
Mark your Calendars! Wednesday June 10th from 7:30 am - 12:00 pm we will be holding our last "drive thru" 
for the school year. All students in grades 9-11 can come and: 

● pick up their Yearbook if they ordered one - there are still a few books left for sale, pay online and 
pick up on the 10th at https://yearbookforever.com/# (or you can pay by cash-$80 at the drive thru 
while supplies last) 

● pick up Winter Athletic Awards, Spring Awards, Sports Pictures and Banquet Money 
Reimbursement 

● drop off all Athletic Uniforms & Equipment 
● drop off all Text books and library books 
● drop off any fines owed 

Cars will enter at the traffic light entrance to the student parking lot on Rotunda (by football field), and will 
follow ONE WAY traffic. Pick-up will be at the gym doors by the student parking lot.  
 
When picking up your items you must display your student name and student number on a sheet of paper for 
us to see - you must also show a piece of ID with a picture to get your items. Parents must accompany 
students under 18. Students and parents must stay in their cars at all times. Any items you are turning in 
should be clearly labeled with your name and ID #. 
 
Yearbook Questions: email Mr. Pletzke pletzkd@dearbornschools.org 
 
Athletics Questions: email Mr. Picano picanor@dearbornschools.org 

 یوم األربعاء 10 یونیو ، من الساعة 7:30 صباحا - 12:00 ظهرا ، ستكون آخر مرة  إلستالم اغراضكم بالسیارة  للسنة الدراسیة.
 یمكن لجمیع الطالب في الصفوف 9-11 الحضور و :

 

 • احصل على كتابك المدرسي السنوي إذا طلبوا - ال یزال هناك بعض الكتب المتبقیة للبیع والدفع عبر اإلنترنت واستالمها 10
 یونیو  https://yearbookforever.com/#أو یمكنك الدفع نقدا - 80 دوالرًا  بالسیارة.

 • استالم الجوائز الریاضیة الشتویة ، جوائز الربیع ، الصور الریاضیة واسترداد أموال الوالئم
 •إحضر جمیع الزي والمعدات الریاضیة

 •إحضر جمیع الكتب المدرسیة وكتب المكتبة
 •إحضر الغرامات المستحقة

 
 ستدخل السیارات عند مدخل اإلشارة الضوئیة إلى ساحة السیارات الخاصة بالطالب على شارع روتوندا (بلقرب من ملعب كرة

 القدم)، وستتبع حركة المرور ذات الطریق الواحد.  سیتم االستالم عند أبواب صالة األلعاب الریاضیة قبل ساحة السیارات
 الخاصة بالطالب.

 عند إستالم أغراضك، یجب علیك عرض اسمك ورقمك المدرسي على ورقة لكي نراها - یجب علیك أیضًا إظهار قطعة من
 الهویة مع صورتك للحصول على أغراضك. یجب على اآلهالي مرافقة الطالب الذین تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا. یجب على

 الطالب واآلهالي البقاء في سیاراتهم في جمیع األوقات.  یجب تسمیة أي أغراض تقوم بتسلیمها بوضوح باسمك ورقمك
 المدرسي.

 

pletzkd@dearbornschools.org   أسئلة كتاب مدرسي سنوي: البرید اإللكتروني للسید بلتزكي 
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picanor@dearbornschools.org   أسئلة ألعاب القوى: البرید اإللكتروني للسید بیكانو 


