
 

Daniel S. Finkle 
Principal 

 

Danielle R. Jones 
Assistant Principal 

 

Brian M. Stolarick 
Assistant Principal  

 
 

DELRAN HIGH SCHOOL 
50 Hartford Road 

Delran, NJ 08075 

 

Telephone: 856-461-6100 

Fax: 856-764-6711 

14 Mayıs 2020 

 

İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu: 

 

Hava ısınacak ve bahar kısa süre sonra gelecek gibi görünüyor! Lütfen dışarı çıkıp güzel bir yürüyüşe 

çıkın ve tadını çıkarın. Bu izolasyonun herkesi ele geçirdiği duygusu hafife alınamaz. Fiziksel olarak 

sağlıklı olmanıza rağmen, hepimizin zihinsel olarak kendimize de dikkat etmesi önemlidir. Bu zor 

zamanda lütfen öğretmenlerimizin, danışmanlarımızın ve bina yöneticilerimizin çocuğunuz için burada 

olduğunu bilin. Yapabileceğimiz bir şey varsa, lütfen bize ulaşın. 

 

Bana ulaşan nasıl yardımcı olabileceklerini soran özellikle de 2020 Sınıfımızın aileleri gibi birçok veliye 

teşekkür etmek istiyorum. Birçok etkinlikler düzenleyerek gerçekten bizim mezun olan öğrencilerimizi 

çok duygulandırdınız. Mezuniyet çim tabelalarını dağıtmak için dün birçok evi ziyaret ettikten sonra, 

2020 Sınıfının okul topluluğunun kendilerini özel hissettirmek için yaptıklarını takdir ettiği açıktır. 

 

Dr. Brotschul, yıl sonu prosedürlerini açıklamak için Cuma günü sizinle iletişim kuracaktır. Önümüzdeki 

birkaç hafta da wizlere bilgiler vereceğime söz veriyorum, böylece hepimiz aynı sayfada oluruz ve yılı 

güvenli bir şekilde sonlandırırız. Bu yıl birçok öğrencinin yaz mevsimini dört gözle beklediği ve okul 

çalışmalarının biraz aksamalarının başladığı zaman olduğunu lütfen unutmayın. Lütfen bizimle iletişimde 

kalın ve yıl sonuna kadar odaklanın. Birçok haber kaynağı rapor ettiği gibi, “Kovid-Kaymasi” gerçek ve 

hedefimiz çocuğunuzu hem gelecek yıl hem de gelecekleri için başarılı olmaya hazırlamak. 

 

Mezuniyet planlandığı gibi 19 Haziran'da gerçekleşmeyecek olsa da Delran Ortaokul / Lise PTA hala 

yıllık Hediye Sepeti Extravaganza aracılığıyla 2020 Sınıfı için para toplamaya hazırlanıyor. Lütfen 

aşağıdaki bilgilere okuyunuz. 

 

30 Mayıs Cumartesi günü GBE SANAL ÇEKİLİŞİMİZ için bize katılın, $25.00 ile $350.00 değerinde 

200'den fazla sepetten birini kazanma şansı elde etmek için bilet başına $25.00 karşılığında bir bilet 

satın alabilirsiniz! 

❖ GBE'mizi izleyebilmeniz için 30 Mayıs Cumartesi günü 5:00-7:00 arasında Facebook Canlı 

gerçekleştireceğiz! (daha fazla ayrıntı için takipte kalın) 

❖ Canlı yayında çekiliş yapılacaktır! 

❖ Bilet numaranızdan ve kazanan olmanızdan haberdar olabilmeniz için adınıza, e-postanıza ve 

bilet numaranıza ihtiyacımız var! 

❖ Ödemenizi gönderebileceğiniz yöntemler: 

➢ Venmo Üzerinden  @DelranMSHS-PTA   YADA 

➢ Cekinizi DELRAN MS HS PTA yazıp ve 76 Stoneham Drive Delran, NJ 08075 

adresine gönderiniz. 



Lütfen yardım edin ve bu harika etkinliğin bir parçası olun! 

 

Bu süre zarfında herkesin anlayışını takdir ediyorum ve Delran gibi bir yerde çalışmak her şey 

zorlaştığında, birbirimizi toparlayıp desteklediğimiz için çok şanslıyım. Delran'ın büyük insanlarının yanı 

sıra bununla da başa çıkacak bir topluluk düşünemiyorum! Bunu atlattığımızı ve hayata devam etmeyi 

dört gözle bekliyorum. 

 

Okulumuzun Maskotu Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Okul Müdürü  


