
Greetings Pioneers,  
  
I hope you all had a great weekend! Testing make-ups will take place this week.  
  
The week ahead looks like this: 
  
Monday, April 25th 

 Testing - MSTEP in the morning  & PSAT10 in the afternoon 
 Girls Soccer Game 
 Girls Softball Game 
 Girls Tennis  
 Boys  baseball Game 
 Evening of Jazz 

Tuesday, April 26th 

 Make-up SAT Test 
 Town Hall Meeting @ 5pm - in cafeteria 
 Pre-Season Golf Tournament 
 Boys & Girls Track  
 Boys Baseball Game 
 Girls Soccer Game 
 Girls Tennis  
 Track Meet 

Wednesday, April 27th 

 Happy Administrative Professionals Day to our amazing secretaries 
 Make up PSAT 10 & MSTEP 
 Boys Baseball Games 
 Girls Soccer Game 
 Girls Softball Game 
 Girls Tennis 

Thursday, April 28th 

 Make up WorkKeys Test 
 Care to the Core  
 Boys Golf @Gateway Golf Course 
 Girls Soccer Game 
 Girls Tennis 

Friday, April 29th 

 Boys Baseball Game 
 Boys Golf @ Riverview Highlands 
 Girls Tennis  

Have a great week!  
Principal Jebril  

 



 تحياتي للرواد

 الطالباتوللطالب  متحانات التعويضتمتعتم بعطلة نهاية أسبوع عظيمة! سنقوم هذا األسبوع باجراء اتكونوا قد إسأتمنى أن 
  الذين لم يتموا إختباراتهم.

 هذا األسبوع. هذا ما يبدو عليه

  نيسان )آبريل( 25إلثنين، ا

  تبار مهارات آداب اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم اإلجتماعية، والعلوم خإ –إختبارات(MSTEP)   صباحا، 
 .بعد الظهر PSAT) 10( 10 وإختبارالقدرات الدراسية األولية

 .مباراة كرة القدم للفتيات 

 .التنس للفتيات 

 .مباراة السوفتبول للفتيات 

 .مباراة البيسبول للصبيان 

 .أمسية موسيقى الجاز 
 

 نيسان )آبريل( 26، الثالثاء

  إختبار القدرات الدراسية تعويض(SAT). 

 بعد الظهر في الكافتيريا 5:00مبنى البلدية @  إجتماعات. 

 دورة التمهيد لموسم الغولف. 

 اتفتيللصبيان وال لقاء الجري. 

 .مباراة البيسبول للصبيان 

 .مباراة كرة القدم للفتيات 

 التنس للفتيات. 

 .لقاء الجري 
 

 نيسان )آبريل( 27، األربعاء

  سعيد لسكرتيراتنا الرائعات إداريينمهنيين يوم. 

 مهارات آداب اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم اإلجتماعية، والعلوم  اتتبارخإ تعويض(MSTEP) ، 
 .PSAT) 10( 10 وإختبارالقدرات الدراسية األولية

 للصبيان.  مباريات البيسبول 

 كرة القدم للفتيات. اةمبار 

 .مباراة السوفتبول للفتيات 

 .التنس للفتيات 
 

 نيسان )آبريل( 28، الخميس

 مفاتيح العمل  إختبار تعويض(WorkKeys). 

  للصميماإلهتمام (Care to Core). 

  الغولف للصبيان @ ملعب غايتواي للغولف(Gateway Golf Course). 

 كرة القدم للفتيات. اةمبار 

 .التنس للفتيات 
 



 نيسان )آبريل( 29، الجمعة
 للصبيان.  البيسبول اةمبار  
  الغولف للصبيان @ ريفرفيو هاي الندز(Riverview Highlands). 
 .التنس للفتيات 

 
 أتمني لكم أسبوعاُ رائعاُ.

 السيدة جبريل
 ثانوية ديربورن هايمديرة 

 


