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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu,
Soğuk sabahların arkamızda olduğuna ve gerçekten dışarı çıkıp harika bahar havasının tadını
çıkarabileceğime inanıyorum. Umarım herkes Anma Günü hafta sonunun tadını çıkarabilir! Birçoğu
Anma Günü'ne yaz ayının resmi olmayan başlangıcı olarak baksa da daha önce Dekorasyon Günü olarak
bilinen Anma Günü'nün özgürlüklerimizi korumak için hayatlarını veren kadın ve erkekleri hatırlama
günü olduğunu unutmayalım. Piknikler ve aile toplantılarıyla kutladığımız için bugünün gerçek anlamı
kaybolmamalıdır.
2020 Sınıfımızı onurlandırmayı üstlenen üç tane dokuzuncu sınıf genç bayana teşekkür etmek istiyorum!
Jillian Walker, arkadaşları Zahra Eder ve Aaliyah Hicks ile birlikte, Delran Lisesi topluluğunun paylaştığı
“2020 Senesi Lise Mezunlarını Seviyoruz” düşüncesi ile Hartford Road'daki çitleri süslediler. Özverili
olduğunuz ve gerçekten bir Delran öğrencisi olmanın ne demek olduğunu somutlaştırdığınız için teşekkür
ederiz!
Adopt-a-Senior programını düzenleyen velilere de teşekkür ederim. Duyduğum hikayeler beni
gözyaşlarına boğdu. Facebook üyesi olmayan bir kullanıcı olarak (bir tane olduğuna inanabiliyor
musunuz?), Bu kadar büyük bir grup insanı onurlandırmak için yaptığınız her şeyi takdir ediyorum. Spirit
Stick Kampanyasını düzenleyen velilere de teşekkür etmek istiyorum. Delran, işler zorlaştığında bir araya
geliyor ve insanların 2020 Sınıfımızın sevildiğinden emin olmak için yaptıkları her şeyi takdir ediyorum!
Bu hafta, yıllık ödül törenlerimiz ve yıl sonu kitap ve malzeme prosedürleri hakkında bilgi vermek
istiyorum.
Ne yazık ki, yıllık Akademik Ödül Akşamımız iptal edildi. Bu tören, 1 Numaralı Klub katılımcılarını,
Müdürün Ödülüne layık görülen öğrencileri (ilk üç okul döneminde her dersten A alanların tamamı), Lise
Son Sınıf Bölüm Akademik Ödüllerini ve Yıllık Burs Gecesi. Lise Son Öğrenci Liderleri ile görüştükten
sonra, ödül törenlerini filme alıp tüm topluluğun görüntülemesi için yayınlamaya karar verdik. Ayrıca
Biliteraji Mührü'nü ve Thespian Society ve Quill and Scroll'a yeni teşvikçiler kazandıran tüm öğrencileri
onurlandıracağız. Üst düzey ödül kazananları, kuralların gevşetilmesi ve toplanabilmemiz koşuluyla,
bizzat mezuniyet törenimizde de tanıyacağız. Ayrıntıları kameraman ve meslektaşlarımla çalışıyorum.
Tamamlanır tamamlanmaz, sizinle iletişimimde yayınlayacağım.
Tüm öğrenciler için kitap ve materyallerin iade planı sağlamlaştırılmıştır. Öngörülen zamanda,
çocuğunuzun evde sahip olduğu herhangi bir kitap veya materyali toplayacağız ve ayrıca çocuğunuzun

koridorunda ve spor salonu dolabında kalan kişisel eşyaları iade edeceğiz ve her çocuğa 2020-2021 okulu
için yaz ödevlerini vereceğiz. Her aileye daha akıcı bir süreci kolaylaştırmak için çocuğunuzun hangi
kitap, materyal veya geçmiş cezalarının bir listesini göndereceğim. Çocuğunuz eğer bu yıl mezun
olmuyorsa bir Chromebook bilgisayar veya hesap makinesi verildiyse, gelecek Eylül'e kadar cihazı evde
tutabilir. Sürecin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için herkesin aşağıdaki programa
uyması zorunludur. Planlanan saatlerinde gelmeyen öğrenciler geri çevrilecek ve kitaplarını iade etmek ve
eşyalarını almak için randevu almaları istenecektir. Herhangi bir nedenle planlanan zamanda
gelmeyeceğinizi biliyorsanız, alternatif düzenlemelerin yapılabilmesi için lütfen
djones@delranschools.org adresinden Müdür Yardımcısı Dr. Danielle Jones'a e-posta gönderin. Herkesin
programına uyum sağlayabilmemiz için 2 Haziran Salı gününe kadar bize ulaşın. Lütfen belirtilen süre
size uygun değilse malzemeleri iade etmeniz için size uygun bir zaman belirttiğinizden emin olun.
8 Haziran Pazartesi- SADECE 2020 LISE
SON SINIFI
Soyadı ile başlar
Gelme zamanı
★ 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

10 Haziran Çarşamba- Tüm Öğrenciler 9-11.
Sınıflar
Soyadı ile başlar
Gelme zamanı
★ Ho-Ka
8:30- 9:30
★ Ke-Li
9:30- 10:30
★ Gıda Dağıtımı
10:30- 11:30
★ Gıda Dağıtımı
11:30- 12:30
★ Lo-Ma
12:30- 1:30
★ Mc-Mi
1:30- 2:30
★ Mo-N
2:30- 3:30

9 Haziran Salı- Tüm Öğrenciler 9-11.Sınıflar
Soyadı ile başlar
Gelme zamanı
★ 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

11 Haziran Perşembe- Tüm Öğrenciler 9-11.
Sınıflar
Soyadı ile başlar
Gelme zamanı
★ 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

Öğrenciler hala bilgisayarlarına sahip olacağından, uzaktan eğitim, okulun son haftasında sadece bir
ödevin yapılması dışında, okul yılının sonuna kadar devam edecektir. Öğretmenler, bilgisayarda
yapılabilecekleri bilincindedir ve anlamlı dersler ve faaliyetler planlamışlardır.
Ayrıca Delran Emniyet Müdürlüğü'nden bazı öğrencilerin otoparkta toplandığını ve oyun alanlarına
eriştiğini bildiriyorum. Evde kaldığınız sürece, Delran Lisesi arazisinin tüm öğrenciler için kapalı
olduğunu lütfen unutmayın. Bu konudaki iş birliğiniz için teşekkür ederim.
Kapanışta, bu deneme süresi boyunca herkese destekleri için teşekkür ediyorum. ABC6 kanalında
görebileceğiniz gibi, DHS'deki bazı öğretmenler öğrencilere ulaşmak ve onları ne kadar özlediğimizi
göstermek için bir müzik videosu üzerinde iş birliği yaptı. 1980'lerin “Seni Neden Seviyorum” hit
şarkisini kaçırmış olmanız durumunda videoya BURAYA tıklayarak erişebilirsiniz.
Yapabileceğim bir şey varsa, lütfen istediğiniz zaman bana ulaşın.

Maskotumu Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile,
Daniel S. Finkle
Okul Müdürü

