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Sevgili 2020 Sınıfının Velileri, 

 

2020 Sınıfı Mezunları ile ilgili inanılmaz bir güncelleme! 

 

Vali bizzat mezuniyetlere izin vermesine rağmen, etkinlik organizatörlerinin uyması için çok sayıda 

güvenlik odaklı gereksinim vardır. Şu anda, dışarıdaki toplantıların katılımda 25 kişiyle 

sınırlandırıldığını belirten ile sınırlıyız. Herkesin katıldığı geleneksel mezuniyet törenimize izin 

vermek için maksimum toplantı boyutunun Haziran ve Temmuz aylarında ayarlanmaya devam 

etmesini bekliyoruz. Ancak, bu bir garanti olmayabilir. 

 

Örnek olarak, sınıfın tamamını mezun etmek için 250 kişiye ve iki misafir davet edebilmek için 700 

kişiye kadar maksimum toplama boyutuna ihtiyacımız olacak. Gördüğünüz gibi, durum akışkandır ve 

sürece sabırlı olmaya devam edeceğiz. 

 

Nisan ayında tüm öğrencilere ve velilere yapılan anketi hatırlayacaksınız. Geri bildirimlerinizi ciddiye 

aldık ve yol göstericimizi rehberinizle haritaya koyabildik. Önem Verdiğiniz Nokta: Radarımızda 

katılımcı güvenliğini keskin tutarken sahada tam sınıf bir tören şiddetle tercih edildi. Acil durum 

planlarımızı bu noktaları göz önünde bulundurarak geliştirdik ve planlarımızda hem kararlıyız: 

 

● ● 19 Haziran 2020: Diploma Teslimi 

● ● 24 Temmuz 2020: Geçici Mezuniyet Tarihi 1 

● ● 31 Temmuz 2020: Geçici Mezuniyet Tarihi 2 

● 27 Mayıs 2021: Geçici Mezuniyet Tarihi 3 

 

Öğrenci liderliği ile tanıştım ve bir DHS ailesi olarak toplanamazsak diğer seçenekleri tartıştım. Sizinle 

iletişim kurmaya devam edeceğim ve sizi haber ve planlarla güncel tutacağım. 

 

Şu anda, Balo’nun gerçekleşmesi olası değildir; ancak yine de Luciens ile planlarımız herhangi bir 

değişikliğe karşı devam ediyor.  

 

Bölüm Ödülleri ve Bursları – Güncelleme 

Ödül töreni yarın videoya kaydedilecek (yaşımı gösterecek) ve etkinliğin not belgesiyle birlikte 

Perşembe günü yayınlanacaktır. Bul yıl mezun olacak öğrencilerin kazandığı tüm ödüller 15 Haziran 

Pazartesi günü verilecek. Başlangıçta 8 Haziran'da olacağını söylemiştim; ancak mezuniyet 

materyallerini almaya geldiklerinde öğrencilere ödüllerinide vermeye karar verdim. 



 

Kitap ve Materyallerin İadesi – Hatırlatma 

2020 Sınıfının kitaplarını ve diğer okul materyallerini 8 Haziran Pazartesi günü aşağıdaki programa 

uygun olarak iade etmesi planlanmıştır: 

■ 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 

 

Herkesi güvende tutmak için 4 Haziran Perşembe günü tüm DHS topluluğuna bir kurallar ve 

düzenlemeler listesi verilecektir. 

 

2020 Sınıfı Mezuniyet Materyalleri Alımı – Güncelleme 

Sürecin biraz daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için öğrencinin tüm materyallerini saplı bir kâğıt 

torbaya yerleştirdik. 

 

Lütfen aklınızda bulundurun: Kitap, materyal, para cezası veya mezuniyet planı anketini 

tamamlamayan herhangi bir son sınıf öğrencisinin mezuniyet materyali almasına izin 

verilmeyecektir. İstisna yok. Çocuğunuzun hala bize kitap borçlu olması veya herhangi bir para 

cezası olması durumunda bu ebeveynleri bilgilendirmek için telefon görüşmeleri yapacağız. 

Ödenmemiş tüm para cezaları 19 Haziran Cuma gününe kadar nakit veya havale ile ödenmelidir. 

 

Mezuniyet diploması dağıtımı için adresinizin doğru olması şarttır. Adresinizin doğru olduğundan 

emin olmak için lütfen Ebeveyn Portalini güncelleyiniz. Değilse, son güzergahımızı 

planlayabilmemiz için lütfen en kısa zamanda bana e-posta gönderin. Zaman yaklaştıkça, durak ve 

saat listesini göndereceğim. 

 

Kontrolleri dışındaki koşullar nedeniyle, PTA bu hafta sonu Hediye Sepeti Extravaganza'yı yapamadi. 

Yeni tarih 6 Haziran Cumartesi, 17:00’de Facebook'ta Canlı! yayınlanacak. Tüm numaralar 9 

Mart'ta satın alınan biletlerde verildi. Bilet numaranızı almadıysanız lütfen Denise'e bu adresten 

delran.mshs.pta@gmail.com e-posta gönderin. Kazananlar bilgilendirilecek ve 7 Haziran Pazar günü 

saat 13:00 ile 15:00 saatleri arasında sepetlerini almaları gerekecek. PTA $25 ila $350 değerinde 263 

güzel hediye sepeti hazırladı! Hepinize iyi şanslar! 

 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen dfinkle@delranschools.org adresinden bana e-posta göndermekten 

çekinmeyin veya (609) 820-8993 numaralı telefondan beni arayın. 

 

Maskotumuz Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Okul Müdürü 
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