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Sevgili 2020 Sınıfının Velileri, 

 

Son birkaç hafta içinde tüm öğrencileri gördükten sonra, son güne geri saydıkları ve heyecanlı 

oldukları çok açık! Dün mezuniyet materyallerini alırken parlayan gözlerini görmek harikaydı. 19 

Haziran Cuma günü tüm öğrencilere diploma için teslim saatlerinin bir listesi verildi ve ben BURAYA 

sizin için ekledim. Gördüğünüz gibi, gün 07:30 'da başlar ve yaklaşık 3:30' da biter. Siz ve 

çocuğunuzun belirtilen saatte hazır olmasını rica ediyorum, böylelikle programda aksaklık 

yaşanmayacaktır. Yapılması gereken 217 durak nedeniyle her evde en fazla 1 dakika geçirmeyi 

planlıyorum, bu yüzden resim istiyorsanız, lütfen herkesi dışarı çıkarın ve hazır olun! Bugünü 

mezunlarımızın her biriyle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Çok gecikirsem, sizi bundan haberdar 

etmek için otomatik mesaj gönderirim. Eğer planlanandan önce orada olursam, bir mucize olmuştur ve 

biraz daha ağırdan alacağım. 

 

Cuma gününden sonra, bizim için bir sonraki kilometre hedef Joseph A. Chinnici Stadyumu'nda 24 

Temmuz'da yapılması planlanan yüz yüze mezuniyet törenimiz olacaktır. Tören Temmuz ayı sonunda 

dışarıda olacağından, tipik yaz yağmur olasılığını azaltmanın yanı sıra, "daha soğuk" sıcaklık 

nedeniyle başlangıç saatini 19:00’dan sabah 11:00’e değiştirme kararı aldık. 24 Temmuz'a yaklaştıkça, 

her aileye bir program, park afişi, giriş için sınırlı sayıda bilet ve herkesin güvenliğini sağlamak için 

talimatlar verilecektir. 

 

Geçen birkaç gün içinde Okul Yıllığı hakkında birçok sorular vardı. Şu anda kitapların teslim 

edilmesini bekliyoruz. Perşembe öğleden sonra gelirlerse Cuma günü diplomalarla teslim edeceğim. 

Değilse, sizinle ve tüm DHS topluluğuyla iletişim kuracağız. 

 

Amacım, 24 Temmuz'daki törenimize kadar size 21 Temmuz'da bir güncelleme sunmak olacak. Başka 

güncelleme varsa, kararlar verilir verilmez iletişim kuracağım. 

 

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

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

 

Okulumuzun Maskotu Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Okul Müdürü 
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