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Queridos Pais/Guardiões da Classe de 2020, 

 

Bem, depois de ver todos os alunos nas últimas semanas, é evidente que eles estão em 

contagem regressiva para o último dia e estão animados!  Foi maravilhoso ver seus rostos 

brilhantes enquanto pegavam seus materiais de formatura ontem.  Todos os alunos 

receberam uma lista do prazo de entrega do seu diploma para sexta-feira, 19 de junho, e eu 

incluí-lo para você AQUI.  Como você pode ver, o dia começa às 7h30 e termina 

aproximadamente às 15h30.  Peço que você e seu filho estejam prontos para ir no horário 

especificado para que eu possa ficar no horário o máximo possível.  Eu planejo gastar no 

máximo 1 minuto em cada casa devido às 217 paradas que devem ser feitas, então se você 

quiser fotos, por favor, tenha todos fora e prontos para ir!  Estou ansioso para compartilhar 

este dia com cada um de nossos graduados!  Se eu der certo demais, enviarei uma explosão 

de telefone para avisar.  Se eu estiver muito à frente, então um milagre ocorreu e eu vou me 

atrasar.   

 

Depois de sexta-feira, o próximo marco para nós será nossa cerimônia de formatura 

presencial que foi marcada para 24 de julho dentro do Estádio Joseph A. Chinnici.   Como a 

cerimônia será lá fora, no final de julho, tomamos a decisão de mudar o horário de início das 

19h às 11h devido à temperatura "mais fria", além de diminuir a chance de chuvas típicas de 

verão.  À medida que nos aproximamos do dia 24 de julho, cada família receberá um 

programa, placa de estacionamento atribuída, um número limitado de bilhetes para entrada e 

instruções para garantir a segurança de todos.   

 

Eu tive uma grande quantidade de perguntas sobre o Anuário nos últimos dias.  Neste 

momento, ainda estamos esperando os livros serem entregues.  Se eles chegarem na 

quinta-feira à tarde, eu vou entregá-los na sexta-feira com os diplomas.  Se não, 

comunicaremos com você e toda a comunidade do DHS qual será o processo para pegar os 

Anuários aqui na escola. 

 

Meu objetivo será fornecer-lhe uma atualização em 21 de julho, levando à nossa cerimônia 

em 24 de julho.  Se houver outras atualizações, comunicarei assim que as decisões forem 

tomadas. 

 

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

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13cOCfbAu0OJNp00dl7t_KTlzB9SGtdT-w6wA0Le9yyI/edit?usp=sharing
mailto:dfinkle@delranschools.org
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