
Greetings Pioneers,  
  
Thanks to our PTSA, Booster Club and all student groups and families who donated snacks, money 
or treats to help us honor our dedicated teachers! I know they enjoyed and appreciated all gestures of 
appreciation!  

Congratulations to all teachers who were recognized and invited to Superintendent's Honors 
Night! It was a beautiful ceremony!  

  
This week, we will be piloting our Pioneer Time Schedule as a trial to see how to improve it for 
next year. The goal is to embed intervention and offer our DHS students extra opportunities 
between their 2nd and 3rd hours. Teachers will guide their students through self-reflection and 
decision making activities that will support students’ goals and growth. For more information, click 
on the links below:  

Announcement - Pioneer Time 
Pioneer Time PowerPoint 
Pioneer Time Choice Sessions 

  
Monday, May 16th 

 Stress-less week activities begin  today 
 Girls Softball Game 
 Girls Tennis 
 Girls Soccer Games 
 Boys Golf @ Fellows Creek Golf Course 

Tuesday, May 17th 
 Day 1 of Pioneer Time - Select Pioneer Time Choice Session 
 Spring Band Concert @7pm in the auditorium  
 Boys Baseball Games 
 Girls Softball Game 
 Girls Soccer Game  
 Boys Golf @ Whispering Willows GC 
 PFSA meeting @ 6:30pm (in person and Zoom)  

Join Zoom Meeting: 
https://wayne-edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz09 
  
Meeting ID: 969 7881 9925 
Passcode: 981131 
One tap mobile 
+16468769923,,96978819925# US (New York) 
+13017158592,,96978819925# US (Washington DC) 

 
Wednesday, May 18th  

 Day 2 of Pioneer Time - Cabin Crew lesson plus review choice session plan  
 Girls Soccer Games 

Thursday, May 19th 
 Day 3 of Pioneer Time - Attend choice session  
 Boys Baseball Games 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b5f37257f3&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1732671382118450579&th=180baf7123a7c593&view=att&disp=safe&realattid=180baebb17e64953eb61
https://docs.google.com/presentation/d/15H5Tnzh3gYQFLoP-yYuIHg-K8eI2S4tuoRDMHO1Ei5Y/edit#slide=id.g11be16f6e07_0_50
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ALiDNNVFC7us4QnUXrzt_HArEkkmsFgHJIbfIIQszY/edit#gid=0
https://wayne-edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz09


 Girls Tennis 
 KLAA JV Invitational Golf @Kensington Metro park 

Friday, May 20th  
 Day 4 of Pioneer Time - Pioneer Time feedback survey and debrief 
 Film Program Presentations in the auditorium  
 Boys Baseball Games 
 Regional Track Meet @ Novi HS 

Principal Jebril  
 

 

 

 

 تحياتي للرواد،
 

والطالب وكل مجموعات الطالب والعائالت الذين تبرعوا بالوجبات الخفيفة، األموال، أو  شكرا لهيئة األهالي والمدرسين
 أنا متأكدة من أنهم إستمتعوا بكل مظاهر التقدير!درساتنا المتفانين والمتفانيات! والتسالي لتكريم مدرسينا وم

 !المشرف التكريمية! لقد كان إحتفاالُ جميالا تهانينا إلى جميع المدرسين والمدرسات الذبن تم إعتبارهم ودعوتهم إلى ليلة 

دخل تلمعرفة كيفية تحسين ذلك في العام القادم! والهدف من ذلك هو دمج عمليات ال جدول وقت الروادبتجربة سنبدأ هذا األسبوع 
 البهمط  مدرساتالالمدرسين و هوج  وسيُ  نية والثالثة!بين حصصهم الثا وتوفير فرص إضافية لطالب ثانوية ديربورن هاي

 يُرجى الضغط للمزيد من المعلومات،وهم. وتطور همأمل الذاتي وإتخاذ القرارات التي تدعم أهدافالتوطالباتهم خالل نشاطات 
 على الروابط المدرجة أدناه:

ادوقت  –إعالن   الرو 
 وقت الرواد تقديم عرض

 خيارات  جلسات وقت الرواد
______________________________________________________________________ 

 هذا ما يبدو عليه أسبوعنا الحالي:

 آيار )مايو( 16اإلثنين، 

 توترلالتخلص من ا أسبوع بدء نشاطات 

 مباراة السوفتبول (Soft ball) للفتيات 

  الفتياتتنس 

  مباريات كرة القدم(Soccer) للفتيات 

  غولف الصبيان @ ملعب غولف فيلوز كريك(Fellows Creek Golf Course) 

 آيار )مايو( 17، الثالثاء 

  خيارات وقت الروادمن جلسة إختيار  – وقت الرواداليوم األول من 

 مساًء في قاعة اإلحتفاالت  7:00@  الفرقة الموسيقية ربيع حفل(auditorium) 

 مباريات البيسبول (baseball) للصبيان 

 مباراة السوفتبول (Soft ball) للفتيات 

 كرة القدم  اةمبار(Soccer) للفتيات 

  @ مساًء )شخصياً أو إفتراضياً عبر زووم  6:30إجتماع هيئة األهالي والمدرسين والطالب(Zoom) 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b5f37257f3&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1732671382118450579&th=180baf7123a7c593&view=att&disp=safe&realattid=180baebb17e64953eb61
https://docs.google.com/presentation/d/15H5Tnzh3gYQFLoP-yYuIHg-K8eI2S4tuoRDMHO1Ei5Y/edit#slide=id.g11be16f6e07_0_50
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ALiDNNVFC7us4QnUXrzt_HArEkkmsFgHJIbfIIQszY/edit#gid=0


 : (Zoom)زووم  شارك في إجتماع
9edu.zoom.us/j/96978819925?pwd=MEhiQjV6REtrZXVmVjRYaUR3QXBOZz0-https://wayne 

 969 7881 9925تعريف اإلجتماع: 
 981131رمز المرور: 

 واحدة لنقرة موباي
  الواليات المتحدة )نيويورك( 96978819925#، +16468769923
 # الواليات المتحدة )واشنطن دي سي(96978819925 +،13017158592

 آيار )مايو( 18األربعاء،  

  جلساتطاقم الحجرة زائد مراجعة خطة خيارات ال درس – وقت الرواداليوم الثاني من 

   مباريات كرة القدم(Soccer) للفتيات 

 آيار )مايو( 19، ميسخال

 حضور الجلسة المختارة – وقت الروادمن  لثاليوم الثا 

 مباريات البيسبول (baseball) للصبيان 

  الفتياتتنس 
 هيئة نشاطات بحيرات كينغستون  دعوة(KLAA) كينغستون ،@ ملعب متروبارك لناشئينا غولفل 

 آيار )مايو( 20، جمعةال
  وقت الروادإستبيان أراء و ُخالصة – وقت الروادمن  الرابعاليوم 
  قاعة اإلحتفاالت عن برنامج األفالم في عروض تقديمية(auditorium) 
 مباريات البيسبول (baseball) للصبيان 
 ثانوية نوفاي لجريل المناطق مسابقات @ 

   
 السيدة جبريل

 مديرة ثانوية ديربورن هاي
 

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

