
18-19 Dearborn Public Schools Dual Enrollment Statement of Understanding 

 

I, ______________________________, understand the Dual Enrollment Statement of Understanding and  
                    Student Name 

agree to the following. 

 

1. I have satisfied all of the high school course and credit requirements appropriate for my grade. 
 

2. I have taken all sections of the SAT, PSAT or MME exam and demonstrated college readiness. 
a. SAT:  Evidenced Based Reading and Writing - 480, Math - 530 
b. PSAT 10:  Evidenced Based Reading and Writing - 430, Math - 480 
c. PSAT 9:  Evidenced Based Reading and Writing - 410, Math - 450 

 
3. I will provide my own transportation and pay for my college textbooks / supplies. 

 
4. I will follow the Dearborn Public Schools’ and the college’s academic calendar which are not the same.  I 

understand that semesters at Henry Ford College begins before Dearborn Public School semesters. 
 

5. I will follow the Dearborn Public Schools Code of Conduct during my college classes and will be held accountable 
for any inappropriate behavior.  I will follow and will be held accountable for all college policies. 

 
6. I will leave the high school campus during the hours of my college class as indicated by my high school schedule.  

 
7. I will be enrolled in the equivalent of 6 classes at all times.  I will not schedule college classes that interfere with 

my high school classes.  My high school schedule is my first obligation between the hours of 7:20 am and 2:15 pm.  
 

8. I will NOT register for a class on waitlist status.   **First time dual enrolled students are NOT to take an 
online course.  Only one online course permitted each semester. 

 
9. I understand if I fail a course, I am responsible to repay the tuition and will be ineligible to enroll in future dual 

enrollment courses.  Failing a college course is detrimental to my high school and college transcripts. 
 

10. I can only drop a college course with written permission from my high school counselor, before the high school 
semester has begun, and only during the 100% tuition refund period.  I will be personally responsible for any 
fees or charges including the $46.00 registration fee if I drop a college class. If I have any outstanding fees or 
tuition, I will not be permitted to dual enroll. 

 
11. I will receive an E on my high school transcript for any class that I drop (after the drop date) without the signed 

permission of my high school counselor.  If I make ANY changes to my college classes without the signed 
consent of the high school counselor, I will be personally responsible to reimburse the high school for ALL 
tuition and fees. If I have any outstanding fees or tuition, I will not be permitted to dual enroll. 

 
12. If I receive an instructor initiated drop, NA (not attended) or incomplete on my college transcript, I will receive a 

grade of E on my high school transcript.   I am responsible to repay the tuition and will be ineligible to enroll in 
future dual enrollment courses.  Failing a college course is detrimental to my high school and college 
transcripts. 

 
13. I understand I MUST attend the Henry Ford College orientation. 

 
______________________________________________________________________________ 
Student Signature Date 
 
______________________________________________________________________________ 



Parent Signature Date                                     Revised 10/3/2018 
  مدارس دیربورن الرسمیة  بیان تفاهم الدراسة المزدوجة للعام 2018- 2019

 
 

 أنا ______________________ أفهم  بیان تفاهم الدراسة المزدوجة  هذا و أوافق على ما یلي.
 

 1- لقد استوفیت جمیع متطلبات المواد المطلوبة في الصف الدراسي الحالي.
 

 2- لقد خضعت لجمیع أجزاء اختبارات SAT أو PSAT أو MME وأظهرت استعداد لاللتحاق بالكلیة.
       أ-  SAT: القراءة والكتابة المبنیة على األدلة - 480 ، الریاضیات - 530.

       ب- PSAT: القراءة والكتابة المبنیة على األدلة - 430 ، الریاضیات - 480.
      ت- PSAT: القراءة والكتابة المبنیة على األدلة - 410 ، الریاضیات - 450.

 
 3- سوف أقوم بتأمین وسائل المواصالت الخاصة بي وأدفع مقابل الكتب / اللوازم المدرسیة بالكلیة.

 
 4- سأتبع تقویم مدارس دیربورن العامة والتقویم األكادیمي للكلیة المختلفین أدرك أن الفصول الدراسیة في كلیة هنري فورد تبدأ قبل فصول مدارس دیربورن

 العامة.
 

 5- سوف أتبع قواعد السلوك الخاصة بمدارس دیربورن العامة خالل فصول دراستي الجامعیة وسأكون مسؤوًال عن أي سلوك غیر الئق. سأتبع وسأكون مسؤوًال
 عن االلتزام جمیع سیاسات الكلیة.

 
 6- سأغادر حرم المدرسة الثانویة خالل ساعات دراستي الجامعیة كما هو محدد في جدول مدرستي الثانویة.

 
 7-سوف أكون مسجًال في ما یعادل 6 فصول في جمیع األوقات. لن أقوم بجدولة فصول الكلیة بشكل  یتداخل مع فصول المدرسة الثانویة. جدول مدرستي الثانویة

 هو أول واجباتي بین الساعة 7:20 صباًحا و 15: 2 مساًء.
 

 8-لن أسجل ألي مادة  في حالة قائمة االنتظار. ** ال یحق للطالب الملتحق للمرة األولى ببرنامج الدراسة المزدوج  بأخذ صفوف عبر االنترنت. یسمح للطالب
 االلتحاق بصف واحد عبر اإلنترنت في كل فصل دراسي.

 
 9-أتفهم أنه في حالة رسوبي في صف من الصفوف  ، فأنا مسؤول عن سداد الرسوم الدراسیة ولن أكون مؤهًال للتسجیل في دورات االلتحاق المزدوج المستقبلیة.

 إن الرسوب في  الكلیة یضر بسجل مدرستي الثانویة والكلیات.
 

 10-ال یمكنني االنسحاب من صفوف الكلیة إال بإذن خطي من مستشار المدرسة الثانویة ، قبل بدء الفصل الدراسي في المدرسة الثانویة ، وخالل فترة استرداد
 الرسوم الدراسیة بنسبة 100٪ فقط. سأكون مسؤوًال شخصیًا عن أي رسوم أو تكالیف بما في ذلك رسوم التسجیل البالغة 46.00 دوالًرا إذا قمت باالنسحاب  من

 إحدى الجامعات. إذا كان لدي أي رسوم مستحقة ، فلن ُیسمح لي بالتسجیل الثنائي.
 

 11-في حال االنسحاب من أي صف من صفوف الجامعة بعد الموعد النهائي لالنسحاب دون أذن من مستشاري المدرسي سوف تحسب الصف ضدي و تظهر
 بعالمة E على سجل العالمات إذا قمت بإجراء أي تغییرات على فصول الكلیة الخاصة بي دون موافقة موقعة من مستشار المدرسة الثانویة ، فسوف أكون مسؤوًال

 شخصیًا عن تعویض المدرسة الثانویة عن جمیع الرسوم الدراسیة والرسوم. إذا كان لدي أي رسوم أو رسوم مستحقة ، فلن ُیسمح لي بالتسجیل الثنائي.
 

 12- إذا تضمن سجل العالمات الجامعي ( عدم الحضور ) أو(عدم إكمال )  ، فسوف أحصل  على درجة E في سجل عالماتي المدرسیة الثانویة. أنا مسؤول عن
 سداد الرسوم الدراسیة ولن أكون مؤهًال للتسجیل في دورات االلتحاق المزدوج المستقبلیة. إن الرسوب في صفوف الكلیة یضر بسجل عالماتي المدرسي في

 المدرسة الثانویة والكلیات.
 

 13- أفهم أنني یجب أن أحضر الجولة المیدانیة  إلى كلیة هنري فورد.
 

____________________________________________________________________________________      
 

 توقیع الطالب                                                                                        التاریخ
 

______________________________________________________________________________________ 
 

  توقیع ولي األمر                                                                               التاریخ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


