Thunderbirds,
We are extremely excited for the start of this school year! We look forward to welcoming
all of our returning students and our new students! We hope to start this school year
strongly focused on high academic success for all of our students! We truly appreciate
your partnership and together we can make Edsel Ford a model school!

Please review the following expectations with your child. We need to all be on the same
page. Attached you will find our cell phone policy, tardy policy, and the high school
district dress code policy.

Here are a few other reminders that we wanted to ensure you were aware of for the
first week:
● August 29th is a ½ day with a 10:55 dismissal. MBCC and DCMST students will
stay at Edsel all day. Students who have MBCC/DCMST classes should report
to the cafeteria.
● We are going digital. All schedules were released on student connect on Friday.
Schedules can be printed upon request. Check your class schedules again on
Sunday night through your Student or ParentConnect as there may still be
some class changes. Email your counselor if you have any missing classes.
● Link Crew ambassadors will help all of our Freshmen locate their classes
throughout the day tomorrow. We also will have all support staff out to help
ensure our students know where their classes are.
● During the school day, students should have their personal electronic devices
(smart phones) off; this includes earbuds. Students may use them during
lunchtime and passing time.
● All dual enrollment students must leave the building during their allotted time.
● For parents who pick-up and drop-off their students, the parking lot off of
Pelham is for buses only from 7:15-8:00 AM and 2:30-3:15 PM. Any parent
dropping off or picking up their student should enter the main entrance off of
Rotunda or drop off their student at the gymnasium entrance. Please see
attached traffic map below. We also ask that everyone be patient to ensure
the safety of all.
● If you have a student driver, please speak to them about the importance of
being safe and following all traffic laws especially in our student parking lot.
● For the first day, students should bring something to write with (pen or pencil),
something to write on (paper or notebook).

● These are the different bell schedules depending on what type of day we are
running. This also includes all of our late start and half day dates as well.
● For busing information, please call (313) 827-3300.
● There is no school on Friday, September 2nd and Monday, September 5th due
to Labor Day.
● Open House is Thursday, September 15, 2022 (6:00-7:30 pm)
● Edsel High School is a closed campus. No students are to leave Edsel High
School for lunch.
● Audit reduces a student’s credit for a class from 0.5 credits to 0.25 credits for
having 10 or more absences in a class. Tardies impact your attendance as
well. Every four tardies is an absence. If a student does not recover the credit
by passing the class, including receiving a 78% or better on the cumulative final
exam, the student must take the class in night school or summer school to
regain their full credit. Summer school costs $350 a class and night school
costs $175 a class.
● Cell phone policy
● Tardy Policy
● Dress code policy
We also want to encourage everyone to come out and support our athletes this week.
We need everyone to show off that Thunderbird Pride!
We look forward to seeing you all tomorrow! Go Thunderbirds!
Ms. Hassan
Principal

إلى طيور الرعد،
نحن متحمسون للغاية لبدء هذا العام الدراسي! نتطلع إلى الترحيب بجميع طالبنا العائدين وطالبنا الجدد! نأمل
أن نبدأ هذا العام الدراسي مع التركيز بشدة على النجاح األكاديمي و رفع المستوى التعليمي لجميع طالبنا!
نقدر حقًا شراكتكم ،معا ً يمكننا أن نجعل من ادسل فورد مدرسة نموذجية!
يرجى مراجعة التوقعات التالية مع الطالب .فنحن بحاجة إلى أن نكون جميعًا على دراية بكيفية سير األمور.
مرفقًا بهذه الرسالة سوف تجدون سياسة الهاتف وسياسة التأخير وسياسة قواعد اللباس للمدرسة الثانوية.
إليك بعض التذكيرات األخرى التي أردنا التأكد من معرفتكم بها في األسبوع الدراسي األول:
● اليوم الدراسي األول لهذا العام هو  ٢٩آب/أغسطس .و هو دوام نصف يوم ،من الساعة  ٧:٥٠صباحا ً -
الساعة  ١٠:٥٥صباحا ً وسيحضرون جميع الحصص الست .سيبقى طالب  MBCCو  DCMSTفي أدسل طوال
اليوم.
● نحن نتجه إلى عالم رقمي .تم إصدار جميع الجداول على موقع تواصل الطالب رابط الطالب يوم الجمعة.
يمكن طباعة الجداول عند الطلب .يرجى مراجعة الجدول الدراسي اليومي مرة أخرى ليلة األحد من خالل
رابط الطالب و رابط األهل حيث قد ال تزال هناك بعض التغييرات في الجداول .في حال وجود أي نقص أو
خطأ في البرنامج اليومي الرجاء التواصل مع مستشار الطالب عبر البري ًد اإللكتروني.
● سوف تقوم مجموعة من طالبنا بمساعدة طالبنا الجدد في التعرف على صفوفهم على مدار اليوم .كما سوف
يقوم جميع موظفي الدعم والمساعدة في ضمان معرفة طالبنا بمكان صفوفهم الدراسية.
● يجب على الطالب خالل اليوم الدراسي ،من الساعة  ٧:٥٠صباحا ً حتى  ٢:٤٥مسا ًء إطفاء أجهزتهم
اإللكترونية الشخصية (الهواتف الذكية) وتخزينها إما في حقائبهم أو خزائنهم .يمكن للطالب استخدامها خالل
وقت الغداء.
● يجب على جميع طالب برنامج التعليم المزدوج ( الصفوف الجامعية) مغادرة المبنى خالل الوقت المخصص
لهم.
● النسبة لألهالي الذين يوصلون أوالدهم من وإلى المدرسة فإن ساحة السيارات على شارع بيالم مخصصة
للباصات فقط من  ٨:٠٠–٧:١٥صباحا ً و ٣:١٥–٢:٣٠مسا ًء .يجب على أولياء األمور الذين يوصلون ابنائهم
الدخول من المدخل الرئيسي من شارع روتوندا أو إنزال و اصحاب الطالب عند مدخل قاعة األلعاب
الرياضية

● إذا كان الطالب من السائقين ،يرجى التحدث معهم حول أهمية االنتباه للسالمة واتباع جميع قوانين المرور
خاصة في ساحة انتظار الطالب .
● يجب على الطالب إحضار شيء للكتابة به (قلم أو قلم رصاص)  ،شيء للكتابة عليها (أوراق أو دفتر
مالحظات).
● تجدون عبر هذا الرابط جميع المعلومات الخاصة بأوقات الدوام و الحصص الدراسية بما في ذلك البدايات
المتأخرة و أيام الدوام القصير جدول الجرس
● للحصول على معلومات الحافالت ،يرجى االتصال بقسم المواصالت على الرقم ٣١٣-٨٢٧-٣٠٠٣
● يوم الجمعة  ٢واالثنين  ٥أيلول /سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.
● يوافق اليوم التعريفي يوم الخميس ١٥أيلول /سبتمبر  ٢٠٢٢من الساعة (  ٧: ٣٠ - ٦: ٠٠م )
● مدرسة ادسل هي حرم مدرسي مغلق .ال يجب على الطالب مغادرة المبنى لتناول طعام الغداء.
● يؤدي وضع الطالب تحت المراقبة بسبب الغياب المتكررإلى فقدانه من رصيده/ها الدراسي للفصل الدراسي
بما يتراوح بين  ٠. ٥نقطة إلى  ٠. ٢٥نقطة وذلك في حال الغياب  ١٠أيام أو أكثر عن الصف .كما يؤثر
ضا .حيث تعتبر كل أربعة تأخيرات غياب واحد .إذا لم يسترد الطالب رصيده عن
التأخير على الحضور أي ً
طريق النجاح في المادة التي تغيب عنها  ،بما في ذلك الحصول على نسبة  ٪ ٧٨أو ما فوق في االمتحان
النهائي ،فيجب على الطالب إعادة هذه المادة الدراسية في المدرسة الليلية أو المدرسة الصيفية الستعادة
رصيده الكامل .تبلغ تكلفة المدرسة الصيفية  ٣٥٠دوالرًا للمادة الدراسية وتبلغ تكلفة المدرسة الليلية ١٧٥
دوالرًا للمادة الواحدة.
● سياسة الهواتف
● سياسة التأخير
● سياسة الزي المدرسي
نريد أيضًا أن نشجع الجميع على الحضور ودعم رياضيونا هذا األسبوع .نحن بحاجة إلى أن يبدي الجميع فخرهم
واعتزازهم بمنجزات طيور الرعد!
نتطلع لرؤيتكم جميعا غدا! إلى األمام يا طيور الرعد!
السيدة حسن
المديرة

