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Comunidade do DHS BOM DIA:
Agora que estamos na semana 3 dos protocolos de ensino a distância do Colégio Delran, parece que nosso
"novo normal" começou a se estabelecer. Eu certamente entendo como isso é difícil para você, pois
fizemos a transição em um curto espaço de tempo para uma escola cibernética onde a instrução é dada em
um formato online. Também sabemos como é difícil apoiar os alunos, pois muitos de nós não se lembram
das matérias do ensino médio que seus filhos estão tomando agora. Agradeço tudo o que está fazendo em
casa para apoiar nossos professores e garantir que seus filhos estejam tomando o tempo para completar as
tarefas que são dadas. Para aqueles alunos que estão ficando para trás em seu trabalho, os professores
estão entrando em contato com você por e-mail. Se eles não receberem uma resposta, você será
notificado por telefone por um conselheiro ou administrador de edifícios. Se você não recebeu nenhuma
comunicação, seu filho está indo muito bem!
Nossos professores estão fornecendo aulas através de uma infinidade de maneiras, incluindo o uso de
plataformas online para apresentar o novo material. Isso novamente é uma mudança; no entanto, acredito
que ver ou ouvir seu professor será positivo para seus filhos. O horário de expediente dos professores
pode ser encontrado em sua sala de aula do Google. Por favor, saiba que seu filho pode se comunicar
com seu professor em particular através do Google Classroom e você pode enviar um e-mail diretamente
ao professor. AQUI está uma lista do corpo docente do DHS e seus endereços de e-mail. Eles estão
disponíveis durante o horário de trabalho regular 7:15 - 2:30. A maioria deles tem se comunicado com
seus alunos após o expediente para atender às necessidades de seus filhos.
Eu sei, no entanto, que muitos de seus filhos estão fazendo seu trabalho até tarde da noite. Se eles tiverem
dúvidas, eles podem se comunicar com seu professor e receberão uma resposta na manhã seguinte. Se seu
filho alcançar um colega, como muitos fazem, por favor, enfatize-os que está tudo bem! No entanto,
desejo afirmar que mesmo que seus filhos estejam fazendo o trabalho em casa por conta própria, nosso
código de conduta ainda se aplica. Infrações estudantis de desonestidade acadêmica podem resultar em
crédito zero em uma atribuição. Uma violação da integridade acadêmica é muito mais fácil se feita fora
da visão do professor; no entanto, como profissionais experientes, muitas vezes é claro para ver. Pedimos
que você apoie os professores e seus esforços e garanta que seus filhos estejam fazendo o trabalho
sozinhos. Se eles alcançarem um par para obter assistência, tudo bem; no entanto, eles realmente devem
receber apoio e, em seguida, completar a tarefa por conta própria. Se houver um caso em que o professor
não está se comunicando com seu filho, por favor, me avise imediatamente e eu investigarei.
Eu me encontro com nossa equipe de aconselhamento escolar pelo menos duas vezes por semana para que
possamos apoiar totalmente seus filhos. Eles também estão disponíveis durante o horário comercial
regular. Se você está tendo uma preocupação com seu filho, por favor, entre em contato com o

conselheiro do seu filho ou gerente de caso. Se você precisar de apoio imediato para seu filho, entre em
contato com a NJ Perform Care. Eles podem ser contatados pelo (877) 652-7624. Se puder esperar até o
próximo dia letivo, envie um e-mail para o conselheiro do seu filho e responderá o mais rápido possível.
Eu tenho muitos recursos que você, como pais, pode usar para ajudar a sustentar seu filho. A Common
Sense, principal organização sem fins lucrativos cuja missão é ajudar crianças, famílias e educadores a
prosperar em um mundo de mídia e tecnologia, convocou um grupo de parceiros de educação, mídia e
tecnologia para lançar WideOpenSchool.org, um recurso on-line gratuito para apoiar famílias e
educadores que estão em transição para o aprendizado remoto como resultado do coronavírus.
A Wide Open School apresenta os melhores recursos de editores, organizações sem fins lucrativos e
empresas de educação, incluindo a Federação Americana de Professores, Amplify, Boys & Girls Clubs of
America, Head Start, Khan Academy, National Geographic, Noggin, PBS, Scholastic, Sesame Workshop,
Time for Kids, XQ Institute e YouTube. Encontre o site completo em WideOpenSchool.org.
Além disso, um estudante da Universidade da Pensilvânia montou sessões de tutoria on-line gratuitamente
para estudantes do ensino médio. Você pode encontrar mais informações sobre esta plataforma aqui:
https://americatutors.weebly.com
Também recebi informações sobre um webinar para famílias que lidam com a ansiedade sobre o vírus.
Muitas crianças podem estar preocupadas com elas mesmas ou com entes queridos. Por favor, arme-se
com o máximo de informações possível. O webinar acontece na quarta-feira, 8 de abril, das 19h às 20h.
AQUI estão as informações que você precisará registrar.
É imperativo que todos cumpramos as diretrizes do governador Murphy sobre o distanciamento social e a
higiene pessoal. Nossa enfermeira, Sra. Mignogna, forneceu uma representação visual de como se manter
segura durante esses tempos sem precedentes AQUI..
Eu novamente enfatizo a todos para que por favor fiquem seguros, atendê-lo aos avisos do Presidente e do
Governador, e prometo que todos nós vamos superar isso juntos.
Se tiver alguma dúvida, saiba que estou aqui por você e seus filhos.
Com orgulho e espírito de urso,
Daniel S. Finkle
Diretor

