باءات القبعات والع ( لتقديم خدماتهم للطالب الذين ما زالوا بحاجة لطلب12:30 –

____________________________________________________________ 

 األسبوع الترفيهي

 اإلثنين المريح  األثنين:

 صفوف متزامنة )الدراسة إفتراضية من المنزل(  :الثالثاء

 (مناسبة للمدرسةكذبات ) أربعاء الكذبة البيضاء :األربعاء

 (العقود) خميس العودة إلى الماضي :الخميس

  ةالموسيقي / الفرقة الفنان قميص يوم  :الجمعة
________________________________________________________________ 

 
 هذا ما يبدو عليه أسبوعنا القادم

 شباط )فبراير( 28اإلثنين، 

 إنطالقة األسبوع الخيري 
 

 مارس() آذار 1، الثالثاء

  امج زووم عبر برنجدول اليومي العادي. وسيؤَمن المدرسون والمدرسات رابط السنتبع  –يوم التعلم عن بعد
 العادة. نتوقع من الطالب تشغيل الكاميرات طوال الوقت.مثل  –سكوولوجي. سيتم إجراء تعداد الحضور 

 
 آذار )مارس( 2األربعاء، 

  مساًء )ألي من بهمه األمر( 7:30 – 6:00من الساعة  مهنيالالبيت المفتوح @ مركز مايكل بري 
 

 آذار )مارس( 3، الخميس

 نشاطات جواز المرور لالسبوع الخيري خالل الحصص الثانية والسادسة. 

 مساًء. 7:00حفل الكورس الموسيقي @  مهرجان 
 

 أتمنى لكم أسبوعاً رائعاً.
 

 السيدة جبريل
 مديرة ثانوية ديربورن هاي

https://www.signupgenius.com/go/20F0E45A5AD2DA2F58-dhsteacher

