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2 de junho de 2020 
 

Queridos Pais/Guardiões da Classe de 2020, 

 

Apenas uma rápida atualização sobre a incrível Classe de 2020! 
 

Embora o Governador tenha permitido formaturas presenciais, há uma série de requisitos de 

segurança para os organizadores do evento aderirem.  Neste momento, estamos limitados 

por sua ordem executiva, que afirma que as reuniões externas são limitadas a 25 pessoas  

presentes.  Esperamos que o tamanho máximo dos encontros continue sendo ajustado ao 

longo de junho e julho para permitir nossa tradicional cerimônia de formatura com todos os 

presentes.  No entanto, isso pode não ser uma garantia. 
 

Como exemplo, precisaríamos do tamanho máximo da coleta para aumentar para 250 

pessoas  para se formar em toda a turma e até  700 pessoas para poder convidar dois 

convidados.  Como você pode ver, a situação é fluida e continuaremos a ser pacientes com 

o processo. 
 

Você deve lembrar que todos os alunos e pais foram pesquisados em abril.  Levamos seu 

feedback a sério e fomos capazes de traçar nosso curso de direção através de sua 

orientação.  Você foi claro: uma cerimônia de classe completa em campo foi fortemente 

preferida, mantendo a segurança dos participantes intensamente em nosso radar.  

Desenvolvemos nossos planos de contingência com esses pontos em mente e 

permanecemos comprometidos e inalterados em nossos planos: 
 

● 19 de junho de 2020: Entrega de Diploma 

● 24 de julho de 2020: Data de formatura provisória 1 

● 31 de julho de 2020: Data de formatura provisória 2 

● 27 de maio de 2021: Data de formatura provisória 3 
 

Eu me encontrei com a liderança estudantil e discuti outras opções se não conseguirmos nos 

reunir como uma família DHS.  Obviamente continuarei me comunicando com você e 

mantendo-o atualizado com notícias e planos. 
 

Neste momento, não é provável que o baile ocorra; no entanto, ainda está programado com 

Luciens. 
 

Prêmios departamentais e bolsas de estudo - Atualização 

A cerimônia de premiação será gravada em vídeo (mostrando minha idade) amanhã e dedos 

cruzados, divulgado na quinta-feira junto com a transcrição do evento.  Todo e qualquer 



prêmio que os idosos ganham será entregue na segunda-feira, 15 de junho.  Eu tinha 

originalmente declarado que seria em 8 de junho; no entanto, decidi dar aos alunos seus 

prêmios quando eles vêm pegar seus materiais de graduação. 
 

Retorno de Livros e Materiais - Lembrete 

A Turma de 2020 foi agendada para devolver seus livros e outros materiais escolares na 

segunda-feira, 8 de junho,  aderindo ao seguinte cronograma: 

■ 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 
 

Uma lista de regras e regulamentos será dada a toda a comunidade do DHS na quinta-feira, 

4 de junho, a fim de manter todos seguros. 
 

Turma de 2020 Pick-Up de Materiais de Graduação - Atualização 

Colocamos todos os materiais do aluno em um saco de papel com alças para fazer o 

processo funcionar um pouco mais suavemente. 
 

Atenção: Qualquer idoso que deve livros, materiais, multas ou que não tenha concluído a 

pesquisa do Plano de Pós-Graduação  não poderá recolher nenhum material de graduação.   

Não há exceções.  Faremos telefonemas para conscientizar esses pais se seu filho ainda 

nos deve livros ou tem multas pendentes.  Todas as multas pendentes devem ser pagas em 

dinheiro ou ordem de pagamento até  sexta-feira, 19 de junho. 
 

Para distribuição de diplomas de graduação, é imprescindível que tenhamos seu endereço 

correto.  Faça login no Portal dos Pais para ter certeza de que seu endereço está correto. Se 

não for, por favor me envie um e-mail o mais rápido possível para que possamos 

planejar nossa rota final. À medida que nos aproximamos, enviarei a lista final de paradas 

e horários. 
 

Devido a circunstâncias fora de seu controle, o PTA foi incapaz de segurar a Extravagância 

da Cesta de Presentes no último fim de semana.  A nova data é sábado, 6 de junho,  às 

17h, no Facebook Live!   Todos os números foram dados nos bilhetes que foram 

comprados em 9 de março.  Se você não recebeu o número do seu bilhete, envie um e-mail 

para Denise  delran.mshs.pta@gmail.com.  Os vencedores serão notificados e precisarão 

pegar cestas no  domingo, 7 de junho, entre 13h e 15h.   O PTA tem 263 belas cestas 

avaliadas de $25.00 a $350.00!  Boa sorte a todos! 
 

Se você tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para 

dfinkle@delranschools.org ou ligar para (609) 820-8993.   

 

Com Orgulho e Espírito urso, 

Daniel Finkle 

Diretor 
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