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İyi Günler DHS Topluluğu: 

  

Şimdi Delran Lisesi uzaktan eğitim protokollerinin 3. haftasına girdiğimize göre, “yeni normal” 

in ortaya çıkmaya başladığı anlaşılıyor. Çok kısa sürede bir siber sisteme geçiş yaparken bunun 

sizin için ne kadar zor olduğunu kesinlikle anlıyorum. Bir çoğumuzun çocuklarınızın gördüğü 

lise konularını hatırlamadığımız için öğrencileri desteklemenin ne kadar zor olduğunu da 

biliyoruz. Öğretmenlerimizi desteklemek ve çocuklarınızın verilen ödevleri tamamlamak için 

zaman ayırmasını sağlamak için evde yaptığınız her şeyi takdir ediyorum. Derslerinde geride 

kalan öğrenciler için öğretmenler size e-posta yoluyla ulaşıyor. Yanıt alamazlarsa, bir danışman 

veya okul yöneticisi tarafından telefonla bilgilendirilirsiniz. Eğer herhangi bir iletişim 

almadıysanız, çocuğunuzun dersleri harika gidiyor! 

 

Öğretmenlerimiz, yeni materyali sunmak için internet platformları kullanmak da dahil olmak 

üzere sayısız yolla ders veriyorlar. Bu yine bir değişiklik; ancak öğretmenlerini görmenin veya 

duymanın çocuklarınız için olumlu olacağına inanıyorum. Öğretmenlerin çalışma saatleri Google 

Classroom'unda bulunabilir. Çocuğunuzun Google Classroom aracılığıyla öğretmeniyle özel 

olarak iletişim kurabildiğini ve öğretmene doğrudan e-posta gönderebileceğinizi lütfen 

unutmayın. Buraya Tıklayarak  DHS çalışanları listesi ve e-posta adreslerine bir ulaşabilirsiniz. 

Çalışma saatleri 7:15- 2:30 arasında hizmet vermektedirler. Birçoğu, çocuklarınızın ihtiyaçlarını 

karşılamak için çalışma saatlerinden sonrada öğrencileriyle iletişim kuruyor. 

Ancak, çoğu çocuğun akşam geç saatlerde derslerini yaptığını biliyorum. Soruları olursa 

öğretmenleriyle iletişim kurabilirler ve ertesi sabah cevap alırlar. Çocuğunuz birçok kişide 

olduğu gibi bir akranına ulaşırsa, lütfen onlara bunun bir sorun olmadığını vurgulayın! Bununla 

birlikte, çocuklarınız evde kendi başlarına çalışsalar bile, davranış kurallarımızın hala geçerli 

olduğunu belirtmek isterim. Akademik sahtekârlığın ve öğrenci ihlallerinin sonucu ödevlerden 

sıfır kredi alabileceğini bilmenizi istiyorum. Öğretmen görüşünün dışında yapılması halinde 

akademik bütünlüğün ihlali çok daha kolaydır.Öğretmenleri ve onların çabalarını desteklemenizi 

ve çocuklarınızın derslerini kendileri yapmasını sağlamanızı istiyoruz. Yardım için bir akranına 

ulaşırlarsa, sorun değil; ancak, onlara gerçekten destek verilmeli ve sonra ödevi kendi başlarına 

tamamlamalıdırlar. Öğretmenin çocuğunuzla iletişim kurmadığı bir durum varsa, lütfen derhal 

bana bildirin, bunu sizin için araştırırım. 

Çocuklarınıza tam destek verebilmemiz için haftada en az iki kez okul danışmanlık ekibimizle 

buluşuyorum. Normal çalışma saatlerinde de çocuklarınızda onlara ulaşabilirler. Çocuğunuzla 

ilgili bir endişeniz varsa, lütfen çocuğunuzun danışmanına başvurun. Çocuğunuz için derhal 

desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen NJ Perform Care'e (877) 652-7624 numaralı telefondan ulaşınız. 

Bir sonraki okul gününe kadar bekleyebilirse, lütfen çocuğunuzun danışmanına e-posta gönderin; 

en kısa zamanda cevap verecektir. 

Ebeveyn olarak sizin çocuğunuzu desteklemek için kullanabileceğiniz birçok kaynağım var. 

Misyonu, çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin bir medya ve teknoloji dünyasında gelişmelerine 
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yardımcı olmak olan kâr amacı gütmeyen lider kuruluş Common Sense, ücretsiz bir çevrimiçi 

kaynak olan WideOpenSchool.org’u koronavirüs sonucu uzaktan öğrenmeye geçiş yapan aileleri 

ve eğitimcileri desteklemek için bizlere sunuyor. 
 

Wide Open School, Amerikan Öğretmenler Federasyonu, Amplify, Amerika Erkek ve Kız 

Kulüpleri, Head Start, Khan Academy, National Geographic, Noggin, PBS, Scholastic, Sesame 

Workshop dahil olmak üzere yayıncılar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim şirketlerinden 

en iyi kaynakları sunmaktadır, Çocuklar için Zaman, XQ Enstitüsü ve YouTube. Sitenin 

tamamını WideOpenSchool.org adresinde bulabilirsiniz. 

  

Ayrıca, Pennsylvania Üniversitesi'nden bir öğrenci, lise öğrencileri için ücretsiz çevrimiçi dersler 

düzenledi. Bu platform hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: 

https://americatutors.weebly.com 

 

Ayrıca virüs hakkında endişe bozukluğu ile ilgilenen aileler için bir web semineri hakkında bilgi 

paylaşmak istiyorum. Birçok çocuk kendileri veya sevdikleri için endişelenebilir. Lütfen 

kendinizi mümkün olduğunca fazla bilgi ile donatın. Web semineri 8 Nisan Çarşamba günü 7:00- 

8:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Buradan gereken bilgileri alabilirsiniz. 

 

Hepimizin Vali Murphy’nin sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymak zorundayız. 

Hemşiremiz Bayan Mignogna, benzeri görülmemiş bu zamanlarda nasıl güvende kalacağımızı 

görsel olarak bize burada anlatmıştır. 
 

Herkesin güvende kalmasını önemle rica ediyorum. Vali’nin kurallarına ve uyarılarına kulak 

verin. Hepimizin birlikte bu süreci atlatacağimiza inanıyorum. 

  

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa, lütfen siz ve çocuklarınız için burada olduğumu 

bilin. 

  

Maskotumuz olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle  

Okul Müdürü 
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