
Greetings Pioneers,  
  
I hope you all had a great extended weekend! We are celebrating TEACHER APPRECIATION 
WEEK May 4th - May 11th at Dearborn High School. Please take a moment to thank your child’s 
teachers for all their hard work and dedication to the education of our wonderful students. 
  
 We appreciate our teachers very much and are happy to celebrate them during this special time! 
  
The week ahead looks like this: 
  
Wednesday, May 4th 

 Rolling out Teacher Appreciation Week (Make sure you thank a teacher each day this 
week!) 

 Women’s Ensemble perform at MSMVA State Choral Festival at Detroit School of Arts 

 Boys Baseball Games 

 Girls Softball Game 

 Girls Tennis 

Thursday, May 5th 

 Teacher Appreciation Week - Continental Breakfast sponsored by DHS Student Groups 

 Boys & Girls Track Meet 

 Girls Softball Game 

 Girls Soccer Game 

 Girls Tennis 

Friday, May 6th 

 Teacher Appreciation - Booster Club sponsors mailbox treats 
 Boys Baseball Game 
 Boys Golf @ Willow Metro park Golf Course 
 Girls Tennis  
 Girls Soccer 

Have a great week!  
Principal Jebril  

 

 

Please continue to the Arabic translation! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحياتي للرواد

 

وع تكريم بأسب حتفالإلبا في ثانوية ديربورن هايقوم نعتم بعطلة نهاية األسبوع المديدة! سأمل أن تكونوا قد إستمت

. أرجو منكم أخذ دقيقة من وقتكم لشكر مدرس/مدرسة ولدكم/إبنتكم على آيار )مايو( 11 – 4المدرسين/المدرسات من 

ي إننا نُقدّر مدرسينا/مدرساتنا كل التقدير وسعداء بأن نحتفل بهم فعليم طالبنا/طالباتنا الرائعين. جهدهم وتفانيهم في ت

 !هذه المناسبة المميزة

 

 :هذا ما يبدو عليه أسبوعنا

   

 آيار )مايو( 4، ألربعاءا

  تأكدوا من شكر مدرس/مدرسة طوال أيام األسبوع!( أسبوع تكريم المدرسين/المدرساتإفتتاح( 

 المقام في مدرسة ديترويت للفنون  أداء الفرقة النسائية(Detroit School of Arts)  هيئة إحتفال  ضمن

 الموسيقى الغنائية لمدارس ميشيغن

 مباريات البيسبول  (Baseball) للصبيان 

 بولالسوفت اةمبار (Softball) للفتيات 

 الفتيات تنس 

 

 آيار )مايو( 5، الخميس

 كونتيننتال برعاية مجموعات طالب ثانوية ديربورن هايإفطار  – أسبوع تكريم المدرسين/المدرسات 

 لقاءات سباق الجري للصبيان والبنات 

 بولالسوفت اةمبار (Softball) للفتيات 

 ة القدم مباراة كر (Soccer) تللفتيا 

 الفتيات تنس 

 

 آيار )مايو( 6، الجمعة

 يرعى بعض التسالي في صناديق بريد في الثانوية المشجعين نادي  – أسبوع تكريم المدرسين/المدرسات

 المدرسين/المدرسات

 البيسبول اةمبار  (Baseball) للصبيان 

 ولف للصبيان @ ملعب ويلو متروبارك الغ(Willow Metro Park) للغولف 

 تنس الفتيات 

 ة القدم كر (Soccer) تللفتيا 

 

 ً  أتمنى لكم أسبوعاً عظيما

 مديرة ثانوية ديربورن هاي

 السيدة جبريل


