
  Secondary   Student   Op�ons   
HIGH   SCHOOL   

Henry   Ford   Collegiate   Academy   
The   Henry   Ford   Collegiate   Academy   allows   qualified   students   to   earn   both   a   high   school   diploma   and   a   2-year   
associate’s   degree   at   the   conclusion   of   the   13 th    grade   at   no   cost   to   parents   or   students   for   books,   tui�on   and   
fees.   To   qualify,   students   must   be   Dearborn   Public   Schools   students   for   tenth   grade,   be   on   track   to   graduate,   
and   score   college-ready   on   the   PSAT10   test   in   the   spring   of   the   10 th    grade.   Contact:   Michael   Gothro,   Counselor   
grothom@dearbornschools.org    or   Majed   Fadlallah,   Director   of   Student   Achievement   
fadlalm@dearbornschools.org   

Dearborn   Center   for   Math,   Science,   and   Technology   (DCMST)   
DCMST   is   a   half-day   program   for   high   achieving,   highly   mo�vated   9 th    through   12 th    grade   students   from   all   of   
the   Dearborn   middle   and   high   schools.    Students   concentrate   on   the   STEM   (science,   technology,   engineering,   
and   math)   curriculum   u�lizing   an   inquiry   approach   to   learning.    Admission   is   selec�ve.   Applica�ons   are   
available   from   middle   schools   counselors   during   the   middle   of   the   8 th    grade   year.   Contact:   Winifred   Green,   
Principal,    greenw@dearbornschools.org    or   visit    h�ps://dcmst.dearbornschools.org/   

Michael   Berry   Career   Center   
The   Michael   Berry   Career   Center   offers   career   and   technical   classes   in   the   fields   of   Medical/Healthcare,   
Informa�on   Technology   and   Design,   Criminal   Jus�ce   and   Law   Careers,   Business   (Accoun�ng,   Management   and   
Marke�ng   and   Culinary   Arts.    Addi�onally,   we   offer   programs   in   Construc�on   Trades   and   Educa�on   Careers   
housed   at   all   three   Dearborn   High   Schools.    Tenth,    Eleventh   and   Twel�h   grade   students   a�end   the   Career   
Center   for   three   hours   each   day   and   generally   take   two   hours   of   a   career   program   and   one   hour   of   a   class   
needed   for   gradua�on   (US   History,   Economics/Government   or   Senior   Language   Arts).   Contact:   Winifred   Green,   
Principal,    greenw@dearbornschools.org    or   John   P.   Bayerl,   CTE   Coordinator,    bayerlj@dearbornschools.org   

  
● Computer   Programming     

○ AP   Computer   Science   Principles   
○ AP   Computer   Science   A   (Java   Programming)   

● Cooking   &   Culinary   Arts   
○ Hospitality   Studies     
○ Advance   Hospitality   Studies     

● Dearborn   Business   Academy   (DBA)   
○ Accoun�ng   1-4   
○ Marke�ng,   Adv   Marke�ng   -   School   Store,   Adv   Marke�ng   Social   Media   
○ Business   Technology   &   Management,   Adv   Business   Tech   -   Entrepreneurship   
○ Incubator   -   Offered   at   Fordson   High   School   

● Digital   Mul�media   
○ Design   Concepts   2D   &   3D   (Art   Based)   
○ So�ware   Specialist    (Technology   Based)   
○ Adv   Design   Concepts   (Project   Based)   
○ Adv   So�ware   Specialist   (Project   Based)   

● Health   Sciences   
○ Allied   Health   

■ Advanced   Allied   Health   
■ Clinical   (Senior   Year   Only)   
■ Dental   Assis�ng   
■ Medical   Assis�ng   
■ Sports   Medicine/Athle�c   Trainer   
■ Pharmacy   Technician   (Senior   Year   Only)   

Updated   2/5/2021   

https://dearbornschools.org/academic-programs/collegiate-academy/
mailto:grothom@dearbornschools.org
mailto:fadlalm@dearbornschools.org
https://dearbornschools.org/academic-programs/dcmst/
mailto:greenw@dearbornschools.org
https://dcmst.dearbornschools.org/
https://dearbornschools.org/academic-programs/career-technical-education/
mailto:greenw@dearbornschools.org
mailto:bayerlj@dearbornschools.org


● Criminal   Jus�ce   &   Law   Careers   
○ Criminal   Jus�ce   :   Public   Safety   &   Law,    Criminal   Jus�ce:   Tools   &   Techniques   
○ Adv   Criminal   Jus�ce:   Laws   &   Ethics,   Adv   Criminal   Jus�ce   :   Inves�ga�ons   &   Reports   
○ Forensic   Science   

● Informa�on   Technology   
○ Computer   Science   Discoveries   (Coding)   -   Offered   at   the   High   Schools   
○ Robo�cs   -   Offered   at   Fordson   High   School   
○ So�ware   Specialist/Adv   So�ware   Specialist   (MBCC)   
○ AP   Computer   Science   Principles   
○ AP   Computer   Science   A   (Java   Programming)   (MBCC)   

● Educa�on   /   Teacher   Cadet   
○ Offered   at   the   home   high   schools   

■ Child   Development,   Child   Guidance   
■ Elementary   Teacher   Cadet   

● Construc�on   Trades   
○ Offered   at   the   home   high   schools   

■ Wood   Tech   1-2   
■ Geometry   in   Construc�on   

Henry   Ford   Early   College   
Located   on   the   Henry   Ford   College   campus,   this   small   high   school   is   a   collabora�on   between   the   Dearborn   
Public   Schools,   Henry   Ford   College   (HFC),   and   the   Henry   Ford   Health   System.   Students   enter   the   school   in   the   
9 th    grade   to   pursue   a   career   in   health   care.   Successful   comple�on   of   the   5-year   program   results   in   students   
earning   a   high   school   diploma   and   an   associate   of   science   degree,   a   career-ready   cer�ficate,   and/or   up   to   two   
years   of   college   credit.   Contact:   Majed   Fadlallah,   Director,    fadlalm@dearbornschools.org   

Henry   Ford   Early   College-Advanced   Manufacturing-   Powered   by   Ford   
Located   on   the   Henry   Ford   College,    this   small   high   school   is   a   collabora�on   between   the   Dearborn   Public   
Schools   and   Henry   Ford   College   (HFC).   The   school   has   obtained   a   grant   from   Ford   Motor   Company.   Students   
enter   the   school   in   the   9 th    grade   to   pursue   a   career   in   engineering   and/or   manufacturing.   Successful   
comple�on   of   the   5-year   program   results   in   students   earning   a   high   school   diploma   and   an   associate   of   science   
degree,   a   career-ready   cer�ficate,   and/or   up   to   two   years   of   college   credit.    Contact:   Majed   Fadlallah,   Director,   
fadlalm@dearbornschools.org   

Henry   Ford   Early   College-Pre   Educa�on   
Located   on   the   campus   of    Henry   Ford   College,   this   small   high   school   is   a   collabora�on   between   the   Dearborn   
Public   Schools   and   Henry   Ford   College   (HFC).   Successful   comple�on   of   the   5   year   program   results   in   students   
earning   a   high   school   diploma   and   an   associate   of   science   degree   in   Elementary,   Secondary,   or   Special   
educa�on,   a   paraprofessional   cer�ficate,   and/or   up   to   two   years   of   college   credit,   at   no   cost   to   the   students   or   
their   families.   Contact:   Majed   Fadlallah,   Director,    fadlalm@dearbornschools.org   

Dearborn   Magnet   High   School   
Students   who   have   experienced   difficul�es   at   their   home   high   school   may   apply   to   enroll   at   the   Magnet.   The   
small   high   school   offers   a   personalized   learning   environment   focused   on   high   school   gradua�on.   Students   are   
required   to   be   involved   in   community   service   projects.    Contact:   Winifred   Green,   Principal,   
greenw@dearbornschools.org   
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Dual   Enrollment   
Through   dual   enrollment,   high   school   students   are   able   to   take   college   courses   to   earn   both   high   school   and   
college   credit   at   the   same   �me.    Many   Dearborn   students   a�end   Henry   Ford   College   gaining   a   head   start   on   
their   college   educa�on.   There   are   limita�ons   on   course   availability   based   on   comple�on   of   high   school   courses   
as   well   as   test   scores.   Contact:   High   School   Counselor   

Honors   Classes   
Honors   classes   are   offered   at   Edsel   Ford   and   Fordson   High   School   in   Language   Arts   (9 th    and   10 th    grades),   
Geometry   (9 th    grade),   Algebra   2   (10 th    grade),   Pre-Calculus   (11 th    grade),   Biology   (9 th    grade),   Chemistry   (10 th    and   
11 th    grades)   and   Physics   (10 th    and   11 th    grades).   These   advanced   high   school   classes   are   faster   paced   and   more   
rigorous   than   non-honors   classes.   Enrollment   is   limited   and   is   based   on   past   grades,   test   scores,   and   teacher   
recommenda�on.   Contact:   High   School   Counselor/High   School   Principal   

  
Dearborn   High   School   is   pilo�ng   a   program   that   provides   all   students   access   to   honors   level   material.   Students   
who   demonstrate   “honors   level”   performance   throughout   the   semester   in   assessments,   projects,   and   
performance   tasks   receive   the   honors   designa�on.     

Advanced   Placement   
Advanced   Placement   classes   offer   high   school   students   university-level   courses   at   their   high   schools   or   online   
through   the   Michigan   Virtual   High   School.   Enrollment   is   open   to   all   students   in   the   11 th    and   12 th    grades.   
Students   who   take   AP   classes   are   encouraged   to   sit   for   the   na�onal   AP   exams   in   May   of   each   year.   Students   
achieving   a   passing   score   on   the   exam   are   awarded   college   credit   by   the   college   or   university   they   a�end   a�er   
high   school.   Contact:   High   School   Counselor   

Reading/Wri�ng,   Mathema�cs,   and   Science   Interven�on   Classes   
Each   high   school   offers   addi�onal   support   classes   in   math   and   reading/wri�ng   support   during   the   school   day   
to   students   who   are   performing   substan�ally   below   grade   level.   This   support   class   is   in   addi�on   to   students’   
regular   language   arts   and/or   math   class   and   replaces   an   elec�ve.    Contact:   High   School   Counselor   or   
Math/Language   Arts   Coordinator   

Work-Based   Learning   
Seniors   who   have   a   job   may   be   able   to   earn   high   school   elec�ve   credit   for   their   work-based   learning   
experience.   Contact:   High   School   Counselor/High   School   Principal   

Summer   School   
Secondary   summer   school   offers   students   another   opportunity   to   catch   up   on   lost   credits   as   well   as   offering   
the   possibility   of   taking   addi�onal   classes   during   the   regular   school   year.   District-wide   summer   school   loca�on   
rotates   each   year   between   Dearborn   High,   Edsel   Ford,   and   Fordson   High   School.   Contact:   High   School   
Counselor/High   School   Gradua�on   Interven�on   Specialist   
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ASAP   Extended   Day   Program   
We   encourage   students   who   fail   classes   to   immediately   make   up   the   lost   credit   in   this   a�er   school   program.   
This   is   important   for   our   goal   of   keeping   students   on   track   in   order   to   graduate   high   school   on-�me.   Students   
who   have   not   failed   classes   may   also   choose   to   take   classes   in   the   extended   day   program   in   order   to   take   
addi�onal   classes   during   the   regular   school   day.    Classes   are   held   at   each   of   our   high   schools   immediately   a�er   
school.    Contact:   High   School   Gradua�on   Interven�on   Specialist/Counselor/High   School   Principal   

  

Credit   by   Examina�on   (Test   Out)   
In   January   and   June   of   each   year,   students   in   7 th    through   12 th    grades   have   the   opportunity   to   earn   high   school   
credit   for   up   to   2   semester-long   classes   by   passing   a   comprehensive   exam.   Students   prepare   and   study   on   their   
own   and   are   required   to   achieve   a   score   of   78%   or   higher   on   the   exam   to   show   mastery   of   the   high   school   
course   content.   Test   out   is   part   of   the   State   of   Michigan   rules   regarding   the   Michigan   Merit   Curriculum.   
Contact:   Dr.   Daniel   Pa�erson,   Director   of   Assessment,    pa�erd@dearbornschools.org   

  
  

9 TH    GRADE   

Early   Start   
Incoming   ninth   grade   students   who   have   been   iden�fied   by   their   middle   school   as   likely   to   have   challenges   in   
high   school   are   recommended   to   par�cipate   in   Early   Start   during   the   summer   between   eighth   and   ninth   
grades.   Students   spend   12   days   during   the   summer   working   with   the   high   school   staff   on   study   skills   and   
previewing   the   ninth   grade   curriculum.   Once   the   regular   school   year   begins,   these   students   are   followed   
closely   by   their   counselors.   The   counselors   meet   frequently   with   the   students   and   communicate   with   their   
teachers   to   ensure   that   any   problems   the   student   encounters   are   caught   and   addressed   in   the   earliest   stage.   
Lunch   mee�ngs   give   students   the   opportunity   to   stay   in   constant   contact   with   their   counselors   and   the   ninth   
grade   lead   teacher.   This   offers   the   strong   support   necessary   for   at-risk   freshmen   to   adjust   to   high   school.   
Contact:   Ninth   Grade   Lead   Teacher/High   School   Principal   
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MIDDLE   SCHOOL   OPTIONS   
    

STEM   
STEM   Middle   School   (A   National   Blue   Ribbon   School)   is   a   6th   –   8th   grade   option   for   students   to   participate   in   
learning   that   is   focused   on   a   problem-based,   technology   rich   curriculum   that   enables   and   empowers   students   
and   faculty   to   engage   in   professional   innovation   and   independent   problem   solving.   At   STEM   Middle   School   we   
strive   to   implement   Project   Based   Learning;   interdisciplinary   lessons;   a   focus   on   21st   Century   Thinking   Skills;   
creative   and   innovative   thinking;   the   delivery   of   a   rigorous   and   real-world   science,   mathematics,   engineering   
and   technology   education   curriculum;   as   well   as   innovative   teaching   and   learning   techniques   that   challenge   
the   students   and   focus   on   their   strengths.   Students   are    invited   to   apply   if   they   have   qualifying   test   scores.   A   
lo�ery   is   conducted   to   select   the   from   qualified   applicants.      

Advanced   Math   
Seventh   and   eighth   grade   students   who   have   demonstrated   sufficient   prior   learning   and   readiness   are   placed   
in   accelerated   math   classes.   Pre-Algebra   is   offered   in   seventh   grade   and   high   school   Algebra   1   is   offered   for   
high   school   credit   in   eighth   grade.   Contact:   Middle   School   Principal   or   Secondary   Math   Coordinator.   
    

Middle   School   World   Languages   
Depending   on   enrollment,   Dearborn   middle   schools   offer   French,   Arabic   and   Spanish   classes   in   seventh   and   
eighth   grades.   The   eighth   grade   year-long   class   is   offered   for   high   school   credit.   Contact:   Middle   School   
Principal   or   Middle   School   Counselor   

  

Middle   School   Math   and   Reading   Support   
Each   Dearborn   middle   school   offers   addi�onal   math   and   reading   support   during   the   school   day   to   students  
who   are   performing   below   grade   level.   This   �me   is   in   addi�on   to   students’   regular   language   arts   and/or   math   
class   and   replaces   an   elec�ve.   Contact:   Middle   School   Principal   or   Secondary   Math   Coordinator.   
   

Middle   School   Music   
The   Dearborn   Public   Schools   strongly   supports   music   educa�on.   In   grades   6   through   8,   each   of   our   middle   
schools   either   offers   vocal   and   instrumental   music   classes   to   students   during   the   day   as   elec�ves,   or   if   
imprac�cal   because   of   low   enrollment,   as   a�er   school   op�ons.   Contact:   Middle   School   Principal   or   Lisa   Meyer,   
Music   Teacher   Leader,     meyerl@dearbornschools.org   
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  خیارات   طالب   المرحلة   اإلعدادیة   والثانویة   

 المرحلة   الثانویة  

  أكادیمیة   ھنري   فورد   كولجیت   

 تسمح   "   أكادیمیة   ھنري   فورد   الجامعیة   ”   للطالب   المؤھلین   الحصول   على   شھادة   التعلیم   الثانویة   إضافة   إلى   شھادة   معھد   دراسیة   (   شھادة   الدراسة  
 مدة   سنتین   في   الكلیة   )   في   نھایة   الصف   الثالث   عشر   دون   أي   تكلفة   مادیة   أولیاء   األمور   أو   الطالب.   للتأھل،   یجب   أن   یكون   الطالب   من   طالب  

 الصف   العاشر   في   مدارس   دیربورن   الرسمیة   حصرا،   والنجاح   في   اختبار    SAT   10  على   حد   عالمات   االستعداد   الجامعي   في   فصل   ربیع   الصف  
 العاشر.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   السید   مایكل   جاثرو     grothom@dearbornschools.org     أو   السید   ماجد   فضل   هللا   المشرف  

  fadlalm@dearbornschools.org    على   إنجازات   الطالب    عبر   البرید   اإللكتروني   التالي 

    

  مركز   دیربورن   للریاضیات   والعلوم   والتكنولوجیا   

 المدة   الزمنیة   لھذا   البرنامج   نصف   یوم   دراسي   موجھ   للطالب   المتفوقین   واألكثر   حماسة   واندفاعا   نحو   التعلیم   من   الصف   الثامن   إلى   الثاني   عشر.  
 من   جمیع   المدارس   اإلعدادیة   والثانویة   في   قطاع   دیربورن   التعلیمي.   سیركز   الطالب   خالل   ھذا   البرنامج   على   مناھج   (العلوم   والتكنولوجیا   والھندسة  
 والریاضیات   )   باستخدام.نھج   تعلیمي   تحقیقي   تساؤلي   .   سیتم   قبول   المتقدمین   انتقائیا.   تتوفر   طلبات   االنتساب   لدى   الموجھین   في   المدارس   اإلعدادیة  

 في   منتصف   العام   الدراسي   للصف   السابع.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   المدیرة   السیدة   وینفرد   جرین  
 greenw@dearbornschools.org  

  مركز   مایكل   بیري   المھني   

 یقدم   مركز   مایكل   بیري   المھني   صفوف   المھنیة   والتقنیة   في   مجاالت   الرعایة   الصحیة،   والتكنولوجیا،   وفنون   الطھي.   سیحضر   طالب    لمدة   ساعتین  
 أو   ثالث   .   لمزید   من   المعلومات   للصف   الحادي   عشر   والثاني   عشر   المركز   المھني   یومیا   التواصل   مع:   المدیرة   السیدة   وینفرد   جرین  

 greenw@dearbornschools.org  

        برمجة   الحاسوب   ●
  مبادئ   علوم   الحاسوب   المتقدمة   ○
      مبادئ   علوم   الحاسوب   المتقدمة   أ   (   اختیاري(   ○

    
       فنون   الطھي   والطبخ   ●

      دراسات   الضیافة  ○
    دراسات   الضیافة   المتقدمة  ○

    
         أكادیمیة   دیربورن   لدراسة   األعمال   ●

         المحاسبة   من    1-    4 ○
       التسویق   /   متجر   المدرسة   /   وسائل   التواصل   االجتماعي   ○
        تكنولوجیا   وإدارة   األعمال   وریادة   األعمال   ○

�   ثان��ة   فوردسون  ○
 حاضنة   األعمال-   �درس   ��

          العالم   الرقمي   ●
          مبادئ   التصمیم   ثنائي   وثالثي   األبعاد   (   على   أساس   فني)   ○
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       أخصائي   برمجیات   (   على   أساس   تقني)  ○
       مفاھیم   التصمیم   المتقدمة   (قائم   على   المشروع)  ○
     أخصائي   برمجیات   متقدم   (قائم   على   المشروع)  ○

    
       العلوم   الصحیة   ●

   o         مساعد   طبي   
       مساعد   طبي   متقدم  ➢
          العیادات   ➢
           مساعد   طبیب   أسنان   ➢
           تقني   طوارئ   /   إسعاف   طبي  ➢
           مساعد   طبي   ➢
        المعالج   الریاضي   /   مدرب   ریاضي   ➢
        تقني   صیدلي   (لطالب   السنة   الدراسیة   النھائیة\    12\فقط(   ➢

  
      مھن   العدالة   الجنائیة   والقانون   ●

 العدالة   الجنائیة   السالمة   العامة   والقانون   والعدالة   الجنائیة:   أدوات   وتقنیات  ○
  العدالة   الجنائیة   المتقدمة   :القوانین   واألخالق   ،   الدفاع   عن   العدالة   الجنائیة:   التحقیقات   والتقاریر   :األدوات   والتقنیات   ○
 علم   الطب   الشرعي  ○

    
 تكنولوجیا   المعلومات  ●

 اكتشافات   علوم   الكمبیوتر   (الترمیز)   -   یتم   تقدیمھا   في   المدارس   الثانویة  ○
 الروبوتات   -   معروض   في   مدرسة   فوردسون   الثانویة  ○
 أخصائي   برمجیات   /   أخصائي   برمجیات   متقدم   (مركز   مایكل   بیري)  ○
 مبادئ   علوم   الحاسوب.  ○
 مبادئ   علوم   الحاسوب   متقدم   (   برمجیات   جافا)   (مركز   مایكل   بیري)   ○

    
      تعلیم   /   معلم   مبتدئ   ●

   o    یتم   تقدیمھ   في   المدرسة   الثانویة   الخاصة   بالطالب   
       نمو   الطفل   \   توجیھ   الطفل   ➢
    معلم   مرحلة   ابتدائیة   مبتدئ  ➢

    
       صفقات   البناء   واإلعمار  ●

 o     یتم   تقدیمھ   في   المدرسة   الثانویة   الخاصة   بالطالب  
        تكنولوجیا   األخشاب   ➢
         الھندسة   في   البناء   ➢

  كلیة   ھنري   فورد   المبكرة   

 تقع   في   حرم   كلیة   ھنري   فورد   فرع   دیربورن   ھایتس.   تعتبر   ھذه   الثانویة   الصغیرة   تعاون    بین   مدارس   دیربورن   الرسمیة   كلیة   ھنري   فورد    ونظام  
 ھنري   فورد   الصحي.   یدخل   الطالب   المدرسة   في   الصف   التاسع   ابتغاء   مھنة   في   الحقل   الصحي.   ینتج   عن   اإلكمال   الناجح    لبرنامج   الخمس   السنوات  
 الدراسي   حصول   الطالب   على   الشھادة   الثانویة   وعلى   شھادة   دراسیة   (معھد)   في   مادة   العلوم   ،   شھادة   استعداد    وظیفي،   و   /   أو   ما   یعادل   عامین   من  

   Fadlalm@dearbornschools.org  .    الدراسة   الجامعیة   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   ب:   المدیر   السید   ماجد   فضل   هللا  
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  كلیة   ھنري   فورد   المبكرة-   الصناعة   المتطورة   –   برعایة   فورد  

 تقع   في   حرم   كلیة   ھنري   فورد   فرع   دیربورن   ھایتس.   تعتبر   ھذه   الثانویة   الصغیرة   تعاون    بین   مدارس   دیربورن   الرسمیة   كلیة   ھنري   فورد.      
 حصلت   المدرسة   على   منحة   دراسیة   من   شركة   فورد   للسیارات   .   یدخل   الطالب   المدرسة   في   الصف   التاسع   ابتغاء   لمھنة   في   حقل    صناعة  

 السیارات.   ینتج   عن   اإلكمال   الناجح   لبرنامج   الخمس   السنوات   الدراسي   حصول   الطالب   على   الشھادة   الثانویة   وعلى   شھادة   دراسیة   (معھد)   في   مادة  
 العلوم   ،   شھادة   استعداد   وظیفي،   و   /   أو   ما   یعادل   عامین   من   الدراسة   الجامعیة   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   ب:   المدیر   السید   ماجد   فضل   هللا  

  Fadlalm@dearbornschools.org   

  كلیة   ھنري   فورد   المبكرة-   التعلیم   المسبق   

 تقع   في   حرم   كلیة   ھنري   فورد   فرع   دیربورن   ھایتس.   تعتبر   ھذه   الثانویة   الصغیرة   تعاون    بین   مدارس   دیربورن   الرسمیة   كلیة   ھنري   فورد .   ینتج  
 عن   اإلكمال   الناجح   لبرنامج   الخمس   السنوات      الدراسي   حصول   الطالب   على   الشھادة   الثانویة   ،على   شھادة   دراسیة   في   علوم   التدریس   االبتدائي  
 والثانوي   أو   تعلیم   ذوي     االحتیاجات   الخاصة   أو   لیصبحوا   معلمین   مساعدین   أو   للحصول   على   رصید   من   الحصص   الدراسیة   یعادل   عامین   من  

ً   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   المدیر   السید   ماجد   فضل   هللا    الدراسة   الجامعیة      للطالب   وأسرھم   مجانا
  Fadlalm@dearbornschools.org   

  مدرسة   میغنت   الثانویة:   

 یمكن   للطالب   الذین   یواجھون   صعوبات   في   مدارسھم   األساسیة   التسجیل   لالنتساب   في   ثانویة   میغنت   .   تقدم   ھذه   الثانویة   الصغیرة   بیئة    تعلیمیة  
 فردیة   تركز   على   التخرج   من   الجامعة.   یتوجب   على   الطالب   المشاركة   في   مشروع   خدمة   اجتماعیة   .   لمزید   من   المعلومات    التواصل   مع   :   المدیرة  

 greenw@dearbornschools.org    السیدة   وینفرد   جرین 

  ا لتسجیل   للدراسة   المزدوجة   (مدرسة   &   كلیة)   

 من   خالل   التسجیل   المزدوج   یمكن   لطالب   صفي   الحادي   عشر   والثاني   عشر   االنتساب   إلى   الكلیة   أثناء   دراستھم   الثانویة.   العدید   من   طالب    مدارس  
 دیربورن   مسجلین   في   كلیة   ھنري   فورد   وبدأوا   فعال   حیاتھم   الدراسیة   الجامعیة.   الصفوف   الجامعیة   المتاحة   خالل   ھذا   الخیار   محدودة   وتعتمد   بشكل  

  على   إتمام   المواد   في   المرحلة   الثانویة   وعلى   نتائج   االمتحانات.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي   \   مستشاري   المرحلة   الثانویة.   

   صفوف   مرتبة   الشرف   

 تتوفر   صفوف   مرتبة   الشرف   في   ثانویتي   أدسل   فورد   و   فوردسون   في   مادة   اللغة   اإلنجلیزیة   لصفوف   (   التاسع   والعاشر)   مادة   الھندسة(    للصف  
 التاسع)   في   مادة   الجبر    2  (   للصف    العاشر)   مدخل   إلى   اإلحصاء   للصف   (الحادي   عشر)   وعلم   األحیاء   للصف(التاسع)و    الكیمیاء   للصفوف  

 (العاشر   والحادي   عشر)   والفیزیاء   للصفوف   (العاشر   والحادي   عشر)   تتمیز   ھذه   الصفوف   بمستواھا   المتقدم   وبصعوبة    المنھاج   المدرس   خاللھا  
 مقارنة   مع   غیرھا   من   الصفوف   العادیة.   نسبة   االنتساب   محدودة   وتعتمد   على   ما   سبق   من   درجات   دراسیة   ،   نتائج    االمتحانات،   وتوصیات  

 المعلمین.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي/   مستشاري   ومدراء   المرحلة   الثانویة   .   تختبر   ثانویة   دیربورن   ھاي   برنامج   یوفر   لجمیع  
 الطالب   إمكانیة   الوصول   واالنضمام   إلى   صفوف   مرتبة   الشرف.   یحصل   الطالب   الذین    تصل   مستویات   أدائھم   إلى   "مستوى   مرتبة   الشرف"   طوال  

  الفصل   الدراسي   في   التقییمات   والمشاریع   ومھام   األداء   على   تقدیر   الشرف.   

  صفوف   المستویات   المتقدمة   

 تقدم   ھذه   الصفوف   للطالب   مستوى   تعلیمي   جامعي   خالل   دراستھم   في   المدرسة   الثانویة   أو   عبر   شبكة   األنترنت   عبر   مدرسة   میشیغان    الثانویة  
 االفتراضیة.   التسجیل   مفتوح   لطالب   الحادي   والثاني   عشر.   یتم   تشجیع   الطالب   الذین   یدرسون   في   ھذه   الصفوف   المتقدمة   على    الخضوع   المتحان  
 المرحلة   المتقدمة   الوطني   الذي   یجري   في   شھر   آیار   من   كل   عام   دراسي.   سیتم   مكافأة   الطالب   الذین   یجتازون   ھذا    االمتحان   بنجاح   بمنح   دراسیة  

  من   قبل   الجامعات   التي   ینتسبون   إلیھا   بعد   المرحلة   الثانویة.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي/    مستشاري   المرحلة   الثانویة.   
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  التعلم   على   أساس   مھني   

 من   الممكن   لطالب   لثاني   عشر   الذین   یعملون   كسب   حصص   دراسیة   للصفوف   االختیاریة   خالل   الدراسة   الثانویة   .   لمزید   من   المعلومات    التواصل  
  مع   موجھي/   مستشاري   ومدراء   المرحلة   الثانویة.   

  صفوف   المساعدة   في   الریاضیات   ،   القراءة   والكتابة   ،   العلوم    :   

 تقدم   كل   ثانویة   للطالب   الذین   یعتبر   مستواھم   األكادیمي   أقل   من   مستوى   الصف   العام   وخالل   الیوم   الدراسي   االعتیادي   صفوف   مساعدة   في  
 الریاضیات   ،   القراءة   والكتابة   ،   العلوم   ،   إلى   جانب   صفوفھم   الیومیة   في   آداب   اللغة   و   /   بدال   عن   صفوفھم   االختیاریة.   لمزید   من   المعلومات  

  التواصل   مع   موجھي/   مستشاري   المرحلة   الثانویة   ورئیس   قسم   الریاضیات   وآداب   اللغة.   

   الدورة   الصیفیة   /   المدرسة   الصیفیة   

 تقدم   الدورة   الصیفیة   للمرحلة   الثانویة   للطالب   فرصة   ثانیة   من   أجل   التعویض   عما   خسروه   خالل   العام   الدراسي   والنجاح   بالمواد   التي    رسب   فیھا  
 إضافة   إلى   فرصة   دراسة   مواد   إضافیة   جدیدة   خالل   العام   الدراسي   .   تتناوب   ثانویاتنا   الثالث   دیربورن   ھاي   ،   ادسل   فورد   و   فوردسون   في   استضافة  

  الدورة   الصیفیة   للقطاع   سنویا   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي/   مستشار   في   المرحلة   الثانویة   

  برنامج   المساعدة   المسائي:   

 نشجع   جمیع   الطالب   الراسبین   في   أي   مادة   من   المواد   الُمدرسة   اغتنام   ھذه   الفرصة   والتسجیل   في   برنامج   المساعدة   المسائي   الذي   یجري    مباشرة  
 بعد   الیوم   الدراسي   في   كل   ثانویة   .   الھدف   من   ھذا   البرنامج   التأكد   من   بقاء   الطالب   على   الطریق   الصحیح   بغیة   التخرج   من   المرحلة    االستفادة   من  

 ھذا   البرنامج   من   أجل   الثانویة   في   الوقت   المحدد   لھم.   من   الممكن   لبقیة   الطالب   الذین   ال   یعانون   من   أیة   صعوبات   أیضا    التقویة   لدراسة   مواد   جدیدة  
  خالل   العام   الدراسي   االعتیادي   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي   المدرسة   /   أخصائي   المساعدة    على   التخرج/   مدیر   الثانویة   .   

  الحصول   على   الرصید   الدراسي   عبر   امتحان   الخروج   من   المادة:   

 كل   عام   وخالل   شھري   كانون   الثاني   وحزیران   یمنح   طالب   صفوف   السابع   إلى   الثاني   عشر   فرصة   للحصول   على   االئتمانات   الدراسیة    المخصصة  
 ألي   مادة   دراسیة   من   المواد   الُمدرسة   في   المرحلة   الثانویة   على   مدى   فصلین   دراسیین   دون   االضطرار   لدراستھا   وذلك   بعد    الخضوع   المتحان  

 یحدد   على   أساسھ   مستوى   كفاءتھم   في   ھذه   المادة   .على   الطالب   الحصول   على   درجة    78  وما   فوق   في    امتحان   القطاع    التعلیمي   الشامل.   أي   أن  
 یكون   الطالب   في   مستوى   اإلجادة   في   ھذه   المادة   التي   تم   امتحانھ   بھا.   امتحان   الخروج   من   المادة   جزء   من   قوانین   منھاج    الجدارة   في   والیة  

  pattern@dearbornschools.org      ،میشیغان.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   بالسید   الدكتور   دانییل   باترسون   مدیر   قسم   التقییمات 

  الصف   التاسع   

  البدایة   المبكرة   

 ننصح   طالب   القادمین   إلى   الصف   التاسع   "   الذین   تم   تصنیفھم   من   قبل   مدارسھم   في   المرحلة   اإلعدادیة    بأنھ   من   المرجح   أن   یواجھوا   تحدیات  
 وصعوبات   أثناء   الدراسة   الثانویة   للمشاركة   في   "برنامج   البدایة    المبكرة"   المتوفر   خالل   فصل   الصیف   الواقع   بین   الصفین   الثامن   والتاسع.   سیمضي  

 الطالب    12  یوما   خالل    فصل   الصیف   بالعمل   مع   موظفي   المدرسة   الثانویة   في   رفع   مستوى   مھارات   الدراسة   والتعرف   على   مناھج    الصف  
 التاسع.   كما   وسیتم   مراقبة   سویة   عمل   ھؤالء   الطالب   واإلشراف   علیھم   من   قبل   الموجھین   حال   بدایة    العام   الدراسي   النظامي.   تتضمن   خطة  

 اإلشراف   اجتماع   المستشارین/   الموجھین   الدوري   مع   الطالب    والتواصل   مع   المدرسین   لضمان   اكتشاف   ومعالجة   أي   من   المشاكل   التي   من   الممكن  
 أن   یواجھھا   الطالب    في   أسرع   وقت.   تمنح   اجتماعات   الغداء   الطالب   الفرصة   للبقاء   على   اتصال   دائم   مع   المستشارین   /   الموجھین    ومعلم   الصف  

 التاسع   األساسي   .   ویقدم   ھذا   الدعم   القوي   الضروري   للمبتدئین   المعرضین   للخطر   في   االلتزام    والنجاح   خالل   المرحلة   الثانویة.   لمزید   من  
  المعلومات   التواصل   مع:   رئیس   فریق   معلمي   الصف   التاسع   &    مدیر/ة   المدرسة   الثانویة.   
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 المرحلة   اإلعدادیة  

 اعدادیة   التكنولوجیا   والھندسة   والریاضیات   (   ستیم):  

 إعدادیة   التكنولوجیا   والھندسة   والریاضیات   (   ستیم)   ھي   مدرسة   حائزة   على   جائزة   الشریط   األزرق   الوطنیة   ھي   خیار   متاح   للطالب   من   الصف  
 السادس   إلى   الثامن    للمشاركة   في   التعلم   الذي   یركز   على   منھج   غني   بالتكنولوجیا   قائم   على   حل   المسائل   یمّكن   الطالب   وأعضاء   ھیئة   التدریس   من  

 االنخراط   في   االبتكار   المھني   وحل   المسائل   و   المشكالت   بشكل   مستقل.نسعى   في   إعدادیة   ستیم   جاھدین   للتعلم   عن   طریق   المشاریع   و   الدروس  
 متعددة   التخصصات   والتركیز   على   مھارات   تفكیر   القرن   الحادي   والعشرین   ؛   التفكیر   اإلبداعي   والمبتكر.   تقدیم   منھج   تعلیمي   صارم   وواقعي   في  

 مجاالت   العلوم   والریاضیات   والھندسة   والتكنولوجیا   ؛   باإلضافة   إلى   تقنیات   التدریس   والتعلم   المبتكرة   التي   تتحدى   الطالب   وتركز   على   نقاط   قوتھم.  
 ندعو   من   كانت   لدیھم   درجات   تقییمات   مؤھلة   من   الطالب   إلى   التقدم   لالنتساب   إلى    ھذه   اإلعدادیة.    یتم   اختیار   المقبولین   من   بین   المتقدمین  

 المؤھلین   عن   طریق   القرعة.  

   الریاضیات   المتقدمة   

 یتم   وضع   طالب   الصف   السابع   والثامن   الذین   أظھروا   ما   یكفي   من   التعلم   المسبق   واالستعداد   في   فصول   الریاضیات   المكثفة   .    تم   تقدیم   مادة   مدخل  
 إلى   الجبر   لطالب   الصف   السابع   مادة   الجبر    1  لطالب   الصف   الثامن   للحصول   على   رصید   تعلیمي   یستخدم    في   المرحلة   الثانویة.   لمزید   من  

  المعلومات   التواصل   مع:   مدیر   المدرسة   اإلعدادیة   أو   منسق   الریاضیات   الثانویة.   

  لغات   العالم   للمرحلة   اإلعدادیة   

 اعتماًدا   على   نسبة   التسجیل   ،   تقدم   مدارس   دیربورن   الدروس    في   اللغة   الفرنسیة   والعربیة   واإلسبانیة   في   الصفین   السابع   والثامن.   كما   نقدم   الفصل  
 الدراسي   الممتد   على   مدار   العام   الدراسي   لطالب   الصف   الثامن   للحصول   على   رصید   تعلیمي   یستخدم    في   المدارس   الثانویة.   لمزید   من   المعلومات  

  التواصل   مع:   مدراء   أو   مستشارو   المدارس   اإلعدادیة   

  الدعم   في   القراءة   والریاضیات   للمرحلة   اإلعدادیة   

 تقدم   كل   إعدادیة   للطالب   الذین   یعتبر   مستواھم   األكادیمي   أقل   من   مستوى   الصف   العام   خالل   الیوم   الدراسي   االعتیادي    صفوف   مساعدة   إضافیة   في  
 الریاضیات   والقراءة   إلى   جانب   صفوفھم   الیومیة   في   آداب   اللغة   و   /   أو   الریاضیات   بدالً   عن   صفوفھم   االختیاریة.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع  

  موجھي/   مستشارو   المرحلة   الثانویة   ورئیس   قسم   الریاضیات   وآداب   اللغة.  

  موسیقى   المرحلة   اإلعدادیة   

 تدعم   مدارس   دیربورن   العامة   بشدة   تعلیم   الموسیقى.   في   الصفوف   من    6  إلى    8  ،   تُدرس   كل   مدرسة   من   مدارسنا   اإلعدادیة   خالل   الیوم   فصول  
 غنائیة   وموسیقیة   مفیدة   للطالب   كمادة   اختیاریة   ،   أو   إذا   كان   ذلك   غیر   ممكن   بسبب   قلة   التسجیل   فخیار   توفیر   ھذه   المواد   بعد   الدوام   الرسمي   أمراً  

 متاحاً.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع:   مدراء   المدارس   اإلعدادیة   أو   لیزا   مایر   ،   ُمدرسة   الموسیقى   األولى.  
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