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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu: 

 

Umarım herkes harika bir hafta geçirmistir! Dün öğleden sonra Blue Angels ve Thunderbirds'ın topluluğun 

üzerinde uçtuğunu görmek ne kadar şaşırtıcıydı! Cephedeki ilk müdahale ekipleri ve sağlık personeli için destek 

gösterisi inanılmazdı. Umarım bu mesleklerde birini tanıyan herkes, hepimizi güvende tutmak için yaptıkları her 

şey için kendilerine teşekkür eder! Parklar ve golf sahaları bu hafta sonu açıldığından, lütfen bu korkunç virüse 

karşı en iyi çözüm olduklarını kanıtladıkları için sosyal mesafe kurallarına uymaya devam ettiğinizden emin olun. 

 

Bu hafta, 9-11. Sınıflardaki tüm öğrencilere Yaz Okumaları için seceneklerini eklemeleri için bir Google Formu 

gönderildi. BU LISTE bu yılki seçimlerin bir listesidir. Şahsen iki secenek dışında hepsini okudum ve her biri cok 

guzel kitaplar. Lütfen çocuğunuzun seçimini tartışın ve tamamlandığından emin olun. Önümüzdeki haftalarda 

görevi tamamlamayan tüm öğrencilere ulaşacağız. Kitabı satın almayla ilgili bir sorununuz varsa, lütfen doğrudan 

bana ulaşın; size yardımcı olabilirim. 

 

Bu uzaktan eğitim boyunca, hem çocuğunuzun hem de öğretmenin yolunda çok sayıda engel bulunmaktadır. Her 

şeyin üzerinde titredigi ve bu sureci gerçekten başarılı kıldığı için tüm DHS topluluğuyla gurur duyuyorum. Bay 

Austin Martinez'e ve tüm Yearbook çalışanlarına, zor koşullar altında kitabı tamamladıkları için şahsen teşekkür 

ediyorum. Sınıfta öğrencilerin gösterdiği liderlik olağanüstüdür. Kitabı Haziran ayında geldiğinde görmek için 

sabırsızlanıyorum. Ayrıca, Bayan Amy Sepesi yönetimindeki okul gazetesi, Covid-19'a ve bunun öğrenciler 

üzerindeki etkisine adanmış bir sayfa çıkardı. BURADAN  Covid-19 sayısına ulasabilirsiniz. Hepinizi bunun 

çocuklarınızı genç yetişkin bakış açısından nasıl etkilediğini okumaya davet ediyorum. 

 
Geçen hafta, toplum hizmeti gereksinimiden bahsetmistim ve son tarihi 31 Ekim 2020'ye kadar uzatacağız. 

BURADA çocuğunuzun tamamlanmadığı takdirde topluluk hizmetini sunması için bir Google Formu olusturduk. 

Delran Lisesi deneyiminin bu önemli kısmına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 

 

Burlington County Tarih Derneği'nden Senatör Troy Singleton’un ofisinden iletişim aldım. Salgın ile ilgili gelecek 

nesiller için hikayeler derliyorlar ve çocuğunuz katkıda bulunmak isteyebileceğini düşündüm. Siz veya çocuğunuz 

ilgileniyorsa BURADAN daha fazla bilgi alabilirsiniz 

 

Rehberlik Bölümü'nden SAT'ler, SAT / ACT Hazırlık Kursları ile ilgili çok önemli bilgiler, sanal konferans ve 

kolej fuarı ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere birçok bilgi bulunmaktadır. Bilgiler BURADA bulunabilir. Bu, 

özellikle 2021 Sınıfındaki tüm ebeveynler için önemlidir. 

 
Eğitim Kurulunun, Dr. Brotschul'un Mezuniyet planımız ve müteakip beklenmedik durumlarla ilgili aşağıdaki 

tavsiyesini onayladığını memnuniyetle bildiririm: 

 

● Normal Sartlardaki Mezuniyet Tarihi: 19 Haziran 2020 Yer: Joseph Chinnici Sahası, Delran Lisesi Saati: 

19:00 

● Yedek Mezuniyet Tarihi # 1: 24 Temmuz 2020 Yer: Joseph Chinnici Sahası, Delran Lisesi Saati: 19:00 

● Yedek Mezuniyet Tarihi # 2: 31 Temmuz 2020 Yer: Joseph Chinnici Sahası, Delran Lisesi Saati: 19:00 

● Yedek Mezuniyet Tarihi # 3: 27 Mayıs 2021 Yer: Joseph Chinnici Sahası, Delran Lisesi Saati: 19:00 

 

Mezuniyet tarihleri ile ilgili olarak, valimizin hareket tarzımızla ilgili yönünü incelemeye devam edeceğiz. Bununla 

birlikte, Ağustos tarihinin Mezuniyet etkinliği için elverişli olduğunu görürsek, bunuda göz önünde bulunduracağız. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/15srThlPkJBCiq0YnmAVU-Zs98P1960F8xfCBMo7xzSI/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1sDqlLt4YPROCBxrMg_N8tt4udpqDEPoe/view?usp=sharing
https://forms.gle/yvcbRNprR7yNf2rX9
https://drive.google.com/file/d/1SKwd0jTGS9I-r4ggjM06Vatvm0GUMxFY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tju-gyLFXM7VAXj43xpKR3GKND3K8pxZh5pyIk_Kmks/edit


Geleneksel Bölüm Ödülleri akşamımız ve Burs Gecemiz, geçmişte olduğu gibi mezuniyet törenine ile yapılacaktır. 

Bu öğrencilerin başarıları için herkese açık olarak tanınmaları önemlidir! 

Okula döndüğümüzde tüm alt sınıflar ödüllerini alacaklar. 

 

Eğitim Kurulu ayrıca Dr. Brotschul'un Prom planımız ve müteakip beklenmedik durumlarla ilgili aşağıdaki 

önerisini onaylamıştır: 

 

● Birincil Balo Tarihi: 29 Mayıs 2020 Yer: Lucien’in Köşkü- 81 West White Horse Pike- Berlin, NJ 08009 

Saat: 19:00 

● Yedek Balo Tarihi # 1: 23 Temmuz 2020 Yer: Lucien’in Köşkü -81 West White Horse Pike- Berlin, NJ 

08009 Saat: 19:00 

● Yedek Balo Tarihi # 2: 30 Temmuz 2020 Yer: Lucien’in Köşkü- 81 West White Horse Pike- Berlin, NJ 

08009 Saat: 19:00 

 

Son olarak, Eylül 2020-2021 öğretim yılı için Delran'da yaşayan ve Anaokuluna gitmeye uygun çocukları bulmaya 

çalışıyoruz. 1 Ekim 2020'de VEYA ondan önce beş (5) yaşında olacak çocuklar Anaokuluna kaydolabilir. Yeni  

öğrenciler için kayıt sürecinin ilk aşaması uzaktan yürütülmektedir. Daha fazla bilgi ve kayıt işlemine başlamak 

için BURAYA  tıklayın. 

 
Hepimizin geri dönebileceği günü dört gözle bekliyorum ve tüm DHS ailemi tekrar bir araya getirmek istiyorum. 

New Jersey'nin yeniden açılması hakkında daha fazla bilgi edindikçe, herkesin bunun çocuğunuzu ve eğitimini nasıl 

etkilediğinin farkında olduğundan emin olacağım. En önemlisi, lütfen güvende kalın! 

 

Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Okul Müdürü 

 

http://mes.delranschools.org/parents/kindergarten_registration_2020-2021

