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Comunidade do DHS bom dia: 

 

Espero que esta carta te ache saudável quando começarmos nossas Férias de Primavera.  Neste tempo sem 

precedentes, é imperativo que todos nós nos cuidemos e apoiemos uns aos outros.  Quero agradecer a cada um de 

vocês por apoiar nossos professores e garantir que seus filhos estejam cuidando de suas responsabilidades em casa.  

Em questão de dias, muita coisa foi adicionada ao seu prato. Por favor, saiba que não está sozinho nisso. Se precisar 

de alguma coisa durante esse tempo, estou a um e-mail de distância. Nossos professores também estão prontos e 

dispostos a ajudar.   

 

Por favor, saiba que durante este momento difícil, não há expectativa de perfeição. Nossa equipe tem trabalhado 

para lhe dar recursos para ajudar a criar alguma normalidade para seus filhos, mas nós definitivamente não 

esperamos que você faça tudo. Você tem tantas outras responsabilidades que está tentando fazer malabarismo. 

 

Como você leu na carta do Superintendente ontem à tarde, estamos nos preparando para a Fase II do nosso Plano de 

Aprendizagem Remota que começará em 20 de abril de 2020.  Fase I permitiu que alunos e professores 

transitassem para a plataforma de aprendizagem online e desenvolvessem uma rotina.  Durante esse tempo, 

consideramos apropriado que os alunos sejam avaliados em uma base de aprovação/reprovação.   

 

Instrução 

À medida que entramos na Fase II, a instrução on-line remota continuará da maneira como foi entregue; no entanto, 

as notas numéricas serão agora atribuídas.  Seu filho deve esperar completar trinta e30 minutos de trabalho para 

cada assunto, todos os dias.  No entanto, cada professor da área de conteúdo só atribuirá e classificará duas 

atribuições por semana.  Algumas atribuições podem durar vários dias; no entanto, a cada dia eles têm 

responsabilidades para cada curso de estudo.  Se você tem alguma preocupação com a tecnologia, nós compilamos 

uma  FAQ de tecnologia para pais e alunos para apoiá-lo. 

 

Classificação 

Exames finais, testes e avaliações de aprendizagem de estudantes de Nova Jersey foram cancelados para o ano 

letivo 2019-2020. 

 

Os exames de Colocação Avançada ainda serão realizados remotamente com início em 11 de maio e término 

em 22 de maio. Se seu filho estiver matriculado em um curso de AP e tiver se inscrito para fazer o exame, o 

professor do seu filho terá mais informações sobre o teste.   

 

As notas finais serão agora calculadas com cada período de marcação representando 25% da nota final.  Com o 

número de dias letivos já concluídos remotamente, não achamos que os exames finais seriam apropriados ou justos 

nessas condições. 

 

Para dar mais explicações à mensagem do Superintendente, caso seu filho complete todo o trabalho em tempo 

hábil, sua nota não será reduzida da média dos três primeiros períodos de marcação.  No entanto, se seu filho não 

completar o trabalho, sua nota será afetada de forma negativa. 

 

http://www.delranschools.org/covid-19/technology_f_a_q_for_parents__students


 

 

Finalmente, por favor, saiba que você tem isso! Cada um de vocês criou jovens adultos incríveis. Você ensinou-lhes 

tantas coisas ao longo dos anos. Tire um tempo para curtir seus filhos, se divertir com eles e amá-los. Eles se 

lembrarão disso pelo resto de suas vidas. Vamos superar isso. Novamente, se precisar de alguma coisa, por favor, 

não hesite em estender a mão. 

 

O corpo docente decidiu mandar uma mensagem aos alunos.  Aqui está a apresentação.  Por favor, compartilhe com 

seu filho! 

 

Com orgulho e espírito de urso, 

Daniel S. Finkle 

Diretor 

https://www.youtube.com/watch?v=3xH1EJzgyDg&feature=youtu.be

