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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu: 
  
Uzaktan öğrenime geçiş öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için büyük bir uyum olmuştur. Her gün 
derslerini çalıştıklarından emin olmak için çocuklarınızın kontrol etmenin önemi hafife alınamaz. 
Öğretmenler her ders için günde 30 dakikalık o dersin tamamlanması gereken bir çalışma yaptılar. 
Öğretmenler, okul danışmanları ve yönetim, öğrenciler geride kaldıklarında velilere ulaşmaktadır. Her gün 
öğretmenlerden, danışmanlardan veya bina yöneticilerinden gelen yazışmalar için e-postanızı 
kontrol etmenizi istiyoruz.  

Ayrıca, gizlilik sorunları nedeniyle, bazı öğretmenler size ulaştıklarında numaralarını engelliyor olabilirler. 
Arayan Kimliği Engellendi'yi görürseniz, lütfen telefonun diğer ucunda öğretmen olabileceğini bilin. 

 Çocuğunuzun katılımı, her gün tamamladığı çalışma ile izlenmektedir. Bir çocuğun bu sıkıntılı dönemde 
devamsızlık nedeniyle kredi kaybetmesi bizim gormek istedigimiz davranis degildir. Sadece şimdi hepimizin 
hissettiği gibi zor zamanlarda hayal kırıklığına katkıda bulunur. 
  
30 Mart Pazartesi  günü öğretim fakültemiz yeni bir tarz ile öğretime başlayacaktir. Öğretmenler dersleri 
videolar, Screencasts ve diğer medya gibi birçok yöntemle sunacaklar. Çocuğunuzun materyalle ilgili soruları 
varsa “çalışma saatleri” içinde öğretmenler onlara yardimci olacaktir. Bazi dersler ise bir görüntülü sohbet 
odası platformu olan Google Meet aracılığıyla yapılabilir. 
  
Öğrenci mahremiyeti ile ilgili olduğu için (kişisel tercih değilse), çocuğunuz kamerada olmak istemiyorsa, 
onu kapatma secenegine sahiptir. Öğrenciler ayrıca mikrofonlarını susturabilir ve yalnızca bir soruları varsa 
açabilirler. Çocuklarınız, tercih ettikleri takdirde hala öğretmenle e-posta ve Google Classroom üzerinden 
iletişim kurabilir. AP öğretmenlerimiz, materyal için son tarih ve hazırlanmak zorunda oldukları testler 
nedeniyle canlı oturumlar düzenleyecekler. 
 
Toplum Hizmeti ile ilgili olarak birkaç Lise üç öğrencisi bana ulaşılmıştır. Şu anda, her öğrencinin dersleri ile 
ilgilenmelerini istiyorum! Topluma hizmet için son tarih Mayıs ayı sonundadır, bu yüzden hala zaman vardır. 
Tabii ki hepimiz, koşulların normal bir öğretim yılından farklı olduğunu biliyoruz. Topluma hizmet projesine 
nasıl devam etmeyi planladığımıza karar verirken bunu kesinlikle dikkate alacağız. Bu şu anda akıllarındaki 
en son şey olmalı. 
  
Bunun normal iki haftalık e-postam olmasını gerçekten isterdim; ancak bu eşi görülmemiş bir zamandır. 
Umarım herkes güvende kalır ve Vali'mizin sosyal mesafeler ve hijyen yönergeleri hakkındaki uyarılarına 
önem verir. Umarım en kisa zamanda okullarimiza geri döneriz, benim günümün en önemli noktası her gun 
öğrencilerin yüzlerini görmektir! 
  
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen dfinkle@delranschools.org adresinden bana ulaşmaktan çekinmeyin. 
  
Okulumuzun maskotu olan Ayı Gururu ve Ruhu ile,  
Daniel S. Finkle 
Okul Müdürü 

 


