
Greetings Pioneers,  
 

This has been a great week full of accomplishments for the Pioneers!!   
 

Congratulations to the Dearborn High Women's Ensemble for receiving  a 1st Division, 
Excellent Rating at MSVMA  District Choral Festival!   
 

Congratulations to the DHS boys’ varsity basketball team for their win over Crestwood 
in a Division 1, District 23 semifinal. Good luck at the championship game!! 
___________________________________________________________ 

We have a busy week ahead of us and it looks like this:  
 

Friday & Saturday, March 11th 

 Tin Can Raffle 4-9pm 
  

Saturday, March 12th  
  Tin Can Raffle 9-4pm  
  BPA (Business Professionals of America) students in  Grand Rapids for the 

State Leadership Conference until March 13th 
  

Tuesday, March 15th 

 PFSA Meeting @ 6:30pm  
Join Zoom Meeting 
https://wayne-edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz09 

Meeting ID: 969 7881 9925 

Passcode: 981131 
  

Wednesday, March 16th 

 Opening Night for the spring musical - Something Rotten @ 7:30pm  
  

Thursday, March 17th  
 Something Rotten @ 7:30pm  

  

Friday, March 18th 

 Half Day for Students (shortened classes)  
 Something Rotten @ 7:30pm  

  

Saturday, March 19th 

 Something Rotten @ 7:30pm  
  

Have a wonderful weekend! 
 
Principal Jebril  
  
 

 

 

 

https://wayne-edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz09


  أعزائي الرواد،

 كان األسبوع الفائت رائعاً ومليئاً باإلنجازات للرواد!!

 يشيغنجمعية الموسيقى الغنائية لمدارس مقبل من  تصنيفهم الممتاز في الدرجة األولىتهانينا لفريق ديربورن هاي النسائي على 

  .المقاطعة الكورالي هرجانمفي 

لى كرستوود في مباراة نصف النهائي للدرجة األو هم علىزعلى فو لصبيان في ديربورن هايل كرة السلة فريقإلى  اً ضتهانينا أي

 حظاً سعيداً في مباراة البطولة!! .23في المنطقة 

______________________________________________________________________________ 

 أمامنا أسبوع حافل بالنشاطات، وهذا ما يبدو عليه:

 آذار )مارس( 11الجمعة، 

 مساًء. 9:00 –مساًء  4:00عبوات القصدير من الساعة  ةعقر سحب 

 آذار )مارس( 12، لسبتا

 مساًء. 4:00 –صباحاً  9:00عبوات القصدير من الساعة  ةعقر سحب 

  13حتى غراند رابيدز  مؤتمر قيادة الوالية في األعمال في أميركا فيطالب محترفي مشاركة 

 آذار)مارس(

 آذار )مارس( 15لثالثاء، ا

 مساًء. 6:30هيئة األهالي، الموظفين، والطالب @  جتماعإ 

 زووم على الرابط: شاركوا في إجتماع 
edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz09-https://wayne 

 969 7881 9925هوية اإلجتماع: 

 981131رمز المرور: 

 آذار )مارس( 16، األربعاء

  فاسد شيء  –حفل الربيع الموسيقي فتتاح إليلة(Something Rotten)  @7:30 .مساًء 

 آذار )مارس( 17، لخميسا

  فاسد شيء(Something Rotten)  @7:30 .مساًء 

 آذار )مارس( 18، لجمعةا

 )نصف يوم للطالب )صفوف مختصرة. 

  فاسد شيء(Something Rotten)  @7:30 .مساًء 

 آذار )مارس( 18، لسبتا

  فاسد شيء(Something Rotten)  @7:30 .مساًء 

 تمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة!أ

 السيدة جبريل

 مديرة ثانوية ديربورن هاي

https://wayne-edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz09

