
Greetings Pioneers,  
The first marking period ends on Friday. Please make sure your student has turned in all 
assignments and completed all assessments for the marking period.  
Instrumental Music students are also selling Little Caesars Pizza kits online with home delivery 
within 7 days via Fed Ex. Pizza Kit sales run through November 17 and can be ordered through 
any band/orchestra student, or here: https://bit.ly/babc-pizzakits 
____________________________________________________________________________ 
IMPORTANT DATES - FOR YOUR PLANNING:  

 The first marking period ends on October 28th. And parent teacher conferences will be 
held on November 15th & 17th from 4pm to 7pm each day.  

 I am sharing links below that you may find useful for more information on our PFSA, 
Booster Club, and athletics 

 Final Exams semester 1 - January 17-19  
 Final Exams semester 2 - June 13-15 

 Final Exams for seniors - semester 2- May 24th & 25th 

 Last day for seniors is May 25th 

 Honor’s Night is May 30th 

 Graduation will be June 10th 

____________________________________________________________________________ 
Our week ahead looks like this:  
Monday, October 31st 

 Cancer Awareness Cookie Sale 

Tuesday, November 1st 
 Pioneer Time Schedule will be followed 

 Poinsettia Sale 

 Key Club Meeting in the auditorium 

Wednesday, November 2nd 
 Pioneer Time Schedule will be followed 

 Animal Care - bagel/pie sale - am 

 Class of 2023 Fundraising Sale - pm 

Thursday, November 3rd 
  Pioneer Time Schedule will be followed  
 German Exchange Student Visit 10:30-2:45pm 

 Tornado Drill 

Friday, November 4th 
 Poinsettia Sale 
 Class of 2026 Fundraising Sale 

___________________________________________________________________________ 

 
Below is the Pioneer Time Bell Schedule that will be followed Tuesday, Wednesday & Thursday 

https://bit.ly/babc-pizzakits


 

____________________________________________________________________________ 

For information on DHS Athletics, please visit: 
https://iblog.dearbornschools.org/dhsathletics1/athletics-home/ 
  
For the DHS Athletic Calendar, please visit: 
https://dhs.dearbornschools.org/athletics/dhs-athletic-calendar/ 
  
For information on the PFSA, please visit: 
https://dhspfsa.wordpress.com/ 
 
For information on the Booster Club, please visit: 
 dhsboosters.org 
(https://www.facebook.com/groups/329887243625/)  
Instagram (@dhs booster club) and twitter (@dhs booster)  
 
Have a wonderful weekend!  
Principal Jebril  

 

 

 

 

https://iblog.dearbornschools.org/dhsathletics1/athletics-home/
https://dhs.dearbornschools.org/athletics/dhs-athletic-calendar/
https://dhspfsa.wordpress.com/
http://dhsboosters.org/
https://www.facebook.com/groups/329887243625/


 تحياتي للرواد

األولى يوم الجمعة، لذا تأكدوا من أن طالبكم قد سلموا جميع الفروض وأكملوا جميع  تنتهي فترة وضع العالمات
 إختبارات هذه الفترة. 

على اإلنترنت وتوصيلها خالل  (Little Caesars Pizza)مجموعات بيتزا ليتل سيزارز  سيقوم طالب الموسيقى ببيع
/ نوفمبر ويمكن طلبها تشرين الثاني 17حتى مجموعات هذه المتد فترة بيع تو .(Fed Ex)أيام عبر خدمات فيد أكس  7

 pizzakits-https://bit.ly/babc والغنائية أو من الرابط التالي: طالبة في الفرقة الموسيقية / من أي طالب

____________________________________________________________________________ 

 من أجل تخطيطكم -تواريخ هامة 

  تشرين األول / أكتوبر وتُعقد مؤتمرات األهالي والمدرسين  28تننهي المرحلة األولى لوضع العالمات في
 مساء   7:00 – 4:00تشرين الثاني / نوفمبر من الساعة  17و  15في 

  أشارككم أدناه بعض الروابط التي يمكن أن تفيدكم للحصول على مزيٍد من المعلومات عن هيئة األهالي
   .  (Athletics)، والنشاطات الرياضية (Booster Club)نادي المشجعين، (PFSA) ن والطالبوالمدرسي

  كانون الثاني / يناير 19-17 –اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 
  حزيران / يونيو 15-13 –اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
  اإلختبارات النهائية للصفوف العليا(seniors)  آيار / مايو 25-24 –للفصل الدراسي الثاني 
   اليوم الدراسي األخير لطالب الصفوف العليا(seniors) 25 آيار / مايو 
  ليلة التشريف)Honor’s Night( 03 آيار / مايو 
 حزيران / يونيو 10في  خرجالت 

_________________________________________________________________________  

 :هذا ما يبدو أسبوعنا عليه

 أكتوبرتشرين األول /  31اإلثنين، 

 مبيعات بسكويت التوعية بالسرطان 

 نوفمبر/  الثانيتشرين  01، الثالثاء

  سيتم اإللتزام بجدول وقت الرواد(Pioneer Time)  
  مبيعات زهرة البونسيتيا(Poinsettia) 
  إجتماع النادي الرئيسي(Key Club) اضراتحقاعة الم في 

  نوفمبر/  الثانيتشرين  02األربعاء، 
  سيتم اإللتزام بجدول وقت الرواد(Pioneer Time)  
  الفطائر / خبز البايجلمبيعات(Bagel/pie)  الصباحيةالفترة  – للعناية بالحيوانات 
  المسائيةالفترة  – 2023مبيعات جمع التبرعات لصف تخرج 

 نوفمبر/  الثانيتشرين  03، الخميس
  سيتم اإللتزام بجدول وقت الرواد(Pioneer Time)  
  بعد الظهر 2:45 –صالحا   10:30لغة األلمانية من ال طالببرنامج تبادل زيارة 
  تمرين اإلعصار(Tornado Drill) 

 نوفمبر/  الثانيتشرين  04، الجمعة

  مبيعات زهرة البونسيتيا(Poinsettia) 
  2023مبيعات جمع التبرعات لصف تخرج 

https://bit.ly/babc-pizzakits


 الذي سيتم اتباعه أيام الثالثاء، األربعاء، والخميس. (Pioneer Time)برنامج وقت الرواد تجدون أدناه جدول 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 :زيارة يُرجى  الرياضية، هاي ديربورن ثانوية أنشطة عن المعلومات من لمزيد
home/-g.dearbornschools.org/dhsathletics1/athleticshttps://iblo 

 :الرياضية، يُرجى زيارة هاي ديربورن ثانوية أنشطة رزنامة لمعرقة
calendar/-athletic-https://dhs.dearbornschools.org/athletics/dhs 

 (PFSA) والطالب  والموظفين األعالي هيئة معلومات على للحصول

https://dhspfsa.wordpress.com/ 

 :زيارة المشجعين،يُرجى نادي عن معلومات على للحصول
dhsboosters.org 

(https://www.facebook.com/groups/329887243625/) 
Instagram (@dhs booster club) and twitter (@dhs booster) 

 

 رائعة اسبوع بنهاية تمتعوا

 

 جبريل السيدة

 هاي ديربورن ثانوية مديرة
 


