
Greetings Pioneers,  

We want to hear from you. A parent survey has been sent out and is linked below for 
your convenience. This survey is to help us understand the quality of services provided 
to learners and their families.  The survey results can be used to support the continuous 
improvement process and revisit school start times, late start and ½ days for next 
year.   Your responses are anonymous, and no individual results are reported. Thank 
you for your support. The survey will remain open until Mar 25, 2022. 

Click on this link to take the survey: Parent/Family Survey Link As you read each item, 
think about all of the adults in your child’s school.  

We are also seeking input from our students. I have sent out a survey to all students at 
DHS and would love to hear from them. Please encourage your students to complete 
the survey - if they haven’t already done so. Click on this link to take the survey:  MS/HS 
Student Survey Link 

Our week ahead looks like this:  

Monday, March 21st 
 Please take the survey and remind your student to do so! Click the link above.  

Thursday, March 24th   
 Infrastructure Town Hall Meeting @6:30pm  

Residents have two opportunities next week to learn more about a citizens 
committee recommendation on Dearborn Public Schools infrastructure and a 
possible bond question. 
The Vision for Infrastructure and Planning (VIP) Committee will present its 
recommendation to the Board of Education during a special meeting on 
Wednesday, March 23 at 6 p.m.  The next day, Thursday, March 24, the 
district will host a special Infrastructure Town Hall meeting at 6:30 p.m. to 
provide more information and to answer questions. 
Both meetings will be shown live on the district’s YouTube channel, Comcast 
channel 19 and on Facebook.  Residents can also attend the Board meeting 
in person at the district’s Administrative Service Center, 18700 Audette St., 
Dearborn.  Those participating in the Town Hall can submit questions in 
advance or during the meeting via this Google Form.   

Friday, March 25th 

 End of 3rd marking period  
 School closes at the end of the day for Spring Break. We will see you back on 

April 4th!  

Have a safe and relaxing spring break!!!!  

Principal Jebril  
 
 
 
 
 
 

https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/187610/p354
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/187614/p354
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/187614/p354
https://www.youtube.com/user/dpscommdept
https://www.facebook.com/dearbornpublicschools/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeCnCvphExRfLPdsKgFf5DKyHi9j7U0w_oSrTgpINHdKsrhg/viewform?usp=sf_link


 تحياتي للرواد،

 إلى مساعدتنا على اإلستطالع. ويهدف هذا له رابطا  أدناه أدرجنا ولألهالي  إستطالعنود أن نسمع منكم. لقد تم إرسال 

لمستمر لدعم عملية التطوير ااإلستطالع فهم نوعية الخدمات التي نوفرها للمتعلمين وعائالتهم. ويمكن إستخدام نتائج 

ستكون كم تاأجاب وللتوضيح، فان للسنة المقبلة.  لنهارانصف أيام ، ودوام الدوام المتأخرو الدوام اتومراجعة أوقات بداي

 .2022آذار )مارس(،  25متاحا  حتى اإلستطالع فردية. شكرا  لدعمكم. وسيبقى  نائجنأية مجهولة اإلسم ولن يتم نشر

الراشدين في مدرسة ولدكم/إبنتكم فّكروا بكل  .رابط إستطالع األهل/العائلة :اإلستطالعإضغط على هذا الرابط ألخذ 

 اإلستطالع.بنود من  أثناء قراءة كل بند

 ورن هاي،بفي ثانوية دير والطالبات ننا نبحث عن مساهمات طالبنا/طالباتنا. وقد أرسلت إستطالعا  لكل الطالبأكما 

ى إضغط عللم يكونوا قد فعلوا ذلك. حال في  –الرجاء تشجبع طالبكم على إكمال اإلستطالع  واود أن أسمع أراءهم.

 . لمدارس المتوسطة/الثانوياتارابط إستطالع طالب  :اإلستطالعهذا الرابط ألخذ 

 هذا ما يبدو عليه اسبوعنا:

 (مارسآذار ) 21اإلثنين، 

  ر أوالدكم/بناتكم بفعل ذلك أيضا ! إضغط على الرابط أعاله.أخذ اإلستطالع وتذكيمنكم أرجو 

 (مارسآذار ) 24، لخميسا

 التحتية ىأجتماع مبنى البلدية لبحث البن. 

ية التحتية بخصوص البنتوصية من لجنة المواطنين  لمعرفة المزيد عنفرصتان  مدينة ديربورن المقيمين فيلدى 

 سندات.لمدارس ديربورن العامة وإحتمال طرح 

 23 لثالثاءامجلس التعليمي خالل إجتماع خاص يوم ستقدم هيئة رؤية البنية التحتية والتخطيط توصياتها إلى ال

. وستستضيف 6:00عند الساعة آذار )مارس(  آذار  23التالي، الخميس،  في اليوم التعليمية المنطقة مساء 

 لتأمين المزيد من المعلومات واإلجابة على األسئلة. بالبنية التحتية  تصلدار البلدية يخجتماعا  إ )مارس(، 

كما يمكن  .فايسبوكوعلى  كومكاست 19، قنال المنطقة بوتي وقنال يعلى  اإلجتماعينلكال  الحي بثالسيتم 

 ت،أوديشارع  18700للمقيمين حضور أجتماع المجلس التعليمي شخصيا  في مركز الخدمات اإلدارية، 

 هذا.  وذج غوغلمن . ويمكن للمشاركين في هذا اإلجتماع طرح أسئلتهم مقدما  أو خالل اإلجتماع عبرديربورن

 (مارسآذار ) 25، الجمعة

  عالماتالوضع ل الثالثةفترة النهاية  

  نيسان )آبريل(! 4. نراكم مجددا  في اية الدوامعند نهلعطلة الربيع تغلق المدارس أبوابها 

 مريحة!!!تمتعوا بعطلة ربيع آمنة و 

 السيدة جبريل

 مديرة ثانوية ديربورن هاي
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