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1/3/2022 

 

Re:  Middle school athletics & Masking mandates 

 

I would first like to say “Happy New Year” and “thank you” for supporting our middle school athletic 

programs within the Dearborn Public Schools.  The experiences athletic participation provide are 

invaluable to our student-athletes.  With that said, we need your help!  With Covid cases spreading 

rapidly, we want to ensure that we can continue providing the athletic programs for our students.  

Moving forward, all spectators must wear a masks, properly over their nose and mouth, at all times 

when inside one of our buildings.  Buildings will be making reminder announcements throughout 

games/contests and there will be masks on hand for anyone that needs one.  Failure to properly wear 

masks will result in the elimination of spectators al at all athletic events.  This is not our goal, but we will 

do whatever is needed to ensure that our student-athletes have the ability to compete throughout the 

duration of their seasons. 

 

Scott Hummel 

Supervisor of Student Services, PE &Athletics 

 

 

 

 مكتب شؤون الطالب 

 

 ٢٠٢٢كانون الثاني/ يناير  ٣

 

 األقنعة الواقية/ الكمامات ووجوب ارتداءة في المدارس اإلعدادية صوص: األلعاب الرياضيبخ

 

المدارس اإلعدادية في قطاع برامجنا الرياضية في  كم"شكرا" لدعمأقول أن و"سنة جديدة سعيدة"  أتمنى للجميعأود أوال أن 

حاجة مع ذلك، نحن ب .ال تقدر بثمن لطالبنا الرياضيينإن التجارب التي توفرها المشاركة الرياضية ديربورن التعليمي. 

ن ماالستمرار في توفير البرامج الرياضية لطالبنا.   إمكانيةلمساعدتكم!  مع انتشار حاالت كوفيد بسرعة، نريد أن نضمن 

ل أحد وخد عند والفم، في جميع األوقات فوق األنفقنعة، بشكل صحي  األتفرجين ارتداء ، يجب على جميع الماآلن فصاعدا  

يتم توفير كما س باريات/ المبطوالتال خالل جميع يةإعالنات تذكيرسوف يقوم المعنيون في المباني المدرسية بنشر مبانينا. 

جميع من  عن/ المتفرجأبعاد إلى إليها سوف يؤدي عدم االلتزام بارتداء القناع الواقي بشكل صحي  ألي شخص يحتاج األقنعة 

لمنافسة افرصة على  طالبنا الرياضيين حصولة.  هذا ليس هدفنا، لكننا سنفعل كل ما هو مطلوب لضمان الرياضي فعالياتال

 الرياضية. طوال مدة مواسمهم

 

 ملالسيد سكوت ه  

 مشرف قسم الرياضة والتربية البدنية لشؤون الطالب 

 

 


