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BOA TARDE COMUNIDADE DHS, 

 

Acredito que as manhãs frias ficaram para trás e podemos realmente sair e aproveitar o maravilhoso clima da 

Primavera.  Eu realmente espero que todos possam desfrutar do fim de semana do Memorial Day!  Embora muitos 

olhem para o Memorial Day como o início não oficial do verão, não vamos esquecer que o Dia do Memorial, 

anteriormente conhecido como Dia da Decoração, é um dia para lembrar os homens e mulheres que deram suas 

vidas para preservar nossas liberdades.  O verdadeiro significado deste dia não deve ser perdido enquanto 

celebramos com piqueniques e reuniões familiares. 

 

Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a três jovens calouras que se encarregou de honrar nossa Turma 

de 2020!  Jillian Walker, juntamente com suas amigas Zahra Eder e Aaliyah Hicks, adornaram a cerca em Hartford 

Road com um sentimento que a comunidade da Delran High School compartilha, "We Love DHS Seniors 2020." 

Obrigado por ser altruísta e incorporar o que significa ser realmente um Urso Delran! 

 

Aos pais que estão organizando o Adote-um-Idoso, obrigado também.  As histórias que ouvi me levaram às 

lágrimas.  Como um usuário não-Facebook (Você pode acreditar que há um?), eu aprecio tudo o que você fez para 

honrar um grupo tão grande de indivíduos.  Também quero agradecer aos pais que organizaram a Campanha Spirit 

Stick.  Delran vem junto quando as coisas ficam difíceis e eu aprecio tudo o que as pessoas estão fazendo para 

garantir que nossa turma de 2020 se sinta amada! 

 

Esta semana, quero comunicar detalhes sobre nossas cerimônias anuais de premiação e o retorno de fim de ano de 

livros e materiais. 

 

Infelizmente, nossa noite anual de prêmios acadêmicos foi cancelada, que é a cerimônia em que homenageamos os 

indutores do #1 Club, estudantes que alcançaram a honra do Prêmio Principal (todos os A's ao longo dos três 

primeiros períodos de marcação), Prêmios Acadêmicos Departamentais da Classe Sênior, bem como nossa noite 

anual de bolsas de estudos.  Após discussão com os Líderes Estudantis Seniores, foi decidido que filmaríamos as 

cerimônias de premiação e publicá-las para toda a comunidade ver.  Também honraremos todos os alunos que 

ganharam o Selo de Biliteracia e novos inscritos para a Sociedade Tespian e Quill and Scroll.  Também 

reconheceremos todos os vencedores do prêmio Senior em nossa cerimônia de formatura presencial, desde que as 

ordens executivas sejam relaxadas e possamos nos reunir.  Estou trabalhando nos detalhes com o cinegrafista e 

meus colegas.  Assim que estiver concluído, publico-o em minha comunicação com você. 

 

O plano de devolução de livros e materiais para todos os alunos foi solidificado.  No seu horário prescrito, 

coletaremos todos os livros ou materiais que seu filho tiver em casa e também devolveremos quaisquer pertences 

pessoais que foram deixados no corredor e no armário da academia de seu filho e  daremos a cada criança suas 

tarefas de verão para o ano letivo de 2020-2021.  Enviarei a cada família uma lista de quais livros, materiais ou 

multas passadas seu filho deve para facilitar um processo mais suave.  Se seu filho é um subclasse e foi fornecido 

https://drive.google.com/file/d/1LXqcLJ-rODh7vz6An_Jo7bLVLbQQ5EAS/view?usp=sharing


com um Chromebook ou uma  calculadora, ele pode segurar o dispositivo até o próximo setembro.  É 

imprescindível que todos aderam ao seguinte cronograma para garantir que o processo corra de forma tranquila e 

eficiente.  Os alunos que não chegarem no horário agendado serão afastados e solicitados a marcar uma consulta 

para devolver seus livros e receber seus pertences.  Se por alguma razão você souber que não poderá marcar seu 

horário, envie um e-mail para a Dr djones@delranschools.orga.  djones@delranschools.org   Isso deve ser feito até 

terça-feira, 2 de junho, para garantir que possamos acomodar a agenda de todos.  Por favor, certifique-se de 

fornecer um tempo que funcionará para você devolver os materiais se o tempo dado não. 

 

Segunda-feira, 8 de junho - SOMENTE A 

CLASSE DE 2020 

Sobrenome começa com hora de chegar 

★ A-C   8:30 - 9:30 

★ D-F   9:30 - 10:30 

★ G-J   10:30 - 11:30 

★ K-M   11:30 - 12:30 

★ N-S   12:30 - 1:30 

★ T-Z   1:30 - 2:30 

 

Quarta-feira, 10 de junho - Todos os alunos séries 9-11 

Sobrenome começa com hora de chegar 

★ Ho-Ka   8:30 - 9:30 

★ Ke-Li   9:30 - 10:30 

★ Distribuição de Alimentos 10:30 - 11:30 

★ Distribuição de Alimentos 11:30 - 12:30 

★ Lo-Ma   12:30 - 1:30 

★ Mc-Mi   1:30 - 2:30 

★ Mo-N   2:30 - 3:30 

Terça-feira, 9 de junho - Todos os alunos do 9-11 

Sobrenome começa com hora de chegar 

★ A-Ba   8:30 - 9:30 

★ Be-Br   9:30 - 10:30 

★ Bu-Ch   10:30 - 11:30 

★ Ci-Da   11:30 - 12:30 

★ De-E   12:30 - 1:30 

★ F-Gi   1:30 - 2:30 

★ Gl-Hi   2:30 - 3:30 

Quinta-feira, 11 de junho - Todos os alunos séries 9-11 

Sobrenome começa com hora de chegar 

★ O-Pa   8:30 - 9:30 

★ Pe-Re   9:30 - 10:30 

★ Ri-Sa   10:30 - 11:30 

★ Sc-Si   11:30 - 12:30 

★ Sl-Sw   12:30 - 1:30 

★ T-V   1:30 - 2:30 

★ W-Z   2:30 - 3:30 

 

Como os alunos ainda terão seus computadores, o aprendizado remoto continuará até o final do ano letivo, com a 

exceção de que apenas uma tarefa será entregue durante a última semana de aula.  Os professores estão cientes e 

planejaram lições e atividades significativas que podem ser feitas no computador. 

 

Também tenho recebido relatórios do Departamento de Polícia de Delran que alguns estudantes estão se reunindo 

no estacionamento e acessando os campos de jogo.  Por favor, entenda que enquanto a ordem de permanência em 

casa estiver no lugar, as bases da Escola Delran estão fora dos limites para todos os alunos.  Agradeço sua 

cooperação neste assunto. 

 

Para encerrar, gostaria de agradecer a todos pelo apoio durante este tempo de tentativa.  Como você já deve ter 

visto na ABC6, alguns dos professores da DHS colaboraram em um videoclipe para chegar aos alunos e mostrar o 

quanto sentimos falta deles.  Aqui  está aquele vídeo no caso de você ter perdido o hino dos anos 1980 "What I 

Like About You". 

 

Se houver algo que eu possa fazer, por favor, me procure a qualquer momento. 

 

Com orgulho e espírito de urso, 

Daniel S. Finkle 

Diretor 
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