
Superintendent’s Office

Students First
Inspire, Educate, Celebrate

October 31, 2022

Dear Parents and Guardians,

I would like to give you some very important information regarding your child’s graduation
requirements and eligibility to walk in the graduation ceremony.

Beginning this year, with the class of 2023, students who are missing credits at the time of
graduation will not be allowed to walk with their class and participate in the graduation
ceremony. This is a change from past years, where some seniors (needing 1 credit) could attend
summer school and were allowed to participate in commencements. Again, in order to participate
and walk in commencement in June, students must have met all state and district graduation
requirements.

If your son or daughter is currently behind in credits, we encourage you to schedule a meeting
with their counselor to devise an academic plan toward graduating on time. For information on
district and state graduation requirements, please visit our district website,
www.dearbornschools.org, and look for Policy and Guidelines under District Info. If you have
any questions, please contact your school's principal and/or graduation specialist.

Respectfully,

Mr. Adam Martin
Executive Director of Student Achievement
Fordson Feeder

http://www.dearbornschools.org


مكتب الُمشّرف العام

أعزائي أولیاء األمور واألوصیاء الكرام ،

أود أن أقدم لكم بعض المعلومات المھمة للغایة فیما یتعلق بمتطلبات تخرج الطالب وأھلیتھ للمشاركة في حفل التخرج.

الرصیدعلىیحصلوالموالموادمنأيفيینجحوالمالذینللطالبیُسمحلن،٢٠٢٣عامخریجيصفمع،العامھذامنبدایة
ھذا األمر مغایراً لما جرت علیھ العادة في السنوات الماضیة ، حیث كان.التعلیمي المطلوب من المشاركة في احتفالیة و مسیر التخرج

االلتحاقثَمَّومنالمسیرواالحتفالفيالمشاركةواحد)رصیدإلىیحتاجون(الذین١٢صفاألخیرةالدراسیةالسنةطالبلبعضیمكن
بالمدرسة الصیفیة. مرة أخرى ، من أجل المشاركة والسیر في احتفالیة التخرج التي سوف تجري في شھر حزیران، یجب أن یستوفي

الطالب  جمیع متطلبات التخرج  المطلوبة في الوالیة والقطاع التعلیمي.

في حال تأخر الطالب/ الطالبة في الحصول على الرصید التعلیمي المطلوب ، نشجعكم على تحدید موعد مع مستشارھم لوضع خطة
أكادیمیة للتخرج في الوقت المحدد. للحصول على معلومات حول متطلبات التخرج من القطاع  والوالیة ، یرجى زیارة موقع قطاعنا

www.dearbornااللكترونيالتعلیمي schools.orgأيلدیكمكانتإذاالقطاع.معلوماتضمنالمتعلقةواإلرشاداتالسیاسةعن.والبحث
أسئلة ، یرجى االتصال بمدیر/ة مدرستك و / أو أخصائي/ـة التخرج.

مع كل االحترام،

السید آدم مارتن
المدیر التنفیذي إلنجاز الطالب

سلسلة المدارس التابعة لثانویة فوردسون

http://www.dearbornschools.org

