
Greetings Pioneers,  
  

It’s hard to believe but the end of May is already upon us!   
  

As the weather heats up, sometimes it is easy to be looking ahead to June and we forget 
to take advantage of every opportunity life has for us.  Our teachers are putting together 
engaging lessons to keep the love of learning flowing.   
  

Please remember that the last day of school is June 17th and all family vacations should 
start after your child has concluded their school year on that date.  
  

I am requesting your help in talking to your students about the importance of seeing the 
year through.  We have seen an increase in instances of horseplay and students 
“touching one another”, especially in hallways.  This is mostly between friends, starts 
friendly but quickly escalates and becomes more serious.   We are reviewing the age-old 
expectation of keeping hands to ourselves.  Please have the same discussion with your 
child.  We will be strictly enforcing this, because we definitely do not want anyone 
seriously injured. 
  

We are excited for our senior class that will conclude their senior year this Thursday. 
Please remember that seniors who are disciplined or suspended may lose the privilege 
to attend the end of year festivities that we have worked so hard to plan for them - this 
includes, prom, senior party and commencement. In more serious situations, the law is 
involved. We want our seniors to have fun- in and out of school -without anyone getting 
hurt or breaking rules/laws. Please talk to your senior about this because we will continue 
to enforce the Student Code of Conduct. We want all our seniors to end their time at DHS 
on a positive note and finish strong! 
  

Pioneer Time was a huge success last week and the majority of teachers and students 
were in favor of continuing this initiative. We look forward to improving the process and 
implementing it to support our students next year.  
  

If you are looking for employment opportunities, we are currently looking to hire a 
bookkeeper/Secretary III. If you are interested, please call the office.  
______________________________________________________________________ 

 
We have a short week ahead, let’s make it a great one!! 

Monday, May 23rd 

 Girls Soccer Games 

Tuesday, May 24th 

 Boys Baseball Games  
 Girls Softball Game 

Wednesday, May 25th 

 Senior Finals - Hours 4, 5, 6 (Full day of school) 



 Girls Soccer Games 

 Boys Baseball Games 
 Girls Softball Game 

 Thursday, May 26th 

 Last Full Day of school for seniors  
 Senior Finals - Hours 1, 2, 3 
 Senior Assembly - cap and gown distribution  in the gym @12:45pm 
 Mayoral Town hall Meeting @ 6pm  
 Boys Golf -KLAA Conference Tournament @ Kensington Metro park GC 
 Girls Softball Game 
 Boys Baseball Games 

Friday, May 27th 

 NO SCHOOL 
 Boys Baseball Games 
 Girls Softball Game 

I hope you have a wonderful week!! 
  
Principal Jebril 
DSH Principal  
 

  تحياتي للرواد،

 !من الصعب التصديق أننا شارقنا على نهاية شهر آيار/مايو 

ا الحياة نكل الفرص التي تقدمها ل متجاوزينيونيو  زيران/حإلى شهر  نقفزلحرارة، أن ومن الممكن أحياناً، مع إرتفاع درجات ا
 للحفاظ على تدفق حب التعلم.  رها مدرسونا ومدرساتنابما في ذلك الدروس الجذابة التي يحض  

بعد أن يكون  ويجب أن تبدأ جميع العطالت العائلية يونيو زيران/ح 17 الجمعة، هو سيدرمخر يوم آأرجو أن تتذكروا أن 
 ذلك التاريخ.  سية فيمدرولدكم/إبنتكم قد أنهوا سنتهم ال

ً في حاالت  .يام الدراسعكمال الإدث مع أوالدكم/بناتكم حول أهمي ة حأنا أطلب مساعدتكم عبر الت ً ملحوظا لقد شاهدنا إرتفاعا
. وعادة ما يحدث هذا بين األصدقاء ضهم البعض خاصة في ردهات المدرسةولمس الطالب لبع (horseplay)اللعب المزعج 

ضرورة و تذكير الطالب والطالبات بقواعد اإلحتفاظ بأيدينا ألنفسنابلذلك نقوم  لكنه سرعان ما يصبح جدياً. ويبدأ بشكٍل وديٍ 
مع أوالدكم وبناتكم، علماً بأننا سنقوم بتطبيق هذه القواعد بحزم ألننا ال نريد ألحٍد نفس الحديث اإللتزام بها. أرجو منكم إجراء 

 .ىمن طالبنا أن يتعرض لألذ

ب طال وا أني أرجو منكم أن تتذكرنولك الخميس. االذبن سينهون سنتهم األخيرة هذصف التخرج طالب لإننا بغاية الحماس 
 حتفاالت نهاية العامقد يفقدون شرف حضور إ المدرسة فصلهم منأو إتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم السنة األخيرة الذين تم

، حفلة التخرج، وإجراءات التخرج (PROM)الحفل الموسيقي ذلك ويشمل  –بالغ  بجهدخططنا لها ي الدراسي الت
(COMMENCEMENT) . وقد يتم اللجوء إلى تطبيق القانون في الحاالت األكثر جدية. أننا نريد لخريجينا أن ينالوا قسطهم من

. أرجو منكم مناقشة الموضوع القوانينالقواعد/لألذى وبدون خرق  أن يتعرض أحدبدون  –وخارج المدرسة داخل  –المرح 
متخرجاتنا جميع متخرجينا و ينهيأن  د بصدقيالب/الطالبة. اننا نرستمر في تطبيق قواعد سلوك الطمع أوالدكم/بناتكم ألننا ست

 وناجح!ل إيجابي كأوقاتهم في ثانوية ديربورن هاي بش



تمرار مع اإلس /الطالباتلبية المدرسين/المدرسات والطالباجاحاً كبيراً وكانت غاألسبوع المنصرم ن وقت الرواد تجربة القت
 قها لمساندة طالبنا العام القادم. ونتطلع قدماً إلى تحسين هذه العملية وتطبيفي هذه المبادرة. 

. يُرجى اباتحس أو ماسكة ماسك / تيرةسكرأو  لى توظيف سكرتير، فاننا حالياً نتطل ع إللتوظيف إذا كنتم تبحثون عن فرص ٍ 
 اإلتصال بمكتب المدرسة الرئيسئ إذا كان األمر يهمكم.

______________________________________________________________________ 

 
 نجعل منه أسبوعاً رائعاً!لأمامنا أسبوع قصيرف

 / مايو يارآ 23اإلثنين، 

 كرة القدم مباريات (SOCCER) للفتيات 

 إيار / مايو 24الثالثاء، 

 مباريات البيسبول (Baseball) للصبيان 
 السوفتبول مباراة (Softball) للفتيات 

 آيار / مايو 25األربعاء، 

 يوم مدرسي كامل( 6، 5، 4الحصص  – النهائية المتخرجين إمتحانات( 
 كرة القدم مباريات (SOCCER) للفتيات 
 مباريات البيسبول (Baseball) للصبيان 
 السوفتبول مباراة (Softball) للفتيات 

  آيار / مايو 26 ،الخميس 

 م المدرسي األخير لكالب صف التخرجوالي 
 3، 2، 1الحصص  – النهائية المتخرجين إمتحانات 
  12:45ي القاعة الرياضية @ القبعات والمعاطف فتوزيع  –جمعية المتخرجين 
  مساءً  6:00مجسل عمداء المدينة @ أجتماع 
 ون تغنسيهيئة نشاطات بحيرات كين ورةد(KLAA)  تونينغسكين ،@ ملعب متروبارك الصبيانلغولف 

 السوفتبول مباراة (Softball) للفتيات 
 مباريات البيسبول (Baseball) للصبيان 

  آيار / مايو 27 ،الجمعة 

 يوم عطلة 
 مباريات البيسبول (Baseball) للصبيان 
 السوفتبول مباراة (Softball) للفتيات 

 أتمنى لكم أسبوعاً رائعاً!!
  

 السيدة جبريل
 مديرة ثانوية ديربورن هاي


